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Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2021.gada 8.decembra sēdes
lēmumu Nr. 29. (protokols Nr. 21/2021.)
Saistošie noteikumi Nr.45/2021

Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu
un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu
Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu

1. Saistošie noteikumi, turpmāk – noteikumi, nosaka pašvaldības nodevas par tirdzniecību
publiskās vietās apmēru, likmes, samaksas kārtību un nodevu maksātāju kategorijas, kuras
atbrīvotas no nodevu samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi.
2. Pašvaldības nodevu ieskaita Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetā.
3. Pašvaldības nodeva samaksājama pilnā apmērā pirms tirdzniecības uzsākšanas.
4. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras veic tirdzniecību
Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
5. Pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību maksā par tirdzniecības vietu: 1 tekošo metru uz
tirdzniecības galda vai līdz 2 kvadrātmetriem pie automašīnas.
6. Pašvaldības nodevu par tirdzniecību gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās maksā
par 1 kvadrātmetru.
7. Nodevas objekts un likme:
Nodevas objekts

7.1. Pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību ar:
7.1.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju un no tās mājas
apstākļos ražotiem pārtikas produktiem, izmantošanai pārtikā
paredzētiem augkopības, lopkopības, biškopības un svaigiem
zvejas produktiem nelielos apjomos, savvaļas augiem, ogām,
sēnēm, riekstiem, grieztiem ziediem, zariem, puķu un dārzeņu
stādiem, sēklām, gumiem, sīpoliem, dēstiem

Likme
kalendārajā
dienā
(euro)
1,50

Likme
mēnesī
(euro)

20,00

7.1.2. Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos
augošiem dažādu skuju kokiem, skuju koku zariem, no to
zariem gatavotiem izstrādājumiem
7.1.3. mājsaimniecību amatniecības produkciju
7.1.4. tekstilprecēm un saimniecības precēm
Nodevas objekts

2,00

1,50
2,00

20,00
Likme par 1
m2
kalendārajā
dienā (euro)

7.2. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību gadatirgos un izbraukuma
tirdzniecības vietās ar
7.2.1. pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumiem
7.2.2. pašu izaudzētiem augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem, dēstiem un
ziediem
7.2.3. rūpnieciski ražotām pārtikas precēm
7.2.4. rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm
7.2.5. sabiedriskās ēdināšanas, ieskaitot ar saldējumu, cukurvati, popkornu,
produktiem
7.2.6. karstajām uzkodām un alkoholiskajiem dzērieniem
7.2.7. karstajām uzkodām un bezalkoholiskajiem dzērieniem
7.2.8. alkoholiskajiem dzērieniem, ieskaitot alu
7.2.9. bezalkoholiskajiem dzērieniem
7.2.10. tabakas izstrādājumiem
7.2.11. atrakcijām bērniem un pieaugušajiem
7.2.12. uzņēmumu prezentācijām, loterijām
7.2.13. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekiem
7.2.14. preses izdevumiem un grāmatām
7.3. Pašvaldības nodeva par sezonālu pakalpojumu sniegšanu pie
publiskajiem ūdeņiem ar SUP dēļiem, laivām un citiem ūdens
transporta nomas pakalpojumiem

1,00
1,00
1,50
2,50
2,00
5,00
2,00
5,00
3,00
2.50
1,00
1,50
2.00
1.50
5.00

8. No pašvaldības nodevas samaksas atbrīvotas:
8.1. Ķekavas novadā deklarēti pensionāri un personas ar invaliditāti;
8.2. Sabiedriskā labuma un bezpeļņas organizācijas, ja tirdzniecību organizē līdzekļu vākšanai
labdarības nolūkos;
8.3. Tirdzniecības dalībnieki, kas no trešās personas nomā tirdzniecības vietu.
9. Pašvaldības nodevu samazina:
9.1. Ķekavas novadā deklarētiem vai reģistrētiem tirgus dalībniekiem, piemērojot 20% atlaidi;
9.2. Ķekavas novada teritorijā deklarētajām personām, kas tirgo pašaudzētu lauksaimniecības
produkciju, piemērojot 50% atlaidi.
10. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
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10.1. Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada 10.jūnija saistošie noteikumi Nr.24/10 “Nodeva
par tirdzniecību publiskās vietās”;
10.2. Baldones noveda pašvaldības 2009.gada 3.jūnija saistošo noteikumu Nr.9 “Par Baldones
pašvaldības nodevām” IV nodaļa “Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās fiziskām un juridiskām
personām”.
Domes priekšsēdētājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko
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Paskaidrojuma raksts
Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 8.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.45/2021
“Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Saistošo noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar
2021.gada 1.jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads. Pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu
un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas” 16.1 punktu, domei ir jāapstiprina pašvaldības nodevas par
tirdzniecību publiskās vietās, kas būtu vienotas visā novada teritorijā.

2. Īss satura izklāsts

Saistošajos noteikumos tiek noteiktas nodevas par ielu tirdzniecību,
tirdzniecību gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās, un par
sezonālu pakalpojumu sniegšanu pie publiskajiem ūdeņiem, kā arī
atbrīvojumi no nodevas samaksas un atvieglojumi.

3. Informācija par
plānoto saistošo
noteikumu ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto saistošo
noteikumu ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Projekts nerada ietekmi uz novada pašvaldības budžeta izdevuma daļu.
Lai izpildītu saistošos noteikumus, netiek radītas jaunas darbavietas.

6. Informācija par
konsultācijās ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā ir notikušas konsultācijas ar
personām, kas nodarbojas ar ielu tirdzniecību.

Domes priekšsēdētājs:

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz esošajiem un
potenciāliem ielu tirdzniecības dalībniekiem, tirgotājiem gadatirgos un
izbraukuma tirdzniecības vietās, kā arī sezonālu pakalpojumu
sniedzējiem pie publiskajiem ūdeņiem.
Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā, un tie tiek izlikti redzamā vietā
Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Ķekavā un Ķekavas
novada pašvaldības pārvaldēs Baložos, Daugmalē un Baldonē.

(PARAKSTS*)

J.Žilko

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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