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Aknīstes novada domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr.14/2016 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Par Aknīstes novada pašvaldības nodevām”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

15.punkts nosaka, ka dome var pieņemt saistošus 

noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un 

likumā noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus, 

savukārt likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 

pirmās daļas 2.,4.,7.,9.punkts nosaka, ka pašvaldībai, 

pildot likumīgās, autonomās un brīvprātīgās funkcijas, 

ir tiesības noteikt un iekasēt pašvaldības nodevas. 

Izvērtējot Aknīstes novada domes 2011.gada 

26.janvāra saistošos noteikumus "Par Aknīstes novada 

pašvaldības nodevām" tika secināts, ka nepieciešams 

veikt grozījumus nodevas likmē par ielu tirdzniecību 

publiskās vietās fiziskām un juridiskām personām. 

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība nosaka 

pašvaldības uzlikto nodevu maksāšanas kārtību, ar 

nodevām apliekamos objektus, likmes apmēru un 

atvieglojumus, kā arī nomaksas kārtību.    

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums, ir visas fiziskās un juridiskās 

personas, kas saņems Noteikumos paredzēto 

pakalpojumu.  
Saistošo noteikumu regulējums uzņēmējdarbības vidi 

neietekmēs. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā ir Aknīstes novada dome. 
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās 

procedūras un nemaina privātpersonām veicamās 

darbības līdzšinējo kārtību. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 
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                    APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2016.gada 27.aprīlī (protokols Nr.6, 13.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2016 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Par Aknīstes novada pašvaldības nodevām””. 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu 

„Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 2.,4.,7.,9.punktiem, 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Par Aknīstes novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus: 

1.1. Grozīt 11.
1
 punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„Nodevas likme personai, kas veic ielu tirdzniecību divās vai vairākās 

ielu tirdzniecības vietās vienā dienā un iegādājas tirdzniecības atļauju 

mēnesim – 24.00 euro.” 

1.2. Papildināt Noteikumus ar 11.
2
 punktu šādā redakcijā: 

“Nodevas likme personai, kas veic ielu tirdzniecību vienā ielu 

tirdzniecības vietā un iegādājas tirdzniecības atļauju mēnesim – 16.00 euro.” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes 

novada domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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