RĪGAS DOME
Reģistrācijas Nr.LV90000064250, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184,
e-pasts: sekretariats@riga.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rīgā

2011.gada 18.janvārī

Nr.109
(prot. Nr.48, 7.§)
Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību
publiskās vietās Rīgā

Grozījumi ar:

RD 09.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.215;
RD 27.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.8;
RD 13.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.106;
RD 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.121

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 12.panta pirmās daļas
4.punktu un Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi
par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas” 3. un 9.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību
publiskās vietās Rīgā, atbrīvojumus no nodevas maksas, nodevas maksāšanas kārtību un
kontroli.
2. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk – nodeva) maksātāji ir
fiziskas un juridiskas personas, kas tirgojas publiskās vietās Rīgā.
II. Nodevas likmes par tirdzniecību publiskās vietās
(II.nodaļa izteikta jaunā redakcijā ar RD 27.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.8)
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3. Nodevas likme par vienas pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas izmantošanu
dienā:
3.1. Rīgas vēsturiskajā centrā (saskaņā ar zonējuma iedalījuma shēmu pielikumā
1. un 2.zona):
3.1.1. 2,85 euro par 1 m2 vai 7,11 euro par maršrutu;
3.1.2. saimnieciskās darbības veicējiem, amatniekiem, kuri ir fiziskas personas un
pašu izgatavotos mākslas priekšmetus un lietišķās mākslas daiļamatniecības
izstrādājumus tirgo paši, − 1,42 euro par 1 m2;
3.1.3. fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja tirgo pati:
3.1.3.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju – 1,42 euro par 1 m2 vai 7,11
euro par maršrutu;
3.1.3.2. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus − 1,42 euro par
2
1 m vai 7,11 euro par maršrutu;
3.1.3.3. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamo dzīvnieku gaļu
nelielā apjomā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielā
apjomā − 1,42 euro par 1 m2 vai 7,11 euro par maršrutu;
3.2. ārpus Rīgas vēsturiskā centra:
3.2.1. 1,42 euro par 1 m2 vai 4,27 euro par maršrutu;
3.2.2. šo saistošo noteikumu 3.1.2. un 3.1.3.apakšpunktā minētajos gadījumos −
1,42 euro par 1 m2 vai 4,27 euro par maršrutu;
3.2.3. pašu žāvētās zivju produkcijas tirdzniecībai − 4,27 euro par 1 m2 vai 7,11
euro par maršrutu;
3.3. visā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā:
3.3.1. saldējuma tirdzniecībai – 2,85 euro par 1,5 m2 vai 7,11 euro par maršrutu;
3.3.2. preses izdevumu tirdzniecībai − 7,11 euro par maršrutu;
3.3.3. Ziemassvētkiem paredzēto skuju koku tirdzniecībai (ārpus pašvaldības
iekārtotām ielu tirdzniecības vietām) – 1,42 euro par 2 m2.
3.1 Šo saistošo noteikumu 3.punktā minētā pašvaldības nodeva par aizņemamo
platību tiek aprēķināta, izmantojot šādu skaitļu noapaļošanas principu:
3.punktā
norādītā
platība
(m2)

3.punktā
Nodevas aprēķina noapaļošanas princips
noteiktās
Ja F<S,
Ja F≤S x 1,5,
Ja F>S x 1,5,
nodevas
tad pašvaldības
tad pašvaldības
tad pašvaldības
likme, ja S=F
nodeva ir
nodeva ir
nodeva ir
(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)
1
1,42
1,42
2,13
2,85
1,5
2,85
2,85
4,27
5,69
2
1,42
1,42
2,13
2,85
S – šo saistošo noteikumu 3.punktā norādītā platība;
F − faktiski aizņemamā platība.

4. Nodevas likme dienā par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu ielu
tirdzniecībā pasākuma laikā un ielu tirdzniecībā Ziemassvētku laikā:
4.1. 7,11 euro dienā;
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4.2. 14,23 euro dienā par pārtikas preču, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu,
tabakas izstrādājumu un rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību;
4.3. 2 euro dienā, ja tiesības organizēt Ziemassvētku gadatirgu tā norises vietā
iegūtas Rīgas pilsētas pašvaldības rīkota konkursa rezultātā.
(RD 04.11.2014. saistošo noteikumu Nr.121 redakcijā)

5. Nodevas likme dienā par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu īslaicīga
rakstura ielu tirdzniecībā:
5.1. 14,23 euro dienā;
5.2. 28,46 euro dienā par pārtikas preču, bezalkoholisko dzērienu, tabakas
izstrādājumu un rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību.
6. Nodevas likme dienā par ielu tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
N1d=[(B x L x Zi):30] x K, kur:
N1d – nodevas likme vienai dienai;
B – nodevas bāzes likme – 1,7;
L – tirdzniecības vietas laukuma kopējā platība (m2);
Zi – zemes koeficients i zonā (zonu sadalījums saskaņā ar shēmu pielikumā):
1.zonai Zi = 6
2.zonai Zi = 4
3.zonai Zi = 3
4.zonai Zi = 2;
K − koeficients, kas piemērojams atkarībā no maksāšanas grafika:
K= 0,9, ja nodeva tiek maksāta par visu iesniegumā norādīto darbības periodu,
K=1, ja nodeva tiek maksāta par 10 vai vairāk dienu ilgu darbības periodu,
K=1,1, ja nodeva tiek maksāta par mazāk nekā 10 dienu ilgu darbības periodu,
piemērojot šādu principu:
Zona
Ja K=0,9
1.
0,31
2.
0,20
3.
0,16
4.
0,10

Maksa par 1 m2 dienā (EUR)
Ja K=1
0,34
0,23
0,17
0,11

Ja K=1,1
0,37
0,26
0,18
0,13

Aprēķinot nodevu, aizņemamā platība tiek noapaļota līdz veselam skaitlim uz
augšu.
(RD 13.05.2014. saistošo noteikumu Nr.106 redakcijā)

III. Atbrīvojumi no nodevas maksas
7. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās nemaksā:
7.1. personas, kas ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās
pastāvīgās tirdzniecības vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs vai cita speciāli
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tirdzniecībai iekārtota stacionāra vieta), slēgtās vai atklātās vietās, kas atrodas kādas
personas (izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai lietojumā;
7.2. ja pasākuma, kurā laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir
Rīgas pilsētas pašvaldība un no tirdzniecības dalībniekiem tiek iekasēta maksa par ielu
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu;
7.3. (Svītrots ar RD 13.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.106);
7.4. ja tiesības veikt tirdzniecību uz pašvaldības īpašumā esošas zemes iegūtas
izsoles kārtībā vai izsoles kārtībā Rīgas pilsētas pašvaldības rīkota konkursa ietvaros;
atbrīvojums no nodevas ir atbilstošs nosolītajai summai konkrētās izsoles ietvaros.
(RD 04.11.2014. saistošo noteikumu Nr.121 redakcijā)

IV. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole
8. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgās ielu tirdzniecības atļaujas
sagatavošanas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 09.04.2013. saistošiem noteikumiem Nr.215)

9. Nodeva ieskaitāma vienā no šiem Rīgas domes Finanšu departamenta kontiem,
maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas izsniedzēja nosaukumu,
ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi:
9.1. LV83UNLA0020100000005, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X002,
reģistrācijas Nr.90000064250;
9.2. LV42NDEA0020100000005, ārvalsts komersanta filiāle „Nordea Bank AB
Latvijas filiāle”, kods: NDEALV2X, reģistrācijas Nr.90000064250.
(RD 13.05.2014. saistošo noteikumu Nr.106 redakcijā)

10. Nodevas izlietojumu kontroli pilnā mērā veic Rīgas pilsētas izpilddirektors un
Rīgas domes Finanšu departaments.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 05.07.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.135)

11. Nodeva, kas iekasēta par tirdzniecību publiskās vietās, tiek izmantota
komercdarbību atbalstošu vai attīstošu projektu īstenošanai un komercdarbības vides
izpētes projektu īstenošanai, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošu teritoriju
uzturēšanai un labiekārtošanai.
11.1 Ja ielu tirdzniecība sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiek
izbeigta pirms tirdzniecības atļaujā norādītā derīguma termiņa, samaksātā pašvaldības
nodeva tiek atmaksāta pēc attiecīgās sezonas beigām:
11.11. par visu pārtrauktās darbības periodu, ja ne vēlāk kā vienu darba dienu
pirms darbības izbeigšanas Rīgas pilsētas pašvaldībā ir saņemts un reģistrēts atļaujas
saņēmēja iesniegums par tirdzniecības izbeigšanas datumu (iesniegumā jābūt norādītam
konta numuram, uz kuru pārskaitāms pašvaldības nodevas atlikums);
11.12. par laiku no Rīgas pilsētas pašvaldībā iesniegtā iesnieguma saņemšanas un
reģistrēšanas datuma līdz tirdzniecības atļaujā norādītajam derīguma termiņa beigu
datumam, ja iesniegums par tirdzniecības izbeigšanu Rīgas pilsētas pašvaldībā ir
saņemts pēc iesniegumā norādītā tirdzniecības izbeigšanas datuma (iesniegumā jābūt
norādītam konta numuram, uz kuru pārskaitāms pašvaldības nodevas atlikums);
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11.13. veicot samaksātās pašvaldības nodevas pārrēķinu šo saistošo noteikumu
6.punktā noteiktajā kārtībā, piemērojot K=1, ja, izsniedzot tirdzniecības atļauju,
pašvaldības nodeva tika aprēķināta, piemērojot K=0,9.
(RD 09.04.2013. saistošo noteikumu Nr.215 redakcijā)

V. (Nodaļa svītrota ar RD 13.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.106)
VI. Noslēguma jautājumi
13. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un stājas
spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Rīgas domes
18.03.2008. saistošie noteikumi Nr.115 „Par tirdzniecību un pašvaldības nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās Rīgā” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes
08.07.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.126, 24.11.2008. saistošajiem noteikumiem
Nr.142, 17.02.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.155, 18.08.2009. saistošajiem
noteikumiem Nr.6, 17.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.23 un 06.07.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.84).

Domes priekšsēdētājs
Rīgā 2011.gada 25.janvārī

Zāga 67026024

N.Ušakovs
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Pielikums
Rīgas domes 18.01.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.109
Zonējuma iedalījuma shēma

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs

