LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME
Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201, tālrunis 4207120, fakss 4207125

Saistošie noteikumi Nr.44
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 16.11.2007. sēdes lēmumu
Nr.648 (protokols Nr.17, #4)
Izdoti saskaņā ar
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu
likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu
Grozījumi:

26.09.2013. saistošie noteikumi Nr.167

1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
1.1.
publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās
daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes
pārejas, dzelzceļa staciju, autoostu un lidostu zāles, gaiteņi un satiksmes ejas, kā arī
parki, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai
citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme;
1.2.
ielu tirdzniecība – tirdzniecība pašvaldības speciāli norādītās un iekārtotās publiskās
vietās;
1.3.
izbraukuma tirdzniecība – tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm masu
pasākumu (piemēram, dziesmu un deju svētki, sporta un kultūras pasākumi, reliģiski
svētki) vietās;
1.4.
gadatirgus – vienreizēja īslaicīga dažādu preču tirdzniecība, kas ilgst no vienas līdz trim
dienām (izņemot Ziemassvētku gadatirgu, kas ilgst līdz vienam mēnesim) un kuru tirgus
teritorijā, sporta laukumā vai citā pašvaldības norādītā vietā organizē sakarā ar
svētkiem vai sezonas darbu pabeigšanu laukos (piemēram, rudens gadatirgi) vai kas
saistīti ar noteiktām kalendāra dienām (piemēram, Mārtiņdienas tirgus);
1.5.
slēgts stacionārs tirdzniecības objekts – tirdzniecības objekts (izņemot teltis un citas
viegli saliekamas un izjaucamas konstrukcijas), kas pēc noteikta projekta uzbūvēts uz
pamatiem vai bez tiem, norobežots ar sienām, grīdu un jumtu un kuram ir atbilstoši
elektrodrošības noteikumiem iekārtots elektrības pievads.
2. Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk tekstā –
NODEVA) likmi, maksāšanas kārtību, atvieglojumus un kontroli Valmieras pilsētas
administratīvajā teritorijā.
3. NODEVAS objekts ir tirdzniecība publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.
4. NODEVAS maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras tirgojas publiskās vietās
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5. NODEVU par tirdzniecību publiskās vietās nemaksā personas, kas ar tirdzniecību nodarbojas
speciāli šim nolūkam iekārtotās pastāvīgās tirdzniecības vietās (veikals, kiosks, kafejnīca vai
cits speciāli tirdzniecībai iekārtots slēgts stacionārs tirdzniecības objekts), slēgtās vai atklātās
vietās, kas atrodas kādas personas (izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai lietojumā.

NODEVAS OBJEKTI UN LIKMES
6. NODEVAS likme par vienu tirdzniecības vietu tirdzniecībai publiskās vietās:
6.1.
pašu izgatavotu mākslas priekšmetu, lietišķās mākslas un daiļamatniecības
izstrādājumu tirdzniecība EUR 2,80 dienā;
EUR 42,60 mēnesī;
6.2.
pašu izaudzētu augļu, dārzeņu, ogu, stādu un dēstu tirdzniecība (uzrādot izziņu par
zemes īpašuma vai nomas tiesībām) EUR 1,40 dienā;
EUR 21,30 mēnesī;
6.3.
ziedu tirdzniecība:
6.3.1. pašu audzētu ziedu tirdzniecība (uzrādot izziņu par zemes īpašuma vai nomas
tiesībām) EUR 2,10 dienā;
EUR 28,40 mēnesī;
6.3.2. iepirktu ziedu tirdzniecība EUR 5,60 dienā;
EUR 85,30 mēnesī;
6.4.
savvaļas augu, ogu, sēņu un riekstu tirdzniecība EUR 1,40 dienā;
EUR 21,30 mēnesī;
6.5.
karsto uzkodu tirdzniecība no speciālām iekārtām, ja tās atbilst sanitārajām un higiēnas
normām EUR 7,10 dienā;
EUR 106,70 mēnesī;
6.6.
saldējuma tirdzniecība no speciālām iekārtām EUR 2,80 dienā;
EUR 42,60 mēnesī;
6.7.
bezalkoholisko dzērienu tirdzniecība EUR 2,80 dienā;
EUR 42,60 mēnesī;
6.8.
preses izdevumu tirdzniecība EUR 4,20 dienā;
EUR 64,00 mēnesī;
6.9.
eglīšu tirdzniecība (Ziemassvētku un Jaungada laikā) EUR 4,20 dienā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.167)

7. NODEVAS likme par vienu tirdzniecības vietu tirdzniecībai gadatirgos un izbraukuma
tirdzniecības vietās uz visu pasākuma laiku:
7.1.
visa veida ar Latvijas Republikas likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem atļauta
pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana EUR 28,40;
7.2.
zemnieku, zemnieku saimniecībās, zvejnieku, zvejnieku saimniecībās, individuālo
uzņēmumu, individuālo darba veicēju un fizisko personu pašu ražotās vai iegūtās
produkcijas tirdzniecība, ja tirgotājs ir pats ražotājs EUR 14,20;
7.3.
alus tirdzniecība EUR 42,60;
7.4.
alkoholisko dzērienu tirdzniecība EUR 56,90;
7.5.
tabakas izstrādājumu tirdzniecība EUR 28,40;
7.6.
loterijas biļešu tirdzniecība EUR 7,10.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.167)

8. Ja persona tirgojas vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, NODEVAS apmērs
tiek noteikts pēc lielākās NODEVU maksas likmes.
NODEVAS MAKSĀŠANAS ATVIEGLOJUMI
9. No NODEVAS maksāšanas Valmieras pilsētā atbrīvoti:
9.1. 1.un 2.grupas invalīdi un maznodrošinātie Valmieras pilsētas iedzīvotāji, kas stājušies
uzskaitē Valmieras pilsētas Sociālās palīdzības nodaļā un kuri realizē tirdzniecības
vietās:
9.1.1. pašu izaudzēto produkciju (augļus, dārzeņus, ogas, stādus, dēstus un ziedus)
uzrādot izziņu par zemes īpašuma vai nomas tiesībām;
9.1.2. savvaļas produkciju (augus, ogas, sēnes un riekstus);
9.1.3. pašu izgatavotos mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības
izstrādājumus;
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9.2. personas, kas nodarbojas ar tirdzniecību Valmieras pilsētas pašvaldības organizētajos
pasākumos;
9.3. Valmieras pilsētas pašvaldības vai Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu noslēgto
sadarbības un finansējumu līgumu ietvaros rīkoto kultūras vai sporta pasākumu sponsori
un atbalstītāji.
NODEVAS MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA UN KONTROLE
10. NODEVA pilnā apmērā iemaksājama pašvaldības budžetā pirms tirdzniecības atļaujas
saņemšanas.
11. Par NODEVAS iekasēšanu atbildīgs darbinieks, kas izsniedz tirdzniecības atļauju.
12. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.
13. Anulējot tirdzniecības atļauju, iekasētā NODEVA netiek atmaksāta.
14. Kontroli par šo Saistošo noteikumu ievērošanu veic Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā
īpašuma nodaļas speciālists uzņēmējdarbības jautājumos.
15. Par Saistošo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvās
atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
PĀREJAS NOTEIKUMI
16. Ar šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Valmieras pilsētas domes 08.04.1999.
Saistošie noteikumi Nr.6 „Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Valmieras
pilsētas teritorijā.”
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Jānis Baiks
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