PROJEKTS
2016.gada __.martā

Nr.______
(protokols Nr…., punkts Nr….)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos
noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās
Lielvārdes novada teritorijā”
Izdoti saska ā ar likuma „Par pašvald bām”
43.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12 panta pirmās daļas 4.punktu

1. Izdar t Lielvārdes novada domes 2012.gada 5.maija saistošajos noteikumos
Nr.8 „Par pašvald bas nodevu par tirdzniec bu publiskās vietās Lielvārdes
novada teritorijā” šādus groz jumus:
1.1. papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatu ar vārdiem:
“Br vas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.panta sept to daļu”;
1.2. papildināt ar 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.1. Lielvārdes novada pašvald bas iestāžu organizētajos gadatirgos izsniegtā
maksājumu kv ts reizē ir ar pašvald bas izsniegtā tirdzniec bas atļauja.”
1.3. papildināt ar 5.2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
5.2.9.
Atrakcijas, loterijas, prezentācijas

4.20/dienā

1.4. papildināt ar 7.1 punktu šādā redakcijā:
„7.1 Nodevai ielu tirdzniec bai pasākumu norises laikā Jumpravas vai Lēdmanes
pagastā, tai skaitā gadatirgos (5.punkts), tiek pielietots koeficients 0.5.”
1.5. Papildināt ar 8.2 punktu šādā redakcijā:
„8.2 Nodevu par sabiedriskas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās
vietās nemaksā, ja pasākuma, kura laika tiek organizēta ielu tirdzniec ba,
organizators ir Lielvārdes novada pašvald ba un no tirdzniec bas dal bniekiem
tiek iekasēta maksa par ielu tirdzniec bas organizēšanas nodrošināšanu.”
Domes priekšsēdētājs

I.Balodis

Lielvārdes novada domes 2016.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.____ “Groz jumi
Lielvārdes novada domes 2011.gada 05.maija saistošajos noteikumos Nr.8 “ Par pašvald bas
nodevu par tirdzniec bu publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā”
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Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi nosaka izmai as attiec bā uz
piemērotajām procedūrām par tirdzniec bas nodevu piemērošanu, kā
ar paplašina personu loku, kas atbr vojamas no nodevu maksāšanas.
Saistošie noteikumi precizē tirdzniec bas atļaujas sa emšanas
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, ka sabiedriskās ēdināšanas
uz ēmumiem pašvald bas organizēto pasākumu laikā būs saistoši
konkrētā pasākuma organizēšanas noteikumi un samaksas kārt ba.
Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvald bas budžetu, jo
kopējais pašvald bas nodevu patsvars budžeta ie ēmumos sastāda
0.05%.
Saistošo noteikumu stenošanai tiek prognozēta labvēl ga
ietekme uz uz ēmējdarb bas vidi novada administrat vajā teritorijā.

Saistošie noteikumi
atvieglos administrat vās procedūras
attiec bā uz tirdzniec bas atļauju sa emšanu gadatirgos.
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā
paskaidrojuma raksta izskat šanas domes pastāv gās komitejas 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”.

Domes priekšsēdētājs

I.Balodis

