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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 14.maija 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””
Paskaidrojuma raksta sadaļa
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Informācija
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 izsludināta ārkārtējā situācija. Sakarā
ar ārkārtējo situāciju un pārvietošanās ierobežojumiem ir ļoti būtiski
samazinājusies iedzīvotāju un tūristu plūsma pilsētā. Tādējādi ir
nepieciešami atbalsta pasākumi uzņēmējiem, piemēram, atbrīvot no
nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās samaksas.
Saistošie noteikumi paredz uz laiku apturēt Valmieras pilsētas
pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.304
“Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras
pilsētas administratīvajā teritorijā” noteikto punktu darbību, kas
nosaka nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskās vietās.
Atbilstoši likuma "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas
laikā saistībā ar Covid-19 izplatību" 36.panta pirmajai daļai
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.
Nav iespējams noteikt saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās
ietekmes prognozi uz pašvaldības budžetu, jo pašvaldība nevar
prognozēt, kāds skaits ielu tirdzniecības veicēju pieprasīs izsniegt
atļaujas ielu tirdzniecības veikšanai.

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

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz personām,
kuras vēlas saņemt atļauju ielu tirdzniecības veikšanai publiskās
vietās Valmieras pilsētā.
Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbību, jo paredz uz
noteiktu laiku atbrīvot no nodevas par ielu tirdzniecību publiskās
vietās pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par
Tiek atvieglota kārtība atļauju ielu tirdzniecībai/sabiedriskās
administratīvajām
ēdināšanas pakalpojumiem Valmieras pilsētā un ielu tirdzniecības
procedūrām
organizēšanai Valmieras pilsētā saņemšanai.
Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv.
6. Informācija par konsultācijām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks

