
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2021.gada 23.februarī                                                                                  Nr.43 

Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda” 

Ādažu novada dome izskatīja tirdzniecības organizatora SIA „Taču būda” (turpmāk – 

Organizators) 08.02.2021. iesniegumu (domes reģ. Nr.ĀND/1-18/21/386), ar lūgumu atļaut no 

2021.gada 1.marta līdz 31.decembrim, plkst. 6.00-21.00 Kārklu ielā 1, Ādaži, Ādažu nov., 

organizēt tirdzniecību ar lietotām personiskām rūpniecības, saimniecības un sadzīves precēm, 

senlietām un antikvāra lietām, bērnu drēbēm un mantām, amatnieku izstrādājumiem, mājražotāju 

izstrādājumiem, lauksaimniecības precēm, pārtikas precēm, kā arī meža, dārza un jūras veltēm, 

stādiem un sēklām, kā arī atļaut ielu tirdzniecību un izstāžu organizēšanu ar mājas dzīvniekiem un 

putniem Ministru kabineta 2006.gada 4. aprīļa noteikumos Nr.266 “Labturības prasības mājas 

(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādē, kā arī suņu 

apmācībai”  noteiktā kārtībā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 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.punkts nosaka, ka fiziska persona, kurai nav jāreģistrē 

saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot šādas preces:  

“7.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju: 

7.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas 
produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu 

apriti nelielos apjomos un biškopības produktus; 

7.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus 

nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, 
sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas; 

7.1.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu; 

7.1.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības 
produkcijas; 

7.2. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus; 

7.3. mežu reproduktīvo materiālu; 
7.4. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos 

apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos; 

7.5. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par 

kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām 
dzīvnieku tirdzniecībai; 

7.6. lietotas personiskās 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, persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, iesniedz 

pašvaldībā iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus:         

1) juridiskās personas nosaukums (firma) 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, norādot informāciju par tirdzniecības dalībnieku; 



5) saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu par 

paredzēto tirdzniecību. 

2. Organizatoram ir noslēgts zemes nomas līgums ar nekustamā īpašuma Kārklu iela 1, Ādaži, 

Ādažu novads, īpašnieci Renāti SLIEDI, kura atļauj Organizatoram izmantot zemes gabalu 

ielu tirdzniecības organizēšanai.  

3. Ādažu novada domes 2013. gada 23. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 10 “Saistošie noteikumi 

par ielu tirdzniecību Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi Nr.10) 7. un 8. punkts nosaka, ka 

personām ielu tirdzniecībā ir atļauts pārdot Noteikumu 7.punktā minētās preces atbilstoši 

normatīvo atu prasībām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

11. punktu, Noteikumu 14.3., 19., 21. un 22. punktu, Noteikumu Nr.10 7. punktu, kā arī Finanšu 

komitejas 16.02.2021. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atļaut SIA „Taču būda” (reģ. Nr.40103692102, juridiskā adrese: „Gauja”, Carnikavas 

novads, LV-2163) organizēt ielu tirdzniecību ar lietotām personiskām rūpniecības, 

saimniecības un sadzīves precēm, senlietām un antikvāra lietām, bērnu drēbēm un mantām, 

amatnieku izstrādājumiem, mājražotāju izstrādājumiem, lauksaimniecības produkciju, mājas 

dzīvniekiem un putniem pārtikas precēm, kā arī meža, dārza un jūras veltēm, stādiem un 

sēklām, mājas dzīvniekiem un putniem Kārklu ielā 1, Ādaži, Ādažu nov., no 2021.gada 

1.marta līdz 31.decembrim, no plkst. 6.00 līdz 21.00, pirms tam veicot pašvaldības nodevas 

apmaksu.   

2. Tirdzniecības organizatoram nodrošināt: 

2.1. Noteikumu 23.punktā noteikto prasību ievērošanu, kā arī izmantotās teritorijas sakopšanu 

pēc tirdzniecības beigām; 

2.2. Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” prasību, kā arī citu turpmāko prasību izpildi attiecībā uz Covid-19 

izplatības ierobežošanu; 

2.3. tirdzniecību ar mājas dzīvniekiem un putniem atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 4. 

aprīļa noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 

tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādē” nosacījumiem.  

3. Noteikt pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecības organizēšanu 10,00 EUR apmērā par vienu 

tirdzniecības dienu. 

4. Uzdot SIA „Taču būda”: 

4.1. līdz katra mēneša 20. datumam iesniegt domei nākamā mēneša plānoto tirdzniecības 

grafiku; 

4.2. ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc katras tirdzniecības dienas iesniegt domei 

tirdzniecības dalībnieku sarakstu, norādot: 

4.2.1. fiziskas personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja persona nav reģistrējusi 

saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu (ja persona ir 

reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukumu un 

nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu; 

4.2.2. realizējamo preču grupas. 

5. Domes Grāmatvedības daļai katru mēnesi nosūtīt elektroniski uz e-pastu e-

renate.gauja@inbox.lv rēķinu SIA „Taču būda” par tirdzniecības organizēšanu saskaņā ar 

lēmuma 3.punktu.  

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt: 

6.1. Ādažu pašvaldības policijai par lēmuma 2. punkta izpildi; 

6.2. Juridiskajai un iepirkuma daļai par lēmuma 4.2. apakšpunkta izpildi; 

6.3. Grāmatvedības daļai par lēmuma 3. punkta un 4.1. apakšpunkta izpildi.   

 

Domes priekšsēdētājs              M. Sprindžuks 
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