
  

 

 
Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagastā 

 
2014.gada 10.martā 

 

Saistošie noteikumi Nr.4 
Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada  

domes 2014.gada 10.marta sēdes 

lēmumu Nr.54 (protokols Nr.3, 8.§) 

 

Ar precizējumiem kas izdarīti, Jaunpiebalgas novada domes 2014. gada 14. aprīļa sēdē ar 

lēmumu Nr. 77 (protokols Nr. 4; 9. §). 

 

Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 29.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.16 „Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Jaunpiebalgas novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma 

”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu,  

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10.panta trešo daļu un 

12.panta pirmās daļas 4. punktu 

 

 

1.  Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 

„Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Jaunpiebalgas novadā” (turpmāk - Noteikumi) 

šādus grozījumus: 

 

1.1. Papildināt Saistošo noteikumu 2.1.punktu aiz vārdiem „Tirgus laukums” ar vārdiem 

„(ārpus nojumēm)”. 

1.2. Svītrot Saistošo noteikumu 2.2.punktu. 

 

1.3.  Izteikt Saistošo noteikumu 2.3.punktu jaunā redakcijā: 

„2.3. Nodevas par vienas tirdzniecības vietas līdz 6 m2 izmantošanu gadatirgos un izbraukuma 

tirdzniecības vietās: 

N.p.k. Nodevas objekts Likme par 1 

dienu (EUR) 

2.3.1. Tirdzniecībai  ar rūpniecības  precēm 20.00 

2.3.2. Tirdzniecībai  ar pašizgatavotiem lietišķās mākslas un 

daiļamatniecības priekšmetiem 

5.00 

2.3.3. Tirdzniecībai  ar pašaudzētiem  augļiem, dārzeņiem, ogām, 

stādiem 

3.00 

2.3.4. Tirdzniecībai  ar preses  izdevumiem,  mājdzīvniekiem 3.00 
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2.3.5. Tirdzniecībai ar pārtikas produktiem  

2.3.5.1. Tirdzniecībai ar mājas apstākļos izgatavotiem no pašu 

ražotas lauksaimniecības produkcijas pārtikas produktiem 

6.00 

2.3.5.2. Tirdzniecībai ar rūpnieciski ražotu pārtikas produkciju 15.00 

2.3.5.3. Tirdzniecībai ar popkornu, cukura vati, saldējumu 10.00 

2.3.6. Sabiedriskā ēdināšana  

2.3.6.1. Tirdzniecībai ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem bez 

alkoholiskajiem dzērieniem 

20.00 

2.3.6.2. Tirdzniecībai ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem t.sk. 

visa veida alkoholu un tabakas izstrādājumiem 

50.00 

2.3.6.3. Tirdzniecībai ar izlejamo alu 20.00 

2.3.7. Par tirdzniecības veicināšanas pasākumiem, produktu 

publisku prezentāciju, atrakcijām 

10.00 

 

1.4. Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.4.punktu šādā redakcijā: 

„2.4. Nodevas par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu tirgus laukuma tirdzniecības 

nojumēs Jaunpiebalgā.  

Viena tirdzniecības vieta nojumē pārtikas preču tirdzniecībai – 1,25 m garumā.  

Viena tirdzniecības vieta nojumē rūpniecības preču tirdzniecībai – 2,5 m garumā. 

 
N.p.k. Nodevas objekts Likme 

(EUR) par 

1 reizi 

Likme 

(EUR) 

mēnesī 

2.4.1. Tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem daiļamatniecības 

un amatniecības izstrādājumiem 

5.00 - 

2.4.2. Tirdzniecībai ar pašu audzētiem augļiem, dārzeņiem, 

stādiem 

4.00 12.00 

2.4.3. Tirdzniecībai ar mājas apstākļos ražotiem pārtikas 

produktiem no pašu ražotās lauksaimniecības 

produkcijas 

3.00 12.00 

2.4.4. Tirdzniecībai ar rūpniecības precēm   

2.4.4.1. Tirdzniecībai ar jaunām rūpniecības precēm 10.00 35.00 

2.4.4.2. Tirdzniecībai ar lietotām rūpniecības precēm 5.00 20.00 
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