
 1/2 

 
Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA D O M E 
Reģ. Nr.90000013682 

Lāčplēša  ielā 1, Ķegumā, Ķeguma nov., LV 5020, tālrunis 65038514, 65038883, fakss 65055440 

 

Ķegumā 

2011. gada 20. aprīlī                                                                    Saistošie noteikumi Nr.8 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ķeguma novada domes  

2011. gada 20. aprīļa 

Lēmumu Nr.201 (protokols Nr.10, 17.§) 

  

 
 

Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Ķeguma novadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, 

“Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu,  

 Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību,  

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 3. un 9.punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1.Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību publiskās vietās 

Ķeguma novadā, atbrīvojumus no nodevas maksas, nodevas maksāšanas kārtību un 

kontroli.  

1.2.Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk – Nodeva) maksātāji ir fiziskas un 

juridiskas personas, kas tirgojas publiskās vietās Ķeguma novadā. 

 

 

2. Nodevas likmes par tirdzniecību publiskās vietās 

2.1.Nodevas likme dienā par vienas ielu tirdzniecības vietas izmantošanu:  

2.1.1. saimnieciskās darbības veicējiem, amatniekiem, kas ir fiziskas personas un kas pašu 

izgatavotos mākslas priekšmetus un lietišķās mākslas daiļamatniecības izstrādājumus 

tirgo paši, ir LVL 1,00;  

2.1.2. fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem 

aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja tirgo pats, par:  

2.1.2.1.pašu ražoto lauksaimniecības produkciju – LVL 1,00;  

2.1.2.2.savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, sēnēm un savvaļas ziediem – LVL 1,00;  

2.1.2.3.pašu iegūtiem svaigiem zvejas produktiem un medījamo dzīvnieku gaļu nelielos 

apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos 

apjomos – LVL 1,00. 

2.2.Nodevas likme dienā par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu īslaicīga rakstura ielu 

tirdzniecībā:  

2.2.1. par pārtikas preču, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un 

rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību – LVL 5,00. 

 

3. Atbrīvojumi no nodevas maksas 

3.1.Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās nemaksā:  

3.1.1. personas, kas ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās pastāvīgās 

tirdzniecības vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs vai cita speciāli tirdzniecībai 
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iekārtota stacionāra vieta), slēgtās vai atklātās vietās, kas atrodas kādas personas 

(izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai lietojumā.  

 

4. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole 

4.1.Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgās ielu tirdzniecības vietas izmantošanas.  

4.2.Nodeva ieskaitāma Ķeguma novada domes kasē vai norēķinu kontā: AS Swedbanka, 

HABALV22, konts LV80 HABA 0551 0153 7007 0, reģistrācijas numurs 90000013682, 

kā maksājuma mērķi norādot ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietu.  

4.3.Saistošo noteikumu izpildes kontroli pilnā mērā veic Ķeguma novada domes 

izpilddirektors un Pašvaldības policija. 

 

5. Noslēguma jautājumi 

5.1.Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā “Ķeguma Novada Ziņas” un stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Ķeguma Novada Ziņas” un izlikšanas 

redzamā vietā Ķeguma novada domē, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta 

pārvaldē. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                      R.Ozols 

 

 

 

 


