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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
Projekta nepieciešam bas Saistošie noteikumi nosaka izmai as attiec bā uz piemērotajām
pamatojums
procedūrām par tirdzniec bas nodevu piemērošanu, kā ar
paplašina personu loku, kas atbr vojamas no nodevu maksāšanas.
ss
projekta
satura
Saistošie noteikumi precizē tirdzniec bas atļaujas sa emšanas
izklāsts
kārt bu gadatirgos, tādejādi samazinot birokrātiskās procedūras.
Noteikumi ir papildināti ar nodevas likmi par atrakciju un loteriju
tirdzniec bu, kas uzskatāma par pakalpojumu tirdzniec bu
pasākumu laikā.
emot vērā pašvald bas pagastu iedz votāju ierobežotās
iespējas izvēlēties iespējami plašāku preču klāstu un lai veicinātu
tirgotāju ieinteresēt bu piedal ties gadatirgos Jumpravā un
Lēdmanē, nodevai tiek pielietots koeficients 0.5.
Lai sekmētu pašvald bas autonomo funkciju „sekmēt
saimniecisko darb bu attiec gajā administrat vajā teritorijā,
rūpēties par bezdarba samazināšanu” paredzēts no nodevas
atbr vot pašvald bas uzaicinātos sadarb bas partnerus pasākumu
organizēšanā, savukārt sabiedriskās ēdināšanas uz ēmumiem
pašvald bas organizēto pasākumu laikā būs saistoši konkrētā
pasākuma organizēšanas noteikumi un samaksas kārt ba.
Informācija par plānoto
Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvald bas budžetu,
projekta ietekmi uz
jo kopējais pašvald bas nodevu patsvars budžeta ie ēmumos
pašvald bas budžetu
sastāda 0.05%.
Informācija par plānoto
Saistošo noteikumu stenošanai tiek prognozēta labvēl ga
projekta ietekmi uz ietekme uz uz ēmējdarb bas vidi novada administrat vajā
sabiedr bu mērķgrupām) teritorijā.
un uz ēmējdarb bas
vidi pašvald bas teritorijā
Informācija par
Saistošie noteikumi atvieglos administrat vās procedūras
administrat vajām
attiec bā uz tirdzniec bas atļauju sa emšanu gadatirgos.
procedūrām
Informācija par
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā
konsultācijām ar
paskaidrojuma raksta izskat šanas domes pastāv gās komitejas
privātpersonām
sēdē, tie tiks publicēti pašvald bas t mekļa vietnē
www.lielvarde.lv, Pēc sabiedr bas pārstāvju izteikto priekšlikumu
vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietder bas apsvērumus,
saistošo noteikumu projekts tiks izskat ts domes sēdē. Saistošie
noteikumi tiks publicēti pašvald bas izdevumā „Lielvārdes
Novada Zi as”.
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