Aktuālā redakcija
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2012 , kas stājas spēkā ar 01.12.2012.
( Lēmums Nr.409 ,prot.Nr.13 , 1.&)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2013 , kas stājas spēkā ar 01.01.2014.
( Lēmums Nr.417 ,prot.Nr.20 , 4.&)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2014 , kas stājas spēkā ar 20.09.2014.
( Lēmums Nr.411,prot.Nr.9 , 26..&)

Saistošie noteikumi Nr.6 /2012
APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes

23.02.2012. lēmumu Nr.67
(prot. Nr. 3.,18.&)

Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Ilūkstes novadā
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
I. Vispārīgie jautājumi
1. Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par nodevām par tirdzniecību publiskās
vietās” (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka ar pašvaldības nodevām apliekamos objektus
un nodevu likmes, pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus Ilūkstes
novadā.
2. Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas veic tirdzniecību publiskās vietās
Ilūkstes novada pašvaldībā.
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
Ar grozījumiem, kas izdarīti
ar 31.10.2013. saistošajiem
noteikumiem Nr. 16/2013 ,
kas stājas spēkā ar
01.01.2014.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Vienreizējā atļauja tirdzniecībai publiskās vietās masu pasākumos
7.00
pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni
14.00
alkoholiskie dzērieni
1.40
pašu ražotā lauksaimniecības produkcija
0.70
savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi
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3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.
3.5.

mežu reproduktīvais materiāls
pašu iegūti zvejas produkti un medījamie dzīvnieki vai to
gaļa
lietotas personiskās mantas
pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumi
nepārtikas preces
Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās vienai dienai:
pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni
alkoholiskie dzērieni
pašu ražotā lauksaimniecības produkcija
savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi
mežu reproduktīvais materiāls
pašu iegūti zvejas produkti un medījamie dzīvnieki vai to
gaļa
lietotas personiskās mantas
pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumi
nepārtikas preces

1.40
2.00
1.40
0.70
7.00

1.40
7.00
1.40
0.70
1.40
1.40
1.40
0.70
2.50

Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās vienam mēnesim:
7.00
pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni
56.50
alkoholiskie dzērieni
4.00
pašu ražotā lauksaimniecības produkcija
5.50
savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi
14.00
mežu reproduktīvais materiāls
pašu iegūti zvejas produkti un medījamie dzīvnieki vai to 14.00
gaļa
14.00
lietotas personiskās mantas
pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un 7.00
daiļamatniecības izstrādājumi
14.00
nepārtikas preces
Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās vienam gadam:
pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni
alkoholiskie dzērieni
pašu ražotā lauksaimniecības produkcija
savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi
mežu reproduktīvais materiāls
pašu iegūti zvejas produkti un medījamie dzīvnieki vai to
gaļa
lietotas personiskās mantas
pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumi
nepārtikas preces
Atļauja tirdzniecībai no pārvietojamā
mazumtirdzniecības punkta jeb autoveikala vienam
gadam: Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2012. saistošajiem

42.50
210.00
28.00
28.00
49.50
35.50
28.00
35.50
56.50

noteikumiem Nr. 10/2012 , kas stājas spēkā ar 01.12.2012.

3.5.1.
3.5.2.
3.6.

Pārtikas un nepārtikas preces
Alkoholiskie dzērieni
Atļauja tirdzniecībai no pārvietojamā
mazumtirdzniecības punkta jeb autoveikala sešiem
mēnešiem: Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2012. saistošajiem

28.00
56.50
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noteikumiem Nr. 10/2012 , kas stājas spēkā ar 01.12.2012.

3.6.1.
3.6.2.

Pārtikas un nepārtikas preces
Alkoholiskie dzērieni

14.00
28.00

II. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
4. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad
nodevas apmērs par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu tiek noteikts pēc augstākās
nodevu maksas likmes.
5. Tirdzniecības organizētājs par tirdzniecības organizēšanu ar pašvaldību saskaņotā
tirdzniecības organizēšanas vietā un laikā maksā nodevu par tirdzniecību publiskā vietā
50% no visiem tirdzniecības dalībniekiem iekasētās maksas par tirdzniecības
organizēšanas nodrošināšanu.
6. Tirdzniecības dalībniekiem, kuri iekļauti tirdzniecības dalībnieku sarakstā, kas iesniegts
pašvaldībā vienlaikus ar pieteikumu ielu tirdzniecības organizēšanai, pašvaldības nodeva
par tirdzniecību publiskā vietā nav jāmaksā, ja tie tirdzniecības organizatoram ir
nomaksājuši maksu par tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, un tirdzniecības
organizētājs šo noteikumu 6.punktā noteiktā kārtībā ir samaksājis noteikto pašvaldības
nodevu.
III. Atvieglojumi nodevas maksātājiem

7. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Ilūkstes novadā atbrīvotas:
7.1. Ilūkstes novada pašvaldības iestādes;
7.2. I un II grupas invalīdi (uzrādot invalīda apliecības oriģinālu);
7.3. Ilūkstes novadā dzīvesvietu deklarējušas fiziskas personas, kurām piešķirts trūcīgas
personas statuss (uzrādot novada sociālā dienesta izziņas oriģinālu).
7.4. Pensionāri (uzrādot pensionāra apliecības oriģinālu) 50% apmērā par tirdzniecību ar
precēm, kas ir minētas šo noteikumu 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.8., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5.,
3.2.8., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.8., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8. punktos
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2014 , kas stājas spēkā ar 20.09.2014.

8. Pašvaldība ir tiesīga piemērot nodevas atlaidi 50 % apmērā pašvaldības rīkotājos
pasākumos tirdzniecībai ar visām preču grupām maznodrošinātām, politiski represētām
personām, pensionāriem un Ilūkstes novada saimnieciskās darbības veicējiem, kuri veic
saimniecisko darbību saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, izņemot šo noteikumu 3.1.2.,
3.2.2., 3.3.2. un 3.4.2. punktos minētām precēm.
IV. Nodevas samaksas kārtība
9. Maksa par nodevu tiek ieskaitīta Ilūkstes novada pašvaldības bankas norēķinu kontā vai
iemaksāta novada vai pārvalžu kasēs, maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo
tirdzniecības atļaujas saņēmēja nosaukumu, tirdzniecības vietu, nodevas objektu un preču
grupu.
10. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas.
11.Nodeva, kas iekasēta par tirdzniecību publiskās vietās, tiek izmantota pašvaldības
īpašumā esošu teritoriju uzturēšanai un labiekārtošanai.
V. Noslēguma jautājumi
12. Noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ilūkstes novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis”.
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13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Ilūkstes novada domes 28.05.2009.
saistošie noteikumi Nr.11/2009 „Par Ilūkstes novada pašvaldības nodevu tirdzniecībai
publiskās vietās”.

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna
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