
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2016.gada 28.jūnijā                                                                                  Nr.137 

 

Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu  

 

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

organizators) 2016.gada 15.jūnija iesniegumu Nr.ĀND/1-18/16/2789, ar lūgumu atļaut 

organizēt tirdzniecību ar lietotām rūpniecības un saimniecības precēm „Salniekos”, Ādažu 

novadā katru sestdienu no 2016.gada 1.jūlija līdz 31.oktobrim.  

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:         

1) fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai 

juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, vai 

publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; 

2) paredzētā ielu tirdzniecības organizēšanas vieta, norises laiks un ilgums; 

3) tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā; 

4) tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta šo noteikumu 15.1.apakšpunktā 

minētā informācija par tirdzniecības dalībnieku; 

5) 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; 

6) saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu 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; 

7) cita pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā informācija vai saskaņojums. 

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

noslēgts ar nekustamā īpašuma „Salnieki” īpašnieku Gunti Podziņu, par zemes gabala 

daļas 2700 kv.m. platībā nomu, un kas atļauj Tirdzniecības organizatoram izmantot 

zemes gabalu ielu tirdzniecības organizēšanai.   



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, kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika atbalstīts Finanšu  komitejā 

21.06.2016., 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 Ādažu novada „Salniekos” šī lēmuma pielikumā norādītajā vietā katru 

sestdienu no 2016.gada 1. jūlija līdz 31.oktobrim no plkst. 09.00 līdz 14.00, pirms tam 

nomaksājot pašvaldības nodevu.   

2. Noteikt pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecības organizēšanu EUR 5.00 par vienu 

tirdzniecības dienu.  

3. Uzdot Tirdzniecības organizatoram: 

3.1. nodrošināt Noteikumos noteikto prasību izpildi, tai skaitā, izmantotās teritorijas 

sakopšanu pēc ielu tirdzniecības beigām;  

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

tirdzniecības dalībnieku sarakstu, atbilstoši Noteikumu 15.1.punktam.  

4. Uzdot veikt lēmuma izpildes kontroli: 

4.1.  Ādažu pašvaldības policijai – attiecībā uz 3.1.punkta nosacījuma izpildi; 

4.2. Juridiskajai un iepirkumu daļai – attiecībā uz 3.2.punkta nosacījuma izpildi. 

 

Domes priekšsēdētājs               M.Sprindžuks 


