Saistošie noteikumi Nr. 12
APSTIPRINĀTI
ar Baldones novada domes
2017.gada 28.augusta lēmumu
(prot. Nr.9 (15), 15.§)
PRECIZĒTI
ar Baldones novada domes
2017.gada 31.oktobra lēmumu
(prot. Nr.14(20), 20.§)
Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 8.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par
Baldones pašvaldības nodevām”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 2.punktu.

1.Izdarīt Baldones novada domes 2009. gada 8.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones
pašvaldības nodevām” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt noteikumus ar 321.punktu šādā redakcijā:
“32.1.Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas rīko izklaidējoša rakstura
pasākumus publiskās vietās Baldones novada administratīvajā teritorijā”.
1.2.Svītrots.
1.3.Papildināt noteikumus ar 32.4.punktu šādā redakcijā:
“32.4. Bezmaksas publisku pasākumu rīkošana “Vanagkalna” estrādē EUR 45,00.”
1.4.Svītrots.
1.5. Papildināt noteikumus ar 36.punktu šādā redakcijā:
“ 36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 1998.gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.5
“Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Baldones novadā”.”
2.Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
Domes priekšsēdētājs

A.Požarnovs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baldones novada domes 2017. gada 29.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.12
Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 8.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par
Baldones pašvaldības nodevām””
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1.1.Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punkts nosaka, ka
1. Projekta
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
nepieciešamības
turklāt tikai dome var pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

ieviešanu un likumā noteiktajos gadījumos noteikt nodokļa apmērus.
1.2. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 2.punkts
nosaka, ka vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos
noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par
izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās.
1.3.Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” (turpmāk – Noteikumi
Nr.480) 16.1punktu, kas pilnvaro pašvaldības domi papildus Noteikumu Nr.480
16.punktā minētajām personām noteikt personas, kas ir atbrīvojamas no
nodevas samaksas.
1.4. Baldones novada pašvaldībā šobrīd ir spēkā 1998.gada 10.marta saistošie
noteikumi Nr.5 “Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās
vietās Baldones novadā” un 2009.gada 8.aprīļa saistošie noteikumi Nr.9 “Par
Baldones pašvaldības nodevām”.
Noteikumu projekts nosaka nodevu apmēru par izklaidējoša rakstura pasākumu
rīkošanu publiskās vietās Baldones novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
3.1.Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 431.panta otro daļu, nav
jāiekļauj informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām.

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā un
izpildē ir Baldones novada pašvaldība.
5.2. Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina
līdzšinējo kārtību privātpersonu veicamām darbībām.
Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas
Baldones novada domes Finanšu un attīstības komitejas sēdē 22.08.2017. tiks
publicēts pašvaldības mājas lapas vietnē internetā www.baldone.lv.
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