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( protokols Nr.6 3.§)

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7
„Grozījumi Kandavas novada domes 30.12.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par
pašvaldības nodevām Kandavas novadā””
Izdarīt 2010. gada 30. decembra Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par
pašvaldības nodevām Kandavas novadā” (Kandavas Novada Vēstnesis, 2011, Nr. 23. (72))
(turpmāk – noteikumi) apstiprināti Kandavas novada domes 2010. gada 30. decembra domes
sēdē (prot. Nr. 12 2.§) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:
„7. Nodevas likme par ielu tirdzniecību publiskās vietās:
Nodevas objekts
Likme par
Likme par Likme par
vienu
vienu
vienu
tirdzniecības tirdzniecības tirdzniecības
vietu (Ls)
vietu mēnesī vietu īslaicīgai
(Ls)
preču
pārdošanai
kultūras,
sporta vai
reliģisku
svētku vai citu
pasākumu
norises laikā
un vietā (Ls)
7.1. Tirdzniecība, kuru veic fiziskā persona,
kurai atbilstoši nodokļu jomu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav
jāreģistrē saimnieciskā darbība, pārdodot
lauksaimniecības produkciju un citas dabas
Ls 0,50
Ls 5,00
Ls 5,00
veltes, kā arī lauksaimniecības un mājas
(istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama
dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un
labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai
7.2. Tirdzniecība, kuru veic fiziskā persona,
kas reģistrējusi saimniecisko darbību, un
juridiskā persona, tirgojot šādu veidu preču

grupas
7.2.1. Tirdzniecība ar pārtikas precēm
7.2.2. Tirdzniecība ar nepārtikas precēm
7.2.3. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un
tirdzniecība ar bezalkoholiskiem dzērieniem
7.2.4. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un
tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem
7.2.5. Tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem
Nodevas objekts

Ls 5,00
Ls 5,00

Ls 15,00
Ls 20,00

Ls 15,00
Ls 20,00
Ls 25,00
Ls 60,00
Ls 50,00

Likme par
Likme par
vienu mēnesi vienu gadu

7.3. Tirdzniecība no pārvietojamiem
tirdzniecības punktiem, kuru veic fiziskā
persona, kas reģistrējusi saimniecisko
Ls 5,00
Ls 30,00
darbību, un juridiskā persona, tirgojot
pārtikas produktus un bezalkoholiskos
dzērienus
7.4. Noteikumu 7. punktā minētā tirdzniecības vietas lielums ir noteikts kā 2x2 m liela
teritorija tirdzniecības realizēšanai, izņemot 7.2.3. un 7.2.4. paredzētās tirdzniecības vietās.
7.5. Noteikumu 7. punktā noteikto nodevu maksāšanas kārtība:
7.5.1. nodeva iekasējama par katru tirdzniecības vietas izmantošanu publiskās vietās;
7.5.2. nodeva pilnā apjomā apmaksājama pirms tirdzniecības uzsākšanas;
7.5.3. ja tirdzniecības vietā viens maksātājs vienlaikus tirgojas ar vairākiem
produkcijas veidiem, pašvaldības nodeva tiek iekasēta par viena veida produkciju, kurai
noteikta lielāka samaksa.
7.6. No nodevas samaksas, kas uzskaitīta noteikumu 7. punktā tiek atbrīvoti 1. un 2. grupas
invalīdi.
7.7. Atļauju par tiesībām veikt tirdzniecību publiskās vietās izsniedz domes Finanšu nodaļa.
7.8. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā.
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