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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010. GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 40 
 

„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010.gada saistošajos 

noteikumos Nr. 9 

„ Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”” 
                                                                                         

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

 "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3. punktu,  

21.panta pirmās daļas 15.punktu, 

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 1.,2.,4. punktiem 

 
                                                                  

 Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par 

Rucavas novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā: 

“4. Nodeva par vienu tirdzniecības vietu publiskās vietās.”  

 

2. Izteikt saistošo noteikumu 4.1. punktu šādā redakcijā: 

„4.1. Pašvaldības nodeva par vienu tirdzniecības vietu publiskās vietās:” 
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Paskaidrojuma raksts  

 saistošajiem noteikumiem Nr.40 „Grozījumi Rucavas novada 2009. gada 

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

 

 

Rucavas novada domes Finansu komiteja precizē saistošos noteikumus Nr.9 „Par 

Rucavas novada pašvaldības nodevām” pieņemot jaunus saistošos noteikumus Nr.40 

”Grozījumi Rucavas novada 2009. gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rucavas novada 

pašvaldības nodevām”. 

 Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas ieteikuma 

tiek precizēti noteikumi uzliekot nodevu par tirdzniecību publiskās vietās. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 480 9. punktu „Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” - nodevas par tirdzniecību publiskās vietās 

pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras tirgojas publiskās vietās, t.i. par vienas 

tirdzniecības vietas aizņemšanu. 

Saistošo noteikumu grozījumi paredz precizēt iepriekš pieņemto saistošo noteikumu 

4. punktu, kas turpmāk varētu skanēt šādā redakcijā: “Nodeva par  vienu tirdzniecības 

vietu publiskās vietās.”, savukārt 4.1. punkts šādā redakcijā: „Pašvaldības nodeva par 

vienu tirdzniecības vietu publiskās vietās:” 

Galīgo lēmumu par Saistošajiem noteikumiem pieņems Rucavas novada domes 

sēdē. 
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