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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Grozījums Babītes novada pašvaldības 24.08.2011. saistošajos noteikumos Nr. 16 
„Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Babītes novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
3. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 

pirmās daļas 4. punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu 
Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, 

un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. un 9. punktu.

Izdarīt Babītes novada pašvaldības 24.08.2011. saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par ielu tirdzniecību un 
nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Babītes novadā” (publicēti informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas” 
12.09.2011., Nr. 18; grozījumi ar 21.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 28, publicētiem informatīvajā 
izdevumā „Babītes Ziņas” 09.03.2012. Nr. 23; grozīti ar 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 23, 
publicētiem informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas” 17.12.2013., Nr. 44), šādu grozījumu:
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1. Izteikt 6. punkta 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.1. Babītes pagastā – 
6.1.1. Piņķos, autostāvvietā pie ēkas Centra ielā 3;
6.1.2. Priežciemā, Ziedu ielā, pie pašvaldības informācijas stenda;
6.1.3. Babītē, laukumā Sila ielā”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā „Babītes 
Ziņas”.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence

Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2011. saistošajos noteikumos Nr. 16 
„Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Babītes novadā” 

ar 25.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 13 veiktā grozījuma paskaidrojuma raksts

25.05.2016.                                                                                                                                           Nr. 13

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums.

Babītes novadā nepieciešams veidot vairāk pašvaldības 
iekārtotu ielu tirdzniecības vietu, tādējādi nodrošinot novada 
iedzīvotāju intereses.

2. Īss projekta satura izklāsts. Pieņemot šo grozījumu saistošajos noteikumos, papildus 
esošajām ielu tirdzniecības vietām tiks noteiktas vēl divas 
pašvaldības iekārtotas ielu tirdzniecības vietas.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Nav plānota.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.

Pieņemtais grozījums gan novada iedzīvotājiem, gan fiziskām 
un juridiskām personām, kuras vēlas veikt ielu tirdzniecību 
Babītes novadā, paplašina iespēju izvēlēties sev vēlamāko ielu 
tirdzniecības vietu.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām.

Jāiesniedz iesniegums Babītes novada pašvaldības 
Administrācijā, pievienojot saistošajos noteikumos norādītos 
dokumentus un norādot vēlamo ielu tirdzniecības vietu.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām.

Nav attiecināms.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence


