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APSTIPRINĀTI 

Rucavas novada domes 

2016. gada 30. jūnija 

sēdē (protokols Nr.12, 3.1.)  

 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016. GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2016 

“Grozījumi Rucavas novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos 

Nr.9 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”” 
 

Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 

“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību un Tirdzniecības organizēšanas kārtību”9.punktu un 

14.punktu Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem 

Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt 

pašvaldības nodevas” 16.
1
 punktu; Likuma “Par nodokļiem un 

nodevām” 10. panta trešo daļu 
  

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

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

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.2.8. punktu šādā redakcijā: 

 

4.2.8. Nodevu objektus un apmērus par vienu tirdzniecības vietu publiskos pasākumos 

(pasākumi, kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieku)  

N.P.K. Nodevas veids Euro 

4.2.8.1. Sabiedriskā ēdināšana 90,00 

4.2.8.2. Alkoholiskie dzērieni 100,00 

4.2.8.3. Pārtika, alus, sidrs 85,00 

4.2.8.4. Alus, sidrs 80,00 

4.2.8.5. Pārtika 30,00 

4.2.8.6. Suvenīri, mājražotāju produkcija, zivis, lauksaimniecības produkti, 

ķermeņa apgleznošana, paštaisītas rotas, pašu gatavoti mākslas 

izstrādājumi, gleznas, ielu muzikantu, iluzionistu un citi muzikāli 

un mākslinieciski priekšnesumi, Latvijā ražoti mājas vīni un sidri 

15,00 

4.2.8.7. Rūpniecības preces 30,00 

4.2.8.8. Loterija 30,00 

4.2.8.9. Atrakcijas 25,00 

4.2.8.10. Saldējums 10,00 

4.2.8.11. Saldumi / Atspirdzinošie dzērieni 15,00 

4.2.8.12. Par vienreizēju reklāmas akcijas organizēšanu 25,00 
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2. Grozīt saistošo noteikumu 4.4. punktu un izteikt šādā redakcijā: 

4.4. Nodeva par 50% tiek samazināta: 

4.4.1. fiziskai personai, kuras deklarētā dzīvesvieta vai, kuru nekustamais īpašums atrodas 

Rucavas novadā vai ir nodots lietošanā, valdījumā; 

4.4.2. juridiskai personai, kuras Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā 

adrese vai struktūrvienība reģistrēta Rucavas novadā. 

 

3. Saistošie noteikumi publicējami Rucavas novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 

“Duvzares Vēstis” un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. 
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Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2016 „Grozījumi Rucavas 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.9  

„Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”” 

 PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi nosaka precizētas pašvaldības nodevas par vienu 

tirdzniecības vietu publiskos masas pasākumos un sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un Tirdzniecības organizēšanas 

kārtību”9.punktu un 14.punktu Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija 

noteikumiem Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt 

pašvaldības nodevas” 16.
1
 punktu 

 

2.Īss projekta 

satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka precizētas pašvaldības nodevas par vienu 

tirdzniecības vietu publiskos masas pasākumos 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

Pašvaldības budžets būtiski netiks ietekmēts, taču nodeva tiks ieskaitīta 

pašvaldības budžetā. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Tiek precīzāk noteikta pašvaldības nodevas likme par vienu 

tirdzniecības vietu publiskos masas pasākumos 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā „Duvzares 

Vēstis”  un domes interneta mājas lapā www.rucava.lv. 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 
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