
 

 
 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2018.gada 19.jūnijā                                                                                  Nr.139 

 

Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „SOIRA” 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja SIA „SOIRA” (turpmāk – Iesniedzēja) 

2018.gada 11.jūnija iesniegumu Nr. ĀND/1-18/18/1555, ar lūgumu izsniegt ielu tirdzniecības 

atļauju Domei piederošajā nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 3, Ādaži, Ādažu nov. 2018.gada 

21. un 22.jūnijā.   

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.  

2. Noteikumu 10. un 11.punkts nosaka, ka ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirdzniecības 

dalībnieks ir saņēmis pašvaldības atļauju un tā atrodas tirdzniecības vietā. Preču 

pārdošana tirdzniecības vietā bez pašvaldības atļaujas ir tirdzniecība neatļautā vietā. Ielu 

tirdzniecība ir atļauta tikai tajā tirdzniecības vietās, kuras iekārtojusi vai to iekārtošanu 

saskaņojusi attiecīgā pašvaldība. Preču pārdošana ārpus minētajām tirdzniecības vietām ir 

tirdzniecība neatļautā vietā.  

Noteikumu 15.punkts nosaka, ka, lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, 

tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot šādu informāciju un 

pievienojot šādus dokumentus: 

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

15.2.   realizējamo preču grupas; 

15.3.   paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums; 

15.4.   saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto 

tirdzniecību; 

15.6.1 tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas 

nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas 

tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.  

3. No Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 100000092272, izriet, ka īpašuma tiesības uz zemes gabalu  ar kadastra Nr. 8044 007 

0328, platība 0,4164 ha, Gaujas ielā 3, Ādaži, Ādažu nov., ir reģistrētas Ādažu novada 

pašvaldībai. 

4. Iesniedzēja ir reģistrēta Uzņēmumu Reģistrā, ar reģistrācijas Nr. 40103541961 un 

darbības veidu piena pārstrāde un siera ražošana. No Valsts ieņēmumu dienesta 

pieejamās informācijas izriet, ka Iesniedzējai ir reģistrēta nodokļu un citu maksājumu 

reģistrēšanas elektroniskā ierīce (kases aparāts, Nr. CHD 3050U 3.620). No Pārtikas un 

veterinārā dienesta pieejamiem datiem, Iesniedzējai piešķirtas tiesības iesaistītas pārtikas 

apritē, un tas reģistrēts Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) uzraudzībai pakļauto 

uzņēmumu reģistrā ar numuru 073518. 



Ņemot vērā iepriekš minēto, un 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., 15., 18.punktu, kā arī Attīstības komitejas 12.06.2018. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piekrist, ka SIA „SOIRA” (reģ. Nr.40103541961, juridiskā adrese: Juglas iela 39-18, 

Rīga, LV-1064) veic ielu tirdzniecību ar sieru 2018.gada 21. un 22.jūnijā no plkst.10.00 

līdz 19.00, Gaujas ielā 3, Ādaži, Ādažu nov., šī lēmuma pielikumā norādītajā vietā, 

ievērojot LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecīgo produktu realizācijā, pirms 

tam nomaksājot pašvaldības nodevu.   

2. Noteikt pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību 10,00 EUR par vienu tirdzniecības 

dienu. 

3. Uzdot SIA „SOIRA” nodrošināt Noteikumos noteikto prasību izpildi, t.sk., izmantotās 

teritorijas sakopšanu pēc ielu tirdzniecības beigām.  

4. Uzdot Grāmatvedības daļai izrakstīt rēķinu SIA „SOIRA” par tirdzniecības atļauju 

saskaņā ar lēmuma 2.punktu un nosūtīt to elektroniski uz e-pastu inga.arina@soira.lv.  

5. Uzdot veikt lēmuma izpildes kontroli: 

5.1. Ādažu pašvaldības policijai – attiecībā uz 3.punkta nosacījuma izpildi; 

5.2. Grāmatvedības daļai – attiecībā uz pašvaldības nodevas nomaksu.   

 

 

 

Domes priekšsēdētājs               M.Sprindžuks 

 

mailto:inga.arina@soira.lv


1.pielikums 

Ādažu novada domes 2018.gada 19.jūnija lēmumam Nr.139 

 


