
 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS 
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 
Raiņa iela 13, Zilupe, LV – 5751, tālrunis: 65707311,  fakss: 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv  

Reģistrācijas Nr.90000017383 

 

Saistošie noteikumi Nr.19 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada domes  

2013.gada 30.septembra sēdes 

lēmumu (prot. Nr.8, 34§) 

 

 

Grozījumi  

Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par   tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un pašvaldības nodevu par 

tirdzniecību Zilupes novadā” 

 

 Izdoti saskaņā ar  

Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 

2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju 

par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu 

Latvijā''”1.2.punktu, 

2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par 

Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu” 

  

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 30.decembra 

saistošajos noteikumu Nr.12 „Par   tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un 

pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā”: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 5.1.punktu šādā redakcijā: 

„5.1. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās dienā, tirgojot: 

5.1.1. saldējumu no speciālām iekārtām  EUR 1,42  

5.1.2. pašaudzētus ziedus  EUR 0,71  

5.1.3. iepirktus ziedus  EUR 4,27  

5.1.4. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un 

daiļamatniecības izstrādājumus  

EUR 1,42 

5.1.5. pašu izaudzētus dārzeņus, ogas, augļus  EUR 1,42 

5.1.6. savvaļas augus, ogas, sēnes un riekstus  EUR 1,42 

5.1.7.bezalkoholiskos dzērienus no speciālām iekārtām un karstas uzkodas  EUR 2,85  

5.1.8. alu no speciālām iekārtām, alu un alkoholiskiem dzērieniem  EUR 14,23 „, 

 

 

 



 

1.2.Izteikt saistošo noteikumu 5.2.punktu šādā redakcijā: 

„5.2. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības 

vietās dienā, tirgojot pārtikas preces: 

5.2.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju  EUR 4,27  

5.2.2. rūpnieciski ražotas pārtikas preces  EUR 5,69  

5.2.3. alu un citus alkoholiskos dzērienus  EUR 14,23 

5.2.4. tabakas izstrādājumus  EUR 14,23 

5.2.5. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus  EUR 7,11” 

 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 5.3.punktu šādā redakcijā: 

„5.3. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības 

vietās dienā tirgojot nepārtikas preces: 

5.3.1. rūpnieciski ražotas  EUR 7,11 

5.3.2. loterijas biļetes  EUR 7,11 

5.3.3. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas  

un daiļamatniecības izstrādājumus  

EUR 4,27” 

 

1.4. Izteikt saistošo noteikumu 5.3.punktu šādā redakcijā: 

„5.4. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās ar eglītēm, dienā EUR 7,11”.  

 

2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvāri  

 

Zilupes novada domes priekšsēdētājs                                                                 O.Agafonovs 

 

2013.gada 30.septembrī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 

„Grozījumi  

Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par   tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un pašvaldības nodevu par 

tirdzniecību Zilupes novadā”” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu, 

2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju 

par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu 

Latvijā''”1.2.punktu, 

2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par 

Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu” 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošajos noteikumos tiek noteikta nodeva fiziskām un 

juridiskām personām Eiro valūtā par tirdzniecību ielu 

tirdzniecību vietās un tirgos Zilupes novadā sākot ar  

2014.gada 1.janvāri. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms 

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav. 

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 

regulējums, ir Eiropas savienības un trešo valstu fiziskās un 

juridiskās personas. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Institūcija, kurā tpersona var vērties saistošo noteikumu 

piemērošanā ir Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi 

noteiks nodevas apmēru Eiro valūtā fiziskām un juridiskām 

personām par tirdzniecību ielu tirdzniecību vietās un tirgos 

Zilupes novadā sākot ar 2014.gada 1.janvāri. 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  O.Agafonovs 

 

 


