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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2019 

 

Grozījumi Inčukalna novada domes 2013.gada 16.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 28/2013  „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 

1.,2.,4., 5.,7.,9.,10.punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta astoto daļu, 

2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, 

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.
1
 pantu 

 

1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2013. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos 

Nr. 28/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt noteikumu 8.1.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

Nr. Nodeva Mērvienība Cena 

(EUR) 

8.1.1.2. izbraukuma mazumtirdzniecība ar 

alkoholiskajiem dzērieniem 

publisko pasākumu norises vietās 

1 diena 20,00 

 

1.2. Papildināt noteikumus ar 8.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

Nr. Nodeva Mērvienība Cena 

(EUR) 

8.3. Par alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecību novietnes vietā 

1 mēnesis  200,00 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs       A. Nalivaiko 
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Saistošo noteikumu Nr.10/2019 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 

 „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām” 

 paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Pamatojoties uz jaunu saistošo noteikumu pieņemšanu 

Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas 

attiecas uz alkoholisko dzērienu apriti un kuros paredzēta 

pašvaldības nodevas samaksa un ievērotu Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības 

var uzlikt pašvaldību nodevas” regulējumus, ir nepieciešams 

veikt izmaiņas noteikumos „Par Inčukalna novada pašvaldības 

nodevām”.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošo noteikumu mērķis ir veikt izmaiņas noteikumos „Par 

Inčukalna novada pašvaldības nodevām”, lai tajos paredzētu 

pašvaldības nodevu par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 

publiskā vietā, sabiedriskā pasākumā, novietnē un tie atbilstu 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav plānota būtiska ietekme. 
 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav plānota būtiska ietekme. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Tiks izsniegta atļauja tirdzniecībai ar alkoholiskiem dzērieniem 

publiskā vietā, sabiedriskā pasākuma laikā, vai novietnē, par ko 

tiks iekasēta pašvaldības nodeva. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko 


