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Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu un
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3., 9. un 161. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību publiskās vietās
Cēsu novada pašvaldības (turpmāk-pašvaldība) teritorijā, atbrīvojumus no nodevas
maksas, nodevas maksāšanas kārtību un kontroli.
2. Nodevas maksātāji - fiziskas vai juridiskas personas, kuras tirgojas publiskās vietās Cēsu
novadā.
3. Tirdzniecība publiskās vietās pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu
rakstisku atļauju un tajā norādītajā vietā.
II. Nodevas objekts un likme
4. Nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu :
(euro)

(euro)

par tirdzniecības par tirdzniecības
vietu 1 diennaktī vietu 1 mēnesī
4.1.
Pašu izgatavoti mākslas un amatniecības izstrādājumi
4.1.1. uzrādot amatnieka vai daiļamata meistara vai
2.85
14.23
fiziskajai personai, kura veic saimniecisko darbību
4.1.2. bez amatnieka vai daiļamata meistara vai
5.69
42.69
individuālā darba veicēja apliecības
Nosaukums

Ziedu, zaru, izgatavotu izstrādājumu tirdzniecība
4.2.1. pašaudzētu ziedu
0.71
7.11
4.2.2. iepirktu ziedu
5.69
42.69
4.3.
Augļu, ogulāju, dekoratīvo stādmateriālu, puķu un dārzeņu stādu, dēstu, sīpolu,
gumu, ziemcietes un sēklu tirdzniecība
4.3.1. pašu audzēto- uzrādot izziņu par zemes lietošanas
0.71
7.11
tiesībām
4.3.2. iepirktu
5.69
42.69
4.3.3. mežu reproduktīvo materiālu
2.84
21.34
4.4.
0.00
0.00
Savvaļas ogas, augļu, riekstu, sēņu, ziedu
tirdzniecība
4.5.
2.84
21.34
Saldējuma tirdzniecība
4.6.
1.42
14.23
Preses izdevumu tirdzniecība
4.7.
2.84
21.34
Grāmatu tirdzniecība
4.8.
0.00
0.00
Lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku
tirdzniecība
4.9.
2.84
21.34
Zemnieku saimniecībās, zvejnieku saimniecībās
un individuālajos (ģimenes) uzņēmumos vai
fizisko personu saražoto lauksaimniecības
produkciju tirdzniecība, ja tirgotājs ir pats
ražotājs
4.10. Importēto pārtikas vai nepārtikas preču
7.11
42.69
tirdzniecība, ja tirgotājs ir juridiska persona vai
fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību
4.11. Tirdzniecība ar Latvijā rūpnieciski saražotām
2.85
21.34
pārtikas vai nepārtikas precēm, ja tirgotājs ir
juridiska persona vai fiziska persona, kura veic
saimniecisko darbību
4.12. Atrakcija (t.sk.izjādes ar dzīvniekiem un citi
5.69
42.69
veidi), loterijas, prezentācijas
4.13. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
4.13.1. Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām
14.23
iekārtām un kvass, bezalkoholiskie dzērieni, kuras
atbilst sanitārajām un higiēnas normām
4.13.2. Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām
21.34
iekārtām un ar alkoholiskajiem dzērieniem (alus,
sidrs, fīzs), kas atbilst sanitārajām un higiēnas
normām
4.14. Dzērienu tirdzniecība
4.14.1. kvasa un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecību
2.85
21.34
414.2. Alus, fīzu, sidru tirdzniecība (līdz 6
14.23
procentpunktiem)
4.14.3. alkoholisko dzērienu tirdzniecība, ja tirgotājs ir
42.69
juridiska persona, kurai ir alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības licence ar dažādām uzkodām
kompleksā, un pasākuma norise virs 3 stundām
4.14.4. alkoholisko dzērienu tirdzniecība (vīns,
14.23
šampanietis), ja tirgotājs ir juridiska persona, kurai
ir alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence
4.2.

4.15.
4.16.

un dažādām uzkodām kompleksā, un pasākuma
norise ir mazāk par 3 stundām (līdz 14
procentpunktiem)
Tirdzniecība ar karstvīnu
Tirdzniecība ar karstvīnu, bezalkoholiskiem
dzērieniem un dažādām uzkodām kompleksā

4.27
7.11

5. No pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā atbrīvojami:
5.1. Cēsu novada pašvaldības vai Cēsu novada pašvaldības iestāžu organizēto pasākumu
sadarbības līgumu partneri;
5.2. Cēsu pilsētas vecpilsētas teritorijas, kuru ierobežo Lenču, Palasta un Vaļņu ielas,
veikalu, kafejnīcu īpašnieki vai nomnieki, kuri vēlas veikt tirdzniecību pašvaldības
noteiktajā tirdzniecības vietā Cēsu pilsētas vecpilsētas teritorijā;
5.3. personas, kurām noslēgti zemes nomas līgumi par stacionāras vai īslaicīgas
tirdzniecības vietas izvietošanu;
5.4. tirdzniecības dalībnieki, ja tirdzniecība notiek uz attiecīgo personu īpašumā,
valdījumā vai lietojumā esošās zemes;
5.5. skolēnu mācību uzņēmumi, kuri reģistrēti biedrībā „Junior Achievement – Latvija”.
III. Nodevas maksāšanas kārtība
6. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad
nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevu maksas likmes.
7. Nodeva šo noteikumu noteiktajā apmērā, iemaksājama pirms tirdzniecības atļaujas
saņemšanas. Samaksātā nodeva netiek atgriezta.
8. Nodeva iemaksājama Cēsu novada pašvaldības budžetā, ko iemaksā Cēsu novada
pašvaldības (Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā) vai Vaives pagasta pārvaldes
(„Kaķukrogs”, Vaives pagastā, Cēsu novadā), vai pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs” (Pils laukums 5, Cēsīs, Cēsu novadā) kasē vai ieskaita bankas kontā.
IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole
9. Pašvaldības izpilddirektors atbilstoši kompetencei ir atbildīgs par saistošo noteikumu
izpildes kontroli.
V. Noslēguma jautājumi
10. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošos noteikumus Nr.24
‘’Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu novadā’’.
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Saistošo noteikumu Nr.31 „Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Cēsu novada pašvaldības teritorijā”
paskaidrojuma raksts
Informācija

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1.Īss saistošo
noteikumu satura
izklāsts

Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par tirdzniecību
publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā izstrādāti
saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu. Ievērojot,
ka no 2014.gada 1.janvāra Latvijā plānots ieviest euro, saistošajos
noteikumos nepieciešams izdarīt grozījumus, nosakot nodevu
summas euro.

2. Saistošo noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi sagatavoti atbilstoši Euro ieviešanas kārtības
likumam. Aprēķins veikts, izmantojot maiņas kursu latu pārejai uz
euro (EUR 1 = LVL 0,702804).

3. Iespējamā saistošo
noteikumu ietekme uz
pašvaldības budžetu

Aprēķina rezultātā netiek radīta ietekme uz pašvaldības budžetu

4. Iespējamā saistošo
noteikumu ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Aprēķina rezultātā netiek radīta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi

5. Iespējamā saistošo
noteikumu ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
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6. Cita informācija
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