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Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi nosaka izmaiņas attiecībā uz personām, kurām ir
iespējas saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos nemaksāt
pašvaldības domes noteiktās tirdzniecības nodevas.
Saistošie noteikumi nosaka, ka no nodevas par ielu tirdzniecību
maksas personas tiek atbrīvotas šādos gadījumos:
1) ja pasākuma, kura laika tiek organizēta ielu tirdzniecība,
organizators ir Lielvārdes novada pašvaldība un no tirdzniecības
dalībniekiem tiek iekasēta maksa par ielu tirdzniecības
organizēšanas nodrošināšanu;
2) personas, kas ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam
iekārtotās pastāvīgās tirdzniecības vietās (veikals, kiosks,
kafejnīca, bārs vai cita speciāli tirdzniecībai iekārtota stacionāra
vieta), slēgtās vai atklātās vietās, kas atrodas kādas personas
(izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai lietojumā;
3) personas, kuras ar ielu tirdzniecību nodarbojas pie
komercobjektiem, izņemot, ja attiecīgās tirdzniecības vietas ir
pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā;
4) personas, kuras ar ielu tirdzniecību nodarbojas pašvaldības
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā,
kurš ir iznomāts;
5) par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu ielu
tirdzniecības vietā ar piesaisti pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas
vietai;
6) fiziskās vai juridiskās personas, kuras ir nevalstisko organizāciju
vai pašvaldības rīkoto pasākumu atbalstītāji vai sponsori, veicot
tirdzniecību atbalstītā vai sponsorētā pasākuma laikā.”
Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu, jo
kopējais pašvaldības nodevu īpatsvars budžeta ieņēmumos sastāda
0.05%.

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta labvēlīga ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā.

Saistošie noteikumi atvieglos administratīvās procedūras attiecībā uz
organizētu ielu tirdzniecību.
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma
raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē, tie tiks publicēti
pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv . Pēc sabiedrības

pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot
lietderības apsvērumus, saistošo noteikumu projekts tiks izskatīts
domes sēdē. Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības izdevumā
„Lielvārdes Novada Ziņas”.
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