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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2010/16 
 

Apstiprināti  
ar Kuldīgas novada Domes  

2010.gada 27.maija  
sēdes lēmumu (prot. Nr.9., p.107) 

Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās 

     Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma 
"Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 4.punktu, 28.06.2005. MK noteikumu Nr. 480 
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3.punktu un 16.1punktu  

 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 
2012/12 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/9 „Par 
sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā”” 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par nodevām par tirdzniecību publiskās 
vietās” (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka ar pašvaldības nodevām apliekamos objektus un 
nodevu likmes, pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus Kuldīgas novadā.  

2. Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas. 

II. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās 

3. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju, pašvaldības 
iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā no pārvietojamā 
mazumtirdzniecības punkta. 

4. Nodevas likme par ielu tirdzniecību publiskās vietās: 

 Nodevas objekts Likme par 
vienu 
tirdzniecības 
vietu diennaktī 
(Ls) 

Likme par 
vienu 
tirdzniecības 
vietu mēnesī 
(Ls) 

4.1. Tirdzniecība, kuru veic fiziskā persona, kurai atbilstoši 
nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem 
nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, pārdodot šādas 
preces:  
1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:  

1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, 
lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos 

Ls 0,50 Ls 5,00 



 

 
 

apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par 
primāro produktu apriti nelielos apjomos un 
biškopības produktus;  

1.2. 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;  

1.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku 
un krūmu stādmateriālu;  

1.4. 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. 

4.2. Tirdzniecība, kuru veic fiziskā persona, kas 
reģistrējusi saimniecisko darbību, un juridiskā 
persona, tirgojot visu veidu preču grupas 

Ls 2,00 Ls 20,00 

4.3. Tirdzniecība ar alu no speciālām iekārtām Ls 4,00 Ls 40,00 

5. 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 
vietu diennaktī 
(Ls) 

5.1. Tirdzniecība, kuru veic fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu 
jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē 
saimnieciskā darbība, pārdodot šādas preces:  
1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:  

1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un 
svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos 

Ls 5,00 



 

 
 

apjomos un biškopības produktus;  
1.2. 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;  

1.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu 
stādmateriālu;  

1.4. 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.  

5.2. Tirdzniecība, kuru veic fiziskā persona, kas reģistrējusi 
saimniecisko darbību, un juridiskā persona, tirgojot šādu veidu 
preču grupas 

 

5.2.1. Tirdzniecība ar pārtikas precēm:  
5.2.1.1 Gaļas un zivju izstrādājumi Ls 20,00 
5.2.1.2. Maize, piena produkti, garšvielas Ls 15,00 
5.2.1.3. Konditorejas izstrādājumi Ls 10,00 
5.2.2. Tirdzniecība ar nepārtikas precēm Ls 15,00 
5.2.3. Tirdzniecība ar saldējumu, bezalkoholiskiem dzērieniem un karstām 

uzkodām no speciālām iekārtām 
Ls 10,00 

5.2.4. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un tirdzniecība ar 
bezalkoholiskiem dzērieniem 

Ls 25,00 

5.2.5. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un tirdzniecība ar alu no 
speciālām iekārtām 

Ls 40,00 

5.2.6. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un tirdzniecība ar alkoholiskiem 
dzērieniem 

Ls 60,00 

5.2.7. Tirdzniecība ar alu no speciālām iekārtām Ls 30,00 
5.2.8. Tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem un fasēto alu Ls 50,00 

6. Nodevas likme tirdzniecībai novietnē par vienu mēnesi pašvaldības atļautajā laika periodā 
kalendārajā gadā: 

6.1. Alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecība Ls 10,00 



 

 
 

7. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad 
nodevas apmērs par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu tiek noteikts pēc augstākās 
nodevu maksas likmes. 

III. Personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas 

8. No noteikumos noteiktās nodevas samaksas ir atbrīvojami pensionāri un invalīdi, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novadā un kuriem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja 
tie tirgo noteikumu 4.1. un 5.1.punktos noteiktās preces.  

9. No noteikumos noteiktās nodevas samaksas ir atbrīvojami gadatirgu rīkotāji un dalībnieki. 

IV. Nodevu samaksas kārtība 

10. Personas šajos noteikumos noteiktās nodevas iemaksā Kuldīgas novada pašvaldības 
norēķinu kontā vai tās pašvaldības iestādes kontā vai kasē, kura ar Domes lēmumu vai 
novada Domes priekšsēdētāja vai pašvaldības vadītāja rīkojumu noteikta par konkrēta 
pasākuma rīkotāju. 

11. Nodevu ir tiesīgas iekasēt novada Domes priekšsēdētāja, pašvaldības vadītāja vai 
pašvaldības izpilddirektora pilnvarotas personas. 

12. Nodevu pilnā apmērā samaksā pirms atļaujas saņemšanas. Nodevas netiek atgrieztas. 

VI. Noslēguma jautājumi 

13. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kuldīgas novada vēstis” un 
ievietoti pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv. 

14. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām” 
45.panta noteiktajā kārtībā. 

 
 
 
Domes priekšsēdētāja             I. Bērziņa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


