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LATVIJAS  REPUBLIKA 

                                 VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Reģ.Nr. 90009114114,   Kultūras laukums 1A, Viļāni,Viļānu novads LV – 

4650,tālr.64628030,tālr.64628033,fakss 646 28035,e-pasts:novads@vilani.lv 

 Viļānu novadā 

APSTIPRINĀTS 

ar Viļānu novada pašvaldības domes 

2013.gada 05.decembra  

ar sēdes lēmumu Nr.16§3 

 

 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.60 

 

PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀS VIETĀS 

 
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. Šie saistošie noteikumi nosaka Viļānu novada pašvaldības nodevas par tirdzniecību 

publiskās vietās objektus, apmērus un nodevas iekasēšanas kārtību. 

 

2.Nodeva par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās: 

 

2.1. tirdzniecības vieta līdz 1.5 m garumā – 1.00 EUR; 

2.2. tirdzniecības vieta no 1.5 m līdz 3 m garumā – 2.00 EUR; 

2.3. tirdzniecības vieta vairāk par 3 m garumā – 3.00 EUR. 

 

3. Nodeva par tirdzniecību gadatirgos: 

 

3.1. par vienu tirdzniecības vietu 1 m2 lielā laukumā – 2.00 EUR; 

3.2. no vieglās automašīnas – 3.00 EUR; 

3.3. no telts, brezenta nojumes, ar plēvi pārvilktas telts ( vai metāla stieņu karkasi) : 

 3.3.1 no 2 līdz 3 m2 telts lielā laukumā – 3.00 EUR; 

 3.3.2 no 4 līdz 6 m2 telts lielā laukumā – 5.00 EUR; 

 3.3.3 no 7 līdz 10 m2 telts lielā laukumā – 6.00 EUR; 

 3.3.4. no 10 līdz 15 m2 telts lielā laukumā – 7.00 EUR; 

 3.3.5. laukumā, kas lielāks par 15 m2 – 9.00 EUR. 

3.4. no galda, saliekamās gultas un tamlīdzīgi ( 1m – 3 m) – 2.00 EUR – 4.00 EUR; 

3.5. no smagās automašīnas, autobusa, mikroautobusa u.c. – 5.00 EUR; 

3.6. ar pašu izaudzētu un ievāktu produkciju – ogām, sēnēm, kartupeļiem, āboliem, 

stādiem, dēstiem, u.c. – 1 m –1.00 EUR (atkarībā no aizņemtās platības); 

3.7. ar kvasu un alu no cisternām (mucām) – 5.00 EUR; 
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3.8. ar pašu izgatavotu priekšmetu un lietišķās mākslas un daiļamatniecības 

priekšmetu u.tml. par 1 m2 – 1.00 EUR. 

 

4. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuri veic tirdzniecību 

publiskās vietās Viļānu novada pašvaldības teritorijā. 

 

5. Nodevu iekasē Viļānu novada pašvaldības pilnvarots darbinieks, kas izsniedz 

nodevas maksātājam kvīti, kurā norādīts tirdzniecības datums, aizņemtās tirdzniecības 

vietas platība, veids un maksājuma summa. 

 

6. Nodeva tiek ieskaitīta Viļānu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos. 

 

7. Kontroli par nodevas iekasēšanas likumību veic Viļānu novada pašvaldības 

grāmatvedība. 

 

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā no 2014.gada 01.janvāra, likuma „Par 

pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

 

9.Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2010.gada 03.marta Viļānu 

novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai 

publiskās vietās”. 

 

 

Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja                                          J.Ivanova 

 

 

 

 

 

 

 


