APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2010.gada 13.maija
lēmumu (sēdes prot. Nr.9,30.§)
Grozījumi: 11.08.2011, prot.Nr.16, 41.§
Grozījumi: 10.10.2013, prot.Nr.16, 33.§

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2010.gada 25.martā

Nr.4

PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKAJĀS VIETĀS
UN PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS
BALVU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 3.punktu
1. Pašvaldības nodevas maksātāji un objekti
1.1. Saistošie noteikumi nosaka preču tirdzniecības kārtību publiskās vietās Balvu novada
teritorijā un nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par tirdzniecību publiskajās vietās Balvu
novadā.
1.2. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku
atļauju (atļaujas forma 1.pielikumā).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.08.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.18, prot.Nr.16, 41.§)

1.3. Tirdzniecības atļauju izsniedz Balvu novada pašvaldības izpilddirektors vai pagasta
pārvaldes vadītājs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.08.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.18, prot.Nr.16, 41.§)

1.4. Tirdzniecība atļauta tikai rakstiski norādītās konkrētās publiskās vietās pašvaldības
teritorijā.
1.5. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā maksā juridiskās personas, fiziskās personas un individuālā darba veicēji, kas veic
tirdzniecību publiskā vietā atbilstoši Balvu novada pašvaldības izsniegtajai atļaujai.
2. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās, maksāšanas kārtība un kontrole
2.1. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās izbraukuma tirdzniecības laikā ir:
Nr.p.k.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.2.

Nodevas objekts
Vienreizējās atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās
vietās masu pasākumos:
ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem;
ar alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot mājās ražoto
alkoholu);
ar rūpniecības precēm.
Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās vienai
dienai:

Nodevas likme (euro)

4,27
14,23
7,11

2.1.2.1. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem;
ar alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot mājās ražoto
2.1.2.2.
alkoholu);
2.1.2.3. ar rūpniecības precēm;
2.1.2.4. ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā).
Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās vienam
2.1.3.
mēnesim:
2.1.3.1. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem;
2.1.3.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot mājās ražotoalkoholu);
2.1.3.3. ar rūpniecības precēm;
2.1.3.4. ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā).
Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās vienam
2.1.4.
gadami:
2.1.4.1. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem;
ar alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot mājās ražoto
2.1.4.2.
alkoholu);
2.1.4.3. ar rūpniecības precēm;
2.1.4.4. ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā).

0,71
4,27
1,42
0,71

4,27
42,69
7,11
4,27

35,57
184,97
49,80
35,57

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.08.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.18, prot.Nr.16, 41.§ un ar
10.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.27/2013, prot.Nr.16, 33.§)

2.2. Lai saņemtu atļauju tirdzniecībai publiskā vietā, jāiesniedz attiecīga satura iesniegums
Balvu novada pašvaldībai. Iesniegumā ir jānorāda tirgošanās vietas adrese, paredzamais
tirgošanās laiks un iesnieguma iesniedzēja rekvizīti.
2.3. Jautājumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu un nodevas maksāšanu izskata Balvu
novada pašvaldības izpilddirektors vai pagasta pārvaldes vadītājs, ja tirdzniecība tiek atļauta
attiecīgajā pagasta teritorijā.
2.4. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas.
2.5. Nodeva samaksājama Balvu novada pašvaldības norēķinu kontā kredītiestādē un to izlieto
saskaņā ar apstiprināto Balvu novada pašvaldības budžetu.
2.6. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvās
atbildības atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksam un Balvu
novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.
2.7. Administratīvo pārraudzību un kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic pašvaldības
izpilddirektors.
Domes priekšsēdētājs

Andris Kazinovskis
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