
 
 
 
 
 

                                        

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.5/2014 

 
     Ilūkstē 2014.gada 31.jūlijā               

APSTIPRINĀTI 
                                     ar Ilūkstes novada domes  

31.07.2014. lēmumu Nr.411 
(prot. Nr.9, 26.&) 

 
 

            Groz ījums 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 

 
 

Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2012 
“Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Ilūkstes novadā” šādu grozījumu: 

Papildināt 7.punktu ar 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„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”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                     Stefans Rāzna  

LATVIJAS REPUBLIKA 
ILŪKSTES NOVADA DOME 

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
           Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajiem noteikumiem  Nr. 5/2014 

 
 

Groz ījums 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. Noteikumu 

nepieciešamības 
pamatojums 

 
        No 2012.gada 23.februāra pašvaldība piemēro saistošos 
noteikumus Nr.6/2012 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās 
vietās Ilūkstes novadā“ (turpmāk tekstā- „saistošie noteikumi”). 
        Piemērojot minētos saistošos noteikumus pieredze ir 
pierādījusi, ka nepieciešams grozīt saistošos noteikumus, 
paplašinot to personu loku, kurām ir piemērojama 50% atlaide  
par tirdzniecību publiskās vietās. 

 
2. Īss noteikumu satura 

izklāsts 

        Noteikumu 7.punkts tiek papildināts ar 7.4. apakšpunktu, 
kurš nosaka, ka no nodevas 50% apmērā tiek  atbrīvoti 
pensionāri par tirdzniecību ar pašu ražoto lauksaimniecības 
produkciju, savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, sēnēm, savvaļas 
ziediem, mežu reproduktīvo materiālu, un pašu izgatavotiem 
mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības 
izstrādājumiem. 

3. Informācija par plānoto 
noteikumu  ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

       Saistošajiem noteikumiem nav lielas ietekmes uz 
pašvaldības budžetu. Nedaudz samazināsies ienēmumi no 
nodevas iemaksām par tirdzniecību publiskās vietās. 

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

       Nav attiecināms   

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

        Saistošos noteikumus publicē pašvaldības izdevumā 
“Ilūkstes Novada Vēstis”, kā arī tie tiek izlikti redzamā vietā 
Pašvaldības administrācijas Pakalpojumu centrā un novada 
teritoriālo pārvalžu ēkās. 
        Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ilūkstes novada 
pašvaldības administrācija un pagastu pārvaldes. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

         Konsultācijas nav notikušas.  

 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                               Stefans Rāzna 
 


