
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. 

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. 

 

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  

 


