
 

 
Jaunpiebalgas novadā Jaunpiebalgas pagastā Cēsu rajonā 

 
2009.gada 29. jūnijā     

Saistošie noteikumi Nr. 16 
Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada  

domes 2009. gada 29. jūnija sēdes 
lēmumu Nr. 2.§ (protokols Nr. 8) 

                
Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās 

Jaunpiebalgas 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 
 

1. Vispārīgie noteikumi: 
 
1.1. Saistošie noteikumi nosaka ar pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk – 

nodeva) apliekamos objektus, nodevas  likmes un atvieglojumus, kā arī nodevas maksāšanas 
kārtību. 

1.2. Saistošie noteikumi attiecas uz visu Jaunpiebalgas novada administratīvo teritoriju.  
1.3. Nodevas maksātāji ir fiziskas personas, juridiskas personas vai individuālā darba veicēji, kas 

vēlas veikt tirdzniecību Jaunpiebalgas novadā publiskās vietās.  
1.4. Tirdzniecība notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju un tikai tam norādītās vietās. 
1.5. Nodeva šo noteikumu noteiktajā apmērā iemaksājama Jaunpiebalgas novada budžetā pirms 

tirdzniecības atļaujas saņemšanas. Nodeva  tiek ieskaitīta Jaunpiebalgas novada domes budžetā. 
1.6. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, nodevas 

apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevas likmes. 
  

2. Nodevas likmes: 

2.1.  Nodeva par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās (Gaujas iela, Jaunpiebalga; Tirgus laukums, 
Jaunpiebalga; Taces, Jaunpiebalga; Jūrnieki, Melnbārži) saskaņā ar Jaunpiebalgas novada 
domes izsniegto atļauju.  

 

N.p.k. Nodevas objekts Likme, latos 

par vienu reizi 

2.1.1. Tirdzniecībai  ar  pašu  izgatavotiem   mākslas 
priekšmetiem,   lietišķās  mākslas  un daiļamatniecības 
izstrādājumiem 

2,00 

2.1.2. Tirdzniecībai ar ziediem 2,00 
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2.1.3. Tirdzniecībai ar pašaudzētiem augļiem, dārzeņiem, ogām, 
stādiem, dēstiem, uzrādot izziņu par zemes lietošanas 
tiesībām 

2,00 

2.1.4. Tirdzniecībai ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm un 
riekstiem saskaņā ar likumu „Par meža apsaimniekošanu 
un izmantošanu” 

2,00 

2.1.5. Tirdzniecībai ar kvasu un alu no cisternām (mucām), kā arī 
saldējumu bezalkoholisko dzērieniem un karstām uzkodām 
(piemēram pīrādziņi) no speciālām iekārtām, ja tās atbilst 
sanitārajām un higēnas normām (tikai juridiskās personas un 
individuālā darba veicēji) 

5,00 

2.1.6. Tirdzniecībai ar preses izdevumiem (tikai juridiskās personas 
un individuālā darba veicēji) 

2,00 

2.2. No 2.1.1. un 2.1.3.apakšpunktā paredzētās nodevas atbrīvotas Jaunpiebalgas novadā deklarētās 
personas. 

2.3. Nodeva  par vienas tirdzniecības vietas līdz 10 m2 izmantošanu gadatirgos un izbraukuma 
tirdzniecības vietās: 

N.p.k. Nodevas objekts Likme, latos 

pa vienu reizi 

2.3.1. Tirdzniecībai ar rūpniecības precēm (tikai juridiskās personas 
un individuālā darba veicēji) 

5,00 

2.3.2. Tirdzniecībai ar pārtikas precēm (tikai juridiskās personas un 
individuālā darba veicēji) 

5,00 

2.3.3. Tirdzniecībai ar lietotiem apģērbiem (tikai juridiskās personas 
un individuālā darba veicēji) 

3,00 

2.3.4. Tirdzniecībai ar pašaudzētiem augļiem, dārzeņiem, ogām, 
stādiem, dēstiem 

2,00 

2.3.5. Tirdzniecībai ar savvaļas agiem, ogām, sēnēm un riekstiem 2,00 

2.3.6. Tirdzniecībai ar pašizgatavotiem lietišķās mākslas, 
daiļamatniecības izstrādājumiem un bižutēriju 

3,00 

2.3.7. Sabiedriskajai ēdināšanai bez alkoholiskajiem dzērieniem 10,00 

2.3.8. Sabiedriskajai ēdināšanai ar alkoholiskajiem dzērieniem t.sk. 
fasētu alu 

25,00 

2.3.9. Tirdzniecībai ar izlejamo alu 10,00 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                             L. Šāvējs 
 


