Latvijas Republika

ĶEGUMA NOVADA D O M E
Reģ. Nr.90000013682
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma nov., LV 5020, tālrunis 65038514, 65038883, fakss 65055440

Ķegumā
2011.gada 20. aprīlī

Saistošie noteikumi Nr.7
APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2011.gada 20. aprīļa
Lēmumu Nr.200 (protokols Nr.10, 16.§)

Par ielu tirdzniecību Ķeguma novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 3.punktu
un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8.un 9.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā- noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ar Ķeguma novada domi (turpmāk- pašvaldība) saskaņojama ielu
tirdzniecības vietas iekārtošana un tirdzniecības atļaujas saņemšana;
1.2. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus ielu tirdzniecības
kārtības nodrošināšanai;
1.4. nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanai un izsniegtās ielu
tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;
1.5. gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam
maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru.
2. Noteikumi ir saistoši fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas saņemt pašvaldības
saskaņojumu un atļauju ielu tirdzniecībai Ķeguma novada administratīvajā teritorijā.
II.

Ielu tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošana un tirdzniecības atļaujas
saņemšanas kārtība

1. Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ielu tirdzniecība ir atļauta šādās
publiskās vietās:
3.1. Ķeguma pilsētā:
3.1.1. speciāli iekārtota tirdzniecības vieta Ķeguma prospektā 1 (zaļais tirgus);
3.1.2. Liepu aleja un laukums pie tautas nama Ķeguma prospektā 4.
3.2.Tomes pagastā- laukums pie Tautas nama.
3.3.Rembates pagastā:
3.3.1.Glāžšķūnī- laukums pie veikala;
3.3.2. Rembatē pie pagasta pārvaldes ēkas Lielvārdes ielā 3.
3.4.Birzgales pagastā:
3.4.1.Birzgalē pie Tautas nama;
3.4.2.Birzgalē Rūķu parkā.
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4. Ārpus noteiktajām vietām ir pieļaujama īslaicīga preču pārdošana kultūras, sporta vai
reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā. Šajā gadījumā ielu tirdzniecība
ir atļauta no transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietās, kas iekārtotas uz attiecīga
pasākuma laiku, ar nosacījumu, ka tirdzniecība ir rakstiski saskaņota ar pasākuma vai
svētku organizatoru un ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja
tirdzniecība tiek veikta minētajā nekustamajā īpašumā.
5. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un saņemtu
pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, Ķeguma novada pašvaldības administrācijā vai
Birzgales pagasta pārvaldē, vai Rembates pagasta pārvaldē:
5.1.tirdzniecības dalībnieks iesniedz iesniegumu (1.pielikums), norādot šādu
informāciju:
5.1.1.fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas
nosaukums un nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis,
elektroniskā pasta adrese;
5.1.2.realizējamās preču grupas;
5.1.3.paredzētās tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;
5.1.4.pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība
paredzēta vairākās vietās.
5.2. tirdzniecības organizators iesniedz iesniegumu (2.pielikums), norādot šādu
informāciju:
5.2.1.fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums
un nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis, elektroniskā
pasta adrese;
5.2.2. realizējamās preču grupas;
5.2.3. paredzētās tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;
5.2.4.tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta šo noteikumu 5.1.1.
apakšpunktā minētā informācija par tirdzniecības dalībnieku.
6. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno:
6.1.juridiska persona saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju
(uzrādot oriģinālu), fiziska persona apliecinājumu, ka tā atbilstoši likuma „Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī
nenodarbina citas personas;
6.2. dokumentu, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot
oriģinālu);
6.3. licences (speciālās atļaujas) kopija (uzrādot oriģinālu), ja uzņēmējdarbības veida
veikšanai ir nepieciešama licence (speciāla atļauja);
6.4.fiziska persona zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot
oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju;
6.5. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tirdzniecība
tiek veikta noteikumu 4.punktā paredzētajā tirdzniecības vietā.
6.6. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu
pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma
ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.
7. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus tirdzniecības dalībnieks vai organizators var
iesniegt arī elektroniski, ievērojot visus nosacījumus par elektronisko dokumentu
noformēšanu.
8. Lēmumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju piecu darba
dienu laikā pieņem Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors, vai viņa vietnieki
pamatojoties uz spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un šiem noteikumiem.
9. Pirms ielu tirdzniecības uzsākšanas, maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību
publiskās vietās, saskaņā ar Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem.
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10. Pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskajās vietās maksā tā persona, uz kuras vārda
tiek izsniegta tirdzniecības atļauja.
11. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt pašvaldības
nodevu divkāršā apmērā.
12. Atļauju ielu tirdzniecībai (3.pielikums) izsniedz uz laiku līdz vienam gadam.
III.

Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

13. Fiziska persona, kurai atbilstoši likumdošanai nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu
tirdzniecībā ir tiesīga pārdot Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 7.punktā minētās preces.
14. Juridiska un fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībā ir
tiesīga pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces.
IV. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi ielu tirdzniecības
kārtības nodrošināšanai
15. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir atbildīgs par saskaņotās
tirdzniecības vietas izvietojuma un vizuālā noformējuma ievērošanu.
16. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas Republikā
spēkā esošie tirdzniecības reglamentējošie normatīvie akti un Ķeguma novada
pašvaldības saistošie noteikumi.
17. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir atbildīgs par kārtības uzturēšanu
tirdzniecības vietā un tās sakārtošanu pēc darba pabeigšanas.
18. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai
personai.
V. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšana uz laiku
19. Pašvaldība ir tiesīga apturēt izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības
organizatora atļaujas darbību uz laiku, ja:
19.1.tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators pašvaldībai ir sniedzis
nepatiesas ziņas;
19.2.ja konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo normatīvo aktu
pārkāpumi;
19.3.patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta;
19.4.bez saskaņošanas ar pašvaldību ir mainītas atļaujā norādītās preču grupas;
19.5.tirdzniecības atļauja ir nodota citai personai;
19.6.tirdzniecības dalībnieks neievēro pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos
noteikto prasību izpildi.
20. Ja tiek pieņemts lēmums par tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanu uz laiku, kā arī, ja
tiek anulēta tirdzniecības atļauja saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 27..punktu, samaksātā pašvaldības nodeva netiek
atmaksāta.
21. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Ķeguma novada pašvaldības
izpilddirektors un pašvaldības policija.
VI. Noslēguma noteikumi
22. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Ķeguma novada
domes laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ozols
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1.pielikums
Ķeguma novada domes 2011.gada 20.aprīļs
saistošajiem noteikumiem Nr.7

Tirdzniecības dalībnieks:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(juridiskas personas nosaukums, reģ. nr., juridiskā adrese vai
fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta adrese)

Kontaktinformācija:
Tālruņa numurs ______________Faksa numurs
e-pasta adrese ________________________

___________________

IESNIEGUMS
Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai
Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
_______________________________________________________
(tirdzniecības vieta)

Laikā no ______gada_____._________________plkst.______
līdz ______gada____._________________plkst.______
Tirdzniecību veikšu __________________________________________________
(no galda, mašīnas utml.)

Tirdzniecībai paredzēto preču grupas:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Pielikumā:
1. Saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), izņemot
publisko personu, vai fizisku personu, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību;
2. Dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot oriģinālu);
3. Licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem,
uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence;
4. Zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta
tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona;
5. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un
vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākumu rīkotājs
ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
6. Pārvietojamā mazumtirdzniecības punktu kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta
vairākās publiskās vietās.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
Datums__________________
Paraksts__________________
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2.pielikums
Ķeguma novada domes 2011.gada 20.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.7
Tirdzniecības organizators:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(juridiskas personas nosaukums, reģ. nr., juridiskā adrese vai
fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta adrese)

Kontaktinformācija:
Tālruņa numurs ______________Faksa numurs
e-pasta adrese ________________________

___________________

IESNIEGUMS
Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietu iekārtošanu un izsniegt atļauju tirdzniecības
organizēšanai Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
_______________________________________________________
(tirdzniecības vieta)

Laikā no ______gada_____._________________plkst.______
līdz ______gada____._________________plkst.______
Tirdzniecību veikšu __________________________________________________
(no galda, mašīnas utml.)

Tirdzniecībai paredzēto preču grupas:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Pielikumā:
1. Saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), izņemot
publisko personu
2. Tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku
vai fiziskas personas apliecinājums, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, kā arī nenodarbina citas personas kopija (uzrādot oriģinālu);
3. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
4. Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma
norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja
pasākumu rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
Datums__________________
Paraksts__________________
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3.pielikums
Ķeguma novada domes 2011.gada 20.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.7

Latvijas Republika

ĶEGUMA NOVADA D O M E
Reģ. Nr.90000013682
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma nov., LV 5020, tālrunis 65038514, 65038883, fakss 65055440

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAI
20___ gada ____. _________

Nr.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese)

kā tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram, vai ēdināšanas pakalpojumu
sniedzējam
atļauts veikt tirdzniecību ar šādām preču grupām:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietā
___________________________________________________________________
Laikā no 20__. gada ___._________ plkst.______ līdz 20___.gada ___.____ plkst.___
Atļauja derīga no 20__. gada___._________ līdz 20___.gada ____.________
Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors
Z.v.

V.Uzvārds
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