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Apstiprināti
ar Ķekavas novada Domes
2010.gada 10.jūnija sēdes
lēmumu Nr. 1.§ 1.2. (prot. Nr.13.)
Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2013.gada 24.oktobrim
Grozījumi:
2013.gada 24.oktobra saistošie noteikumi Nr.33/2013

Saistošie noteikumi Nr.23/2010

Nodeva par izklaidējošu pasākumu rīkošanu publiskās vietās
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana
publiskās vietās samaksas kārtību.
2. Nodevas objekts un likme:
Nodevas objekts
2.1. Sporta sacensību sarīkošana Ķekavas novada
teritorijā
2.2. Izklaides pasākumu un atrakciju sarīkošana uz
atklāta laukuma Ķekavā, Valdlaučos, Baložos, Titurgā
dienas laikā
2.3. Izklaides pasākumu un atrakciju sarīkošana citās
novada vietās dienas laikā
2.4. Koncertu, uzvedumu, diskotēku un atrakciju
sarīkošana nakts laikā
2.5. Atsevišķu īslaicīgu atrakciju vai izklaides pasākumu
sarīkošana pašvaldības organizētajos publiskajos
pasākumos (gadatirgi, sporta svētki, izstādes u.c.)

Likme (euro dienā)
14,23
14,23

7,11
28,46
1,42 stundā

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 24.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.33/2013)

3. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana notiek šiem pasākumiem paredzētajās vietās ar
pašvaldības izpilddirektora atļauju.
4. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura
pasākumus Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
5. Iesniegumu par atļaujas saņemšanu nodevas maksātājs iesniedz Ķekavas novada
pašvaldībā.
6. Nodeva apmaksājama pilnā apmērā pirms pasākuma sarīkošanas.
7. Nodeva netiek maksāta par:
7.1. valsts institūciju sarīkotajiem pasākumiem, kuri tiek finansēti no valsts budžeta;

7.2. pašvaldības izklaidējošajiem pasākumi;
7.3. pasākumiem labdarības mērķiem.
8. Nodeva maksājama Ķekavas novada pašvaldības kasē vai ar pārskaitījumu saskaņā ar
izsniegto rēķinu.
9. Nodeva tiek ieskaitīta Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetā.
10. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ķekavas pagasta pašvaldības
2005.gada 15. jūlija saistošie noteikumi Nr.3/2005 (prot.Nr.9, 3.1.§), Baložu pilsētas
domes 2000.gada 19.aprīļa saistošie noteikumi Nr.5/2000 (prot.Nr.4, 24§) un Daugmales
pagasta padomes 1997.gada 17.jūlija saistošie noteikumi Nr.1 (prot.Nr.8, 4§).
Domes priekšsēdētājs:

V. Variks

