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2019.gada 16.aprīlī

Nr.4
(prot. Nr.5, 1.§)

Par Tukuma novada pašvaldības nodevām
Tukuma pilsētas un novada svētkos
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 10.panta trešo daļu,
12.panta pirmās daļas 2.punktu un 4.punktu, Ministru
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas” 3.punktu un 16.¹ punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) tiek piemēroti šādos Tukuma novada
pašvaldības organizētajos kultūrtūrisma pasākumos: Rožu svētki un Precību spēles (turpmāk –
Svētki).
2. Noteikumi attiecas uz Tukuma novada pašvaldības administratīvo teritoriju un pašvaldības
nodevas maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi pieteikumu ielu tirdzniecībai vai
izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanai Svētkos.
3. Noteikumos noteiktās pašvaldības nodevas tiek ieskaitītas Tukuma novada pašvaldības
budžetā.
4. Pašvaldības nodevu var samaksāt skaidrā naudā Tukuma novada Domes (turpmāk – Dome)
kasē vai veicot bezskaidras naudas norēķinu, pirms tam saņemot rēķinu no Domes.
5. Pēc rēķina apmaksas Dome izsniedz Svētku ielu tirdzniecības vai izklaidējoša rakstura
pasākuma rīkošanas atļauju.
6. Tirdzniecība vai izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošana publiskā vietā Svētku laikā notiek
tikai ar Domes izsniegtu ielu tirdzniecības vai izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanas atļauju un
tikai Domes norādītā vietā.
7. Ja tirgotājs vai pasākuma rīkotājs uz tirdzniecību vai pasākuma rīkošanu Svētku laikā nav
ieradies, samaksāto pašvaldības nodevu viņam neatmaksā un pieteikto tirdzniecības vai pasākuma
rīkošanas vietu Dome izmanto pēc saviem ieskatiem.
8. Dome nosaka un iekasē pašvaldības nodevas Svētku laikā par:

8.1. izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās;
8.2. ielu tirdzniecību publiskās vietās.
9. Noteikumu izpratnē diena ir laiks līdz plkst.24:00. No plkst.24:00 sākas nākamā diena.
II. Nodevas apmērs
10. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Svētku
laikā:
10.1. par publisko atrakciju iekārtām vai pārvietojamajiem atrakciju parkiem – 70,00 euro
dienā;
10.2. par uzņēmumu, produktu un pakalpojumu reklamēšanu (bez tirdzniecības) – 50,00 euro
dienā;
10.3. par citiem izklaidējoša rakstura pasākumiem – 20,00 euro dienā.
11. Pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību publiskās vietās Svētku laikā par vienu
tirdzniecības vietu:
Nr.
p.k.
11.1.

11.2.

11.3.
11.4.
11.5.

Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības veids

Euro

Tirdzniecība, ko veic fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu
jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē
saimnieciskā darbība un kas tirgo:
11.1.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju;
11.1.2. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus.
Tirdzniecība, ko veic fiziska persona, kura reģistrējusi
saimniecisko darbību, vai juridiska persona par tirdzniecību ar:
11.2.1. amatniecības un lietišķās mākslas izstrādājumiem;
11.2.2. nepārtikas precēm;
11.2.3. pārtikas precēm (bez alkoholisko dzērienu tirdzniecības);
11.2.4. pašu ražotu vīnu, raudzētiem alkoholiskiem dzērieniem
vai citiem pašu ražotiem alkoholiskajiem dzērieniem;
11.2.5. alu no speciālām iekārtām;
11.2.6. alkoholiskiem dzērieniem vai fasēto alu.
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums un tirdzniecība ar
bezalkoholiskajiem dzērieniem.
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums un tirdzniecība ar alu no
speciālām iekārtām.
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums un tirdzniecība ar
alkoholiskajiem dzērieniem vai fasēto alu.

10,00

15,00
20,00
15,00
35,00
40,00
50,00
60,00
90,00
100,00

12. Noteikumu 11.punktā minētās pašvaldības nodevas apmērs atkarīgs no tirdzniecības
vietas vai tirdzniecības telts izmēra, piemērojot attiecīgu koeficientu:
Tirdzniecības vietas vai telts lielums
3 x 4 metri vai mazāks
no 3 x 4,01 līdz 6 x 6 metri
no 6 x 6,01 līdz 10 x 15 metri
no 10 x 15,01 līdz 10 x 30 metri
No 10 x 30,01 līdz 10 x 40 metri

Piemērojamais koeficients nodevas aprēķināšanai
1
2
3
4
5

13. Ja tirdzniecības dalībnieks ierodas Svētkos ar lielāku telti vai aizņēmis lielāku
tirdzniecības platību, nekā norādīts viņam izsniegtajā Svētku ielu tirdzniecības atļaujā, samaksātā
pašvaldības nodeva tiek dubultota. Divkāršais nodevas apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz

Domes pārstāvja, kas pilnvarots pārbaudīt tirdzniecības atļaujas, sastādītu aktu, kam pievienota
fotofiksācija. Aktu Domes pilnvarotā persona sastāda tirdzniecības dalībnieka vai tā pārstāvja
klātbūtnē un informē viņu par nodevas pārrēķinu divkāršā apmērā.
14. Papildus Noteikumu 12.punktā noteiktajam koeficientam tiek piemērots koeficients 1,5
Noteikumu 11.punktā noteiktajai ielu tirdzniecībai, ja tā notiek Tukuma pilsētas Pauzera pļavās.
15. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam un alkoholisko dzērienu tirgotājam, kas
nodrošina sēdvietas ar galdiņiem (turpmāk – Sēdvietas) pie tirdzniecības vietas, pašvaldības nodevai
piemēro atlaidi atbilstoši Sēdvietu skaitam:
Sēdvietu skaits
līdz 5
6 - 12
13 – 20
21 – 50
50 un vairāk

Atlaides apmērs
0%
5%
10 %
20 %
30 %

16. Pašvaldības nodevas kopējā summa tiek aprēķināta šādi:
16.1. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskās vietās
Svētku laikā tiek aprēķināta pēc formulas:
I = A x N, kur:
I – pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās
Svētku laikā;
A – Noteikumu 10.1. līdz 10.3.punktos noteiktā nodeva atbilstoši izklaidējoša
rakstura pasākuma veidam;
N – dienu skaits, cik ilgi tiek veikta izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošana.
16.2. Pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību publiskās vietās Svētku laikā par vienu
tirdzniecības vietu tiek aprēķināta pēc formulas:
T = (B x C x D) - E, kur:
T – pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Svētku laikā par vienu
tirdzniecības vietu;
B – Noteikumu 11.1. līdz 11.5.punktos noteiktā nodeva atbilstoši tirdzniecības
veidam;
C – Noteikumu 12.punktā noteiktais koeficients atbilstoši tirdzniecības vietas vai
tirdzniecības telts izmēram;
D – Noteikumu 14.punktā noteiktais koeficients, ja tirdzniecība tiek veikta Tukuma
pilsētas Pauzera pļavās;
E – Noteikumu 15.punktā noteiktā atlaide par nodrošinātajām Sēdvietām.
III. Atbrīvojums no nodevas samaksas un kontrole
17. No pašvaldības nodevas izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu atbrīvo pasākuma
organizētāju, ja:
17.1. tas pilda Tukuma novada pašvaldības pasūtījumu;
17.2. tas ir Tukuma novada pašvaldības vai valsts iestāde;
17.3. tas ir Tukuma novadā juridisko adresi reģistrējusi biedrība;
17.4. tas ir parku vai citu speciāli iekārtotu brīvdabas atpūtas vietu nomnieks, kas noslēdzis
zemes nomas līgumu ar Domi izklaidējoša rakstura pakalpojuma sniegšanai;
17.5. rīkotais pasākums ir labdarības pasākums;
17.6. tam ir piešķirts un Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē reģistrēts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss.

18. No pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskā vietā atbrīvo tirdzniecības dalībnieku,
ja:
18.1. tas ir Tukuma novadā juridisko adresi reģistrējusi biedrība;
18.2. tas ir parku vai citu speciāli iekārtotu brīvdabas atpūtas vietu nomnieks, kas noslēdzis
zemes nomas līgumu ar Domi tirdzniecības pakalpojuma sniegšanai;
18.3. tam ir piešķirts un Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē reģistrēts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss.
19. Pašvaldības nodevas maksājumus kontrolē Domes Finanšu nodaļa, sekojot, lai
pašvaldības nodeva tiek samaksāta noteiktajā termiņā un pilnā apmērā.
20. Ja tirdzniecības vietā tirdzniecība tiek veikta ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas
apmēru nosaka pēc lielākās nodevas.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

