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Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.101 

„Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā” projekta paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Uz doto brīdi Rēzeknes novada pašvaldībā ielu tirdzniecības jautājumus 

neregulē saistošie noteikumi. Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 

__.marta saistošo noteikumu Nr.__ „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā” 

projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu projekts, izstrādāts pamatojoties uz 

šādu normatīvo aktu deleģējumu: likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru 

kabineta noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

9.punktu. 

Jaunie saistošie noteikumi izstrādāti, lai reglamentētu ielu tirdzniecības 

jautājumus Rēzeknes novadā.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošo noteikumu projekts paredz: 

1) kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas ielu tirdzniecībai;  

2) tirdzniecības nodevas apmēru un maksāšanas kārtību;  

3) tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus 

kārtības nodrošināšanai;  

4) tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;  

5) nosacījumus pašvaldības izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai 

darbības apturēšanai uz laiku vai anulēšanai. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

        Saistošo noteikumu projekta īstenošana nedaudz ietekmē pašvaldības 

budžetu. Paredzamais finansu līdzekļu apmērs, kuru pašvaldība iegūs 

iekasējos tirdzniecības nodevas, ir Ls 600,00. 

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams 

veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru 

attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums. 

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu 

projekts neskars. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var 

griezties Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu, ekonomikas un 

grāmatvedības nodaļā, Attīstības plānošanas nodaļā, Juridiskajā un 

lietvedības nodaļā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs. 
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6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika 

nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājas 

lapas un Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu starpniecību, lūdzot 

izteikt viedokļus un priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem 

Saistošo noteikumu projektā. 

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu: nav saņemti 
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