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Pļaviņās
2011. gada 28. aprīlī

Saistošie noteikumi Nr. 6
(protokols Nr. 5, lēmums Nr. 4)

Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību nu tirgus statusa piešķiršanu Pļaviņu
novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 12.05.2010.
noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8.,9 .punktu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka preču tirdzniecības vietas, tirgošanai atļauto preču sortimentu
un atļauju saņemšanas kārtību ielu tirdzniecībai Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā.
2. Noteikumos lietotie termini ir atbilstoši MK noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.”
3. Saistošie noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai un juridiskai personai Pļaviņu novada
administratīvajā teritorijā.
II. Ielu tirdzniecības vietas un realizējamās preču grupas
4. Pļaviņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskajās vietās ielu tirdzniecība ir
atļauta sekojošās vietās:
4.1. Raiņa ielā 59, Pļaviņas, Pļaviņu novads un citās ar Pļaviņu novada domi saskaņotās vietās.
4.2. Ārpus noteiktajām vietām ir pieļaujama īslaicīga preču pārdošana kultūras, sporta vai
reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā. Šajā gadījumā ielu tirdzniecība ir
atļauta no transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietām, kas iekārtotas uz attiecīga pasākuma
laiku, ar nosacījumu, ka tirdzniecība ir rakstiski saskaņota ar pasākuma vai svētku organizatoru.
6. Ir atļauts realizēt tikai šādas preču grupas:
6.1. pašu saražotu un izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas
produktus nelielos daudzumos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti
nelielos apjomos un biškopības produktus;
6.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus
nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus,
gumus, ziemcietes un sēklas;
6.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu;
6.4.mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotas lauksaimniecības produkcijas;

6.5.savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus;
6.6.mežu reproduktīvo materiālu;
6.7. pašu iegūtas svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos;
6.8. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par
kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskajās vietās, un labturības prasībām
dzīvnieku tirdzniecībai;
6.9. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti
personiskajām vajadzībām;
6.10. sekojošas pārtikas preces: visa veida lauksaimniecības produkciju un tās pārstrādes
produkciju, savvaļas produktus, zivsaimniecības produkciju, bezalkaholiskos dzērienus un
karstās uzkodas, rūpnieciski ražoto pārtikas produkciju;
6.11. nepārtikas preces: mājsaimniecību amatniecības produkciju, kultūras un mākslas
produkciju, pašu izgatavotos mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības
izstrādājumus, tekstilpreces un saimniecības preces.
6.12. alkohola mazumtirdzniecība un tabakas izstrādājumus.
III Tirdzniecības pieteikuma iesniegšanas un atļaujas saņemšanas kārtība
7. Atļaujas saņemšanai tirdzniecībai publiskās vietās, kā arī, lai saskaņotu sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, uzņēmējdarbības veicējs iesniedz Pļaviņu novada domē
pieteikumu (pielikums Nr. 1) ar pievienotajiem dokumentiem.
8. Lēmumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju piecu dienu
laikā pieņem Pļaviņu novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un šiem saistošajiem noteikumiem. Izpilddirektora prombūtnes laikā
lēmumu pieņem un tirdzniecības atļauju izsniedz pašvaldības priekšsēdētājs.
9. Atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.
10. Atļauju tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksas.
IV Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības
nodrošināšanai
11. Tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram, pēc novada domes
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja 1.vietnieka, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora,
Pļaviņu novada domes deputātu, Pļaviņu novada pašvaldības policijas pieprasījuma jāuzrāda
personas apliecinošs dokuments un tirdzniecības atļauja.
12. Tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā tirdzniecības laikā un pēc darba pabeigšanas jāsakārto.
13. Tirdzniecības atļauju aizliegts nodot izmantošanai citām fiziskām un juridiskām personām.
14. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, kuras iekārtojusi pašvaldība vai
tirdzniecības vietu saskaņojusi pašvaldība.
V Tirgus statusa piešķiršanas kārtība
15. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā
teritorijā, persona iesniedz Pļaviņu novada domē:
15.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās
personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni,
elektroniskā pasta adresi;
15.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju
(uzrādot oriģinālu);
15.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.

16. Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.
17. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi,
pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.
18. Lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību pašvaldības administratīvajā teritorijā,
tirgus atrašanās vietu un to teritorijas robežas noteikšanu, kā arī par tirgus statusu piešķiršanu
pieņem Pļaviņu novada dome.
VI Nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas darbības
apturēšanai uz laiku
19. Pļaviņu novada domes ir tiesīga apturēt izsniegto tirdzniecības atļauju šādos gadījumos:
19.1. atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta ilgāk par mēnesi vai tā nav uzsākta mēneša laikā
pēc atļaujas saņemšanas;
19.2. patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta;
19.3. bez saskaņošanas ar Pļaviņu novada domi ir mainīts pārdodamo preču klāsts;
19.4. atļauja nodota izmantošanai citām personām;
19.5. saistībā ar novadā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas
fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);
19.6. saistībā ar pašvaldības atļautiem vai saskaņotiem publiskiem pasākumiem;
19.7. ja tas nepieciešams novada projektu realizācijai;
19.8. ja tas rada draudus apmeklētāju un patērētāju drošībai.
20. Samaksātā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās noteikumu 15.5., 15.6. un
15.7. punktā minētajos gadījumos tiek atmaksāta tirdzniecības dalībniekam par laiku, uz kādu
tiek pārtraukta tirdzniecība.
VII Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
21. Persona, kas ir pārkāpusi šajos noteikumos noteikto kartību vai citus tirdzniecību
reglamentējošos normatīvos aktus, ir saucama pie likumos noteiktās atbildības.
22. Personai, pret kuru ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par tirdzniecības
noteikumu pārkāpšanu, pašvaldības izpilddirektora izsniegtā tirdzniecības atļauja tiek anulēta uz
laiku, kamēr nav samaksāts uzliktais administratīvais sods vai nav stājies spēkā galīgais
nolēmums par uzliktā soda spēkā neesamību.
VIII Nobeiguma noteikumi
23. Kontroli pār saistošo noteikumu izpildi veic Pļaviņu novada pašvaldības policija un
pilnvarotās personas.

Domes priekšsēdētāja

Gunta Žilde

1.pielikums
Pļaviņu novada domes
2011. gada 28.aprīļa
Saistošajiem noteikumiem Nr.___

Tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora iesniegums
______________
(vieta)
______________ (datums)

Pļaviņu novada domei
Dzelzceļa ielā 11
Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai.
Iesniedzu Pļaviņu novada domei šo iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot šādus
dokumentus:
(Lūdzu atzīmēt ar „X”)
 Fiziskas personas vārds un uzvārds, personas kods
____________________________________________________________
 Juridiskas personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs,
juridiskā adrese
____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Realizējamo preču klāsts:
 Pašu ražotā lauksaimniecības produkcija;
 pašu saražotu un izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus
zvejas produktus nelielos daudzumos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro
produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus;
 grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus
nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus,
sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas;
 augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu;
 mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotas lauksaimniecības produkcijas;
 savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus;
 mežu reproduktīvo materiālu;
 pašu iegūtas svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos
apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos
apjomos;
 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par
kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskajās vietās, un labturības
prasībām dzīvnieku tirdzniecībai;
 lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas
reproducēti personiskajām vajadzībām;
 pārtikas preces:
 visa veida lauksaimniecības produkciju un tās pārstrādes produkciju,
 savvaļas produktus,

 zivsaimniecības produkciju,
 bezalkaholiskos dzērienus un karstās uzkodas,
 rūpnieciski ražoto pārtikas produkciju;
 nepārtikas preces:
 mājsaimniecību amatniecības produkciju,
 kultūras un mākslas produkciju,
 pašu izgatavotos mākslas priekšmetus,
 lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus,
 tekstilpreces un saimniecības preces.
Paredzētā tirdzniecības vieta: ______________________________________________
Tirdzniecības laiks un ilgums: _____________________________________________
Vēlamais ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņš: ___________________________
Tirdzniecības dalībnieka telefona numurs, e-pasts: ________________________________
Pievienotie dokumenti:
 saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai
valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība
tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja
tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
 saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un
vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot
gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās
dibināta iestāde;
 pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība
paredzēta vairākās publiskās vietās;
 saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija;
 fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu
''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja,
kā arī nenodarbina citas personas;
 tirdzniecības organizatoram – tirdzniecības dalībnieku saraksts.
Apliecinājumi:
 ja plānota pašu lauksaimniecības produkcijas pārdošana – zemes lietošanas likumība;
 tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka pirms pārtikas preču pārdošanas tirdzniecības
dalībnieks veic pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību
izpildi, kas nodrošina tā tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un tirdzniecības laikā ievēro
normatīvajos aktos noteiktās prasības pārtikas apritei (piemēram, veterinārās, higiēnas,
marķēšanas prasības pārtikas apritei), ja paredzēta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšana ielu tirdzniecības vietā.
Apliecinu, ka visi uzrādītie dokumenti ir autentiski, iesniegumā norādītās ziņas ir pilnīgas un
patiesas, par ko uzņemos normatīvajos aktos paredzēto atbildību.
Tirdzniecības atļaujas pieteicējs: ____________________________________________
________________________ (datums).

2.pielikums
Pļaviņu novada domes
2011. gada 28.aprīļa
Saistošajiem noteikumiem Nr.___

Pļaviņu novada domes
TIRDZNIECĪBAS VIETAS ATĻAUJA
Ielu tirdzniecībai, tirdzniecībai gadatirgos un izbraukuma tirdzniecībai

201__.gada ____. __________

Nr._________

Izsniegta:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu
maksātāja reģistrācijas numurs)
Realizējamo preču grupas:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tirdzniecības vieta
(adrese):______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Atļauja derīga līdz: __________________________________, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu un/vai reģistrācijas apliecību.
Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Pļaviņu novada domes saistošo noteikumu un LR spēkā esošo
normatīvo aktu ievērošanu.
Pļaviņu novada domes izpilddirektors:
Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!

