Saistošie noteikumi Nr.5
Apstiprināti ar Baldones novada
domes 2017.gada 28.februāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.2, 11.§)
Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9
“Par Baldones pašvaldības nodevām”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
15. punktu, likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 2.,4.,5.,7.,
9.,10.punktu

Izdarīt Baldones novada domes 2009. gada 3. jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Baldones pašvaldības
nodevām” (turpmāk – noteikumi) šādu grozījumus:
1. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
“13. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu (viena vieta – 1m galda, viena telts, viena automašīna –
līdz 3 (trīs) metri), tai skaitā gadatirgos, tirgojot:
Nodevas objekts

13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.2.
13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.
13.2.4.
13.3.
13.3.1.
13.4.
13.4.1.
13.4.2.
13.5.
13.5.1.
13.5.2.
13.5.3.
13.6.

13.7.

Pašu gatavoti mākslas, rokdarbu un amatniecības
izstrādājumi:
uzrādot amatnieka vai daiļamata meistara vai individuālā
darba veicēja apliecību;
bez amatnieka vai daiļamata meistara, vai individuālā darba
veicēja apliecības.
Augļu, ogulāju, dekoratīvo stādmateriālu, puķu un dārzeņu
stādu, dēstu, sīpolu, gumu, ziemcietes un sēklu tirdzniecība:
pašu audzēto – uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām
(1m uz galda);
pašu audzēto – uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām
(no automašīnas);
mežu reproduktīvo materiālu;
Baldones novadā deklarētiem pensionāriem, invalīdiem.
Savvaļas ogas, augļu, riekstu, sēņu, ziedu tirdzniecība.
Baldones novadā deklarētiem pensionāriem, invalīdiem.
Zemnieku saimniecībās, zvejnieku saimniecībās un
individuālajos uzņēmumos saražoto produkciju (t.sk.
biškopības produkti un medus) tirdzniecība:
par tirdzniecības vietu 1 m galda;
par tirdzniecības vietu no automašīnas.
Fizisko personu mājas apstākļos saražotās un iegūtās
produkcijas tirdzniecība:
par tirdzniecības vietu 1 m galda;
par tirdzniecības vietu no automašīnas;
Baldones novadā deklarētiem pensionāriem, invalīdiem.
Importēto pārtikas vai nepārtikas preču (t.sk. gultas veļas,
dzijas, saimniecības preču, lietotu apavu, apģērbu, rotaļlietu)
tirdzniecība, ja tirgotājs ir juridiska persona vai individuālā
darba veicējs.
Tirdzniecība ar Latvijā rūpnieciski saražotām pārtikas (t.sk.
zivju izstrādājumi) vai nepārtikas precēm, ja tirgotājs ir
juridiska persona vai individuālā darba veicējs.

Likme
EUR par 1
tirdzniecīb
as vietu 1
diennaktī

Likme EUR par
1 tirdzniecības
vietu 1 mēnesī
(negarantējot
konkrētu vietu
pēc plkst.8.00)

2.80

14.00

4.20

21.00

0.70

3.50

4.20

21.00

2.80
0.40
1.40
0.40

14.00
2.00
7.00
2.00

1.40
2.80

7.00
14.00

0.70
2.80
0.40
7.00

3.50
14.00
2.00
35.00

5.00

25.00

13.8.
13.9.
13.10.
13.10.1.
13.10.2.
13.10.3.
13.11.
13.12.
13.12.1.
13.12.2.
13.12.3.

13.12.4.

13.13.

Lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība.
Preses izdevumu un grāmatu tirdzniecība.
Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām iekārtām,
kas atbilst sanitārajām un higiēnas normām:
Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām iekārtām,
un kvass, bezalkoholiskie dzērieni;
Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām iekārtām
un ar alkoholiskajiem dzērieniem;
Tirdzniecība ar saldējumu, popkornu, cukurvati un/vai
citiem tamlīdzīgiem uz vietas termiski apstrādātiem
produktiem
Atrakcija (t.sk. izjādes ar dzīvniekiem un citi veidi), loterija,
prezentācija, degustācija.
Dzērienu tirdzniecība:
kvasa un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecība ar vai bez
dažādām uzkodām kompleksā;
karstvīna tirdzniecība ar vai bez dažādām uzkodām
kompleksā;
alkoholisko dzērienu tirdzniecība (alus, fīzs, sidrs, vīns,
šampanietis) ar alkohola saturu līdz 14 procentpunktiem, ja
tirgotājs ir juridiska persona, kurai ir alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības licence ar vai bez dažādām uzkodām
kompleksā;
alkoholisko dzērienu tirdzniecība ar alkohola saturu virs 14
procentpunktiem, ja tirgotājs ir juridiska persona, kurai ir
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence ar vai bez
dažādām uzkodām kompleksā.
Tirdzniecība ar mājās pagatavotu alkoholisko dzērienu, kurai
ir alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence ar
tiesībām tirgot alkoholu.

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
Baldones novada domes
priekšsēdētājas vietniece
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1.40
1.40
15.00
20.00
5.00
5.00
5.00
7.00
15.00

45.00

7.00

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baldones novada domes 2017. gada 28. februāra saistošajiem noteikumiem
“Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9
“Par Baldones pašvaldības nodevām””
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 sabiedrību
un uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Baldones novada domes
priekšsēdētājas vietniece

Norādāmā informācija
1.1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punkts nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt saistošos noteikumus par
pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā noteiktajos gadījumos noteikt
nodokļu apmērus.
1.2.Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 4.
punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta
noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt
pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās.
Šobrīd spēkā esošie Baldones novada domes 2009. gada 3. jūnija saistošie
noteikumi Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām” attiecībā uz
nodevām par tirdzniecību publiskās vietās fiziskajām un juridiskajām
personām ir nepilnīgi un neatbilst patreizējai ekonomiskajai situācijai
Baldones novada administratīvajā teritorijā.
Noteikumu projekts nosaka virkni redakcionālas, gramatiskas un
saturiskas izmaiņas.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.1 panta otro daļu nav jānorāda.

Noteikumu projekts ir izstrādāts ar mērķi proporcionāli sabalansēt fizisku
un juridisku personu nodevu apmēru par tirdzniecību publiskās vietās.

5.1. Institūcija, kurā persona var vērsties noteikumu piemērošanā un
izpildē ir Baldones novada pašvaldība.
5.2. Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, bet nosaka
nodevas apmēru par tirdzniecību publiskās vietās.
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 21.02.2017. tiks publicēts pašvaldības mājas lapas vietnē
internetā www.baldone.lv.
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