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APSTIPRINĀTS 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6 

Par tirdzniecības  kārtību Jaunpils  novadā 
2013. gada  24. aprīlī 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru 
kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"  9.punktu un „Alkoholisko dzērienu aprites likuma” 8.panta 
pirmo daļu.  

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1.  Saistošie noteikumi nosaka: 
1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Jaunpils novada 

pašvaldību (turpmāk tekstā – pašvaldību) ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu; 

1.2.  tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai; 
1.3.  tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 

1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu 
tirdzniecības vietās; 

1.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības 
apturēšanai uz laiku. 

1.7. kārtību , kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar vietējo  pašvaldību tirgus 

noteikumus 
1.8. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu 

norises vietās. 
2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras nodarbojas ar tirdzniecību pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, izmantojot pašvaldības ierādītās tirdzniecības vietas vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietas. 

3. Saistošajos noteikumos lietoti termini atbilstoši 2010. gada 12. maija Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas 

kārtību”. 
4. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju. 
 

II. TIRDZNIECĪBAS VIETĀS  REALIZĒJAMO PREČU GRUPAS 

5. Jaunpils  novada administratīvajā teritorijā ir atļauta ielu tirdzniecība ar sekojošām preču grupām: 

5.1. nepārtikas preces; 
5.2.  pārtikas preces; 

5.3. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, pašaudzētiem ziediem, dārzeņiem, ogām, stādiem, dēstiem; 
5.4. savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, sēnēm un savvaļas ziediem; 

5.5. mežu reproduktīvo materiālu; 
5.6. pašu iegūtus svaigas zvejas produktiem un medījamiem dzīvniekiem vai to gaļu nelielos apjomos 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos;  

5.7. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā 
organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai; 

5.8. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti 
personiskām vajadzībām. 

5.10. pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem; 

5.11. bezalkoholiskiem dzērieniem;  
5.11. karstajām uzkodām; 

5.12. tabakas izstrādājumi; 
5.13. alkoholiskie dzērieni  

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
http://www.likumi.lv/doc.php?id=210696
http://www.likumi.lv/doc.php?id=210696
http://www.likumi.lv/doc.php?id=88009


III. TIRDZNIECĪBAS VIETAS 

6.  Jaunpils novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas: 

6.1.  Jaunpils novada centrā: 
 6.1.1. Tirdzniecības vietā  uz zemesgabala „Pasta dīķis”; 

6.1.2. Laukumā  pie  „Pasta mājas”; 
6.1.3. Laukumā pie Jaunpils  pils pasākumu laikā  – atbilstoši pasākuma tematikai nepieciešamās 

preces ( nosaka rīkotājs) 

6.1.4. Jaunpils parkā pasākumu laikā atbilstoši pasākuma tematikai nepieciešamās preces ( nosaka 
rīkotājs) 

6.1.5. Jaunpils  sporta laukumā pasākumu laikā  – atbilstoši pasākuma tematikai nepieciešamās 
preces ( nosaka rīkotājs) 

6.2. Viesatu  pagastā :  

6.2.1. Pie  nekustamā īpašuma „Viekaļas” 
6.2.2. Pie nekustamā īpašuma „Draudzības” 

6.2.3.Viesatu  birzītē pasākumu laikā – atbilstoši pasākuma tematikai nepieciešamās preces ( nosaka 
rīkotājs) 

IV.  TIRDZNIECĪBAS VIETAS IEKĀRTOŠANAS SASKAŅOŠANAS KĀRTĪBA 
2. Lai saņemtu pašvaldības atļauju tirdzniecības dalībnieks vai  organizators iesniedz Jaunpils novada domē 

vai Viesatu pagasta  pārvaldē iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem (1. pielikums) 

11.Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus tirdzniecības dalībnieks vai organizators var iesniegt arī 
elektroniski, ievērojot visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

12.Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata un lēmumu  par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai 
atteikšanu izsniegt atļauju piecu darba dienu laikā pieņem Jaunpils  novada domes priekšsēdētājs . 

13. Pašvaldības iestāžu organizētajos gadatirgos un pasākumos kā tirdzniecības atļauja var darboties arī 

nodokļa administratora  izsniegtais čeks par  vienreizējas  tirdzniecības nodevas samaksu, saskaņā ar 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā” 

14.Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu,  
15. Nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās  iekasē, saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par  

pašvaldības nodevām Jaunpils pagastā” 
16. Atļauju tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas par ielu tirdzniecību samaksas 

 
V. TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKA UN TIRDZNIECĪBAS ORGANIZATORA PIENĀKUMI 

KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ 

18. Tirdzniecības dalībniekam Jaunpils  novada administratīvajā teritorijā, papildus šajos noteikumos 

noteiktajam ir jāievēro arī visi Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, kas attiecas uz tirdzniecību. 
19. 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: 

19.1. pašvaldības izsniegtajai ielu tirdzniecības atļaujai; 
19.2. dokumentam, kas apliecina, ka persona ir veikusi pašvaldības nodevas apmaksu. 

20. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par: 

20.1. tirdzniecības noteikumu ievērošanu; 
20.2. sabiedrisko kārtību savā tirdzniecības vietā; 

20.3. sanitāro normu un tīrības ievērošanu savā tirdzniecības vietā; 
20.4. tukšā iepakojuma un izlietoto trauku savākšanu pēc tirdzniecības beigām. 

21.Tirdzniecības atļauju aizliegts nodot izmantošanai citām personām. 

 
VI. NOSACĪJUMI IELU TIRDZNIECĪBAS VAI TIRDZNIECĪBAS ORGANIZATORA 

ATĻAUJAS   APTURĒŠANAI UZ LAIKU 
22. Pašvaldība ir tiesīga apturēt uz laiku , ja: 

22.1.  konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi; 
5.1.1. tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas;  

5.1.3. patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta;  

5.1.4. bez saskaņošanas ar pašvaldību ir mainītas atļaujā norādītās preču grupas;  
5.1.5. tirdzniecības atļauja ir nodota citai personai;  

22.2. izsniegtā atļauja pazaudēta; 
23. Personai, pret kuru ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par tirdzniecības noteikumu 

pārkāpšanu, pašvaldības izsniegtā tirdzniecības atļauja tiek anulēta uz laiku, kamēr nav samaksāts uzliktais 

administratīvais sods vai nav stājies spēkā galīgais nolēmums par uzliktā soda spēkā neesamību. 
24. Apturot vai anulējot tirdzniecības atļaujas darbību pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. 



 

VII. KĀRTĪBA, KĀDĀ SASKAŅOJAMA  SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA 

25. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta 
publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kurām piešķirts 

tirgus statuss. 
26.  Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā un saņemtu ielu 

tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, pašvaldībā  jāiesniedz iesniegums, 

norādot ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, laiku un preču sortimentu. 
27. Saskaņojot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā: pašvaldība 5 darba dienu 

laikā izsniedz  minēto atļauju. 
28. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās aizliegts  : 

28.1.   bojāt zaļo zonu un apstādījumus; 

28.2.   traucēt gājēju plūsmu un satiksmi. 
 

VIII. KĀRTĪBA , KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS TIRGUS STATUSS UN TIRGUS PĀRVALDĪTĀJS SASKAŅO AR VIETĒJO 
PAŠVALDĪBU TIRGUS NOTEIKUMUS 

29. Lai izveidotu jaunu tirgu, persona iesniedz pašvaldībā  iesniegumu, Būvvaldē saskaņotu tirgus projektu. 
Lēmumu par jauna tirgus lietderību, atrašanās vietu, teritorijas robežām un projekta akceptēšanu pieņem 

dome. 

30. Pēc tirgus projektā paredzēto izveidošanas un iekārtošanas darbu pabeigšanas dome lemj par tirgus 
statusa piešķiršanu. 

31. Tirgus noteikumus saskaņo reizi gadā. 
32.  Tirgus pārvaldnieks iesniedz pašvaldībā  tirgus noteikumu projektu. 

33.  Pirms tirgus noteikumu saskaņošanas jāiesniedz Valsts policijas un Pārtikas un veterinārā dienestam 

atzinums par tirgus noteikumiem  
34. Lēmumu par tirgus noteikumu saskaņošanu pieņem dome mēneša laikā pēc noteikumu iesniegšanas  

 
IX. ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBAS VIETĀS 

SABIEDRISKO PASĀKUMU NORISES VIETĀS 
35. Alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst veikt tikai tie 

komersanti, kas saņēmuši vienreizēju Jaunpils novada  pašvaldības atļauju alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumos - fizisko vai juridisko personu 
plānotos un organizētos sabiedrībai pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos 

publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības. 
 

36. Lai saņemtu  atļauju alkoholisko dzērienu tirdzniecībai, jāiesniedz pašvaldībai iesniegums (pielikums Nr.1) 

un   pasākuma organizatora rakstiska  piekrišana; 
38. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, 
atļauju izsniedz domes priekšsēdētājs  ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu 

saņemšanas dienas. 

39. Atļauju izsniedz uz konkrētā pasākuma norises laiku. 
40. Ja tirdzniecība plānota pasākumā, kas organizēts personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, netiek 

izsniegta izbraukuma tirdzniecības atļauja alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai. 

 
X. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM UN LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS 

KĀRTĪBA 
41. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu. Administratīvā pārkāpuma 

lietu izskata novada pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksu. 

42. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu pildīšanas, kā arī no 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem. 

43. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Jaunpils  novada domē Administratīvo aktu strīdus  

komisijā, Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu  var pārsūdzēt Jaunpils novada domei. 
44. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Jaunpils  novada pašvaldības policija. 

 
X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

45. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis” 

 
Domes priekšsēdētāja           L.Gintere 



 PIELIKUMS Nr. 1  

Jaunpils  novada domes 

2013.gada 24. aprīļa  
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6 

Tirdzniecības dalībnieks (rakstīt drukātiem burtiem) 
 

Juridiskās personas nosaukums __________________________________________________________ 

 
reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālr., e-pasts _________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Fiziskās personas vārds, uzvārds _________________________________________________________ 
 

personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., adrese, tālr. e-pasts_______________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

                                                IESNIEGUMS 
 Lūdzu  izsniegt atļauju: 

     ielu tirdzniecībai  

     ielu tirdzniecības organizēšanai 

      sabiedriskās ēdināšanas  pakalpojumu sniegšanai 

      tirgus statusa saskaņošanai 

_____________________________________________________________________________________ 
(tirdzniecības vieta) 

 
No 20 ____ . gada  ____.     ____________________   līdz 20 ____.  gada ____.____________________ 

 

No plkst.  _________________________ līdz plkst. ___________________________________________ 
 

Tirdzniecību veikšu________________________________________________________________________  
                                                           no galdiņa, mašīnas (marka, reģ. Nr.)  

Realizējamo preču grupas: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

   Pielikumā (atzīmēt ar krustiņu): 

 saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot  oriģinālu), izņemot publisko 

personu, vai fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu  reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav 

jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību; 

 dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot oriģinālu);  
 licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, 

uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence; 

  zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar 

pašu ražotu  lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona; 

 saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;  
 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;   
  pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās 

publiskās vietās. 

  citi 

________________________________________________________________________________________ 
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 
 

Datums ____________________                                       Paraksts _______________________ 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr. 6 

Par ielu tirdzniecības  kārtību Jaunpils  novadā 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

      Saistošie noteikumi paredz vienotas prasības tirdzniecības saskaņošanai 
publiskās vietās ar pašvaldību un rada nepieciešamību Jaunpils novada 

domei izdot atbilstošas atļaujas. 
     Projekts nepieciešams, lai izpildītu likumā "Par pašvaldībām" 43.panta 

pirmās daļas 3.punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo 

daļu 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.punktā noteiktos pašvaldības pienākumus un 
regulētu kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators 

saskaņo ar Jaunpils novada pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek saskaņota un saņemta atļauja 
ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas un 

organizēšanas nosacījumus, nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu 
tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz 

laiku, atbildību un pienākumus kārtības nodrošināšanai. Alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu 
norises vietās. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

3.1. Nav plānota saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu.  

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot 
jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju 

kompetenci. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 

sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts 

iedzīvotāji, privātpersonas – fiziskās un juridiskās personas, kuras novada 
administratīvajā teritorijā vēlas pārdot preces ielu tirdzniecībā publiskās 

vietās vai organizēt ielu tirdzniecību.  

4.2. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta labvēlīga ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā. Noteikti kritēriji un 

kārtība ielu tirdzniecības vietu saskaņošanai. 

5. Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Privātpersonām un juridiskajām  personas  saistošo noteikumu 
piemērošanā, jāvēršas  novada domē vai Viesatu pagasta pārvaldē 

5.1.2. novada pašvaldības policists kontrolē saistošo noteikumu 
piemērošanu. 

5.2. Saistošie noteikumi precizē veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 
Atļaujas tirdzniecības jomā, tostarp īslaicīgai ielu tirdzniecībai pasākumu 

laikā, izsniegs novada dome 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar 

sabiedrības pārstāvjiem – tirdzniecības dalībniekiem un tirdzniecības 
organizatoriem.  

6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma 
raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas 

pašvaldības mājaslapā internetā www.jaunpils.lv un saņemto sabiedrības 
pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot 

lietderības apsvērumus, tie iekļauti saistošajos noteikumos. 

6.3. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības 
mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana. 

 


