
Mārupes novada Domes 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.15/2010 

 

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 

2010. gada 21. jūnija 

sēdes Nr.11, lēmumu Nr. 14 

 

„Par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Mārupes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām “14.panta pirmās daļas 3.punktu un  

likuma “Par nodokļiem un nodevām”12.panta pirmās daļas 4.punktu 

 

Grozījumi:  25.09.2013.g. saistošie noteikumi Nr.43/2013, kas stājās spēkā 

01.01.2014.g. 

29.03.2017.g. saistošie noteikumi Nr.14/2017, kas stājās spēkā 

14.04.2017.g. 

18.12.2019.g. saistošie noteikumi Nr.38/2019, kas stājas spēkā  

14.03.2020.  

I Vispārīgie noteikumi 

1.Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas objektu un tam piemērojamas likmes, kā arī 

aprēķinātas nodevas samaksas kārtību. 

 

2. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās pilnā apmērā ir iemaksājama Mārupes novada 

pašvaldības budžetā.  

 

II Pašvaldības nodevas maksātāji un objekti 

3. Nodevas objekts ir tirdzniecība publiskās vietās Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

 

4. Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir fiziskas un juridiskas 

personas, kuras veic tirdzniecību publiskās vietās ar pašvaldības izdotu rakstisku atļauju. 

 

III Nodevas likme un tās samaksa kārtība 

5. Par tirdzniecību publiskajā vietā nodevas likme sastāda: 

5.1. dienā – EUR 1,40,- 

5.2.menesī – EUR 28,00.  

5.3. dienā – EUR 10,00, ja nodevu maksā, lai saņemtu atļauju alkoholisko dzērienu 

tirdzniecībai publiskos pasākumos  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2013.g. saistošajiem noteikumiem Nr.43/2013, 

kas stājās spēkā 01.01.2014.g./ 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2017.g. saistošajiem noteikumiem Nr.14/2017, 

kas stājās spēkā 14.04.2017.g./ 
 

6.Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas. 

 

IV Atbrīvojumi no nodevas maksāšanas pienākuma 

7. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvojami pirmās un otrās grupas invalīdi un 

maznodrošinātās vai trūcīgas Mārupes novadā deklarējušās personas, kas stājās uzskaitē 

Mārupes novada Sociālajā dienestā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un kuras 

tirgo pašu audzētu vai pašu ražotu produkciju, pēc attiecīgā Sociālā dienesta lēmuma 

uzrādīšanās, kā arī pašvaldības organizēto pasākumu dalībnieki..  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2019.g. saistošajiem noteikumiem Nr.38/2019, 

kas stājas spēkā 14.03.2020./ 
V Nobeiguma noteikumi 



8. Saistošie noteikumi publicējami Latvijas Republikas likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā 

kārtībā un stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā „Mārupes 

Vēstis”. 

 

9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanas brīdi spēku zaudē pārupes novada Domes 2009.gada 

26.augusta saistošie noteikumi Nr.06/2009 „Par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās 

Mārupes novadā”. 

 

 

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs      M.Bojārs 

 

 

 

 


