Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.16
Rēzeknē 2017.gada 15.jūnijā (prot. Nr.117, 5.p.)

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un
izklaidējošā rakstura pasākumu rīkošanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 2. un 4.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas" 16.1punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas (turpmāk – nodeva) likmi par tirdzniecību publiskās
vietās, par izklaidējošā rakstura pasākuma rīkošanu un nodevas maksāšanas kārtību.
2. Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir personas, kuras tirgojas publiskās
vietās Rēzeknes pilsētas teritorijā.
3. Pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās maksātāji ir
pasākumu organizatori, kuri rīko izklaidējoša rakstura pasākumus Rēzeknes pilsētas teritorijā esošās
publiskās vietās saskaņā ar publisku izklaides un svētku pasākumu drošību reglamentējošajiem normatīvajiem
aktiem.

II. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās
4. Realizējamās preču grupas un nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu pašvaldības
iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās:
Nodevas likme
Nr.p.k.
Realizējamo preču grupas
mēnesī, EUR
4.1. Pašu audzēti:
4.1.1. ziedi, no tiem gatavoti izstrādājumi
4.1.2. dārzeņi, augļi, ogas
4.1.3. stādi, dēsti

2,85

4.2. Savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes, ziedi
4.3. Pašu izgatavoti mākslas darinājumi un amatniecības preces
4.4. Pašu ražota lauksaimniecības un zivsaimniecības produkcija, biškopības produkti
4.5. Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši skuju koki, to zari

5. Realizējamās preču grupas un nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu pašvaldības
saskaņotās ielu tirdzniecības vietās:
Nodevas likme, EUR
Nr.p.k.
Realizējamo preču grupas
mēnesī
dienā
5.1. Pašu ražotas pārtikas un nepārtikas preces

20,00

2,00

5.2. Savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes, ziedi

5,00

0,50

5.3. Iepirktie dārzeņi, augļi, ogas (sezonas)

100,00

10,00

5.4. Uzkodas, karstās uzkodas, saldējums un bezalkoholiskie dzērieni

8,00

0,80

5.5. Pašu audzēti ziedi, no tiem gatavoti izstrādājumi

20,00

2,00

5.6. Iepirktie ziedi, no tiem gatavoti izstrādājumi

40,00

4,00

5.7. Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši skuju koki, to zari

40,00

4,00

6. Realizējamās preču grupas un nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē:

Realizējamo preču grupas

Nr.p.k.

Nodevas likme, EUR
mēnesī

dienā

6.1. Sabiedriskā ēdināšana

20,00

2,00

6.2. Alus, sidrs

120,00

12,00

6.3. Alkoholiskie dzērieni (izņemot alu, sidru), tabakas izstrādājumi

280,00

28,00

7. Realizējamās preču grupas un nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu pasākuma
laikā:
Nodevas likme
Nr.p.k.
Realizējamo preču grupas
dienā, EUR
7.1. Pašu audzēti:
7.1.1. ziedi, no tiem gatavoti izstrādājumi

3,00

7.1.2. dārzeņi, augļi, ogas

3,00

7.1.3. stādi, dēsti

3,00

7.2. Savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes, ziedi

3,00

7.3. Pašu izgatavoti mākslas darinājumi un amatniecības preces

5,00

7.4. Pašu ražota lauksaimniecības un zivsaimniecības produkcija, biškopības produkti

5,00

7.5. Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši skujkoki un to zari

6,00

7.6. Iepirktie ziedi, no tiem gatavoti izstrādājumi

15,00

7.7. Pārtikas preces:
7.7.1. pašu ražotas

3,00

7.7.2. rūpnieciski ražotas

10,00

7.8. Rūpnieciski ražotas nepārtikas preces

15,00

7.9. Bezalkoholiskie dzērieni

10,00

7.10. Alus, sidrs

20,00

7.11. Mājās raudzēti vīni ar alkohola tilpuma saturu līdz 18%, mājas alus

5,00

7.12. Sabiedriskā ēdināšana

20,00

7.13. Uzkodas, karstās uzkodas, saldējums

5,00

7.14. Preses izdevumi, grāmatas

5,00

7.15. Loterijas biļetes, atrakcijas (par katru no atrakcijām)

15,00

8. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar vairākām 7.punktā minētajām preču grupām,
nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevas likmes.

III. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās
vietās
9. Pasākuma organizators pirms izklaidējošā rakstura pasākuma rīkošanas maksā pašvaldības nodevu par
atļauju rīkot publisku pasākumu 70,00 EUR apmērā.
10. No nodevas samaksas par publiska pasākuma rīkošanu tiek atbrīvotas pašvaldības un valsts pārvaldes
institūcijas.

IV. Nodevas maksāšanas kārtība
11. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgās ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas vai
publiskā pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas.
12. Nodeva ieskaitāma Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes pamatbudžetā ieņēmumu kontā
bankā.
13. No nodevas samaksas par tirdzniecību publiskās vietās tiek atbrīvoti:
13.1. nestrādājošie pensionāri;
13.2. personas ar pirmo un otro invaliditātes grupu;
13.3. personas, kurām noteikts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss;

13.4. personas, kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā patentmaksas maksātāji.

V. Noslēguma jautājumi
14. Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Rēzeknes pilsētas domes 2012.gada
22.jūnija saistošie noteikumi Nr.17 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējošā
rakstura pasākuma rīkošanai".
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.16 "Par
pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējošā rakstura
pasākumu rīkošanai"
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu apmēru par izklaidējoša rakstura
pasākumu rīkošanu publiskās vietās un par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldības
organizētās un saskaņotās ielu tirdzniecības vietās, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanas vietās un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs, pasākumu
laikā, kā arī nodevas maksāšanas kārtību.
2. Projekta nepieciešamības Projekts nepieciešams, lai noteiktu pašvaldības nodevas apmēru par tirdzniecību un
pamatojums
izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās. Projekts nepieciešams, lai
izpildītu likuma "Par nodokļiem un nodevām"12.panta pirmās daļas 2. un
4.punktu, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 9.pantu un Ministru
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1 punktu.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Sekmēs uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības
mājaslapā www.rezekne.lv.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

