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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13 
Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 

   Zilupē 

  
Izdoti saskaņā ar 

 Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu  

Llikuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 2.punktu 

 
 

1. Nodevas objekts    Nodevas likme (lati par l stundu) 

1.1. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana no Ls 1līdz Ls 5 

1.2. Par atrakciju rīkošanu no Ls 1 līdz Ls 5 

2. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības atļauju 

un tam norādītajās vietās. 

3. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. Atļaujas saņemšanai persona pašvaldībā iesniedz brīvas 

formas iesniegumu. 

4. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms pasākuma rīkošanas. 

5. No pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu tiek atbrīvoti organizētāji, 

kas pilda pašvaldības pasūtījumu. 

6. Nodeva iemaksājama: 

 6.1. pašvaldības kasē, par nodevas samaksu tiek izsniegta kvīts, vai 

 6.2. pašvaldības kontā.  

7. Nodevu ieskaita pašvaldības budžetā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Oļegs Agafonovs 

 
 

 

 

 



Saistošo noteikumu  

„Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās”  

paskaidrojuma raksts 
 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

 

1.1. Likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai 

likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod saistošus noteikumus. 21.panta pirmās daļas 

15.punkts – domei ir tiesības pieņemt saistošus noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu ir 

likumā noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus.   

1.2. Šobrīd Zilupes novadā nav saistošo noteikumu, kas regulētu pašvaldības nodevu apmērus par 

izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā 

teritorijā.  

 

2. Īss projekta satura izklāsts. 

2.1. Noteikumi nosaka pašvaldības nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par izklaidējoša rakstura 

pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā. 

2.2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas rīkot izklaidējoša 

rakstura pasākumus. 

 

3. Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Saistošie noteikumi tiešā veidā atstās iespaidu uz budžetu, jo tiks iekasēta pašvaldības nodeva. 

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  
Saistošie noteikumi tiešā veidā ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo mērķa 

grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir personas, kuras nodarbojas ar 

uzņēmējdarbību. Iespējams, tas palielinās komersantu skaitu, personām, kuras vēlēsies nodarboties 

ar tirdzniecību, būs jāreģistrējas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā. 

 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 

5.1.  Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. Atļaujas saņemšanai persona pašvaldībā iesniedz brīvas 

formas iesniegumu. 

5.2. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms pasākuma rīkošanas. 

5.3. No pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu tiek atbrīvoti organizētāji, 

kas pilda pašvaldības pasūtījumu. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas. 

 

 

 

Priekšsēdētājs        O.Agafonovs  

 

 
 


