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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.16
“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta 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.,4. punktiem,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta 3.daļu

Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Rucavas
novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.32. bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitījumu Rucavas novada domes
pamatbudžeta ieņēmumu kontā.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
2.1. Nodevas objekts un nodevas apmērs:
Nodevas objekts
2.1.1. Izziņa
2.1.2. Izziņa par zemes lietošanas mērķi, atbilstoši Rucavas novada
pašvaldības teritorijas plānojumam
2.1.3. Domes lēmuma izraksti - pirmais eksemplārs
2.1.4. Domes lēmuma izraksti - pārējie eksemplāri
2.1.5. Domes lēmuma izraksti trešajām personām (personām, uz kuru tas
neattiecas)
2.1.6. Citi novada domes izstrādāti oficiālie dokumenti

Nodevas apmērs
(EUR)
1,42
4,27
1,42
2,85
1,42

2.1.7. Domes izstrādāta dokumenta apliecināta kopija - 1lp.
2.1.8. Raksturojumi, rekomendācijas
2.1.9. Izraksts no arhīva lietas - 1lp.
2.1.10. Arhīva izziņa

1,42
2,85
1,42
2,85

3. Izteikt saistošo noteikumu 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
3.1. Nodevas objekts un nodevas apmērs:
Nodevas objekts
Nodevas apmērs (EUR par dienu)
Izklaidējoša rakstura komerciālu pasākumu rīkošana 7,11
publiskās vietās Rucavas novadā
4. Izteikt saistošo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktus šādā redakcijā:
Nodevas apmērs
(EUR dienā)

Nodevas objekts
4.1. Pašvaldības nodeva par vienu tirdzniecības vietu publiskās vietās:
4.1.1. Ar pašu izaudzētiem augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem
4.1.2. Ar ziediem
4.1.3. Ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm un riekstiem
4.1.4. Ar kvasu un alu no cisternām (mucām), kā arī saldējumu,
bezalkoholiskiem dzērieniem un karstām uzkodām no speciālām iekārtām,
ja tās atbilst sanitārajām un higiēnas normām
4.1.5. Ar preses izdevumiem
4.1.6. Ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem un lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumiem
4.2. Pašvaldības nodeva par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos un
izbraukuma tirdzniecības vietās:
4.2.1. Ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju
4.2.2. Ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm
4.2.3. Ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem un lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumiem
4.2.4. Ar grāmatām un preses izdevumiem
4.2.5. Sabiedriskai ēdināšanai
4.2.6. Ar alkoholiskajiem dzērieniem tirgošanai izbraukumos sabiedrisku
pasākumu norises vietās, izsniedzot vienreizēju atļauju.

1,42
1,42
1,42
3,56

3,56
1,42 vai
14,23 gadā

1,42
3,56
3,56
3,56
7,11
14,23

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Paskaidrojuma raksts
RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.16
“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 9
“Par Rucavas novada pašvaldības nodevām””
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1.Projekta nepieciešamības pamatojums

2.Īss saistošo noteikumu projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Norādāmā informācija
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.,4. punktiem, likuma “Euro ieviešanas
kārtības likums”31.panta 3.daļu
Saistošie noteikumi paredz precizēt nodevas
samaksas veidu, nodevas objektu nosaukumus
un nodevu apmēru izteikt euro valūtā saskaņā ar
oficiālu euro kursu.
Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota
pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas būtiska
palielināšanās. Saistošo noteikumu izpildei nav
nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai
veidot jaunas štatu vietas.
Saistošie noteikumi nerada būtisku ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Saistošo
noteikumu
projekta Noteikumu izpildi nodrošinās Rucavas novada
iespējamā ietekme uz administratīvajām pašvaldība. Saistošie noteikumi tiks publicēti
procedūrām
Rucavas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Duvzares Vēstis” un ievietoti
Rucavas novada pašvaldības mājas lapā
www.rucava.lv
6. Informācija par konsultācijām ar Konsultācijas netika veiktas.
privātpersonām
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