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Saistošie noteikumi Nr. 4 

 „PAR IELU TIRDZNIECĪBAS, IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAS, SABIEDRISKĀS 
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMA  ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS UN TIRGUS STATUSA PIEŠĶIRŠANAS 

KĀRTĪBU 
 PĀRGAUJAS NOVADA ADMINISTRARTĪVAJĀ TERITORIJĀ” 

  
 Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 3. punktu, 

LR Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par  
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,  

un tirdzniecības organizēšanas kārtību”  9. punktu 
 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1.1. Saistošie noteikumi Nr. 3  „Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas, 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas 
kārtību Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk tekstā Noteikumi) attiecas uz 
visām personām, kuras vēlas saņemt Pārgaujas novada pašvaldības (turpmāk tekstā 
Pašvaldība) saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai publiskās vietās, atļauju ielu 
tirdzniecībai, tās organizēšanai, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, kā arī 
tirgus izveidošanai. 

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojama un saņemama atļauja 1.1. punktā minētajām 
darbībām, kā arī gadījumus, kādos izsniegtās atļaujas darbība apturama uz laiku, ielu 
tirdzniecības dalībnieka un ielu tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības 
nodrošināšanai un nepieciešamos dokumentus saskaņojuma un atļaujas saņemšanai. 

 
II NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI IELU TIRDZNIECĪBAS, TĀS ORGANIZĒŠANAS VAI 

SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS ATĻAUJAS  SAŅEMŠANAI 
 2.1. Ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma 

sniegšanas atļaujas, vietas iekārtošanas saskaņojuma saņemšanai Pašvaldībā: 
2.1.1. tirdzniecības organizators Pašvaldībā iesniedz iesniegumu, norādot informāciju pēc 1. 

pielikumā pievienotā iesnieguma parauga; 
2.1.2. tirdzniecības dalībnieks Pašvaldībā iesniedz iesniegumu, norādot informāciju pēc 2. un 

3.  pielikumā pievienotā iesnieguma parauga. 
2.2.  Ielu tirdzniecības dalībnieks, ielu tirdzniecības organizators Nolikuma 2.1. punktā minētajam 

iesniegumam, uzrādot oriģinālu,  pievieno  sekojošu dokumentu kopijas: 



2.2.1. saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecība, bet publiskai vai fiziskai personai, kurai 
saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām saimnieciskā darbība nav 
jāreģistrē, apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību; 

2.2.2. apliecinošs dokuments par tiesībām iesaistīties pārtikas apritē; 
2.2.3. LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos uzņēmējdarbības 

veikšanai nepieciešamā licence; 
2.2.4. fiziskai personai, kura piesaka paša ražotu lauksaimniecības produkciju, zemes 

lietošanas tiesību apliecinošs dokuments; 
2.2.5. ielu tirdzniecības vietas vai ielu tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma 

skice (maršruta apraksts); 
2.2.6. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tas nav 

pašvaldība; 
2.2.7. ielu tirdzniecības organizētāja izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi un tirdzniecības 

dalībnieku saraksts, kā arī dalībnieku saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinošo  
dokumentu kopijas; 

2.2.8. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai vienošanās ar ielu tirdzniecības 
organizētāju, ja pakalpojuma sniedzējs nav ielu tirdzniecības dalībnieks;    

2.2.9. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par ielu tirdzniecību vai tās organizēšanu 
pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas organizētā 
pasākumā. 

2.3. Noteikumu 2.2. punkta 2.2.9. apakšpunktā minētais saskaņojums nav nepieciešams, ja 
pasākuma rīkotājs ir Pašvaldība vai tās dibināta iestāde. 

2.4. Pašvaldība vai tās pilnvarota persona nepieciešamības gadījumā ir tiesīga pieprasīt papildus 
Noteikumos noteiktajiem citus dokumentus, kā arī informāciju institūcijām par personu 
saimniecisko darbību. 
 

III IELU TIRDZNIECĪBAS, IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS 
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMA ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Lēmumu par ielu tirdzniecības vietas saskaņošanu, ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības 
organizēšanas atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu, atļauju Pašvaldība 5 
(piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas pilnvaro pieņemt 
pašvaldības izpilddirektoru (atļauja 4. pielikumā). 

3.2. Par Noteikumu 3.1. punktā minētā lēmuma pieņemšanu Pašvaldība LR Iesniegumu likuma 
noteiktajā kārtībā informē iesnieguma iesniedzēju. 

3.3. Pašvaldībai ir tiesības atteikt saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu vai ielu 
tirdzniecības, vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas izsniegšanu, ja nav iesniegti visi 
Noteikumu 2.1. un 2.2. punktos un to apakšpunktos noteiktie dokumenti un to kopijas. 

3.4. Ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai maksājama ar  Pārgaujas novada domes  19.11.2009. 
lēmumu (protokols Nr.9, § 3) izdotajiem Saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Nodevas par 
Pārgaujas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu, simbolikas izmantošanu, izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanu un 
tirdzniecību publiskajās vietās” noteiktā nodeva. 

3.5. Ielu tirdzniecības organizēšanas nekustamajā īpašumā, kas nepieder pašvaldībai, atļauja 
izsniedzama bez maksas. 

3.6. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta Pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā 
nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav Pašvaldība, nodevu par katru 
pieteikto tirdzniecības vietu saskaņā ar iesniegto tirdzniecības dalībnieku sarakstu maksā 
tirdzniecības organizators. 

3.7. Ielu tirdzniecības organizators tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu 
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nepārsniedz Pašvaldības 
noteiktās nodevas divkāršu apmēru. 

3.8. Ielu tirdzniecības atļauja var tikt izsniegta 1 (vienai) tirdzniecības reizei, 1 (vienai) vai 
vairākām dienām, kā arī uz laiku ne ilgāku kā uz 1 (vienu) gadu. 



3.9. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas Pašvaldības atļaujas izsniegšanas kārtība ir 
tāda pati kā ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai.   

 
IV IZSNIEGTĀS ATĻAUJAS DARBĪBAS APTURĒŠANA  UZ LAIKU 

4.1. Pašvaldība vai tās pilnvarota persona ir tiesīga uz laiku apturēt izsniegtās ielu tirdzniecības vai 
ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas darbību, ja: 
4.1.1. ielu tirdzniecības dalībnieks vai tās organizators apzināti sniedzis nepatiesas ziņas; 
 4.1.2. gada laikā no atļaujas izsniegšanas atkārtoti konstatēti tirdzniecības organizēšanas 

kārtību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi; 
4.1.3. beidzies kāda no ielu tirdzniecības dalībnieka vai organizatora pie atļaujas saņemšanas 

iesniegtā dokumenta termiņš; 
4.1.4. patvarīgi mainīta ielu tirdzniecības vieta vai ielu tirdzniecības organizēšanas vieta; 
4.1.5. bez saskaņošanas mainītas atļaujā norādītās preču grupas; 
4.1.6. tirdzniecības atļauja nodota citai personai; 
4.1.7. tirdzniecības dalībnieks nav ievērojis pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu 

noteikto prasību izpildi. 
4.2. Lēmuma par ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas uz laiku 

apturēšanas gadījumā samaksātā Pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. 
 
V IELU TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKA UN IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZATORA PIENĀKUMI 

KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANAI 
 
5.1. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai 

personai. 
5.2. Ielu tirdzniecības dalībniekam un tās organizatoram: 

5.2.1. jāievēro LR spēkā esošo tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu un Pašvaldības 
saistošo noteikumu prasības; 

5.2.2. jāatbild par kārtības uzturēšanu tirdzniecības vietā un tās sakārtošanu. 
 

VI TIRDZNIECĪBAS VIETĀS REALIZĒJAMĀS PREČU GRUPAS 
 

6.1. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem nav 
jāreģistrē saimnieciskā darbība, tiesīga ielu tirdzniecībā pārdot LR MK 12.05.2010. 
„Noteikumu par  tirdzniecības veidiem , kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību”  Nr. 440 punktā 7. noteiktās preces. 

6.2. Juridiskā  vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, tiesīga ielu tirdzniecībā 
pārdot tās pārtikas un/vai nepārtikas preces, kuras norādījusi iesniegumā atļaujas 
saņemšanai. 

 
VII TIRGUS STATUSA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Tirgus izveidošanas Pašvaldības administratīvajā teritorijā saskaņošanai persona Pašvaldībā 
iesniedz sekojošus dokumentus: 
7.1.1. iesniegumu, norādot personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās 

personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, kontaktinformāciju; 
7.1.2. zemes īpašuma vai lietošanas apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu; 
7.1.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu shēmu. 

7.2. Pēc Pašvaldības saskaņojuma saņemšanas persona LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā 
kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu. 

7.3. Pēc tirgus projektā paredzēto darbu izpildes, tirgus izveidošanas un iekārtošanas Pašvaldība 
pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu. 

7.4. Tirgus pārvaldītāja pienākums ir izstrādāt tirgus noteikumus un iesniegt Pašvadībā 
saskaņošanai. 

 
VIII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 



8.1. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas. 
8.2. Pašvaldības izpilddirektora lēmums apstrīdams Pārgaujas novada domē. 
 
 
 
Sēdes vadītājs                       Hardijs VENTS 
 

1. PIELIKUMS 
21.04.2011. Pārgaujas novada domes  

saistošajiem noteikumiem Nr.  
 

1. Ielu tirdzniecības organizators 
 
_________________________________________________________________________ 

(juridiskās vai publiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese; fiziskās 
_________________________________________________________________________ 

personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģistrācijas numurs, 
_________________________________________________________________________ 

adrese) 
2. Faktiskā adrese _________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ LV ______ 
 
3. Kontaktinformācija: 

3.1. tālruņa numurs  _________________________________________ 
3.2. mobila tālruņa numurs  _________________________________________ 
3.3. faksa numurs  _________________________________________ 
3.4. e-pasta adrese  _________________________________________ 
 

I E S N I E G U M S 
 
4. Lūdzu izsniegt atļauju tirdzniecības organizēšanai Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā 

_____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 

(organizēšanas vieta) 
5. Tirdzniecības organizēšanas vietā realizējamo preču grupas: 

□ pārtikas preces 
_____________________________________________________________________________________________ 

(preču grupu uzskaitījums) 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
□ nepārtikas preces ____________________________________________________________________________ 

(preču grupu uzskaitījums) 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
□ citas preču grupas ____________________________________________________________________________ 

(preču grupu uzskaitījums) 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Cita papildus informācija par plānotās tirdzniecības organizēšanu ___________________________ 



___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Pielikumā: 
□ saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecības kopija (izņemot publisko personu); 
□ tirdzniecības dalībnieku saraksts; kuriem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, kā arī 

nenodarbina citas personas; 
□ tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma skice, ja ielu 

tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības nekustamajā īpašumā; 
□ saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja ielu tirdzniecība tiek 

organizēta pašvaldībai nepiederošā nekustamajā īpašumā; 
□ saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību  vai tās organizēšanu pasākuma norises 

laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, un ja tā nav 
pašvaldība; 

□ citi dokumenti ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 
 
Datums _______________________________ 
 
Personiskais paraksts ___________________________ 
 
 

2. PIELIKUMS 
21.04.2011. Pārgaujas novada domes  

saistošajiem noteikumiem Nr.4 
 

1. Ielu tirdzniecības dalībnieks 
 
_________________________________________________________________________ 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese;  
_________________________________________________________________________ 

pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontaktinformācija) 
_________________________________________________________________________ 
 
2. Faktiskā adrese _________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ LV ______ 
 
3. Kontaktinformācija: 

3.1. tālruņa numurs  _________________________________________ 
3.2. mobila tālruņa numurs  _________________________________________ 
3.3. faksa numurs  _________________________________________ 
3.4. e-pasta adrese  _________________________________________ 
3.5. patenta numurs  _________________________________________ 
 

I E S N I E G U M S 
 
4. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu  tirdzniecībai 

Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā ________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

(tirdzniecības vieta) 



Laikā no ___________________  līdz ___________________________ 
Laikā no plkst. ____________ līdz plkst. ____________________ 
Tirdzniecību veikšu __________________________________________________________________________________ 

(no galdiņa, mašīnas utt.) 
5. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas: 

□ augkopības produkti; 
□ lopkopības produkti; 
□ svaigi zvejas produkti: 
□ biškopības produkti; 
□ mājas apstākļos gatavoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas; 
□ mežu reproduktīvais materiās (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas 

meža atjaunošanai); 
□ grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi; 
□ augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli; 
□ savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi; 
□ lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki; 
□ rūpnieciski ražotas pārtikas preces; 
□ rūpnieciski ražotas nepārtikas preces; 
□ Ziemassvētkiem paredzētie nocirsie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu un 

dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas; 
□ lietotas personiskas mantas; 
□ pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi; 
□ bezalkoholiskie dzērieni; 
□ alus un alkoholiskie dzērieni; 
□ tabakas izstrādājumi; 
□ saldējums no speciālām iekārtām; 
□ loterejas biļetes; 
□ galda spēles un spēles; 
□ citas preču grupas __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Pielikumā: 
□ saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecība, bet publiskai personai, kurai saskaņā ar LR spēkā 

esšo normatīvo aktu prasībām saimnieciskā darbība nav jāreģistrē, apliecinājumu, ka tā neveic 
saimniecisko darbību; 

□ dokuments par tiesībam iesaistīties pārtikas apritē; 
□ licences kopija, ja uzņemējdarbības veikšanai tā ir nepieciešama; 
□ tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma skice, ja ielu 

tirdzniecība notiek pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā; 
□ saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja ielu tirdzniecība notiek 

nekustamajā īpašumā, kas nepieder pašvaldībai; 
□ saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību vai tās organizēšanu pasākuma norises laikā 

un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, un ja tā nav pašvaldība; 
□ pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta 

vairākās publiskās vietās; 
□ citi dokumenti _______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un pateisa. 
 
Datums ___________________________ 



 
Personiskais paraksts _______________________________ 
 

3. PIELIKUMS 
21.04.2011. Pārgaujas novada domes  

saistošajiem noteikumiem Nr. 4  

 

1.  Ielu tirdzniecības dalībnieks 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, 

__________________________________________________________________________________________________________ 

individuālā darba veicēja apliecības reģistrācijas numurs, adrese) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Faktiskā adrese ___________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ LV ______ 

 

3. Kontaktinformācija: 

3.1. tālruņa numurs  _________________________________________ 

3.2. mobila tālruņa numurs  _________________________________________ 

3.3. faksa numurs  _________________________________________ 

3.4. e-pasta adrese  _________________________________________ 

3.5. patenta numurs  _________________________________________ 

 

I E S N I E G U M S 

 

4. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu  tirdzniecībai 

Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā _________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

(tirdzniecības vieta) 

Laikā no __________________  līdz ___________________________ 

Laikā no plkst. ___________  līdz plkst. ____________________ 

Tirdzniecību veikšu __________________________________________________________________________________ 

(no galdiņa, mašīnas utt.) 
5. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas: 

□ pašu ražota lauksaimniecības produkcija, pārtikā paredzēti augkopības produkti; 
□ lopkopības produkti; 
□ svaigi zvejas produkti: 
□ biškopības produkti; 
□ mājas apstākļos gatavoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;  



□ mežu reproduktīvie materiāli (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas 
meža atjaunošanai); 

□ grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi; 
□ augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli; 
□ savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi; 
□ lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki; 
□ Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši dažādu sugu skuju koki, puķu un 

dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas; 
□ pašu iegūti medījamie dzīvnieki vai to gaļa; 
□ lietotas personiskas mantas; 
□ pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi; 
□ bezalkoholiskie dzērieni; 
□ citas preču grupas _____________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Pielikumā: 
□ saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecība, bet fiziskai personai, kurai saskaņā ar LR spēkā 

esšo normatīvo aktu prasībām saimnieciskā darbība nav jāreģistrē, apliecinājumu, ka tā neveic 
saimniecisko darbību; 

□ dokuments par tiesībam iesaistīties pārtikas apritē; 
□ licences kopija, ja uzņemējdarbības veikšanai tā ir nepieciešama; 
□ zemes lietošanas tiesību apliecinošs dokuments fiziskai personai, ja ir pieteikta tirdzniecība ar 

pašu ražotu lauksaimniecības produkciju; 
□ tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma skice, ja ielu 

tirdzniecība notiek pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā; 
□ saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja ielu tirdzniecība notiek 

nekustamajā īpašumā, kas nepieder pašvaldībai; 
□ saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību vai tās organizēšanu pasākuma norises laikā 

un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, un ja tā nav pašvaldība; 
□ pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta 

vairākās publiskās vietās; 
□ citi dokumenti _______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 
 
Datums ______________________________ 
 
Personiskais paraksts ______________________________________ 
 

4. PIELIKUMS 
21.04.2011. Pārgaujas novada domes  

saistošajiem noteikumiem Nr. 4 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA  



Reģistrācijas Nr. 90009116276 
 „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV 4151 

Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv 
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV06UNLA0050014307758 
AS Swedbank, kods HABALV22, konta Nr.  LV85HABA0551019936546 

Pārgaujas novada Stalbes pagastā 
 

ATĻAUJA 
IELU TIRDZNIECĪBAI/IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI/ SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS 

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAI  
 PĀRGAUJAS NOVADĀ 

 
__.__.2011.                                                                                                                                Nr. ___ 
 
Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektors izsniedz atļauju: 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese; fiziskās 
_____________________________________________________________________________________________________ 

personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģistrācijas numurs, 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

adrese, kontaktinformācija) 
________________________________________________________________________________________________________ 

(ielu tirdzniecības darbinieks, tās organizators, ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs) 
atļauts veikt tirdzniecību ar šādām preču grupām: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietā ___________  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Laikā no plkst. ______________ līdz plkst. _______________________ 
Īpašie tirdzniecības noteikumi ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Atļauja derīga no 201_. gada ________________ līdz 201_. gada ________________  

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu 
reģistrācijas apliecību. 
 
Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektors   (personiskais paraksts)      V.Uzvārds  
 
Z.v. 

 
5. PIELIKUMS 

21.04.2011. Pārgaujas novada domes  
saistošajiem noteikumiem Nr. 4 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Par Pārgaujas novada domes Saistošo noteikumu Nr.4 
„Par ielu tirdzniecību  vai ielu tirdzniecības organizēšanu un tirgus statusa piešķiršanas 

kārtību Pārgauajs novada administratīvajā teritorijā” 
projektu 

 



Saistošo noteikumu  projekta  
nepieciešamības pamatojums 

12.05.2010. LR MK izdevis „Noteikumus par tirdzniecības 
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību” Nr. 440, kuros noteikta pašvaldības 
kompetence ielu tirdzniecības un tirgus darbības jomā. 
Pārgaujas novada dome nav izdevusi saistošos noteikumus 
šai sakarā, bet ir nepieciešamība pēc tiem. 

Īss Saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts 

Pamatojoties uz 12.05.2010. LR MK „Noteikumu par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 
tirdzniecības organizēšanas kārtību” Nr. 440 punktu 9, 
Pārgaujas novada dome nosaka  ielu tirdzniecību  vai ielu 
tirdzniecības organizēšanu un tirgus statusa piešķiršanas 
kārtību, izdot saistošos noteikumus. 
Noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojama tirdzniecības 
vietas iekārtošana, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, 
tirgus statusa piešķiršana, gadījumus, kādos tirdzniecības 
organizators tiesīgs noteikt tirdzniecī8bas dalībniekiem 
maksu par ielu tirdzniecības organizēšanu, tirdzniecības 
organizatora un dalībnieka pienākumus kārtības 
nodrošināšanā, kā arī nosacījumus ielu tirdzniecības 
atļaujas izsniegšanai, izsniegtās atļaujas darbības 
apturēšanai uz laiku vai anulēšanai. 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu 

Par atļauju ielu tirdzniecībai maksājamam pašvaldības 
noteiktā nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās. 
Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot 
jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināts esošo 
institūciju kompetenci. 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attieksies uz 
personām, kuras vēlas saņemt Pārgaujas novada 
pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecībai vai ielu 
tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās. 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām   

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un 
neuzliek par pienākumu personām mainīt veicamās 
darbības līdzšinējo kārtību. 
Saistošo noteikumu piemērošanā personas tiesīgas 
vērsties pašvaldības administrācijā, kā arī Pārgaujas 
novada domē. 

Normatīvie akti, saskaņā ar 
kuriem  Saistošie noteikumi 
sagatavoti 
 

LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 21.5 pants. 
12.05.2010. LR MK „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, 
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību” Nr. 440. 
Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komiteja 17.03.2011. (protokols Nr. 3) atbalstījusi 
sagatavoto lēmuma projektu 

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar  
Saistošo noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu  projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots interneta mājas lapā www.pargaujasnovads.lv un 
Pārgaujas novada pašvaldībā („Iktes”, Stalbe, Stalbes 
pagasts), Raiskuma pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, 
Raiskums, Raiskuma pagasts) un Straupes pagasta 
pārvaldē („Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts). 

 
 
 
 

http://www.pargaujasnovads.lv/


 
 

Sēdes vadītājs                                                                                                                   Hardijs VENTS       
 
 

 

 

 

 

 

 


