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Talr. 67910518, fakss 67910532
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Nr. 27/12
(protokols Nr. 90, p. 4.11.,
labota
redakcija
apstiprināta
ar
16.01.2013. Protokolu Nr. 93, p.4.24 )

Saistošie noteikumi
„Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Stopiņu novadā”
Publicēti informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte“ 05.04.2013.,
spēkā no 06.04.2013.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar:
2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13, publicēti
informatīvajā izdevumā „Tēvzemītē” 07.01.2014., spēkā no 01.01.2014.)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 4.punktu, 28.06.2005.
MK noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas„ 16.¹
punktu.

Ι. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību
un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskajās vietās Stopiņu novadā,
atbrīvojumus no nodevas maksas, nodevas maksāšanas kārtību.
2. Nodevas par tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās
maksātāji ir fiziskas un juridiskās personas, kas veic tirdzniecību vai sniedz sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumus publiskajās vietās Stopiņu novadā.
II. Nodevas likmes par tirdzniecību publiskās vietās
3. Nodevas likme par vienu ielu tirdzniecības vietu:
Nr.p.k.
3.1.

Par vienu
Par vienu mēnesi
dienu
Nodevas likme fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļi jomu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā
darbība:
Nodevas objekts
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3.1.1.

tirdzniecība ar grieztiem ziediem, zariem,
no tiem gatavotiem izstrādājumiem,
Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem
vai podos augošiem dažādu sugu skuju
kokiem, puķu un dārzeņu stādiem, dēstiem,
sīpoliem, gumiem, ziemcietēm un sēklām;

EUR 2,00

EUR 11,00

3.1.2.

tirdzniecība ar augļu kokiem un ogulāju
stādiem, dekoratīvo koku un krūmu
stādiem;

EUR 2,00

Nav paredzēts

3.1.3.

tirdzniecība ar mājas apstākļos ražotiem
EUR 1,00 EUR 7,00
pārtikas produktiem no pašu ražotās
lauksaimniecības produkcijas;
tirdzniecība ar savvaļas ogām, augļiem,
EUR 1,00 EUR 7,00
riekstiem, sēnēm, savvaļas ziediem un
meža reproduktīvo materiālu;
tirdzniecība ar lauksaimniecības un mājas
EUR 1,00 Nav paredzēts
(istabas) dzīvniekiem;
tirdzniecība ar lietotām personiskām
EUR 1,00 Nav paredzēts
mantām, izņemot autortiesību vai
blakustiesību objektiem, kas reproducēti
savām vajadzībām.
Nodevas likme juridiskai personai un fiziskai personai, kura reģistrējusi
saimniecisko darbību:
tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām un
EUR 4,00 EUR 21,00
sēnēm;
tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas
EUR 7,00 EUR 28,00
precēm;
tirdzniecība ar pašu audzētiem augļiem,
EUR 4,00 EUR 21,00
dārzeņiem. Ogām, stādiem, dēstiem,
Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem
vai podos augošiem dažādu sugu skuju
kokiem;
tirdzniecība ar pašu izgatavotiem mākslas
EUR 2,00 EUR 21,00
priekšmetiem, lietišķās mākslas
izstrādājumiem un amatniecības
izstrādājumiem;
tirdzniecība ar saldējumu no
EUR 2,00 EUR 21,00
pārvietojamām saldējamām iekārtām;
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
EUR 4,00 EUR 35,00
sniegšana

3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.
3.2.6.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13, spēkā
no 01.01.2014.)

4. Nodevas likme juridiskai personai un fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību,
par ielu tirdzniecību kultūras, sporta, reliģisku svētku, gadatirgu vai citu pasākumu norises laikā
par vienu tirdzniecības vietu:
Nr.p.k. Nodevas objekts
Par vienu dienu
4.1.
tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm;
EUR 21,00
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4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

tirdzniecība ar pašražotām pārtikas precēm, cukura
vati un popkornu;
tirdzniecība ar zvejniecības un medījumu
produkciju;
tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālajām
iekārtām
tirdzniecība ar bezalkoholiskajiem dzērieniem un
saldējumu;

EUR 7,00

tirdzniecība ar mākslas priekšmetiem, lietišķās
mākslas izstrādājumiem un daiļamatniecības
izstrādājumiem;
tirdzniecība ar grāmatām;
tirdzniecība ar ziediem;
tirdzniecība ar pašu audzētiem augļiem, dārzeņiem,
ogām;
tirdzniecība ar stādiem un dēstiem.
Par tirdzniecības veicināšanas pasākumiem,
produktu publisku prezentāciju

EUR 4,00

EUR 14,00
EUR 21,00
EUR 7,00

EUR 4,00
EUR 3,00
EUR 3,00
EUR 7,00
EUR 21,00

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13, spēkā
no 01.01.2014.)

5. Nodevas likme juridiskai personai, kurai ir alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu
mazumtirdzniecības licence, par ielu tirdzniecību kultūras, sporta, reliģisku svētku, gadatirgu vai
citu pasākumu norises laikā vienu tirdzniecības vietu:
Nodevas objekts
Par vienu dienu
5.1.
tirdzniecība ar izlejamo alu;
EUR 21,00
5.2.
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem;
EUR 42,00
5.3.
Tirdzniecība ar pašu ražotiem alkoholiskajiem
EUR 14,00
dzērieniem
5.3.
tirdzniecība ar tabakas izstrādājumiem.
EUR 21,00
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13, spēkā
no 01.01.2014.)

6. Ja persona veic ielu tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm,
nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes.
III. Atbrīvojumi no nodevas samaksas
7. Nodevu par tirdzniecību vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās
nemaksā:
7.1. personas, kas ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās pastāvīgās
tirdzniecības vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs vai cita speciāli tirdzniecībai iekārtota
stacionāra vieta), slēgtās vai atklātās vietās, kas atrodas kādas personas (izņemot pašvaldību)
īpašumā, valdījumā vai lietojumā;
7.2.ja pasākuma, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir Stopiņu novada
pašvaldība un no tirdzniecības dalībniekiem tiek iekasēta maksa par ielu tirdzniecības
organizēšanas nodrošināšanu.

4

8. No nodevas atbrīvo I un II grupas invalīdus, maznodrošinātas personas, kuru deklarētā dzīves
vieta ir Stopiņu novadā un kuriem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja tie tirgojas ar šo
noteikumu 3.1 punktā noteiktām precēm.
9. No tirdzniecības nodevas tiek atbrīvotas tās fiziskās vai juridiskās personas, kuras ir
nevalstisko organizāciju (NVO/biedrības) rīkoto sporta pasākumu atbalstītāji vai sponsori.
IV. Nodevas maksāšanas kārtība
10. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgās atļaujas saņemšanas.
11. Nodevas samaksa veicama Stopiņu novada Domes kasē vai ar pārskaitījumu ieskaitāma
saņēmējam: Stopiņu novada Dome, Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986, norēķinu kontā
a/s „SEB
banka”, Salaspils filiāle, Kods UNLALV2X, Norēķinu konts
LV79UNLA0033300130908, maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas
saņēmēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi.
12. Anulējot tirdzniecības atļauju, iekasētā nodeva netiek atmaksāta.
VI. Noslēguma jautājumi
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā
„Tēvzemīte”.

Domes priekšsēdētājs

J. Pumpurs
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Stopiņu novada domes 2012.gada 28. novembra Saistošo noteikumu Nr.
27/12

„Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Stopiņu novadā”
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija

1.1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par
tirdzniecību publiskās vietās likmes ielu tirdzniecībai, ielu
tirdzniecībai pasākuma laikā un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai.
2.1. 2010.gada 12.maijā tika izdoti Ministru kabineta noteikumi
Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību".
Mainoties normatīvajam aktam, kas regulē ar pašvaldību
saskaņojamos tirdzniecības veidus, kā arī ņemot vērā Ministru
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumus Nr.480 "Noteikumi
par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas",
bija nepieciešams izstrādāt atsevišķus saistošos noteikumus par
nodevu par tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās.
3.1. pašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmēs, tiek
precīzāk diferencēta pašvaldības nodevas likme par tirdzniecību
un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās
vietās.
4.1. Saistošajos noteikumos ietvertais tiesiskais regulējums
attiecināms uz ielu tirdzniecības dalībniekiem un ielu
tirdzniecības organizētājiem. Noteikumi rada jaunas tiesības un
uzliek pienākumus ielu tirdzniecībā, kā arī nodrošina
vienlīdzīgas tiesības un iespējas visiem tirdzniecības
dalībniekiem pašvaldības ierīkotajās tirdzniecības vietās,
uzlabojot pakalpojuma pieejamību.
5.1.Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā
„Tēvzemīte” un Stopiņu novada domes vietnē www.stopini.lv

6.1.Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētājs

J. Pumpurs

