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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

 

2011.gada 18.maijā                         Nr.10/2011 

 (protokols Nr. 6-35.§) 

 

Par ielu tirdzniecības kārtību Inčukalna novadā 

 

Grozījumi ar: 17.08.2011. Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2011 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 3.punktu un 

2010.gada 12.maija Ministru kabineta 

noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības  

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,  

                                                             un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9 .punktu 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1. kārtību, kādā persona saskaņo ar novada pašvaldību tirdzniecības vietas 

iekārtošanu; 

1.2. personas pienākumus kārtības nodrošināšanai; 

1.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;  

1.4. kārtību, kādā tiek uz laiku apturētas pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai 

tirdzniecības organizatora atļaujas. 

2. Noteikumos lietotie termini: 

2.1. publiskā vieta – šo saistošo noteikumu izpratnē jebkura pašvaldībai piederoša 

vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura ir brīvi pieejama patērētājiem; 

2.2. tirdzniecības vieta – pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā 

publiskā teritorija, kurā ir pieļaujama ielu tirdzniecība; 

2.3. tirdzniecības atļauja – Inčukalna novada pašvaldības izsniegta rakstiska 

atļauja, kas apliecina, ka persona šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir saskaņojusi ar 

pašvaldību tirdzniecības vietu, laiku un tirdzniecībai paredzēto preču sortimentu; 

2.4. persona – šo noteikumu izpratnē juridiska vai fiziska persona, kura 

reģistrējusi savu saimniecisko darbību vai fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība. 
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2.5. tirdzniecības pieteikums – noteikta parauga pašvaldības izstrādāta un 

apstiprināta veidlapa, ko persona aizpilda un iesniedz pašvaldībā ielu tirdzniecības atļaujas 

saņemšanai. 

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām juridiskām, fiziskām personām, kā arī 

individuāla darba veicējiem (turpmāk - uzņēmējdarbības veicēji), kura reģistrējusi savu 

saimniecisko darbību un pārdod preces Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, izmanto novada domes noteiktās pašvaldībai piekritīgas tirdzniecības vietas vai ar 

pašvaldību saskaņotās publiskās vietās. 

 

II. Ielu tirdzniecības vietas un pārdodamo preču klāsts 

 

4. Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskajās vietās ielu 

tirdzniecība ir atļauta sekojošās vietās: 

4.1. Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, Atmodas iela – laukumā pie stacijas, 

netraucējot autobusu kustību;  

4.2. Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, Gauja, laukumā pie ūdenstorņa; 

4.3. Inčukalna novads, Vangažu pilsēta, Vidzemes ielā 8.  

5. 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. 

6. Šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ierīkotajās un publiskajās 

tirdzniecības vietās personām ir atļauts realizēt tikai sekojošas preču grupas : 

6.1. visa veida lauksaimniecības produkcija un tās pārstrādes produkcija; 

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

6.3. mežu reproduktīvais materiāls; 

 6.4. zivsaimniecības produkcija; 

 6.5. mājsaimniecību amatniecības produkcija; 

 6.6. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un 

labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai 

6.7. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas 

reproducēti personiskajām vajadzībām; 

 

III. Tirdzniecības pieteikuma iesniegšanas un atļaujas saņemšanas kārtība 

 

7. Persona, kas ir iecerējusi veikt tirdzniecību Inčukalna novada administratīvajā 

teritorijā, ne vēlāk kā piecas dienas iepriekš Inčukalna novada domē iesniedz tirdzniecības 

pieteikumu (1.pielikums) par savu ieceri veikt tirdzniecību ar pievienotiem dokumentiem. 

Ielu  

8. Tirdzniecības pieteikumu pašvaldība izskata piecu darba dienu laikā un 

tirdzniecības atļaujas (2.pielikums) izsniedz Inčukalna novada domes izpilddirektors vai 

Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

un šiem saistošajiem noteikumiem. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.08.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2011.) 

9. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu 

gadu, kad ir samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās. Pēc atļaujas 

derīguma termiņa izbeigšanās jāsaņem jauna atļauja. 



10. Pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskajās vietās maksā tā persona, uz kuras 

vārda tiek izsniegta tirdzniecības atļauja. 

11. Nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās tiek iekasēta tādā apmērā, kāds tas ir 

noteikts Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7/2010 „Par Inčukalna novada 

pašvaldības nodevām”. 

 

IV. Kārtība ielu tirdzniecības vietās 

 

12. Personai, kas veic ielu tirdzniecību Inčukalna novada administratīvajā teritorijā, 

papildus šajos noteikumos noteiktajam ir jāievēro arī visi Latvijas Republikas likumi un 

normatīvie akti, kas attiecas uz tirdzniecību. 

13. Personai, kas veic ielu tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā, bez tiem 

dokumentiem, kas ir noteikti 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 440 

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

organizēšanas kārtību” klāt ir jābūt: 

14.1. pašvaldības izsniegtajai ielu tirdzniecības atļaujai; 

14.2. dokumentam, kas apliecina, ka persona ir veikusi pašvaldības nodevas apmaksu. 

15. Persona, kas veic ielu tirdzniecību, sava tirdzniecības vieta ir jāuztur tīrībā un 

kārtībā. Pēc darba beigām tirdzniecības vieta un vieta ap to ir jāsaved kārtībā ne vēlāk kā 2 

(divu) stundu laikā. 

 

V. Nosacījumi ielu tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanai uz laiku 
 

16. Inčukalna novada pašvaldība ir tiesīga anulēt izsniegto tirdzniecības atļauju, 

ja: 

16.1. atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepareizas ziņas; 

 16.2. patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta; 

  16.3. atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta ilgāk par mēnesi vai tā nav uzsākta 

mēneša laikā pēc tās saņemšanas; 

  16.4. bez saskaņošanas ar novada pašvaldību mainīts sākotnēji paredzētais preču 

sortiments; 

 16.5. izsniegtā atļauja pazaudēta; 

 16.6. atļauja nodota izmantošanai citām juridiskām, fiziskām personām vai 

individuālā darba veicējam; 

 16.7. ja netiek pildītas normatīvo aktu prasības. 

Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu. Administratīvā 

pārkāpuma lietu izskata novada pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

17. Apturot tirdzniecības atļaujas darbību pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. 

18. Personai, pret kuru ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par 

tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu, pašvaldības izpilddirektora izsniegtā tirdzniecības 

atļauja tiek anulēta uz laiku, kamēr nav samaksāts uzliktais administratīvais sods vai nav 

stājies spēkā galīgais nolēmums par uzliktā soda spēkā neesamību. 

 

VI. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 
 

19. Persona, kas ir pārkāpusi šajos noteikumos noteikto kartību vai citus 

tirdzniecību reglamentējošos normatīvos aktus, ir saucama pie likumos noteiktās atbildības.  

 



 

VII. Kārtība, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atteikumu izsniegt 

tirdzniecības atļauju 
 

20. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Inčukalna novada domē. 

21.  Domes lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

 

VIII. Nobeiguma noteikumi 

 

22.  Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izlikšanas publiskā vietā. 

23.  Par minētajiem noteikumiem Inčukalna novada iedzīvotāji informējami tos 

publicējot vietējā laikrakstā un Inčukalna novada mājas lapā internetā, kā arī nodrošinot to 

bezmaksas pieejamību Inčukalna novada domē 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Blaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.pielikums 

 Inčukalna novada domes 

       2011.gada 18.maija  

saistošajiem noteikumiem Nr.10/2011 
 

TIRDZNIECĪBAS PIETIEKUMS 
Inčukalnā 

 

_______. _______. ___________ 
(datums) 

Inčukalna novada domei 
 

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai _______________________ 

________________________________________________________________ 
(paredzēta tirdzniecības norises vieta, laiks, ilgums un vēlamais ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņš) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Iesniedzot pietikumu norādu šādu informāciju (atzīmēt ar „X"): 

□ fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

□ juridiskas personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

□ tālruņa numurs, e-pasta adrese un citi saziņas līdzekļi  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

realizējamo preču grupas: 

□ visa veida lauksaimniecības produkcija un tās pārstrādes produkcija

____________________________________________________________________ ______

_______________________________________________________________ 

□ savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

□ mežu reproduktīvais materiāls 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

□ zivsaimniecības produkcija 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

□ mājsaimniecību amatniecības produkcija 



_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

□ lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

□ lietotas personiskās mantas 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

un pievienoju šādus dokumentus (atzīmēt ar „X"): 

□ saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija; 

□ 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; 

□ zemes lietošanas likumība, ja plānota pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas 

pārdošana; 

□ atsevišķiem uzņēmējdarbības vai saimnieciskās darbības veidiem vai preču tirdzniecībai 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešamo licenču apliecinoša kopija. 

 

 

Tirdzniecības pieteikuma iesniedzējs  _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

      ___________________________________ 

        (paraksts) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums 

 Inčukalna novada domes 

       2011.gada 18.maija  

saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2011 
 

INČUKALNA NOVADA DOMES 

TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA 
ielu tirdzniecībai un tirdzniecībai gadatirgos 

 

 

201_ .gada __________ . ________________  Nr. _________  
 

Izsniegta ______________________________________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas 

numurs) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 

Realizējamo preču grupas _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 

Tirdzniecības vieta_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Īpašie tirdzniecības noteikumi _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 

Atļauja derīga līdz ______________________________________________________________, 

uzrādot personu apliecinošu dokumentu un / vai reģistrācijas apliecību. 

 

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Inčukalna novada domes saistošo noteikumu un citu LR spēkā 

esošo normatīvo aktu ievērošanu. 

 

 

Inčukalna novada izpilddirektors ___________________ 
 

 

Z.v. 
 
Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā! 

 

 

 



Saistošo noteikumu  

„ Par ielu tirdzniecības kārtību Inčukalna novadā”  

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. projekts nepieciešams, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos 

pašvaldības pienākumus un regulētu kārtību, kādā tirdzniecības 

dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar novada 

pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu; 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

2.1. Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi 

par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 

tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9. punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu izdot saistošos noteikumus attiecībā uz ielu tirdzniecību; 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. pašvaldības budžetu ietekmēs, jo tiks iekasēta pašvaldības nodeva 

par tirdzniecību publiskajās vietās; 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Sekmēs uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības teritorijā, kā arī 

radīsies papildus iespēja tirgot savu izaudzēto un saražoto preci bez 

starpniekiem; 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Administratīvās procedūras: 

1) Fiziska vai juridiska persona iesniedz pieteikumu ar lūgumu 

izsniegt tirdzniecības atļauju Inčukalna novada domē; 

2) Inčukalna novada domes izpilddirektors izsniedz tirdzniecības 

atļauju; 

3) lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju  var pārsūdzēt Inčukalna 

novada domē; 

4) Inčukalna novada domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā 

tiesā; 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes 

procesā netika veiktas. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.Blaus 

 

 

 


