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2014.gada 2.jūnijā  

APSTIPRINĀTI 

Rucavas novada domes 

2014. gada 2.jūnija  

sēdē (prot.Nr.13, 4.) 

 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5 

„Grozījumi Rucava novada domes 2010. gada 25. marta 

saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rucavas novada pašvaldības nodevām” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

21.panta pirmās daļas 15.punktu,  

 

Izdarīt Rucavas novada domes 2010.gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par Rucavas 

novada pašvaldības nodevām” (turpmāk-saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Papildināt Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz Ministru kabineta 

noteikumiem šādā redakcijā „2010.gada 12.maija Ministru kabineta „Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”  

9.punktu”. 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 1.6. punktu šādā redakcijā: 

„1.6. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie 

administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksu.”  

 

3. Papildināt saistošo noteikumu 4. punktu ar jaunu 4.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„4.2.7. Autoveikala tirdzniecība, 0,40 dienā vai 10,- mēnesī”. 

 

4. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 6. punktu šādā redakcijā: 

„6. Pašvaldības atļauju (Pielikums Nr.1) Rucavas novada domes vārdā sagatavo un paraksta 

izpilddirektors.”  

 

5. Svītrot saistošo noteikumu 5.3.punktu. 
 

  

  

Rucavas novada domes priekšsēdētāja       Irēna Šusta 
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Paskaidrojuma raksts  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

2014. GADA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.5 

“Grozījumi Rucavas novada domes 2010. gada 25. marta 

saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rucavas novada pašvaldības nodevām” 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                           Irēna Šusta 

 

  

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība  

Precizēt kārtību 

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos tiek precizēts saistošo 

noteikumu izdošanas tiesiskais pamats un papildus  noteikts 

ar nodevu apliekamais objekts – autoveikala tirdzniecība un 

pievienota veidlapa tirdzniecības atļaujai. 

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Grozījumi saistošajos noteikumos būtiskas izmaiņas 

pašvaldības budžetā neradīs. 

4.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

Saistošie noteikumi nerada būtisku ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Rucavas novada domes 

priekšsēdētājs, viņa vietnieki, izpilddirektors un deputāti. 

6.Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem saistošie noteikumi 

sagatavoti  

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likumu " Par 

pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1 punktu un 24.pantu 
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Pielikums Nr.1 

Rucavas novada pašvaldības 02.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5 

  

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000059230  

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 
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ATĻAUJA Nr. _______________ 

Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai publiskā vietā 

tirdzniecībai publiskā vietā 

 

 

Rucavas novads, 2014. gada ___.____________  

 

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums  _______________________________________  

                 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. vai 

fiziskas personas kods _______________________________________ 

 

Pasākuma/Tirdzniecības vietas adrese: __________________________________________, 

Rucavas novads 

 

                     

Nodevas objekts:  ___________________________________________________________ 

                                             

__________________________________________________________________________ 

                                             

__________________________________________________________________________ 

 

 

Atļaujas derīguma termiņš no ________________  līdz __________________ 
                                      (datums)                                                (datums) 

 

 
 

Atļauja derīga, uzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu. 

                  

 

 

 

 

Rucavas novada domes izpilddirektors:    ________________________  

 Z.v                                                                   (vārds, uzvārds) 
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