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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 16/2013 

 
Ilūkstē 2013.gada 31.oktobrī 

APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes 

31.10.2013. lēmumu Nr.417 
(prot. Nr.20., 4.§) 

 
   Groz ījums Il ūkstes novada pašvald ības 2012.gada 23.febru āra saistošajos noteikumos 

Nr.6/2012 „Par nodev ām par tirdzniec ību publisk ās viet ās Ilūkstes novad ā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 
pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija 
noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt 
pašvaldības nodevas” 3. un 9. punktu 

 

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2012 
„Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Ilūkstes novadā” („Ilūkstes Novada Vēstis” 2012, Nr.4, 
Nr.7)  grozījumu un izteikt 3.punktu šādā redakcijā:  
„ 3. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās par vienu tirdzniecības vietu tiek noteikta 
šādā apmērā un šādiem objektiem: 
 
Nr.p.k. Nodevas objekts, preču grupa Nodevas likme euro 

bez PVN 
 
3.1. 

 
Vienreiz ējā atļauja tirdzniec ībai publisk ās viet ās masu pas ākumos 

3.1.1. pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni 7.00 
3.1.2. alkoholiskie dzērieni 14.00 
3.1.3. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija 1.40 
3.1.4. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi 0.70 
3.1.5. mežu reproduktīvais materiāls 1.40 
3.1.6. pašu iegūti zvejas produkti un medījamie dzīvnieki vai to gaļa 2.00 
3.1.7. lietotas personiskās mantas 1.40 
3.1.8. pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un 

daiļamatniecības izstrādājumi 
0.70 

3.1.9. nepārtikas preces 7.00 
 
3.2. 

 
At ļauja tirdzniec ībai publisk ās viet ās vienai dienai: 

3.2.1. pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni 1.40 
3.2.2. alkoholiskie dzērieni 7.00 
3.2.3. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija 1.40 
3.2.4. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi 0.70 
3.2.5. mežu reproduktīvais materiāls 1.40 
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3.2.6. pašu iegūti zvejas produkti un medījamie dzīvnieki vai to gaļa 1.40 
3.2.7. lietotas personiskās mantas 1.40 
3.2.8. pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un 

daiļamatniecības izstrādājumi 
0.70 

3.2.9. nepārtikas preces 2.50 
 
3.3.  

 
At ļauja tirdzniec ībai publisk ās viet ās vienam m ēnesim: 

3.3.1. pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni 7.00 
3.3.2. alkoholiskie dzērieni 56.50 
3.3.3. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija 4.00 
3.3.4. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi 5.50 
3.3.5. mežu reproduktīvais materiāls 14.00 
3.3.6. pašu iegūti zvejas produkti un medījamie dzīvnieki vai to gaļa 14.00 
3.3.7. lietotas personiskās mantas 14.00 
3.3.8. pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un 

daiļamatniecības izstrādājumi 
7.00 

3.3.9. nepārtikas preces 14.00 
 
3.4. 

 
At ļauja  tirdzniec ībai publisk ās viet ās vienam gadam: 

3.4.1. pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni 42.50 
3.4.2. alkoholiskie dzērieni 210.00 
3.4.3. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija 28.00 
3.4.4. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi 28.00 
3.4.5. mežu reproduktīvais materiāls 49.50 
3.4.6. pašu iegūti zvejas produkti un medījamie dzīvnieki vai to gaļa 35.50 
3.4.7. lietotas personiskās mantas 28.00 
3.4.8. pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un 

daiļamatniecības izstrādājumi 
35.50 

3.4.9. nepārtikas preces 56.50 
3.5. At ļauja tirdzniec ībai no p ārvietojam ā mazumtirdzniec ības 

punkta jeb autoveikala vienam gadam: 
 

3.5.1. Pārtikas un nepārtikas preces 28.00 
3.5.2. Alkoholiskie dzērieni 56.50 
3.6. At ļauja tirdzniec ībai no p ārvietojam ā mazumtirdzniec ības 

punkta jeb autoveikala sešiem m ēnešiem:  
 

3.6.1. Pārtikas un nepārtikas preces 14.00 
3.6.2. Alkoholiskie dzērieni 28.00 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                               Stefans Rāzna  
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
      Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem  Nr.16/2013 

„Groz ījums Il ūkstes novada pašvald ības 2012.gada 23.febru āra saistošajos 
noteikumos Nr.6/2012  „Par nodev ām par tirdzniec ību publisk ās viet ās Ilūkstes novad ā”’’ 

 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

 
1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi „Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 
2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par 
nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Ilūkstes novadā””  
(turpmāk „noteikumi”) paredz ar 2014.gada 1.janvāri aizstāt noteiktās 
pašvaldības nodevas  latos  ar euro atbilstoši Euro ieviešanas 
kārtības likumam.  

 
2. Īss noteikumu satura 
izklāsts 

Noteikumos skaitliskās vērtības latos tiek aizstātas ar euro, ievērojot 
Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktā 
noteikto noapaļošanas principu, t.i. noapaļošana nav personai 
nelabvēlīga par sākotnējo tiesību normu, kurā skaitliskā vērtība 
izteikta latos. 

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Noteikumu grozījuma īstenošana būtiski neietekmēs pašvaldības 
budžetu. 

4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz  
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Administratīvās procedūras netiek mainītas. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.  

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                    Stefans Rāzna 
 


