Apstiprināti
ar 2011. gada 17. augusta
Inčukalna novada domes sēdes lēmumu,
protokols Nr. 13-17.§.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās
daļas 15.punktu,
likuma "Par nodokļiem un
nodevām"12.panta
pirmās daļas 1., 2.,
4., 5., 7., 9.,
10.punktu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 16/2011
„Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „PAR INČUKALNA NOVADA
PAŠVALDĪBAS NODEVĀM””
Izdarīt pašvaldības domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 7/2010
„Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus
1. Izteikt noteikumu 8.1.1. punktu šādā redakcijā:
„8.1.1. ar rūpnieciski ražotās pārtikas un nepārtikas precēm, sabiedrisko ēdināšanu –
Ls 5,- dienā, vai iegādājoties atļauju uz mēnesi – Ls 10,- ;”
2. Izteikt noteikumu 8.1.4. punktu šādā redakcijā:
„8.1.4. tirdzniecībai ar grāmatām – Ls 2,- dienā, vai iegādājoties atļauju uz mēnesi Ls 5,- ;”
3. Izteikt noteikumu 8.2. punktu šādā redakcijā:
„8.2. ar pašu ražoto vai iegūto produkciju- Ls 2 dienā, vai iegādājoties atļauju uz
mēnesi - Ls 5,- ;”

Domes priekšsēdētājs:

A.BLAUS

Saistošo noteikumu Nr. 16/2011
„Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 7/2010 „ Par Inčukalna novada
pašvaldības nodevām””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
1.1. projekts nepieciešams, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos
pašvaldības pienākumus un regulētu ar pašvaldības nodevām
apliekamos objektus un nodevu likmes, pašvaldības nodevu
maksāšanas kārtību un atvieglojumus Inčukalna novadā;
2.1. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 1. daļas
1;2;4;5;7;9 un 10. punkts-kas nosaka, ka vietējās pašvaldības
domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā
savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas;
3.1. pašvaldības budžetu ietekmēs, jo tiks iekasēta pašvaldības
nodeva;
4.1. Sekmēs uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības teritorijā, kā arī
radīsies papildus iespēja tirgot savu izaudzēto un saražoto preci
bez starpniekiem un tirgotājiem radīs iespēju izvēlēties sev
piemērotāko un izdevīgāko tirdzniecības atļaujas iegādes veidu,
attiecīgi uz dienu vai mēnesi;
5.1. Administratīvās procedūras:
1) Pašvaldības nodevas iekasē skaidrā naudā vai veicot
bezskaidras naudas norēķinu Inčukalna novada pašvaldības
administrācijā vai Vangažu pilsētas pārvaldē, saņemot rēķinu
novada pašvaldībā grāmatvedībā vai Vangažu pilsētas
pārvaldē, noteikumos noteiktajā termiņā vai, ja termiņš nav
noteikts, pirms pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu
apliekamo darbību veikšanas.;
2) Inčukalna novada pašvaldība nosaka un iekasē pašvaldības
nodevas par pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to
apliecinātām kopijām; izklaidējoša rakstura pasākumu
rīkošanu publiskās vietās; reklāmas, afišu un sludinājumu
izvietošanu publiskās vietās; būvniecības un teritorijas
plānošanas dokumentu saņemšanu; simbolikas izmantošanu;
dzīvnieku turēšanu, uzņēmējdarbības atļauju un saskaņojumu
saņemšanu;
3) Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt
sauktas pie administratīvās atbildības atbilstoši Latvijas
Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksam;
6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta
izstrādes procesā netika veiktas.

A.Blaus

