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Rundāles novada domes 2019.gada 27. jūnija saistošie noteikumi Nr.5
„Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra

saistošajos noteikumos Nr.10 „Par nodevām Rundāles novada
pašvaldībā””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu, likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 4., 7.punktu

Izdarīt Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.10
“Par nodevām Rundāles novada pašvaldībā” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:
1. grozīt Noteikumu 3.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“3. Nodevu likmes par tirdzniecību publiskās vietās, kā arī par izbraukuma tirdzniecību šo
noteikumu 8.punktā ir noteiktas par vienu dienu un par vienu mēnesi. Šajos punktos
noteiktās atļaujas tiek izsniegtas uz noteiktu laiku, kuru norāda atļaujā. Nodeva tiek
iekasēta proporcionāli atļaujas derīguma termiņam.”
2. grozīt Noteikumu 7.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“7. Nodeva par izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām:
N.p.k. Ar nodevu apliekamais objekts

EUR

7.1.

Domes sēžu protokolu izraksti, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti

1.40

7.2.

Domes sēžu protokolu un citi izraksti no arhīva dokumentiem

2.50

7.3.

Arhīva dokumentu apliecinātas kopijas

0.70

7.4.

Izziņas (zemes izmantošanu, nodokļu nomaksu, zemes lietošanas
tiesībām, tirgum par produkcijas realizāciju, u.c.)

0.70

7.5.

Izziņas akcīzes nodokļa saņemšanai, par nekustamā īpašuma
apgrūtinājumiem,
par
atbilstību
Teritoriālā
plānojuma
nosacījumiem

1.40”

3. grozīt Noteikumu 8.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“8. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās:
N.p.k.

Ar nodevu apliekamais objekts

Likme par vienu tirdzniecības vietu
EUR/dienā

EUR/mēnesī

8.1.

Pašu ražoti lauksaimniecības produkti/
pārtikas preces, ziedi, pašu izgatavoti
amatniecības izstrādājumi un mākslas
priekšmeti, kā arī savvaļas augi, ogas,
sēnes, biškopības produkcija un saldējums

2.00

35.00

8.2.

Rūpnieciski ražotas pārtikas/nepārtikas
preces, karstās uzkodas un bezalkoholiskie
dzērieni

3.50

60.00

8.3.

Alkoholiskie
izstrādājumi

14.00

250.00

8.4.

Grāmatas, preses izdevumi

2.00

35.00

8.5.

Sezonas preces (ziemassvētkiem paredzēti
nocirsti vai podos augoši dažādi sugu skuju
koki, Līgo vainagi un Jāņu zāles, puķu un
dārzeņu stādi)

2.70

42.00

8.6.

Zvejas un gaļas produkti

4.00

65.00

8.7.

Pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecība
no
pārvietojamā
mazumtirdzniecības
punkta

5.00

80.00”

8.8.

Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm,
tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.”.

dzērieni

un

tabakas

4. grozīt Noteikumu 9.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“9. Nodeva par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās:
N.p.k. Ar nodevu apliekamais objekts

EUR

9.1.

Reklāmu, afišu un citu informatīvo materiālu izvietošana
informācijas stendos

9.2.

Reklāmu izvietošanu publiskās vietās

2.85
70.00”

5. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Rundāles novada
informatīvajā izdevumā “Rundāles novada ziņas”.
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