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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

 

APSTIPRINĀTI 

Viesītes novada domes sēdē 

2013.gada 17.jūlijā (prot.Nr.11;11.#) 

 

2013.gada 17.jūlija saistošie noteikumi Nr.9  

„Par grozījumiem 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.7  

„Par Viesītes novada pašvaldības nodevām””  

Viesītes novada Viesītē 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 2.;4.;7.;9.punktiem 

 

1. Veikt grozījumus saistošo noteikumu IV sadaļā Nodeva par ielu tirdzniecību 

publiskās vietās fiziskām un juridiskām personām papildinot 11.punktu ar vārdiem 

–  mēnesī -  izsakot to šādā redakcijā:  

11. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās dienā 

un mēnesī, tirgojot:   

Preču veids Nodevas 

likme dienā 

Nodevas 

likme mēnesī 

11.1. pašu saražotu un izmantošanai pārtikā paredzētos 

augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus 

nelielos daudzumos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām 

par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības 

produktus 

Ls 0,50 Ls 5,00 

11.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus 

izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai 

podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu 

stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas 

Ls 0,50 Ls 5,00 

11.3.  augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un 

krūmu stādmateriālu 

Ls 1,00 Ls 10,00 

11.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu 

ražotas lauksaimniecības produkcijas 

Ls 0,50 Ls 5,00 

11.5. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas 

ziedus; 

Ls 0,50 Ls 5,00 

11.6. mežu reproduktīvo materiālu; Ls 1,00 Ls 10,00 

11.7. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos Ls 0,50 Ls 5.00 
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dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti 

nelielos apjomos; 

11.8.  lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā 

organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskajās vietās, un 

labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai 

Ls 0,50 Ls 5,00 

11.9. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai 

blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskajām 

vajadzībām. 

Ls 1,00 Ls 10,00 

 

 

2. Veikt papildinājumu saistošo noteikumu 17.punktā un izteikt to šādā redakcijā: 

No nodevas atbrīvo piemiņas pasākumu organizatorus, kuru rīkotā publiskā 

pasākuma veids un mērķis atbilst piemiņas dienas raksturam, kā arī Viesītes novada 

pašvaldību, tās iestādes un struktūrvienības.  

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                 J.Dimitrijevs 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Par Viesītes novada domes 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.9 

„Par grozījumiem Viesītes novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.7 

„Par Viesītes novada pašvaldības nodevām”” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums. 

Nepieciešamas izmaiņas saistošajos noteikumos, jo radusies 

nepieciešamība noteikt nodevas likmi mēnesī ielu tirdzniecības 

vietās.  

Saistošajos noteikumos nav atrunāts, ka pašvaldība un tās 

iestādes atbrīvojamas no nodevas par publisko pasākumu 

rīkošanu, kas jāiestrādā noteikumos. 

 

2. Īss projekta saturs. Likumā „Par nodokļiem un nodevām” ir noteikts regulējums, kas 

pašvaldībām piešķir ekskluzīvas tiesības savā administratīvajā 

teritorijā pašām noteikt atsevišķas nodevas un to apmērus. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu. 

Būtiski nemainīsies. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

Būtiski nemainīsies. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām. 

Nav notikušas. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām. 

Konsultācijas nav notikušas, jo pieņemti steidzamības kārtībā. 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs             J.Dimitrijevs 
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