Apstiprināti
ar 2011. gada 17. augusta
Inčukalna novada domes sēdes lēmumu,
protokols Nr. 13-16.§.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta 1.
daļas 3. punktu,
un MK noteikumu nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 15/2011
„Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.10/2011 „Par ielu tirdzniecības
kārtību Inčukalna novadā””
Izdarīt pašvaldības domes 2011. gada 18. maija saistošajos noteikumos Nr.
10/2011 „Par ielu tirdzniecības kārtību Inčukalna novadā” šādus grozījumus
1. Izteikt noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:
„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.”

Domes priekšsēdētājs

A.BLAUS

Saistošo noteikumu Nr.15/2011
„Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 10/2011 „ Par ielu tirdzniecības
kārtību Inčukalna novadā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
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;
2.1. 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

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

5.1. Administratīvās procedūras:
1) Fiziska vai juridiska persona iesniedz pieteikumu ar lūgumu
izsniegt tirdzniecības atļauju Inčukalna novada domē;
2) Inčukalna novada domes izpilddirektors vai Vangažu pilsētas
pārvaldes vadītājs izsniedz tirdzniecības atļauju;
3) lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var pārsūdzēt
Inčukalna novada domē;
4) Inčukalna novada domes lēmumu var pārsūdzēt
administratīvajā tiesā;
6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta
izstrādes procesā netika veiktas.

A.Blaus

