
 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

25.03.2015. sēdes lēmumu  

                     (protokols Nr.6 §16) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 Ādažu novadā 

 

2015.gada 25.martā                              Nr. 18/2015 

 

Grozījums Ādažu novada domes 23.04.2013. 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.gada12.maija noteikumu Nr. 

440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, 

kas saskaņojami ar pašvaldību, un 

tirdzniecības organizēšanas kārtību„ 9. 

punktu      

   

 

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

noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā” šādu grozījumu: 

 

  1. Svītrot Noteikumu 8.1. apakšpunktā vārdus „rūpniecības preces”.  

 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs           M. Sprindžuks    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paskaidrojuma raksts 

Grozījumam Ādažu novada domes 23.04.2013. saistošajos noteikumos Nr.10 

„Saistošie noteikumi par noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā” 

 
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” (turpmāk – 

Noteikumi) 9. punktā ir noteikts deleģējums pašvaldībai izdot 

saistošos noteikumus par kārtību kādā pašvaldība saskaņo ielu 

tirdzniecību;  

1.2. Noteikumu 8.3. apakšpunkts nosaka, ka  pašvaldības dome 

ielu tirdzniecības jomā ir tiesīga noteikt tirdzniecības vietās 

realizējamo preču grupas; 

1.3. Ādažu novada domes 2013.gada 23.aprīļa saistošie 

noteikumi Nr. 10 „Saistošie noteikumi par4 ielu tirdzniecību 

Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi Nr.10) 8.1. apakšpunkts 

nosaka tās tirdzniecības preču grupas, kas ir atļautas tirgot 

tirdzniecības vietās, ko ir noteikusi Ādažu novada pašvaldība; 

1.4. izvērtējot iepriekš izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas ir 

konstatējams, ka vienīgās rūpniecības preces, kas tika tirgotas 

pašvaldībai piederošajā ielu tirdzniecības vietā – Gaujas iela 7, 

kas atrodas pašā Ādažu centrā bija lietoti apģērbi, apakšveļa. 

Šobrīd notiek šīs ielu tirdzniecības vietas sakārtošana un nākotnē 

plānojas laukumā izvietot slēgtus kioskus, kurus nodos nomā un 

uzņēmējiem būs  iespējas tajos tirgot arī rūpniecības preces.     

  

 

2. Īss projekta satura izklāsts  2.1. saistošo noteikumu (turpmāk – Noteikumi) projekts par 

grozījumu Noteikumos Nr.10 paredz aizliegt ielu tirdzniecības 

vietās tirgot rūpniecības preces. Noteikumu mērķis – uzlabot 

pašvaldības ielu tirdzniecības vietu funkcionālo darbību, kā arī 

vizuālo un vides estētisko izskatu.    

  

3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu    

3.1. nav attiecināms.    

 

4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) 

un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

4.2. Noteikumu projekts var atstāt iespaidu uz atsevišķu 

uzņēmēju saimniecisko darbību, kas pirms tam tirgoja 

rūpniecības preces.    

5.Informācija par administratīvajām 

procedūrām  

5.2.Nav attiecināms.  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām  

6.1. Nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                           M. Sprindžuks 


