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APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada Domes
22.06. 2011. lēmumu Nr.150 (prot.Nr.11.,6§.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. jūnija
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
„Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā”
Dundagas novada Dundagas pagastā
2011.gada 22. jūnijā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu,
43.panta pirmās daļas 3.punktu;
likuma “Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 4.punktu;
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu

1.
Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka prasības un kārtību ielu
tirdzniecības organizēšanā Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – pašvaldība).
2.
Ielu tirdzniecība un ielu tirdzniecības organizēšana ir atļauta visā pašvaldības
teritorijā. Pašvaldība ir tiesīga neizsniegt atļauju ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības
organizēšanai, ja šādas tiesības paredz normatīvie akti un minēto atļauju neizsniegšana ir
pamatota.
3.
Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības
organizēšanai, tirdzniecības dalībnieks vai organizators iesniedz noteikumu pielikumā Nr.1
vai Nr.2 noteiktā parauga iesniegumu Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskajam
dienestam vai Kolkas pagasta pārvaldē.
4.
Iesniegumu izskata Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītājs vai
Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs, kas izsniedz noteikumu pielikumā Nr.6 vai Nr.7 noteiktā
parauga ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju vai pieņem lēmumu par
atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Lēmumu var
apstrīdēt Dundagas novada Domē. Dundagas novada Domes lēmumu var pārsūdzēt
administratīvajā tiesā.

5.
Nodevu apmēri par tirdzniecības vietām noteikti saistošo noteikumu pielikumā Nr.3,
Nr.4. un Nr.5.
6.
Nodeva jāsamaksā pirms ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas
atļaujas saņemšanas Dundagas novada pašvaldības norēķinu kontā vai kasē.
7.
Ja tirdzniecības dalībnieks veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažādiem
nodevu objektiem, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas apmēra.
8.
No nodevu samaksas atbrīvojamas:
8.1.
fiziskās personas, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, izņemot pašu iegūto svaigo zivju produktu
pārdevēji un izņemot tirdzniecības vietās, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
fiziskās personas, kuras tirgo tikai pašražotus amatniecības un rokdarbu izstrādājumus;
8.2.
8.3.
fiziskās personas, kuru tirdzniecības vietas atrodas uz pašu īpašumā esošas zemes.
9.
Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram par saviem līdzekļiem
jānodrošina nepārtrauktu tirdzniecības vietas tīrību un kārtību.
10.
Pēc tirdzniecības beigām tirdzniecības vieta un vieta ap to 3 metru rādiusā
tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāsaved kārtībā ne vēlāk kā 2 stundu
laikā.
11.

Noteikumi tiek publicēti un stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

G.Abaja

Pielikums Nr.1
Dundagas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā”
(apstiprināti ar Dundagas novada Domes
2011.gada 22.jūnija sēdes lēmumu Nr.150)
Dundagas novada pašvaldībai
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas
kods/ juridiskās personas nosaukums un
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs/
publiskās personas nosaukums un nodokļu
maksātāja reģistrācijas numurs

adrese

tālrunis, e-pasts
IESNIEGUMS
ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai
Lūdzu Dundagas novada pašvaldību atļaut veikt ielu tirdzniecību saskaņā ar turpmāk
minētajiem nosacījumiem.
1)

Realizējamo preču grupas:

2)
Paredzētā tirdzniecības norises vieta,
laiks un ilgums

Pielikumā:
1)
Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu –
vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek
plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks
veikta minētajā nekustamajā īpašumā uz __________ lapām;
2)
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 uz __________ lapām;
3)
Pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība
paredzēta vairākās publiskās vietās uz __________ lapām;

4)
Saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai Ministru
kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punktā minētās 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 uz __________ lapām.
201__.gada ___.___________
(paraksts)

Dundagas novada Domes priekšsēdētāja

(paraksta atšifrējums)

G.Abaja

Pielikums Nr.2
Dundagas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā”
(apstiprināti ar Dundagas novada Domes
2011.gada 22.jūnija sēdes lēmumu Nr.150)
Dundagas novada pašvaldībai
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas
kods/ juridiskās personas nosaukums un
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs/
publiskās personas nosaukums un nodokļu
maksātāja reģistrācijas numurs

adrese

tālrunis, e-pasts
IESNIEGUMS
ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai
Lūdzu Dundagas novada pašvaldību atļaut veikt ielu tirdzniecību saskaņā ar turpmāk
minētajiem nosacījumiem.
1)
Tirdzniecībai paredzēto preču grupas
tirdzniecības organizēšanas vietā:
2)
Paredzētā ielu tirdzniecības
organizēšanas vieta, norises laiks un ilgums

Pielikumā:
1)
Tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta Ministru kabineta 2010.gada
12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.1.apakšpunktā minētā informācija par
tirdzniecības dalībnieku un pievienots šo Ministru kabineta noteikumu 15.7.punktā minētais
dokuments uz __________ lapām;
2)
Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu –
vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek
plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks
veikta minētajā nekustamajā īpašumā uz __________ lapām;
3)
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 uz __________ lapām;
4)
Pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu kustības maršruti un laiki, ja tirdzniecība
paredzēta vairākās publiskās vietās uz __________ lapām;
5)
Saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai Ministru
kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punktā minētās 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 uz __________ lapām.
201__.gada ___.___________
(paraksts)

Dundagas novada Domes priekšsēdētāja

(paraksta atšifrējums)

G.Abaja

Pielikums Nr.3
Dundagas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā”
(apstiprināti ar Dundagas novada Domes
2011.gada 22.jūnija sēdes lēmumu Nr.150)
NODEVU APMĒRI PAR VIENU IELU TIRDZNIECĪBAS VIETU

Nodeva par tirdzniecības vietu, ja ielu tirdzniecībā tiek tirgoti
šādi nodevas objekti

Nodevas apmērs par
dienu (bez PVN)

pārtikas produkti
alkoholiskie dzērieni (izņemot alu)
alus
pārtikas produkti un alkoholiskie dzērieni
tikai zivis
suvenīri
rūpniecības preces
loterija
atrakcijas
citas preces

Ls 3,00
Ls 5,00
Ls 3,00
Ls 7,00
Ls 1,00
Ls 1,00
Ls 3,00
Ls 10,00
Ls 10,00
Ls 3,00

Dundagas novada Domes priekšsēdētāja

G.Abaja

Pielikums Nr.4
Dundagas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā”
(apstiprināti ar Dundagas novada Domes
2011.gada 22.jūnija sēdes lēmumu Nr.150)
NODEVU APMĒRI PAR VIENU TIRDZNIECĪBAS VIETU
DUNDAGAS UN KOLKAS TIRGŪ, GADATIRGOS, PUBLISKOS PASĀKUMOS

Rūpniecības preces, pārtikas
preces – rūpnieciskā ražojuma
Pašvaldības administratīvajā
teritorijā dzīvojošo
iedzīvotāju un uzņēmumu
ražotā produkcija (dārzeņi,
medus, stādi, konditoreja,
u.tml.)

tirgus dienās – 3,70
tirgus dienās –
0,90

Citu tirgotāju ražotā
produkcija (dārzeņi, stādi)

tirgus dienās –

Citu tirgotāju tirgotie
rūpnieciski ražotie
konditorejas izstrādājumi

tirgus dienās –

Citu tirgotāju ražotā
produkcija (gaļas
izstrādājumi)

tirgus dienās –

1,30

1,90

3,10

gadatirgū, publiskos
pasākumos – 6,00
gadatirgū,
publiskos
pasākumos – 1,30

gadatirgū,
publiskos
pasākumos – 1,50
gadatirgū,
publiskos
pasākumos – 2,50
gadatirgū,
publiskos
pasākumos – 4,90

Pielikums Nr.5
Dundagas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā”
(apstiprināti ar Dundagas novada Domes
2011.gada 22.jūnija sēdes lēmumu Nr.150)

NODEVU APMĒRI PAR VIENU IELU TIRDZNIECĪBAS VIETU
PUBLISKU PASĀKUMU LAIKĀ UN VIETĀ
(ar plānoto apmeklētāju skaitu virs 1000)
Nodeva par tirdzniecības vietu, ja ielu tirdzniecībā tiek tirgoti
šādi nodevas objekti

Nodevas apmērs par
dienu (bez PVN)

pārtikas produkti
alkoholiskie dzērieni (izņemot alu)
alus
pārtikas produkti un alkoholiskie dzērieni
tikai zivis
suvenīri
rūpniecības preces
loterija
atrakcijas
citas preces

Ls 20,00
Ls 50,00
Ls 30,00
Ls 70,00
Ls 10,00
Ls 10,00
Ls 15,00
Ls 20,00
Ls 20,00
Ls 20,00

Dundagas novada Domes priekšsēdētāja

G.Abaja

Pielikums Nr.6
Dundagas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā”
(apstiprināti ar Dundagas novada Domes
2011.gada 22.jūnija sēdes lēmumu Nr.150)

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAI
Dundagas novada Dundagas pagastā
2011.gada ___._____________

Nr.__________

(juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
(publiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)

atļauts veikt tirdzniecību

(tirdzniecības norises vieta)

(realizējamo preču grupas)

no 20___.gada ___.___________ plkst._____ līdz 20___.gada ___.___________ plkst._____
(atļaujas derīguma termiņš)

(īpašie tirdzniecības noteikumi)

(atļaujas izdevēja amats)

(atļaujas izdevēja paraksts)

(atļaujas izdevēja vārds, uzvārds)

z.v.

Dundagas novada Domes priekšsēdētāja

G.Abaja

Pielikums Nr.7
Dundagas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā”
(apstiprināti ar Dundagas novada domes
2011.gada 22.jūnija sēdes lēmumu Nr.150.)

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI
Dundagas novada Dundagas pagastā
2011.gada ___._____________

Nr.__________

(juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
(publiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)

atļauts veikt ielu tirdzniecības organizēšanu

(tirdzniecības organizēšanas vieta)

(realizējamo preču grupas)

no 20___.gada ___.___________ plkst._____ līdz 20___.gada ___.___________ plkst._____
(atļaujas derīguma termiņš)

(īpašie tirdzniecības noteikumi)

(atļaujas izdevēja amats)

(atļaujas izdevēja paraksts)

(atļaujas izdevēja vārds, uzvārds)

z.v.

Dundagas novada Domes priekšsēdētāja

G.Abaja

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2011.gada 22.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka prasības un kārtību ielu tirdzniecības organizēšanā Dundagas
novada pašvaldībā
Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 3.punkta, 43.panta pirmās daļas 3.punkts; likuma “Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 4.punkta; Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 9.punkta
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Praksē konstatēta nepieciešamība izdot saistošos noteikumus, kuri nosaka prasības un kārtību
ielu tirdzniecības organizēšanā Dundagas novada pašvaldībā
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Iespējams iegūt finanšu līdzekļus no nodevu iekasēšanas.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiek noteiktas tirdzniecības vietas. Zemes gabalu īpašnieki, uz kuru zemes notiek
tirdzniecība, tiek pasargāti no patvaļīgas viņu zemes izmantošanas tirdzniecībai, jo atļaujas
saņemšanai nepieciešams zemes īpašnieka saskaņojums. Noteikta arī iespēja vērtēt, vai
izvēlētā tirdzniecības vieta netraucē citus uzņēmējus. Ir iespēja neatļaut tirgoties, ja tiek
pārkāpti noteikumi, tādā veidā uzlabojot uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Lēmumu var apstrīdēt Dundagas novada domē. Domes lēmumu var pārsūdzēt normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Domes priekšsēdētāja
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