
 

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads,LV-5717 

tālr.65781390, fakss 65781395, e-pasts: dome@karsava.lv 

                                                                           

  DOMES      SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Nr.1 

Kārsavas novads, Kārsava                                                  2014.gada 23.janvārī 

Sēde atklāta plkst. 15.00  

6.& 

Par saistošo noteikumu nr. 4 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos nr.4 

„Par pašvaldības nodevām Kārsavas novadā” 

apstiprināšanu 

/I.Silicka/ 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

3.punktu  un 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 4.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 20.janvāra 

finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: 

PAR –14 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs); PRET –nav 

; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 1.Apstiprināt saistošos noteikumus nr.4 „Grozījumi saistošos noteikumus 

nr. 4 „Par pašvaldības nodevām Kārsavas novadā ” /pielikumā/. 

 2.Triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 

veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 
Sēdes vadītāja                   /paraksts/                                                                             I.Silicka                      

   Protokoliste            /paraksts/                                                                      M.Stepanova 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Kārsavas novada pašvaldības 

Kancelejas vadītāja                              M.Stepanova  

2014.gada 31.janvārī  , Kārsavā 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

 UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4 

 
      Apstiprināti ar Kārsavas novada domes  

23.01.2014. sēdes lēmumu Nr. 6 (protokols 

nr.1) 

 

Grozījumi 2010.gada 24.februāra saistošajos noteikumos nr.4 

„Par pašvaldības nodevām Kārsavas novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 3.punktu  un 

21.panta pirmās daļas 15.punktu, 

likuma “Par nodokļiem un 

nodevām” 12.panta pirmās daļas 

1.punktu, 2.punktu, 4.punktu, 

5.punktu, 7.punktu, 9.punktu, 

10.punktu, LR MK 28.16.2005. 

noteikumu Nr.480 „Noteikumi 

par kārtību, kādā pašvaldība var 

uzlikt pašvaldības nodevas” 

15.punktu, 16.
1
.punktu 

 

1.Izdarīt 2010.gada 24.februāra saistošajos noteikumos nr.4 „Par pašvaldības 

nodevām Kārsavas novadā” šādus grozījumus: 

1.1.Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu  šādā redakcijā: 

„1. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 

 



 

 

Nodevas objekts Likme (EUR) 

1.1. Vienreizēja nodeva par tirdzniecību publiskā vietā:    

1.1.1. Ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā – tirdzniecības vieta līdz 1 

m garumā 

2.00 

1.1.2. Ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā – tirdzniecības vieta no 1  

līdz 3 m garumā 

6.00 

1.1.3. Ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā – tirdzniecības vieta  no 3 

līdz 10 m garumā 

11.00 

1.1.4. Ielu tirdzniecība pagastu teritorijā - tirdzniecības vieta  2.00 

 

1.2. Izbraukuma tirdzniecība /no automašīnas/ pilsētas teritorijā:  

1.2.1. Par vienu reizi 

1.2.2. Uz vienu mēnesi 

1.2.3. Uz vienu gadu 

5.00 

15.00 

50.00 

1.3. Izbraukuma tirdzniecība /no automašīnas/ pagastu teritorijā:  

1.3.1. Par vienu reizi 

1.3.2. Uz vienu mēnesi 

 

5.00 

15.00 

1.4. Tirdzniecība ikmēneša tirgū pašvaldības noteiktā publiskā vietā    

pilsētas teritorijā: 

 

1.4.1. Tirdzniecības vieta līdz 1 m garumā 2.00 

1.4.2. Tirdzniecības vieta līdz 2 m garumā 3.00 

1.4.3. Tirdzniecības vieta līdz 3 m garumā 4.00 

1.4.4. Tirdzniecības vieta līdz 4 m garumā 5.00 

1.4.5. Tirdzniecības vieta līdz 5 m garumā 6.00 

1.4.6. Tirdzniecības vieta līdz 6 m garumā 7.00 

1.4.7. Tirdzniecības vieta līdz 7 m garumā 8.00 

1.4.8. Tirdzniecības vieta līdz 8 m garumā 9.00 

1.4.9. Tirdzniecības vieta līdz 9 m garumā 10.00 

1.4.10. Tirdzniecības vieta līdz 10 m garumā un vairāk 11.00 

1.5.Vienreizējas tirdzniecības atļaujas izsniegšana masu pasākumu 

laikā: 

1.5.1. Tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem un/vai tabakas 

izstrādājumiem 

1.5.2. Tirdzniecībai ar pārtikas precēm un bezalkoholiskiem 

dzērieniem 

1.5.3. Tirdzniecībai ar rūpniecības precēm 

1.5.4. Tirdzniecībai ar pašu ražotām lauksaimniecības un 

mājamatniecības precēm, lietišķās mākslas priekšmetiem, 

 

 

 

   50.00 

   15.00 

   15.00 



daiļamatniecības izstrādājumiem 2.00 

1.6. Nodevas maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas tirgojas 

publiskā vietā pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 

1.7. Ar nodevu par tirdzniecību publiskā vietā tiek aplikta fiziskas vai 

juridiskas personas katra tirdzniecības vieta.  

Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms tirdzniecības atļaujas 

izsniegšanas. 

 

1.8.Nodeva iemaksājama Kārsavas novada domes pamatbudžeta 

ieņēmumu kontā bankā. 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja    I.Silicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
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Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra 

saistošo noteikumu nr.4 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos nr.4 

„Par pašvaldības nodevām Kārsavas novadā” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Personas, kuras novada teritorijā nodarbojas ar tirdzniecību publiskās 

vietās, aizņem dažāda lieluma tirdzniecības vietas. Tāpēc ir 

nepieciešams diferencēt pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību un 

tirdzniecību ikmēneša tirgū Kārsavas pilsētā proporcionāli 

tirdzniecības vietas lielumam. Ir jānosaka arī atsevišķa nodeva par 

tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem un/vai tabakas 

izstrādājumiem masu pasākumu laikā, kā arī diferencēt izbraukuma 

tirdzniecības nodevu /no automašīnas/ atbilstoši darbības laika 

periodam, uz kādu tā izsniegta. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

2.1.Šie saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu  un 21.panta pirmās 

daļas 15.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 

pirmās daļas 4.punktu, LR MK 28.16.2005. noteikumu Nr.480 

„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības 

nodevas” 9.punktu. 

2.2.Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir precizēt pašvaldības 

nodevu iekasēšanas kārtību par tirdzniecību publiskās vietās.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz budžeta izdevumu daļu, 

taču palielinās pašvaldības budžeta ieņēmumus. 

4.Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu mērķgrupa ir personas, kuras Kārsavas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā veic tirdzniecību publiskās 

vietās.  



5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu piedāvātais regulējums uzlabo un konkretizē 

nodevas samaksas kārtību, lai saņemtu tirdzniecības atļauju un 

persona varētu sākt un sekmīgi realizēt visa veida normatīvajos aktos 

paredzētos publiskās tirdzniecības veidus pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekta sagatavošanas gaitā notika konsultācijas 

ar pašvaldības speciālistiem, personām un komersantiem, kuri 

nodarbojas ar tirdzniecību publiskās vietās, ņemti vērā viņu 

ieteikumi, kā arī tika apkopoti un ievēroti Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos ietvertie priekšraksti. 

 

 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja    I.Silicka 
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