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Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.12 
Cesvainē, 2011.gada 14.jūlijā 
(sēdes protokols Nr.10, 8.1.#) 
 
Grozījumi ar Cesvaines novada domes 2011.gada 21.decembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.25. 
Grozījumi ar Cesvaines novada domes 2013.gada 12.septembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.10 

 
Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās 

 
Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma 
„Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 
pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
15.punktu 

 
 
1. Nodevas objekts ir tirdzniecība pašvaldības iekārtotās publiskās vietās Cesvaines 
novadā. 
2. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras veic tirdzniecību 
publiskās vietās. 
3. Nodevas likme par vienas pastāvīgās publiskās tirdzniecības vietas izmantošanu 
vienā dienā: 
3.1. saimnieciskās darbības veicējiem, amatniekiem, kas ir fiziskas personas un kas 
pašu izgatavotos mākslas priekšmetus un lietišķās mākslas daiļamatniecības 
izstrādājumus tirgo paši, ir 1.42 euro; 

3.2. fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem 
aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja tirgo pats, par: 

3.2.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju – 1.42 euro, uzrādot izziņu par 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes piederību;  

3.2.2. savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, sēnēm un savvaļas ziediem – 1.42 euro; 

3.2.3. pašu iegūtiem svaigiem zvejas produktiem un medījamo dzīvnieku gaļu 
nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti 
nelielos apjomos – 2.85 euro; 

3.2.4. par saldējuma tirdzniecību – 1.42 euro. 

(Cesvaines novada domes 2013.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)  

 

4. Nodevas likme dienā par vienas publiskās tirdzniecības vietas izmantošanu 
pasākuma laikā vai īslaicīga rakstura tirdzniecībā: 

4.1. 4.27 euro dienā;  

4.2. 7.11 euro dienā par pārtikas preču, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, 

tabakas izstrādājumu un rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību. 

4.1 Nodevas likme gadā pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem jeb 
autoveikaliem: 
4.1.1. 14.23 euro bez alkohola tirdzniecības; 
4.1.2. 28.46 euro ar alkohola tirdzniecību. 

(Grozījumi Cesvaines novada domes 2011.gada 21.decembra saistošo noteikumu 

Nr.25 redakcijā)  
(Cesvaines novada domes 2013.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)  
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5. Nodevas likme dienā par ielu tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanai: 7.11 euro. 

(Cesvaines novada domes 2013.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)  

 

6. Nodeva pilnā apmērā samaksājama pirms atļaujas saņemšanas tirdzniecībai 
publiskās vietās. 

7. Par saistošo noteikumu izpildi ir atbildīgs izpilddirektors. 

 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  V.Špats 
 
 

 
 

 
 


