
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, 

 tālrunis 63461006, e-pasts: dome@priekulesnovads.lv 

  

APSTIPRINĀTI 

                                                                                        ar Priekules novada pašvaldības domes  

2018.gada 29.novembra lēmumu Nr.515  

 (protokols Nr.15) 

 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/18 

 

„Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.5 „Par pašvaldības nodevām  

Priekules novadā”’’ 
                                                                                                                                             Izdoti 

pamatojoties uz likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 

                                                                                                  12.panta 1.daļas 1.punktu,  

                                                                                                  12.panta 1.daļas 2.punktu,  

                                                                                                  12.panta 1.daļas 4.punktu,  

                                                                                                  12.panta 1.daļas 7.punktu. 

                                                                                                  28.06.2005. MK noteikumu  

    Nr.480 "Noteikumi par kārtību,  

 kādā pašvaldības var uzlikt  

pašvaldību nodevas” 3.punktu 

                                               

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 

„Par pašvaldības nodevām Priekules novadā” šādus grozījumus un papildināt ar 4.1.6. 

apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

 

Nr.p.k. 

 

Nodevas objekts 

 

Nodevas likme 

(dienā) euro 

 
4.1.6. 

 

Tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem daiļamatniecības 

izstrādājumiem, mākslas priekšmetiem un suvenīriem, 

saņemot atļauju tirdzniecībai  

 

 

 

3 euro gadā 

   

 

2. Grozījumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     V.Jablonska 

 

 



 

 

Paskaidrojuma raksts 

Priekules novada pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12/18 

„Grozījumi  Priekules novada pašvaldības 2009.gada 27.augusts saistošajos noteikumos 

Nr.5 “Par pašvaldības nodevām Priekules novadā” ” 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu 

Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 

uzlikt pašvaldību nodevas” 3.punkts nosaka, ka 

nodevas uzliek saskaņā ar pašvaldības domes 

izdotajiem saistošajiem noteikumiem. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi papildina  Priekules novada 

pašvaldības 27.08.2009. saistošos noteikumus Nr.5 

“Par pašvaldības nodevām Priekules novadā” ar 

4.1.6.apakšpunktu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

 

Pašvaldības budžetā plānoti nelieli ieņēmumi 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Fiziskas un juridiskas personas veic nodevas samaksu, 

ja nodarbojas ar daiļamatniecības, mākslas priekšmetu 

un suvenīru tirdzniecību 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Interesenti saistošo noteikumu piemērošanā var 

vērsties Priekules novada pašvaldībā. 

5. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas 

konsultācijas ar amatpersonām, iedzīvotājiem, 

uzņēmējiem. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     V.Jablonska 
 

 


