
 
 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2017.gada 28.martā                                                                                  Nr.88 

 

Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu  

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja SIA „Taču būda” (turpmāk – Tirdzniecības 

organizators) 2017.gada 16.marta iesniegumu Nr.ĀND/1-18/17/873, ar lūgumu atļaut 

organizēt tirdzniecību ar lietotām rūpniecības un saimniecības precēm Kārkļu ielā 1, Ādaži, 

Ādažu nov., katrā nedēļas nogalē, no 2017.gada 1.aprīļa līdz 30.novembrim.  

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar to saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1. Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību tirdzniecības organizēšanas kārtību” (turpmāk – 

Noteikumi) nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības 

organizēšanas kārtību.  

Noteikumu 7.6.punkts nosaka, ka fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga 

pārdot lietotas personiskas mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas 

reproducēti personiskām vajadzībām.       

Noteikumu 19.punkts nosaka, ka lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un 

kļūtu par tirdzniecības organizatoru, juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi 

saimniecisko darbību, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot šādu informāciju un 

pievienojot šādus dokumentus:         

19.1. juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; 

19.2. paredzētā ielu tirdzniecības organizēšanas vieta, norises laiks un ilgums; 

19.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā; 

19.4. tirdzniecības dalībnieku saraksts, norādot informāciju par tirdzniecības dalībnieku; 

19.5. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – 

privātpersonu par paredzēto tirdzniecību. 

2. Tirdzniecības organizators iesniegumam ir pievienojis zemes nomas līgumu, kas 

noslēgts ar 200/1064 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (kadastra numurs 

80440040319, kas atrodas “Jaunkārkli”, Ādaži, Ādažu nov. (turpmāk – NĪ)) īpašnieci 

Renāti Sliedi, par zemes gabala daļas 20000 kv.m. platībā nomu, un kas atļauj 

Tirdzniecības organizatoram izmantot zemes gabalu ielu tirdzniecības organizēšanai. 

Īpašuma tiesības uz NĪ zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Iesniegumam ir pievienots 

22.09.2016. Pirkuma līgums, kas apliecina, ka R.Sliede ir iegādājusies NĪ. 

Ar Domes 28.02.2017. lēmumu Nr.42 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam “Jaunkārkli”” tika apstiprināts zemes ierīcības projekts 

nekustamajam īpašumam “Jaunkārkli” (kad. apz. 8044 012 0116), Ādaži, Ādažu nov., 

tika dota piekrišana zemesgabala sadalīšanai un jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 

2,0000 ha platībā piešķirta adrese Kārkļu iela 1, Ādaži, Ādažu nov.   

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

11.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

14.3., 19., 21. un 22.punktu, Ādažu novada dome 



NOLEMJ: 

1. Atļaut SIA „Taču būda” (reģ. Nr. 40103692102, juridiskā adrese: „Gauja”, Carnikavas 

novads, LV-2163), kā Tirdzniecības organizatoram, organizēt ielu tirdzniecību ar 

lietotām precēm Kārkļu ielā 1, Ādaži, Ādažu nov., šī lēmuma pielikumā norādītajā vietā, 

katru sestdienu un vienu reizi mēnesī – svētdienā, no 2017.gada 1.aprīļa līdz 

30.novembrim, no plkst. 08.00 līdz 18.00, pirms tam nomaksājot pašvaldības nodevu.   

2. Noteikt pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecības organizēšanu 5,00 EUR par vienu 

tirdzniecības dienu.  

3. Ja laika apstākļu dēļ tirdzniecību nav iespējams veikt sestdienā, Tirdzniecības 

organizētājs var to veikt nākamajā dienā, t.i., svētdien. 

4. Uzdot SIA „Taču būda”: 

4.1. nodrošināt Noteikumos noteikto prasību izpildi, t.sk., izmantotās teritorijas 

sakopšanu pēc ielu tirdzniecības beigām;  

4.2. ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc katras tirdzniecības dienas iesniegt Domei 

tirdzniecības dalībnieku sarakstu, atbilstoši Noteikumu 15.1.punktam.  

5. Uzdot veikt lēmuma izpildes kontroli: 

5.1. Ādažu pašvaldības policijai – attiecībā uz 4.1.punkta nosacījuma izpildi; 

5.2. Juridiskajai un iepirkuma daļai – attiecībā uz 4.2.punkta nosacījuma izpildi. 

 

Domes priekšsēdētājs               M.Sprindžuks 

 



 

1.pielikums 

 


