
 

 

 

 

 

                             APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes 22.07.2017.   

sēdes lēmumu (protokols Nr.14 § 25)  

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2017.gada 22.augustā             Nr.29/2017 

         

Grozījums Ādažu novada domes 2013.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10  

„Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 

3.punktu, Ministru kabineta 

2010.gada 12.maija noteikumu 

Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības 

organizēšanas kārtību” 8. un 

9.punktu   

 

Veikt Ādažu novada domes 2013.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10„ Saistošie 

noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi) grozījumu un izteikt 

Noteikumu 5. un 6. punktu šādā redakcijā:  

 “5.   Ādažu novada administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietas nosaka ar atsevišķu 

domes lēmumu un to sarakstu publicē pašvaldības mājaslapā.  

6. Ārpus domes noteiktajām tirdzniecības vietām ir atļauta īslaicīga sezonāla 

rakstura preču pārdošana, t.sk., kultūras, sporta, reliģisko vai citu pasākumu 

laikā, veicot tirdzniecību no transporta līdzekļiem vai tirdzniecības vietās, kas 

iekārtotas uz pasākuma laiku. Šajā gadījumā tirdzniecība rakstiski jāsaskaņo ar 

nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, un pasākuma organizatoru, 

kā arī jāsaņem pašvaldības atļauja ielu tirdzniecībai”.  

  

 
  

Domes priekšsēdētājs                                               M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10  

„ Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

  Ministru kabineta 2010.gada 12. maija noteikumi Nr. 440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” (turpmāk – 

Noteikumi) 9. punktā ir noteikts deleģējums pašvaldībai izdot 

saistošos noteikumus par kārtību kādā pašvaldība saskaņo ielu 

tirdzniecību.  

       

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

Ņemot vērā, ka pašvaldības teritorijā veidojas jaunas tirdzniecības 

vietas saistošo Noteikumu projekts paredz, ka ielu tirdzniecības 

vietu saraksts tiks noteikts ar atsevišķu domes lēmumu, sarakstu 

publicējot pašvaldības mājas lapā.   

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Noteikumi neietekmē pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms Noteikumu 

tiesiskais regulējums, ir tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības 

organizators.  

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties Noteikumu 

piemērošanā, ir Ādažu novada dome. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Noteikumu projekts ir izskatīts domes Finanšu komitejā. Pēc 

Noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta 

publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.adazi.lv un 

saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu 

apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti  

Noteikumos.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                               M.Sprindžuks 


