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LĒMUMS
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2020.gada 29. oktobrī

Nr.348
(protokols Nr.21, 40.§)

Par saistošajiem noteikumiem Nr.349
“Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības
2018.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.304
“Par
pašvaldības
nodevu
tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras
pilsētas administratīvajā teritorijā”
Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2020.gada 14.maijā izdeva
saistošos noteikumus Nr.349 “Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.304 “Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras
pilsētas administratīvajā teritorijā”” (turpmāk – saistošie noteikumi) un nosūtīja Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) atzinuma sniegšanai.
Pašvaldība ir saņēmusi VARAM 2020.gada 27.maija atzinumu Nr.1-18/262 (Pašvaldībā
saņemts 2020.gada 27.maijā un reģistrēts ar Nr.2.2.1.5/20/1458) (turpmāk – Atzinums), kurā par
Pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir izteikti 2 iebildumi.
Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa noteic, ja saņemts ministrijas atzinums,
kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē
saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos
noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā
lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos
noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta
ministrijai.
Likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19
izplatību” (spēkā bija līdz 10.06.2020.) 36.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības saistošie
noteikumi, kas izdoti, lai noteiktu ārkārtējās situācijas laikā īstenojamos pasākumus, stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks. Republikas
pilsētas domes un novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē
oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā. Attiecīgi minētā panta otrā
daļa noteic, ka saistošos noteikumus pašvaldība triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniski
nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi stājās spēkā 15.05.2020. un publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis" 25.05.2020.
Pašvaldības dome, izvērtējot saistošos noteikumus kopsakarā ar Atzinumā minēto,
nepiekrīt tajā izteiktajiem iebildumiem, ņemot vērā turpmāk minēto:
1.

Atzinuma 1.iebildumā tiek norādīts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta
rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu no 2020.gada 12.marta
visā valsts teritorijā bija izsludināta ārkārtējā situācija, tādējādi nav saprotams tiesiskais
pamatojums Pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēt, ka no saistošo noteikumu 3.,
4. un 5.punktā noteiktās nodevas samaksas tirdzniecības dalībnieks tiek atbrīvots no
2020.gada 15.maija.
Norādāms, ka saistošo noteikumu 3., 4. un 5.punktā noteiktais pašvaldības nodevas

samaksas atbrīvojums tirdzniecības dalībniekam no 2020.gada 15.maija tika noteikts, jo
ielu tirdzniecības veikšana Valmieras pilsētā pamatā tiek organizēta gada siltajos
laikapstākļu mēnešos – no maija vidus līdz oktobra beigām. Ņemot vērā, ka no 2020.gada
12.marta valstī tika noteikta ārkārtējā situācija, ielu tirdzniecības veikšana pilsētā līdz
maija vidum nenotika, tādēļ nebija nepieciešams noteikt atbrīvojumu no nodevas
samaksas ar 2020.gada 12.martu.
2.
Atzinuma 2.iebildumā tiek lūgts precizēt saistošo noteikumu 11.punktu, papildinot to ar
kārtību, kādā tiek atgriezta samaksātā nodeva tirdzniecības dalībniekam par attiecīgo
laika periodu līdz 2020.gada 15.maijam.
Attiecībā uz šo iebildumu norādāms, ka tā kā līdz 2020.gada 15.maijam nenotika ielu
tirdzniecība pilsētā, tad nebija nepieciešams noteikt kārtību, kādā samaksātā nodeva būtu
jāatgriež tirdzniecības dalībniekam.
Vienlaikus norādām, ka likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā
saistībā ar Covid-19 izplatību” 36.pants noteica saistošo noteikumu publicēšanas un spēkā
stāšanās kārtību, kas nodrošināja pašvaldībām operatīvu rīcību ārkārtējās situācijas laikā, proti,
ātri pielāgot saistošo noteikumu normas valstī izsludinātā ārkārtējā situācijā saistībā ar Covid-19.
Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, 45.panta ceturto piekto, sesto un septīto daļu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.O.Brutāns, A.Gluhovs, A.Skrastiņš,
A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Pašvaldības domes 2020.gada 14.maija saistošos noteikumus Nr.349 “Grozījums Valmieras
pilsētas pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.304 “Par pašvaldības
nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”” atstāt
negrozītus, savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada
27.maija atzinumā Nr.1-18/262 izteiktos iebildumus noraidīt;
2. lēmums stājas spēkā 2020.gada 29.oktobrī.
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