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 Nodevas objekts Likme par 

vienu 

tirdzniecības 

vietu diennaktī 

(euro) 

Likme par 

vienu 

tirdzniecības 

vietu mēnesī 

(euro) 

1.1. Tirdzniecība, kuru veic fiziskā persona, kurai 

atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā 

darbība, pārdodot šādas preces:  

1) pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:  

a) izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, 

lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos 

apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par 

primāro produktu apriti nelielos apjomos un 

biškopības produktus;  

b) 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;  

c) augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku 

un krūmu stādmateriālu;  

d) mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no 

pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;  

2) savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas 

ziedus; 

3) mežu reproduktīvo materiālu; 

4) pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos 

dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti 

nelielos apjomos;  

5) lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, 

kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās 

vietās, un labturības prasībām dzīvnieku 

tirdzniecībai;  

6) lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai 

blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām 

vajadzībām. 

0,70 7,00 

1.2. Tirdzniecība, kuru veic fiziskā persona, kas 

reģistrējusi saimniecisko darbību, un juridiskā 

persona, tirgojot visu veidu preču grupas 

2,00 25,00 

1.3. Tirdzniecība ar alu no speciālām iekārtām 5,00 55,00 

2. Nodevas likme par ielu tirdzniecību īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai 

reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā: 

 Nodevas objekts Likme par vienu 

tirdzniecības 
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vietu diennaktī 

(euro) 

2.1. Tirdzniecība, kuru veic fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu 

jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē 

saimnieciskā darbība, pārdodot šādas preces:  

1) pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:  

a) izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un 

svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti 

nelielos apjomos un biškopības produktus;  

b) 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;  

c) augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu 

stādmateriālu;  

d) mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas;  

2) savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus; 

3) mežu reproduktīvo materiālu; 

4) pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus 

vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām 

par primāro produktu apriti nelielos apjomos;  

5) lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama 

dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām 

dzīvnieku tirdzniecībai;  

6) lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai 

blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām 

vajadzībām.  

7,00 

2.2. Tirdzniecība, kuru veic fiziskā persona, kas reģistrējusi 

saimniecisko darbību, un juridiskā persona, tirgojot šādu veidu 

preču grupas: 

 

2.2.1. Tirdzniecība ar pārtikas precēm:  

2.2.1.1. Gaļas un zivju izstrādājumi 25,00 

2.2.1.2. Maize, piena produkti, garšvielas 20,00 

2.2.1.3. Konditorejas izstrādājumi 15,00 

2.2.2. Tirdzniecība ar nepārtikas precēm: 20,00 

2.2.2.1. Amatniecības, lietišķās mākslas izstrādājumi 15,00 

2.2.2.2. Rūpnieciski gatavoti izstrādājumi, t.sk. kažokādu izstrādājumi 20,00 

2.2.2.3. Augu valsts produkti, to izstrādājumi 15,00 

2.2.3. Tirdzniecība ar saldējumu, bezalkoholiskiem dzērieniem un karstām 

uzkodām no speciālām iekārtām 
15,00 
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! No noteiktās nodevas samaksas ir atbrīvoti pensionāri un invalīdi, kuru deklarētā 

dzīvesvieta ir Kuldīgas novadā un kuriem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja tie tirgo 1.1. 

un 2.1.punktos noteiktās preces. 

! Tirdzniecības organizators maksā nodevu par katru pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši 

iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam. 

 

Nodevas samaksa pēc Kuldīgas novada pašvaldības izrakstītā rēķina ir veicama ar 

pārskaitījumu uz norēķinu rekvizītiem: 

Kuldīgas novada pašvaldība 

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 

Reģ. kods 90000035590 

AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401 


