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Grozījumi: Līvānu novada domes 28.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Līvānu novada
domes 2011. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Līvānu novada pašvaldības nodevām”,
kas precizēti ar 25.04.2013. gada lēmumu Nr. 6-10, redakcijā;
Līvānu novada domes 26.09.2013. gada saistošo noteikumu Nr. 23 „Grozījumi Līvānu novada
domes 2011. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Līvānu novada pašvaldības
nodevām”, kas precizēti ar Līvānu novada domes 28.11.2013. lēmumu Nr. 20-23, redakcijā.
_______________________________________________________________________________

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”12. panta pirmās daļas 2.,4. un 9. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Līvānu novada pašvaldības nodevu (turpmāk tekstā
- nodeva) objektus, likmes, nodevu maksāšanas kārtību un nodevu maksātāju
kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi.
2. Papildus šajos noteikumos reglamentētajām pašvaldības nodevām atsevišķus
pašvaldību nodevu veidus (nodevu likmes, objektus, maksāšanas kārtību un maksātāju
kategorijas) reglamentē citi pašvaldības saistošie noteikumi.
3. Pašvaldības nodeva nomaksājama pirms atļaujas vai pakalpojuma saņemšanas.
4. Dokumenti, kas saistīti ar nodevas nomaksu, iesniedzami Līvānu novada domes
kancelejā.

5. Pašvaldības nodevas iemaksājamas Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetā, un
tās izlieto saskaņā ar apstiprināto Līvānu novada pašvaldības budžetu.

II. Nodeva par Līvānu novada pašvaldības un tās teritoriālo vienību simbolikas
izmantošanu
6. Nodevas likme par Līvānu novada pašvaldības un tās teritoriālo vienību simbolikas
– Līvānu novada ģerboņa attēla, Līvānu pilsētas ģerboņa attēla un karoga, un Jersikas
pagasta ģerboņa attēla un karoga (turpmāk – pašvaldības simbolikas) izmantošanu
komerciāliem mērķiem (reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā u.tml.) vienam
produkcijas veidam gadā:
6.1. vienreizējam pasākumam, darbam – EUR 14,23;
6.2. tiražētai/ražotai produkcijai līdz 1000 eks. – EUR 35,57;
6.3. tiražētai/ražotai produkcijai virs 1000 eks. – EUR 71,14.
/Ar grozījumiem 26.09.2013. gada saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā/

7. Lēmumu par pašvaldības simbolikas izmantošanu pieņem Līvānu novada dome,
izvērtējot personas iesniegumu ar paredzētā darba, pasākuma, produkcijas aprakstu,
plānoto apjomu, preču zīmes skici vai preces paraugu.
8. Simbolikas izmantošana pieļaujama tikai lēmumā norādītajam mērķim un
apjomam. Ja persona vēlas tiražēt/ražot produkciju lielākā apjomā, kā norādīts
pieņemtajā domes lēmumā, nepieciešama jauna iesnieguma izvērtēšana, jauns domes
lēmums un atkārtota nodevas samaksa.
9. Persona ir atbildīga par domei sniegto ziņu patiesumu.
10. Pašvaldības nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu netiek iekasēta:
10.1. par simbolikas izmantošanu Līvānu novada pašvaldības, tās iestāžu un
pašvaldības dibinātu kapitālsabiedrību vajadzībām izgatavotos suvenīros,
prezentācijas materiālos, par simbolikas izmantošanu šo iestāžu rīkoto pasākumu
reklāmās, dažādu akciju un svētku noformējumos;
10.2. par simbolikas izmantošanu uz jebkura veida reklāmas nesējiem, kas ir
nepieciešama Līvānu novada pašvaldībai (norādes, shēmas, kartes u.c.);
10.3. par simbolikas izmantošanu Līvānu novada pašvaldības finansētos vai
līdzfinansētos pasākumos.
11. Dome var samazināt nodevas par pašvaldības simbolikas izmantošanu apmēru
50% nevalstiskajām organizācijām un biedrībām, kuru juridiskā adrese reģistrēta
Līvānu novada administratīvajā teritorijā.
12. Pašvaldības nodevas nomaksu par pašvaldības simbolikas izmantošanu kontrolē
Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļas vadītājs.
/ Līvānu novada domes 28.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā/
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III. Nodeva par ielu tirdzniecību publiskās vietās
13. Nodevas maksātāji ir tirdzniecības dalībnieki - juridiska vai fiziska personas, kura
reģistrējusi saimniecisko darbību, vai fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, kas veic
preču pārdošanu ar pašvaldības lēmumu noteiktās ielu tirdzniecības vietās Līvānu
novada administratīvajā teritorijā.
14. Nodevas likme par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās par vienu tirdzniecības
vietu (līdz 3 m2):
N.p.k.

Preču veidi

14.1.

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās
mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi

1.42

14.23

14.2.
14.3.

pašaudzēti ziedi
pašaudzēti dārzeņi, ogas, stādi un dēsti

0.71
0.71

7.11
7.11

0.71

7.11

0.71

7.11

1.42

14.23

1.42
1.42
1.42

14.23
14.23
14.23

0.71

7.11

1.42

14.23

Nodevas
likme dienā
(EUR)

savvaļas augi, ogas, sēnes, rieksti un
savvaļas ziedi
14.5. mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no
pašu ražotas lauksaimniecības produkcijas
un biškopības produkti
14.6. saldējums, bezalkoholiskie dzērieni un
karstās uzkodas no speciālām iekārtām, kas
atbilst sanitārajām un higiēnas normām
14.7. mežu reproduktīvais materiāls (eglītes)
14.8. grāmatas un preses izdevumi
14.9. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un
medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos
apjomos saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām par primāro produktu apriti
nelielos apjomos;
14.10. lauksaimniecības un mājas (istabas)
dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām par kārtību, kādā organizējama
dzīvnieku tirdzniecība publiskajās vietās, un
labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai
14.11. lietotas personiskās mantas, izņemot
autortiesību vai blakustiesību objektus, kas
reproducēti personiskajām vajadzībām.
14.4.

Nodevas
likme mēnesī
(EUR)

/Ar grozījumiem 26.09.2013. gada saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā/

15. Ja šo noteikumu 14. punktā noteiktā tirdzniecības dalībnieka aizņemtā
tirdzniecības platība vairāk par 20% pārsniedz noteikto vienas tirdzniecības vietas
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platību, tirdzniecības dalībniekam jāmaksā pašvaldības nodeva par divām (un attiecīgi
vairāk proporcionāli aizņemtajai platībai) tirdzniecības vietām.
16. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu Tirdzniecības organizēšanas vietās un
izbraukuma tirdzniecības vietās masu (publisko) pasākumu laikā dienā:
N.p.k.

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.

Preču nosaukums

Nodevas likme
par vienu
tirdzniecības
vietu EUR
pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un
1.42
daiļamatniecības izstrādājumi
rūpnieciski ražotas pārtikas un nepārtikas preces
7.11
autortiesību un blakustiesību objekti
4.27
sezonas preces (ziemassvētku eglītes, Līgo vainagi un Jāņu
4.27
zāles u.tml.)
sabiedriskā ēdināšana, tirdzniecība ar karstajām uzkodām
14.23

/Ar grozījumiem 26.09.2013. gada saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā/

17. Ja tirdzniecības dalībnieks veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda
sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas
likmes.
18. Ja viena tirdzniecības vieta pārsniedz 16 m2 lielu platību, nodevas likme tiek
palielināta par EUR 1,42 par katru nākošo kvadrātmetru.
/Ar grozījumiem 26.09.2013. gada saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā/

19. Ja tirdzniecības dalībnieks veic tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem un
tabakas izstrādājumiem, papildus šo noteikumu 16. punktā noteiktai nodevai
tirdzniecības nodeva tiek palielināta par EUR 42,69.
/ Līvānu novada domes 28.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā, 26.09.2013. gada saistošo
noteikumu Nr. 23 redakcijā/

20. Tirdzniecības organizētājs par īslaicīgu tirdzniecības organizēšanu ar pašvaldību
saskaņotā tirdzniecības organizēšanas vietā un laikā maksā nodevu par tirdzniecību
publiskā vietā par vienu dienu EUR 113,83.
/ Līvānu novada domes 28.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā, 26.09.2013. gada saistošo
noteikumu Nr. 23 redakcijā/

21. Tirdzniecības dalībniekiem, kuri iekļauti tirdzniecības dalībnieku sarakstā, kas
iesniegts pašvaldībā vienlaikus ar pieteikumu ielu tirdzniecības organizēšanai,
pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskā vietā nav jāmaksā, ja tie tirdzniecības
organizatoram ir nomaksājuši maksu par tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu,
un tirdzniecības organizētājs šo noteikumu 20. punktā noteiktā kārtībā ir samaksājis
noteikto pašvaldības nodevu.
20.1 Ja tirdzniecība tirdzniecības organizēšanas vietā notiek vairākas dienas, tad par
katru nākamo dienu nodevas likme tiek palielināta par EUR 14,23.
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/ Līvānu novada domes 28.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā, 26.09.2013. gada saistošo
noteikumu Nr. 23 redakcijā/

22. Nodevu par tirdzniecību uz ielas un citās publiskās vietās nemaksā personas, kuras
ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās tirdzniecības vietās –
stacionāros vai sezonas (pagaidu) tirdzniecības vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs
un cita speciāli tirdzniecībai iekārtota vieta), savā darbībā izmantojot tikai kases
aparātus.
23. No nodevas atbrīvo I un II grupas invalīdus, trūcīgas un maznodrošinātas
personas, kuras tirgo pašizgatavotu, pašaudzētu vai savvaļā ievāktu produkciju.
23.1 Nodevas likme par tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta ar
pašvaldību saskaņotā kustības maršrutā un laikā, ja tirdzniecība paredzēta vairākās
publiskās vietās:
N.p.k.

23.11.
23.12.

Preču veidi

Nodevas Nodevas Nodevas
likme
likme
likme
mēnesī pusgadā
gadā
(EUR)
(EUR)
(EUR)
tirdzniecība ar pārtikas un saimniecības
2.85
14.23
28.46
precēm
ja papildus 23.11. punktā noteiktai precei,
veic tirdzniecību ar alkoholiskajiem
dzērieniem un tabakas izstrādājumiem

7.11

35.57

71.14

/ Līvānu novada domes 28.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā, 26.09.2013. gada saistošo
noteikumu Nr. 23 redakcijā/

24. Pašvaldības nodevas nomaksu par ielu tirdzniecību publiskās vietās kontrolē
Līvānu novada domes darbinieks, kura pienākumos ietilpst tirdzniecības atļaujas
sagatavošana.
IV. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās
25. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskās vietās:
25.1. par laika posmu līdz 24 stundām (ja pasākums pilnīgi tiek rīkots laika posmā no
plkst. 6:00 līdz plkst. 23:00) – EUR 21,34;
25.2. par laika posmu līdz 24 stundām (ja pasākums pilnīgi vai daļēji tiek rīkots laikā
no plkst. 23:00 līdz plkst. 6:00) – EUR 42,69;
25.3. par katru pasākuma norises nākamo diennakti - 50% no 24.1. un 24.2. punktos
noteiktās maksas (attiecīgi EUR 10,67 25.1.punktā noteiktajā gadījumā un EUR 21,34
25.2.punktā noteiktajā gadījumā).
/Ar grozījumiem 26.09.2013. gada saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā/

26. No nodevas atbrīvotas šādas personas:
26.1. piemiņas pasākumu organizatori, kuru rīkotā publiskā pasākuma veids un
mērķis atbilst valstī noteiktās piemiņas dienas raksturam;
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26.2. pasākumu organizatori, ja pasākums ir brīvi (bez maksas) pieejams visiem
Līvānu novada iedzīvotājiem.
27. Pašvaldības nodevas nomaksu par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu
publiskās vietās kontrolē Līvānu novada domes darbinieks, kura pienākumos ietilpst
pasākuma rīkošanas publiskā vietā atļaujas sagatavošana.
VII. Noslēguma jautājumi
28. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada domes saistošie
noteikumi Nr. 2 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās”,
apstiprināti ar Līvānu novada domes 2000. gada 31. augusta sēdes Nr. 12 lēmumu Nr.
12-9 un saistošie noteikumi Nr. 7 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās
vietās un rīkotajos pasākumos Līvānu novadā”, apstiprināti ar 2009. gada 30. aprīļa
sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 9-7.
29. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas Līvānu novada
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece

A. Usāne
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