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7.§.Par Lieldienu tirgus un Līgo ielīgošanas tirgus rīkošanu Vangažos. 

 

Ziņo:J.Bunkus 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav 

aizliegta ar likumu. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 

organizēšanas kārtību” 3.1apakšpunktu, ar pašvaldību saskaņojama ielu tirdzniecība. 

Inčukalna novada pašvaldības 2011.gada 18.maija saistošo noteikumu 

Nr.10/2011 “Par ielu tirdzniecības kārtību Inčukalna novadā” 5.punkts noteic, ka 

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 vietām, kas iekārtotas uz 

attiecīga pasākuma laiku, ar nosacījumu, ka tirdzniecība ir rakstiski saskaņota ar 

pasākuma vai svētku organizatoru. 

Saskaņā ar 2013.gada 16.oktobra saistošo noteikumu Nr. 28/2013 “Par 

Inčukalna novada pašvaldības nodevām” 8.5.apakšpunktu nodeva par tirdzniecību 

publiskā vietā pilnā apjomā iekasējama pirms tirdzniecības atļaujas izsniegšanas, 

ievērojot saistošo noteikumu 8.1. un 8.2.apakšpunktos noteikto nodevu apmēru. 

Inčukalna novada domē saņemts Vangažu kultūras nama iesniegums, kurā 

informē, ka Vangažu kultūras nams Vangažos, Gaujas ielā 12, plāno organizēt 

Lieldienu tirgu pie Vangažu kultūras nama 2019.gada 20.aprīlī un Līgo ielīgošanas 

tirgu 2019.gada 21.jūnijā.  

Ņemot vērā iepiekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 

kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, 

 

A.Nalivaiko lūdz balsot. 

Atklāti balsojot: PAR „13” balsis  I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, 

A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, 

J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav, 
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Dome nolemj: 
1. Atļaut Vangažu kultūras namam rīkot Gaujas ielā 12, Vangažos, Inčukalna 

novadā: 

1.1.  2019.gada 20.aprīlī – Lieldienu tirgu; 

1.2.  2019.gada 21.jūnijā – Līgo ielīgošanas tirgu. 

2. Uzdot Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļai informāciju par 

tirgiem publicēt Inčukalna novada domes informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”, 

Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā, kā arī izvietot Vangažu pilsētas 

informatīvajos stendos. 

3. Atbildīgā par tirgus vietu kārtību, sakārtošanu, norisi un nodevu iekasēšanu ir 

Inčukalna novada domes Vangažu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Evija 

Ozola. 
 

Domes priekšsēdētājs                           (personiskais paraksts)                      A.NALIVAIKO 
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