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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 

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..1pantu 

 

 

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

Nr. 28/2013 „Par Inčukalna pašvaldības nodevām” (turpmāk – noteikumi) šādus 

grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu 8.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

Nr. Nodeva Mērvienība Cena 

(EUR) 

8.3. Par alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecību novietnes vietā 

1 mēnesis  200,00 

1 gads 500,00 

 

2. Izslēgt noteikumu 9.3.punktu. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Inčukalna novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A. Nalivaiko 
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Saistošo noteikumu Nr. 13/2020 

Grozījumi Inčukalna novada domes 2013.gada 16.oktobra saistošajos 

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

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Lai nodrošinātu pašvaldības administratīvajā teritorijā 

komersantiem, kuri sniedz pakalpojumu, par kuru 

nomaksājama pašvaldības nodeva, iespēju pielāgoties katra 

komersanta individuālajai situācijai, attiecīgi precizējams 

pašvaldības nodevas apmērs, dodot iespēju izvēlēties nodevas 

apmēru mēnesī un nodevas apmēru gadā.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošo noteikumu mērķis ir veikt izmaiņas noteikumos „Par 

Inčukalna novada pašvaldības nodevām”, lai tajos paredzēto 

pašvaldības nodevu par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 

novietnē, pielāgojot to dažādam pakalpojuma sniegšanas 

termiņam. 
 

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 

novietnē, par ko tiks iekasēta pašvaldības nodeva par attiecīgo 

periodu. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko 

 


