Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1.Ministru
kabineta
2010.gada
12.maija
noteikumi Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktā ir
noteikts deleģējums pašvaldībai izdot saistošos
noteikumus par kārtību kādā
pašvaldība
saskaņo ielu tirdzniecību.
2.Īss projekta satura izklāsts
2.1.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības
organizators saskaņo ar pašvaldību ielu
tirdzniecības vietas, tirdzniecības vietās
realizējamo preču grupas, ielu tirdzniecības
atļauju izsniegšanas kārtību, tirdzniecības
dalībnieka un tirdzniecības organizatora
pienākumus
kārtības
nodrošināšanai,
nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu
tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanai uz
laiku.
3.Informācija par plānoto projekta 3.1.Saistošo noteikumu īstenošanai nav plānota
ietekmi uz pašvaldības budžetu
ietekme uz pašvaldības budžetu.
3.2.Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai
nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības
institūcijas, darba vietas.
4.Informācija par plānoto projekta 4.1.Mērķgrupa, uz kuru attiecināms projekta
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un
tiesiskais regulējums, ir privātpersonas – fizikas
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības
un juridiskas, kuras novada administratīvajā
teritorijā
teritorijā vēlas pārdot preces ielu tirdzniecības
vietās vai organizēt ielu tirdzniecību.
4.2. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta
labvēlīga ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
novada administratīvajā teritorijā.
5.Informācija par administratīvajām 5.1.Institūcija, kurā privātpersona var vērsties
procedūrām
saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu
novada dome.
5.2.Saistošie noteikumi nosaka privātpersonai
veicamās darbības ielu tirdzniecības atļaujas
saņemšanai.
6. Informācija par konsultācijām ar 6.1.Pēc saistošo noteikumu projekta un tam
privātpersonām
pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas
domes pastāvīgās komitejas sēdē un
publicēšanas
pašvaldības
mājas
lapā
www.adazi.lv
un saņemto sabiedrības
pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumu,
tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos.
Domes priekšsēdētājs

P. Balzāns

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
23.04.2013. sēdes lēmumu
(protokols Nr.4§3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2013.gada 23.aprīlī

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
I.Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tirdzniecības
dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas
iekārtošanu, tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas, tirdzniecības dalībnieka un
tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai, kārtību, nosacījumus
pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas
apturēšanai uz laiku.

2.

Noteikumos termini tiek lietoti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12. maija
noteikumos Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” noteiktajiem terminiem.

3.

Tirgoties publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.

4.

Noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai un juridiskai personai Ādažu novada
administratīvajā teritorijā.
II. Tirdzniecības vietas

5.

Ādažu novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas publiskas ielu tirdzniecības
vietas:
5.1. Laukums Gaujas iela 7, Ādažu ciems;
5.2. Laukums pie veikala Kadaga 15, Kadagas ciems;
5.3. Rīgas gatve 5, pie veikala „Apelsīns”, Ādažu ciems;

5.4. Gaujas iela 6, pie veikala „Supernetto”, Ādažu ciems;
5.5. Rīgas gatve 51, pie veikala „Elvi”, Ādažu ciems.
5.6. Rīgas gatve 21, pie veikala „Maxima”, Ādažu ciems;
5.7. Laukums pie veikala „Baltiņi”, Baltezera ciems.
6.

Ārpus noteikumu 5.punktā minētajām vietām ir atļauta īslaicīga sezonāla rakstura
preču pārdošana, tai skaitā kultūras, sporta, reliģisku vai citu pasākumu laikā, veicot
tirdzniecību no transporta līdzekļiem vai uz attiecīga pasākuma norises laiku
iekārtotām tirdzniecības vietām. Šajā gadījumā tirdzniecība rakstiski jāsaskaņo ar
nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kā arī pasākuma organizatoru un
jāsaņem pašvaldības atļauja ielu tirdzniecībai.
III. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

7.

Fiziskām personām, kurām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav
jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā atļauts pārdot Ministru kabineta
2010.gada 12. maija noteikumos Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7. punktā minētās
preces.

8.

Juridiskām un fiziskām personām, kuras:
8.1. reģistrējušas un realizē saimniecisko darbību, atļauts pārdot Ministru kabineta
2010.gada 12. maija noteikumos Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7. punktā
minētās preces, kā arī mājamatniecības izstrādājumus un lietišķās mākslas
priekšmetus, rūpniecības preces, pārtikas preces, tostarp saldējumu, karstās
uzkodas un bezalkoholiskos dzērienus, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.
maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 6. punkta nosacījumiem.
8.2. reģistrējušas saimniecisko darbību, publisku pasākumu laikā publiskās vietās
atļauts pārdot pārtikas preces, tostarp saldējumu, karstās uzkodas,
bezalkoholiskos dzērienus, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12. maija
noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 6. punkta nosacījumiem, alu
un citus alkoholiskos dzērienus, ja tam ir saņemta tirdzniecības licence ar tiesībām
tirgot alkoholu, kā arī publiska pasākuma tematikai atbilstošas nepārtikas preces.
IV. Tirdzniecības vietu iekārtošanas un saskaņošanas kārtība

9.

Pašvaldība saskaņo un izniedz atļaujas:
9.1. ielu tirdzniecībai publiskās vietās;
9.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskos pasākumos publiskās
vietās;
9.3. tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta;
9.4. tirdzniecības organizatoriem ielu tirdzniecības organizēšanai.

10.

Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu šo noteikumu 9. punktā minēto darbību
veikšanai:
10.1.tirdzniecības dalībnieks iesniedz Ministru kabineta 2010.gada 12. maija
noteikumos Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
informāciju un dokumentus saskaņā ar pielikumu;

15.punktā

minēto

10.2. tirdzniecības organizators papildus šo noteikumu 10.1. apakšpunktā norādītajai
informācijai iesniedz tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šo
noteikumu 10.1. apakšpunktā minētā informācija par tirdzniecības dalībnieku.
10.3. tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno:
10.3.1. saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju, fiziskas
personas – apliecinājumu, ka tā atbilstoši likumam „Par iedzīvotāja ienākuma
nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina
citas personas;
10.3.2. dokumentu kopiju, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē;
10.3.3. licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja uzņēmējdarbības veida veikšanai ir
nepieciešama licence (speciāla atļauja);
10.3.4. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumentu kopiju, ja ir pieteikta
tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju;
10.3.5. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja
tirdzniecība tiek veikta noteikumu 6. punktā paredzētajā tirdzniecības vietā;
10.3.6. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai
organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas
personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir
pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
10.3.7. ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta,
kustības maršrutu un laiku, norādot vietas tirdzniecības veikšanai.
11.

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus tirdzniecības dalībnieks vai organizators
var iesniegt arī elektroniski, ievērojot visus nosacījumus par elektronisko dokumentu
noformēšanu.

12.

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata un lēmumu par tirdzniecības
atļaujas izsniegšanu vienlaicīgi ar ielu tirdzniecības atļauju vai atteikumu izsniegt
atļauju 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem Ādažu novada pašvaldības administrācijas
Juridiskās un iepirkuma daļas vadītājs (turpmāk - atļaujas izsniedzējs), ja tā rīcībā ir
pilnīga informācija un dokumenti. Juridiskās un iepirkuma daļas vadītāja prombūtnes
laikā lēmumu pieņem viņu aizstājoša persona.

13.

Izsniegtās atļaujas ir tiesīgs anulēt atļaujas izsniedzējs atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.

14.

Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu
gadu.

15.

Atļauju tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas par ielu tirdzniecību samaksas pilnā
apmērā.

16.

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās tiek iekasēta Ādažu novada domes 2010.gada
28.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Saistošie noteikumi par nodevu
tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā” noteiktajā apmērā.

V. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības
nodrošināšanā
17.

Noteikumu ievērošanas kontroli veic valsts un pašvaldības policijas darbinieki.

18.

Tirdzniecības veicējam pēc policijas darbinieka pieprasījuma jāuzrāda:
18.1. tirdzniecības atļauja;
18.2. personu apliecinošs dokuments;
18.3. tirdzniecības preču izcelsmi apliecinoši dokumenti, izņemot gadījumus, ja tiek
tirgotas savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi, pašu iegūti svaigi zvejas
produkti un medījuma gaļa nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par
primāro produktu apriti nelielos apjomos, kā arī lietotas personiskās mantas.

19.

Tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram tirdzniecības vieta jāuztur
kārtībā tirdzniecības laikā un pēc darba beigšanas. Atkritumi jāsavāc un jānovieto
izvietotajos atkritumu konteineros.

20.

Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par mazumtirdzniecības normu ievērošanu
konkrētajā tirdzniecības vietā.

21.

Tirdzniecības organizators ir atbildīgs par mazumtirdzniecības noteikumu ievērošanu
pasākuma laikā.

22.

Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tikai atļaujā norādītā
persona - fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs personas
pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai persona, kas ar
norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba attiecības un ir attiecīgi
pilnvarota.

23.

Speciālajām iekārtām un objektiem, kurus izmanto tirdzniecībā, jāatbilst LR
normatīvo aktu prasībām.

24.

Speciālās iekārtas un objekti jāuztur kārtībā, tiem jābūt tīriem un bez bojājumiem.
VI. Nosacījumi ielu tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanai

25.

Pašvaldība ir tiesīga apturēt uz laiku izsniegto tirdzniecības atļauju, ja:
25.1. atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
25.2. patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta;
25.3. bez saskaņošanas ar pašvaldību mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments;
25.4. atļauja nodota izmantošanai citām personām;
25.5. atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta ilgāk par mēnesi vai tā nav uzsākta
mēnesi pēc tās saņemšanas;
25.6. netiek pildītas normatīvo aktu prasības;
25.7. tas nepieciešams novada projektu realizācijai.

26.

Tirdzniecības atļauja tiek apturēta uz laiku, kas objektīvi nepieciešams konkrēto
gadījumu izraisošo apstākļu novēršanai, un par to nekavējoties rakstiski informē
tirdzniecības atļaujas saņēmēju.

27.

Ja tirdzniecība tiek apturēta saskaņā ar Noteikumu 25.7. apakšpunktu, par to vismaz
mēnesi iepriekš rakstiski informē atļaujas saņēmēju.

28.

Apturot tirdzniecības atļaujas darbību 25.1. – 25.6. apakšpunktā noteiktajos
gadījumos, pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

29.

Samaksātā pašvaldības nodeva par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietā 25.7.
apakšpunktā noteiktajā gadījumā tiek atmaksāta tirdzniecības dalībniekam par laiku,
uz kādu pārtraukta tirdzniecība.
VII. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem un lēmuma apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība

30.

Par saistošo noteikumu pārkāpumiem iestājas Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktā atbildība.

31.

Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu
pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.

32.

Atļaujas izsniedzēja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ādažu
novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijā.

33.

Ādažu novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas pieņemto lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
VIII.Noslēguma jautājumi

34.

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

P. Balzāns

Pielikums
Ādažu novada domes
23.04.2013.saistošajiem
noteikumiem Nr. 10
Ādažu novada pašvaldībai

_______________________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums

_________________________________________________
(personas kods/ reģistrācijas numurs)

_________________________________________________
(dzīvesvieta/ juridiskā adrese)

_______________________
(tālrunis)

IESNIEGUMS
Lūdzu
organizēšanai

izsniegt

atļauju

tirdzniecībai

ielu

tirdzniecības

vietā/tirdzniecības

tirdzniecības vietā, kas atrodas _________________________________________________
(norādīt vēlamo tirdzniecības vietu)

Realizējamo preču grupas _____________________________________________________
Paredzamās tirdzniecības norises laiks un ilgums:
no 20___ .gada ___._______________ līdz 20___. gada ___.__________________________
__________________________no plkst. __________ līdz plkst.______________________

Pievienotie dokumenti _______________________________________________________
________________________________________________________
20___. gada __________________

_______________
(paraksts)

Apliecinu, ka atbilstoši likumam „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” varu nereģistrēties kā
saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbinu citas personas.
________________
(paraksts)

