
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90000017383, Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads,  LV-5751, T.65707311  

Fakss 65707315, e-pasts: zilupe@zilupe.lv 

 

Apstiprināti ar 

Zilupes novada pašvaldības domes  

30.12.2010. lēmumu  

(sēdes prot. Nr.12,5§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12 

 
PAR TIRDZNIECĪBU IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀS UN TIRGOS  

UN PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR TIRDZNIECĪBU ZILUPES NOVADĀ 

 

Zilupē  

 
 

Izdoti saskaņā ar: 
1) likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu un 

21. panta pirmās daļas 16. punktu; 
2) likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 

4.punktu, 

3) 12.05.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 

,,Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Noteikumi nosaka tirdzniecības organizēšanu un kārtību tirdzniecības vietās un tirgos Zilupes 

novada administratīvajā teritorijā. 

1.2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas nodarboties ar 

ielu tirdzniecību Zilupes novadā – realizēt preces vai savus ražojumus, veikt tirdzniecības 

organizēšanu, kā arī organizēt tirgus un veikt to pārvaldīšanu. 

1.3. Stacionārās un pagaidu (sezonas) tirdzniecības vietas, kas noteiktā kārtībā iekārtotas publiskās 

vietās, nav pielīdzināmas ielu tirdzniecības vietām, un tirdzniecība tajās atļauta, tikai izmantojot 

kases aparātus.  

1.4. Ielu tirdzniecību var veikt vietās, kas noteiktas 1.pielikumā. 

 

2. Atļaujas izsniegšana  

 

2.1. Zilupes novada pašvaldības dome izsniedz tirdzniecības atļauju saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem: 

2.1.1. komersantiem, kas likumā noteiktā kārtībā reģistrējušies Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā; 

2.1.2. fiziskām personām, kas likumā noteiktā kārtībā ir saņēmuši patentu vai saimnieciskās 

darbības veicēja reģistrācijas apliecību; 
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2.1.3. fiziskām personām, kuras iesniedz apliecinājumu, ka tās neveic saimniecisko darbību vai 

saskaņā ar likumu ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrētas kā saimnieciskās 

darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas. 

2.2. Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības 

organizators iesniedz pašvaldībā iesniegumu (2.pielikums) un tajā norādītos dokumentus.  

2.3. Tirdzniecības dalībniekam 2.2.punktā minētais iesniegums nav jāiesniedz, ja viņš ir iekļauts 

tirdzniecības dalībnieku sarakstā un pašvaldība ir izsniegusi atļauju tirdzniecības organizēšanai.  

2.4. Tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībai pieteikumu par tirdzniecību publiskā vietā 

Zilupes novadā vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgā pasākuma.  

2.5. Pašvaldības Domes priekšsēdētājs izskata iesniegumu un izsniedz ielu tirdzniecības atļauju 

(3.pielikums) vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to 

iesnieguma iesniedzēju. 

2.6. Pašvaldības Dome priekšsēdētājs iesniegumu izskata un sniedz atbildi pieteikuma iesniedzējam 

ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms pasākuma norises dienas.  

2.7. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. Pēc atļaujas 

derīguma termiņa izbeigšanās jāsaņem jauna atļauja. 

2.8. Par tirdzniecības atļauju tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram ir jāmaksā 5.punktā 

noteiktā pašvaldības nodeva. 

 

3. Prasības tirdzniecības veicējam 

 

3.1. Atļaujas saņēmēja speciālajām iekārtām un objektiem, ko izmanto tirdzniecībai, jāatbilst spēkā 

esošajām Latvijas Republikas likumdošanas normām. 

3.2. Persona ir atbildīga par mazumtirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības 

vietā. 

3.3. Pirms pārtikas preču pārdošanas tirdzniecības dalībnieks veic pārtikas apriti reglamentējošos 

normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina tā tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un 

tirdzniecības laikā ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības pārtikas apritei (piemēram, 

veterinārās, higiēnas, marķēšanas prasības pārtikas apritei). 

3.4. Izbraukuma tirdzniecības vietās atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus un tabakas 

izstrādājumus izmantojot kases aparātus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē 

tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem. 

3.5. Katrā tirdzniecības vietā ir jāatrodas šādiem dokumentiem: 

    3.5.1. komersanta reģistrācijas apliecībai, saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecībai 

vai patentam; 

   3.5.2. pārdošanā esošo preču pavaddokumentiem, kas noformēti saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām; 

    3.5.3. dokumentiem, kas noteiktā kārtībā apliecina preču izcelsmi un kvalitāti. 

3.6. Veicot tirdzniecību aizliegts: 

    3.6.1. veikt to ārpus noteiktās teritorijas; 

    3.6.2. bojāt vides un sabiedrisko apstādījumu elementus; 

    3.6.3. traucēt tuvumā esošo iedzīvotāju naktsmieru. 

3.7. Tirdzniecības vieta tirdzniecības laikā jāuztur kārtībā un pēc darba veikšanas jāsakārto.  

 

4. Atļaujas anulēšana 

 

4.1. Tirdzniecības atļaujas izsniedzējs - Zilupes novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs,  ir 

tiesīga anulēt tirdzniecības atļauju, ja: 

4.1.1. atļaujas saņēmējs apzināti sniedz nepatiesas ziņas; 

4.1.2. patvaļīgi mainīta tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta; 

4.1.3. bez saskaņošanas ar pašvaldību mainītas sākotnēji tirdzniecībai paredzēto preču grupas; 

4.1.4. netiek pildītas normatīvo aktu prasības. 
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4.2. Anulējot tirdzniecības atļauju pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. 

 

5. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās 

5.1. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās dienā, tirgojot:  

5.1.1. saldējumu no speciālām iekārtām Ls 1,- 

5.1.2. pašaudzētus ziedus Ls 0,50 

5.1.3. iepirktus ziedus  Ls 3,- 

5.1.4. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un 

daiļamatniecības izstrādājumus  

Ls 1,- 

5.1.5. pašu izaudzētus dārzeņus, ogas, augļus Ls 1,- 

5.1.6. savvaļas augus, ogas, sēnes un riekstus  Ls 1,- 

5.1.7.bezalkoholiskos dzērienus no speciālām iekārtām un karstas 

uzkodas   

Ls 2,- 

5.1.8. alu no speciālām iekārtām, alu un alkoholiskiem dzērieniem Ls 10,- 

 

5.2. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās 

dienā, tirgojot pārtikas preces: 

5.2.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju Ls 3,- 

5.2.2. rūpnieciski ražotas pārtikas preces     Ls 4,- 

5.2.3. alu un citus alkoholiskos dzērienus Ls 10,- 

5.2.4. tabakas izstrādājumus Ls 10,- 

5.2.5. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus Ls 5,- 

 

5.3. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās 

dienā tirgojot nepārtikas preces: 

5.3.1. rūpnieciski ražotas Ls 5,- 

5.3.2. loterijas biļetes  Ls 5,- 

5.3.3. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas 

un daiļamatniecības izstrādājumus  

Ls 3,- 

 

5.4. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās ar eglītēm, dienā Ls 5 

5.5. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas 

apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes. 

5.6. Nodevu par tirdzniecību uz ielas un citās publiskās vietās nemaksā personas, kuras ar 

tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs 

un cita speciāli tirdzniecībai iekārtota vieta), kā arī slēgtās vai atklātās vietās, kas atrodas kādas 

personas (izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai lietojumā.  

5.7. No nodevas atbrīvo I un II grupas invalīdus, maznodrošinātas personas, kuras tirgo 

pašizgatavotu, pašaudzētu vai savvaļā ievāktu produkciju.  

5.8. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas. 

5.9. Nodeva samaksājama Zilupes novada pašvaldības norēķinu kontā kredītiestādē un to izlieto 

saskaņā ar apstiprināto Zilupes novada pašvaldības budžetu. 

 

6.Tirgus darbības saskaņošana 

 

6.1. Lai izveidotu tirgu Zilupes novada administratīvajā teritorijā ir jāsaņem pašvaldības domes 

atļauja, saskaņojot tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas.  

6.2. Tirgus darbu organizē un vada tirgus pārvaldītājs. Tirgus pārvaldītājs izstrādā un saskaņo ar 

pašvaldību tirgus noteikumus, kuros ietver: 

6.2.1. tirgus plānu mērogā no 1:500 līdz 1:2000;  

6.2.2. tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas cenrādi;  
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6.2.3. tirgus darbalaiku;  

6.2.4. tirgus pārvaldītāja noteikto tirgus iekšējo kārtību; 

6.2.5. iesniegumu brīvā formā ar lūgumu piešķirt atļauju veikt tirgus darbību. 

6.3.Pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum, ja pilnībā ir 

izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi. 

6.4. Tirgus pārvaldītājs nodrošina sabiedriskās kārtības, veterinārās, higiēnas un ugunsdrošības 

prasības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu tirgus teritorijā. 

6.5. Atļauju (domes lēmumu) tirgus darbībai izsniedz uz 1 gadu. 

 

7. Uzraudzība un kontrole 

 

7.1. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic valsts policija, pašvaldības administratīvā 

komisija vai pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.  

7.2. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu. Administratīvā 

pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Zilupes novada pašvaldības administratīvā 

komisija, pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.  

7.3. Administratīvā soda samaksāšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu izpildes, kā 

arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

7.4. Administratīvo pārraudzību un kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Zilupes novada 

Attīstības komiteja. 

 

8.Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

8.1. Ja atļaujas izsniegšanā tiek atteikts, Dome pieņem lēmumu, par ko pieprasītājs tiek informēts 

rakstiski. Lēmumā tiek norādīta apstrīdēšanas kārtība un termiņi. 

8.2. Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

9. Noslēguma jautājumi 

 

9.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā ,,Zilupes novada 

vēstis”. Saistošie noteikumi izliekami Zilupes novada pašvaldības domes ēkā, Zilupes novada 

pagastu pārvalžu ēkās un publicējami mājas lapā internetā www.zilupe.lv. 
 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                     Oļegs Agafonovs                                     
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1.pielikums 

30.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.12 

Tirdzniecības vietu saraksts 

Zilupes novada administratīvajā teritorijā 

Nr. 

p.k. 

Tirdzniecības vietas adrese Tirdzniecības 

vietas zemes 

piederība 

Vietu skaits Realizējamo preču 

grupas 

1. Tautas iela 1, Zilupe Pašvaldības zeme Nav noteikts Pārtikas un 

rūpniecības preces 

2. Skolas iela 1, Zilupe Pašvaldības zeme Nav noteikts Pārtikas un 

rūpniecības preces 

3. Pārupes iela, Zilupe Pašvaldības zeme Nav noteikts Pārtikas un 

rūpniecības preces 

4. Stacijas iela 1, Zilupe Privātīpašums 

Tirgus teritorija 

 Pārtikas un 

rūpniecības preces 

5. ,,Ēdnīca”, Lauderi, Lauderu pag., 

Zilupes nov. 

Pašvaldības zeme Nav noteikts Pārtikas un 

rūpniecības preces 

6. ,,Svīres”, Pasiene, Pasienes pag., 

Zilupes nov. 

Pašvaldības zeme Nav noteikts Pārtikas un 

rūpniecības preces 

7. ,,Skribas”, Pasiene, Pasienes pag., 

Zilupes nov. 

Privātīpašums Nav noteikts Pārtikas un 

rūpniecības preces 
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2.pielikums 

30.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.12 

_________________________________________________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

____________________________________ 

(personas kods/ reģistrācijas numurs) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (dzīvesvieta/ juridiskā adrese) 

______________________________ 

(tālrunis) 

Zilupes novada pašvaldības  

Domes priekšsēdētājam 
 

IESNIEGUMS 

Zilupē 

 

20____.gada ___________________ 

 

Lūdzu izsniegt atļauju tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā/ tirdzniecības organizēšanai 

tirdzniecības vietā, kas atrodas: 

_____________________________________________________________ 
(norādīt vēlamo tirdzniecības vietu) 

Realizējamo preču grupas: 

______________________________________________________________________ 

Paredzamas tirdzniecības norises laiks un ilgums
  

No 20__.gada __ _____   ________                                   Līdz 20__.gada __ _____    _______ 

 

Es, ___.___20___. ar savu parakstu _______________ apliecinu, ka esmu iepazinies ar 

Zilupes novada pašvaldības domes Saistošajiem noteikumiem Nr.12 no 30.12.2010. un citiem spēkā 

esošiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka tirdzniecības kārtību publiskās vietās. 

 

20__.gada __._____________   _________________________________ 
                                                                                                                  (fiziskās vai juridiskās personas paraksts vai 

                                                                                                                   jurid. pilnvarotās personas paraksts un z.v.) 
 

 

 

Pielikumā: 

1. Juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopija vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas 

apliecības kopija; 

2.Fiziskās personas, kura atbilstīga par normatīvo aktu ievērošanu tirdzniecības laikā, personu 

apliecinošs dokuments; 
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3. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu  par 

paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;  

 

4. Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu 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;  

 

5. Pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta 

vairākās publiskās vietās;  

 

6. Saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas 

apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu ''Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;  

7. Tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu 

Nr.440 ,,Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 

organizēšanas kārtību” noteikumu 15.1.apakšpunktā minētā informācija par tirdzniecības 

dalībnieku un pievienots noteikumu 15.7.apakšpunktā minētais dokuments. 
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3.pielikums 

30.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.12 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90000017383, Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads,  LV-5751, T.65707311  

Fakss 65707315, e-pasts: zilupe@zilupe.lv 

 

ATĻAUJA 

 tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietās 

 tirdzniecības organizēšanai 

Zilupē 

 

20___.gada _________________________    Nr.__________________ 

Zilupes novada pašvaldības dome atļauj veikt tirdzniecību: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(tirdzniecības dalībnieka vai organizatora nosaukums/ vārds, uzvārds, adrese) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(reģistrācijas numurs/ personas kods) 

 

______________________________________________________________________________________ 

(tirdzniecības norises vai organizēšanas vieta) 

 

______________________________________________________________________________________ 

(tirdzniecībai pieredzēto preču grupas) 

 

______________________________________________________________________________________ 

(darbalaiks) 

 

Atļauja derīga līdz.........................................................................................................  

 

Atļaujai izsniegta saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības domes 30.12.2010.gada saistošo noteikumu Nr.12 ,, 

PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKAJĀS VIETĀS UN PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR 

TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS ZILUPES NOVADĀ” 2.8.punktu. 

Atļaujas saņēmējs ir atbilstīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu tirdzniecības jomā 

ievērošanu. 
Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas 

apliecību. 

Zilupes novada pašvaldības  

Domes priekšsēdētājs           

    __________________________________________ 

Z.v. 
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Saistošo noteikumu  

„Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un par pašvaldības nodevu par 

tirdzniecību Zilupes novadā”  

paskaidrojuma raksts 
 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

 

1.1. 12.05.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.440 ,,Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” nosaka tirdzniecības veidus, 

kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību. Šī regulējuma 

piemērošanai ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus „Par tirdzniecību ielu tirdzniecības 

vietās un tirgos un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā”  

1.2. Šobrīd Zilupes novadā nav saistošo noteikumu, kas regulētu ielu tirdzniecību un tirdzniecību 

tirgos Zilupes novada administratīvajā teritorijā.  

 

2. Īss projekta satura izklāsts. 

1.1. Noteikumi nosaka ielu tirdzniecības organizēšanu un kārtību tirdzniecības vietās un tirgos 

Zilupes novada administratīvajā teritorijā. Kārtību, kādā izsniedz ielu tirdzniecības atļauju, 

apstiprina atļaujas saņemšanai iesniedzamo dokumentu sarakstu, iesnieguma un atļaujas formu. 

Noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par tirdzniecību, prasības tirdzniecības veicējiem, 

atbildību par noteikumu pārkāpšanu.  

1.2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas nodarboties ar 

ielu tirdzniecību Zilupes novadā – realizēt preces vai savus ražojumus, veikt tirdzniecības 

organizēšanu, kā arī organizēt tirgus un veikt to pārvaldīšanu. 

 

3. Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

3.1. Saistošie noteikumi tiešā veidā atstās iespaidu uz budžetu, jo tiks iekasēta pašvaldības nodeva. 

3.2. Lai izpildītu saistošos noteikumus netiek radītas jaunas darba vietas, jo atļaujas izsniegs Domes 

priekšsēdētājs. 

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Saistošie 

noteikumi tiešā veidā ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo mērķa grupa, uz kuru 

attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir personas, kuras nodarbojas ar 

uzņēmējdarbību. Iespējams, tas palielinās komersantu skaitu, personām, kuras vēlēsies nodarboties 

ar tirdzniecību, būs jāreģistrējas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā. 

 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
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5.1. Ielu tirdzniecības atļauju reģistru kārto sekretāre un atļaujas izsniedz Domes priekšsēdētājs. 

5.2. Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā 

iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus:  

5.2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums 

(firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;  

5.2.2. realizējamo preču grupas;  

5.2.3. paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;  

5.2.4. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai 

valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks 

veikta minētajā nekustamajā īpašumā;  

5.2.5. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu 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;  

5.2.6. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība 

paredzēta vairākās publiskās vietās;  

5.2.7. saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai apliecinājumu, ka tā 

neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var 

nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas. 

5.3. Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības 

organizatoru, juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā 

persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot šādus 

dokumentus:  

5.3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums 

(firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai publiskās personas nosaukums un nodokļu 

maksātāja reģistrācijas numurs;  

5.3.2. paredzētā ielu tirdzniecības organizēšanas vieta, norises laiks un ilgums;  

5.3.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā;  

5.3.4. tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības 

dalībnieku;  

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

tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;  

5.3.6. 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. 

5.4. Tirgus darbu organizē un vada tirgus pārvaldītājs. Tirgus pārvaldītājs izstrādā un saskaņo ar 

pašvaldību tirgus noteikumus, kuros ietver: 

5.4.1. tirgus plānu mērogā no 1:500 līdz 1:2000;  

5.4.2. tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas cenrādi;  

5.4.3. tirgus darbalaiku;  

5.4.4. tirgus pārvaldītāja noteikto tirgus iekšējo kārtību; 

5.4.5. iesniegumu brīvā formā ar lūgumu piešķirt atļauju veikt tirgus darbību. 

5.5. Atļaujas tiek izsniegtas uz iesniegumā norādīto laiku. 
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6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

6.1. Zilupes novada jurists ir vecis konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes laikā ar mērķgrupas 

personām, kuras netiek identificētas. 

6.2. Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – konsultatīvas pārrunas. 

6.3. Sabiedrības pārstāvji nav izteikuši būtiskus priekšlikumus vai iebildumus, kas būtu jāiekļauj 

saistošo noteikumu projektā. 

 

 

 

Priekšsēdētājs        O.Agafonovs  

 

 


