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APSTIPRINĀTI  

ar Kuldīgas novada Domes  
2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.14., p.58.) 
 

Saistošie noteikumi Nr.2013/23 
 

Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 29.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.2010/16 
”Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās” 

Kuldīgā, Kuldīgas nov. 
 

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  

 
 

1. Izdarīt Kuldīgas novada Kuldīgas novada pašvaldības 29.06.2010. saistošajos 
noteikumos Nr.2010/16 ”Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās” šādus 
grozījumus: 

1.1. Aizstāt 4.1.punktā vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 0,50” ar skaitli un vārdiem 
”0,70 (nulle, komats septiņdesmit) euro”, vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 5,00 (pieci 
lati) ar skaitli un vārdiem       ”7, 00(septiņi) euro”. 

1.2. Aizstāt 4.2.punktā vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 2,00 (divi lati)” ar skaitli un 
vārdiem ”2 (divi) euro”, vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 20,00 (divdesmit lati) ar skaitli 
un vārdiem ”25,00 (divdesmit pieci) euro”. 

1.3. Aizstāt 4.3.punktā vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 4,00 (četri lati)” ar skaitli un 
vārdiem ”5 (pieci) euro”, vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 40,00 (četrdesmit lati) ar 
skaitli un vārdiem ”55,00 (piecdesmit pieci) euro”. 

1.4. Aizstāt 5.1.punktā vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 5,00 (pieci lati) ar skaitli un 
vārdiem ”7,00(septiņi) euro. 

1.5. Aizstāt 5.2.1.1. punktā vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 20,00 (divdesmit lati)” ar 
skaitli un vārdiem ”25,00 (divdesmit pieci) euro”. 

1.6. Aizstāt 5.2.1.2. punktā vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 15,00 (piecpadsmit lati)” 
ar skaitli un vārdiem ”20,00 (divdesmit) euro”. 

1.7. Aizstāt 5.2.1.3. punktā vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 10,00 (desmit lati)” ar 
skaitli un vārdiem ”15,00 (piecpadsmit pieci) euro”. 

1.8. Aizstāt 5.2.2. punktā vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 15,00 (piecpadsmit lati)” ar 
skaitli un vārdiem ”20,00 (divdesmit) euro”. 

1.9. Aizstāt 5.2.3. punktā vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 10,00 (desmit lati)” ar 
skaitli un vārdiem ”15,00 (piecpadsmit pieci) euro”. 

1.10. Aizstāt 5.2.4. punktā vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 25,00 (divdesmit pieci 
lati)” ar skaitli un vārdiem ”35,00 (trīsdesmit pieci) euro”. 

1.11. Aizstāt 5.2.5. punktā vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 40,00 (četrdesmit lati)” ar 
skaitli un vārdiem ”55,00 (trīsdesmit pieci) euro”. 



 
 

1.12. Aizstāt 5.2.6. punktā vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 60,00 (sešdesmit lati)” ar 
skaitli un vārdiem ”85,00 (astoņdesmit pieci) euro”. 

1.13. Aizstāt 5.2.7. punktā vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 30,00 (trīsdesmit lati)” ar 
skaitli un vārdiem ”40,00 (četrdesmit) euro”. 

1.14. Aizstāt 5.2.8. punktā vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 50,00 (piecdesmit lati)” ar 
skaitli un vārdiem ”75,00 (septiņdesmit pieci) euro”. 

1.15. Aizstāt 6.1. punktā vārda saīsinājumu un skaitli ”Ls 10,00 (desmit lati)” ar skaitli 
un vārdiem ”15,00 (piecpadsmit pieci) euro”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 
  
Domes priekšsēdētāja     Inga Bērziņa 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Paskaidrojuma raksts 
Kuldīgas novada pašvaldības 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem ” Grozījumi Kuldīgas 

novada pašvaldības 29.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.2010/16 ”Par nodevām par 
tirdzniecību publiskās vietās” 

 
Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 
 

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā daļa, trešā daļa 
un Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma Nr.282 "Par 
"Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro 
ieviešanu Latvijā"" 1.2.apakšpunkts 

Īss projekta satura 
izklāsts 
 

Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā tiks ieviests 
euro, ir nepieciešams veikt grozījumus Kuldīgas novada Domes 
2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.2010/16 "Par 
nodevām par tirdzniecību publiskās vietās " (turpmāk - saistošie 
noteikumi Nr.2010/16), aizstājot tajā latus ar euro. Šie saistošie 
noteikumi paredz aizstāt saistošajos noteikumos Nr.2010/16 
latus ar euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 32.pantā 
paredzētajiem principiem.  

Noteikumu projekts paredz, nemainot pastāvošo tiesisko 
regulējumu pēc būtības, aizstāt latus ar euro, attiecīgi veicot 
noapaļošanu iedzīvotāju ērtībai un iedzīvotājiem par labu 

Informācija par 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Neietekmē  

Informācija par 
projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Ietekme uz budžeta ieņēmumiem neievērojama 

Informācija par 
projekta ietekmi uz 
administratīvajām 
procedūrām 

Neietekmē 
 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
 

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu izstrādē 
nebija nepieciešamas, jo grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.2010/16 nemaina pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības, 
bet tikai aizstāj latus ar euro, turklāt ir sabiedrībai labvēlīgāki, 
jo saistošo noteikumu izstrādē ir pielietots Euro ieviešanas 
kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punkts, veicot naudas 
summas noapaļošanu par labu iedzīvotājiem, izņemot 
gadījumus, kas saistīti ar sodu uzlikšanu. 
 

 
 

 
Domes priekšsēdētāja      I.Bērziņa 


