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Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Stopiņu
novadā
Izdoti saskaņā ar 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, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta
pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka:
1.1. ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidus un tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību;
1.2. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama ielu tirdzniecība sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai;
1.3. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu
norises vietā;
1.4. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.5. tirdzniecības dalībnieka, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja un tirdzniecības
organizatoru pienākumi kārtības nodrošināšanai;
1.6. kārtību kādā izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai tiek apturētas uz laiku
2. Noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kura vēlas saņemt Stopiņu novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) saskaņojumu ielas tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās
vietās un atļauju ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai, kā arī tirdzniecības
organizēšanai, atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā.
3. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.
4. Noteikumos lietotie jēdzieni ir interpretējami atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta
2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" sniegtajiem terminu skaidrojumiem.
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II. Ar pašvaldību saskaņojamie tirdzniecības veidi un tirdzniecības atļauju izsniegšanas
kārtība
5. Ar pašvaldību ir saskaņojami šādi ielu tirdzniecības veidi:
5.1.tirdzniecība ielu tirdzniecības vietās;
5.2.tirdzniecības organizēšana ielu tirdzniecības vietās;
5.3.tirdzniecība pasākumu laikā;
5.4.tirdzniecības organizēšana pasākumu laikā;
5.5.sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi pasākumu laikā;
6. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un saņemtu
pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai vai ielu tirdzniecībai:
6.1.tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu (pielikums Nr.1), norādot šādu
informāciju:
6.1.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu
un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;
6.1.2. realizējamo preču grupas;
6.1.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;
6.1.4. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ja tirdzniecība
paredzēta vairākās vietās.
6.2. tirdzniecības organizators iesniedz pašvaldībā iesniegumu (pielikums Nr.2), norādot šādu
informāciju:
6.2.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu
un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;
6.2.2. paredzētās ielu tirdzniecības organizēšanas vietu, norises laiku un ilgumu;
6.2.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā;
6.2.4. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šo noteikumu 6.1.1. apakšpunktā
minētā informācija par tirdzniecības dalībnieku.
7. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno:
7.1.saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju, izņemot publisko personu,
vai fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav
jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību;
7.2.dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju;
7.3.licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida
veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);
7.4.zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu
ražotu lauksaimniecības produkciju (iesniedz tikai fiziska persona);
7.5. tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas fotofiksācija, objekta novietne
mērogā M1:500, paredzamais tirdzniecības vietas aprīkojums;
7.6.rakstisku saskaņojumu ar nekustamā īpašuma (zemes/būves) īpašnieku vai tiesisko
valdītāju/nomnieku;
7.7.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.
8. Stopiņu novada domes priekšsēdētājs piecu darba dienu laikā izsniedz vai atsaka izsniegt
tirdzniecības atļaujas, tirdzniecības organizēšanas atļaujas, (pielikums Nr.3) izņemot gadījumos, kad
šajos noteikumos noteikts citādi. Šo noteikumus noteiktajā kārtībā iesniegtos dokumentus izskata un
visa veida atļaujas/saskaņojumus noformē Stopiņu novada Domes Kanceleja.
9. Ielu tirdzniecība pie komercobjektiem ir atļauta tikai ar komercobjekta īpašnieka (turētāja vai
valdītāja) rakstisku piekrišanu un Būvvaldes saskaņojumu.
10. Pirms ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanas ir maksājama
pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, saskaņā ar Stopiņu novada pašvaldības
2012.gada 28. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.27/12 „Par nodevām par tirdzniecību
publiskās vietās Stopiņu novadā”.
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11. Tirdzniecības dalībniekam pirms tirdzniecības veicināšanas pasākumiem, produktu publiskas
prezentācijas Stopiņu novadā ir jāsaskaņo tirdzniecības vieta ar pašvaldību. Šajā gadījumā ir
maksājama tirdzniecības nodeva.
12. Atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu.
13. Ja ir saņemta atļauja publisku pasākumu rīkošanai, vienlaicīgi pasākuma rīkotājam ir tiesības
organizētas tirdzniecību pasākuma laikā.
14. Ja atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām publiska pasākuma rīkošanai jāsaņem
pašvaldības atļauja vai saskaņojums, atļauja ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai
pasākuma laikā ir derīga, ja izsniegta atļauja vai saskaņojums publiska pasākuma rīkošanai.
15. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt pašvaldības noteikto
nodevu divkāršā apmērā.
16. Saskaņojums ar Stopiņu novada Būvvaldi tirdzniecības vietas dizaina risinājumam nepieciešams
tikai tad, ja tirdzniecību plānots veikt ilgāk par 3 dienām, un ja tiek izmantots tirdzniecības vietas
aprīkojums, vai tirdzniecība tiek veikta no speciālām iekārtām.
17. Ielu tirdzniecības vietām jānodrošina Stopiņu novada, Stopiņu novada ciemu raksturīgās
arhitektūras un vides saglabāšana. Tirdzniecības vietu dizaina risinājumu atbilstība gadalaiku,
gadskārtu, valsts svētku un vides estētiskajām prasībām tiek izskatīta individuāli un apstiprināta
būvvaldē.
18. Ja vienam tirdzniecības dalībniekam ir paredzēta tirdzniecība vairākās vietās, tad par katru
tirdzniecības vietas vizuālo noformēju Stopiņu novada Būvvalde lemj atsevišķi.
III Tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai iekārtošanas
saskaņošana un atļaujas ielu tirdzniecības izsniegšanai
19. 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.
20. Tirdzniecības vieta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Stopiņu novadā var būt tikai
ar piesaisti pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas vietai.
21. Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv gadījumā, kad
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā vietā un publiskajā vietā ir viena un tā
pati persona, kā arī pastāvīgo vietu un publiskā vietā plānoto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanas vietu nešķir zemesgabals.
22. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai iekārtošanai un saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai:
22.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu (pielikums Nr.4), norādot šādu
informāciju:
22.1.1. juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi,
kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;
22.1.2. realizējamo preču grupas;
22.1.3. paredzētās tirdzniecības vietu, laiku un ilgumu;
23. Tirdzniecības dalībnieks iesniegumam pievieno:
23.1. nodokļu maksātāja reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju;
23.2. dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju;
23.3. licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības
veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);
23.4. tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas fotofiksācija, objekta novietne
mērogā M1:500, paredzamais tirdzniecības vietas aprīkojums;
23.5. rakstisku saskaņojumu ar nekustamā īpašuma (zemes/būves) īpašnieku vai tiesisko
valdītāju/nomnieku;.
26. Stopiņu novada domes priekšsēdētājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas
pieņem lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai sabiedriskās ēdināšanas
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pakalpojumu sniegšanai un atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanu un izsniedz atļauju (pielikums
Nr.5) vai arī pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt saskaņojumu un atļauju un rakstiski informē par
to iesnieguma iesniedzēju.
27. Pirms ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas ir maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību
publiskās vietās, saskaņā ar Stopiņu novada pašvaldības 2012.gada 28. novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.27/12 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Stopiņu novadā”. Nodeva
nav jāmaksā par tirdzniecības vietu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kas tiek
iekārtota ar piesaisti pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas vietai.
28. Atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu.
IV. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko
pasākumu norises vietā
29. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā publisko
pasākumu norises vietā Domes priekšsēdētājs izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk par
pasākuma norises laiku.
30. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju tirdzniecībai publiskā vietā alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā publisko (sabiedrisko) pasākumu norises vietā, juridiskā
persona pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norāda:
30.1. juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, kontakttālruni;
30.2. tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;
30.3. tirdzniecības vietu skaitu.
31. Noteikumu 30.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus (pēc
nepieciešamības):
31.1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtās speciālās atļaujas (licences) alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecībai kopiju un/vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju;
31.2. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (nomnieku) par
paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
31.3. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises vietu un laiku.
V. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
32. Ar pašvaldību saskaņotās ielu tirdzniecības vietās/ ielu tirdzniecības organizēšanas gadījumos,
preču grupas, izņemot alkoholiskos dzērienus, netiek ierobežotas, taču ņemot vērā katra
pasākuma/vietas īpatnības, pašvaldība var pieņemt atsevišķus lēmumus par preču grupu
ierobežošanu/ papildināšanu un tirdzniecības vietu skaitu noteikšanu.
33. Tirdzniecības vietas atļauts iekārtot pēc tam, kad ir saņemta pašvaldības atļauja.
VI. Tirdzniecības dalībnieka, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja un tirdzniecības
organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai
34. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas Republikas
tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti un pašvaldības saistošie noteikumi.
35. Tirdzniecības dalībnieks vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs:
35.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanas vietā;
35.2. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;
35.3. par tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas izvietojuma un
vizuālā risinājuma ievērošanu;
35.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu konkrētajā ielu tirdzniecības vai sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā un 1,5 m rādiusā ap to, atkritumu urnu izvietošanu un to
savlaicīgu iztukšošanu;
35.5. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai vai sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
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35.6. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai vai sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem, kā arī iekārtu
un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu.
36. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:
36.1. par 35. punktā minēto nosacījumu ievērošanu;
36.2. par to, ka tirdzniecības vietā atrodas ar preci un tirdzniecību veic tikai:
36.2.1. tirdzniecības atļaujā norādītā persona;
36.2.2. norādītā fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs personas
pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru;
36.2.3. persona, kas ar atļaujā norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba
tiesiskās attiecības un ir attiecīgi pilnvarota.
37. Tirdzniecības dalībnieks ir tiesīgs sākt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas
montāžas darbus ne ātrāk kā 10 dienas pirms ielu tirdzniecības atļaujā norādītā atļaujas derīguma
termiņa sākuma.
38. Tirdzniecības dalībniekam sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas demontāžas
darbi jāveic ne vēlāk kā 10 dienas pēc tirdzniecības atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās.
39. Tirdzniecības organizatoram, tirdzniecības dalībniekam vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniedzējam aizliegts:
39.1. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;
39.2. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, valsts un pašvaldības iestāžu, vispārizglītojošo
mācību iestāžu darbu;
39.3. pārdot dzērienus stikla vai cita veida plīstošā iepakojumā pasākumu laikā;
39.4. izvietot ar realizējamo produkciju nesaistītu reklāmu;
39.5. aizsegt stacionārus reklāmas objektus. Aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus,
pasliktinot to redzamību;
39.6. reklamēt savu darbību izmantojot skaņas reklāmu.
40. Ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā jābūt pašvaldības
izsniegtajai tirdzniecības atļaujai.
41. Tirdzniecības dalībniekam, tirdzniecības organizatoram vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma
sniedzējam pēc kontrolējošās amatpersonas pieprasījuma jāuzrāda:
41.1. personu apliecinošs dokuments, uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, ja nepieciešams,
pilnvara;
41.2. tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas atļauja;
41.3. tirdzniecības vietas pase vai saskaņojums tirdzniecības vietas dizaina risinājumam;
41.4. citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.
42. VI nodaļas noteikumu neievērošana tiek pielīdzināta tirdzniecībai bez pašvaldības izsniegtas
atļaujas.
VII Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai anulēšana un apturēšana uz laiku
43. Pašvaldība ir tiesīga anulēt izsniegto atļauju normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
44. Pašvaldība ir tiesīga tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram izsniegtās atļaujas
darbību apturēt uz laiku līdz nepilnību novēršanai, ja:
44.1. tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas
ziņas;
44.2. patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta;
44.3. bez saskaņošanas ar pašvaldību ir mainītas atļaujā norādītās preču grupas;
44.4. tirdzniecības atļauja ir nodota citai personai;
44.5. tirdzniecības dalībnieks neievēro pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto
prasību izpildi;
44.6. Tirdzniecības vietas izskats neatbilst Būvvaldē saskaņotajai tirdzniecības vietas noformējuma
skicei/projektam.
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45. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt, lai tirdzniecības veicējs pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto
darbības vietu uz laiku, par to informējot ielu tirdzniecības atļaujas izsniedzēju, šādos gadījumos:
45.1. sakarā ar pašvaldībā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts,
ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);
45.2. sakarā ar paredzētajiem publiskajiem pasākumiem;
45.3. ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai;
45.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.
46. Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai anulēšanu
vai apturēšanu uz laiku, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. Izņemot punktos
45.1.,45.2., 45.3., minētajos gadījumos.
VIII. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole
47. Par noteikumu neievērošanu vainīgās personas var saukt pie administratīvās atbildības.
48. Par noteikumu neievērošanu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgi Stopiņu
novada Pašvaldības policijas darbinieki.
49. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un lēmumus pieņem Stopiņu novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
50. Par noteikumu pārkāpšanu tiek piemēroti sodi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
51. Ieņēmumi no naudas sodiem par noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti Stopiņu novada
pašvaldības pamatbudžetā.
52. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Stopiņu novada Pašvaldības policija.
IX. Administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
53. Domes priekšsēdētāja izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Stopiņu
novada Domē.
54. Stopiņu novada Domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
X. Pārejas noteikumi
55. Atļaujas ielu tirdzniecībai/organizēšanai publiskā vietā, kas ir izsniegtas līdz noteikumu spēkā
stāšanās brīdim, ir derīgas trīs mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.
56. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
Domes priekšsēdētāja vietniece

L. Kundziņa, tālr. 67910562
e-pasts: laila@stopini.lv

V. Paulāne
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Pielikums Nr. 1
Stopiņu novada domes
2012.gada 28. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 26/12
STOPIŅU NOVADA DOMEI
Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads,
LV-2130

1. Tirdzniecības dalībnieks:
__________________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas
kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., adrese, tālrunis)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.Faktiskā adrese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Kontaktinformācija:
3.1. tālruņa numurs: ________________________________
3.2. mobilā tālruņa numurs: __________________________
3.3. faksa numurs: ________________________________
3.4. e-pasta adrese: ________________________________
3.5. patenta numurs: ________________________________ ______. _______. ___________
(datums)

IESNIEGUMS
Atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai
4. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai Stopiņu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
________________________________________________________________________________
(tirdzniecības vieta)

Laikā no 201__.gada ____.________________ līdz 201___.gada _____._____________________.
Laikā no pulksten _____:____ līdz pulksten ____:_____
Tirdzniecību veikšu________________________________________________________________
(no galdiņa, mašīnas, pašvaldības iekārtotā vietā u.c.)

5. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas:
o pašu ražotā lauksaimniecības produkcija_____________________________________________
________________________________________________________________________________
o citas preces ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
o lietišķās mākslas, daiļamatniecības izstrādājumi_______________________________________
_______________________________________________________________________________
o pārtikas preces _______________________________________________________________
o nepārtikas preces______________________________________________________________
o sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi_______________________________________________
o bezalkoholiskie dzērieni ________________________________________________________
o alkoholiskie dzērieni (alus vai karstvīns)____________________________________________
o tabakas izstrādājumi ___________________________________________________________
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o pārējie (norādīt, kādi)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Pielikumā:
o saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju (ja personai saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir jāreģistrē saimnieciskā darbība);
o dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju;
o licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida
veikšanai ir nepieciešama licence;
o zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu
lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona;
o rakstisks saskaņojums ar nekustamā īpašuma (zemes/būves) īpašnieku vai tiesisko
valdītāju/nomnieku;
o 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;
o pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta
vairākās publiskās vietās.
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
Datums 201___.gada ____._____________________
____________________/_______________________
(paraksts) (vārds, uzvārds)
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Pielikums Nr. 2
Stopiņu novada domes
2012.gada 28. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 26/12
STOPIŅU NOVADA DOMEI
Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads,
LV-2130

1. Tirdzniecības organizators:
_____________________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas
kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., adrese, tālrunis)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.Faktiskā adrese:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Kontaktinformācija:
3.1. tālruņa numurs:_________________________________
3.2. mobilā tālruņa numurs:___________________________
3.3. faksa numurs:__________________________________
3.4. e-pasta adrese:_________________________________
3.5. patenta numurs:________________________________

IESNIEGUMS
Atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai
4. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdzniecības
organizēšanai Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
________________________________________________________________________________
(tirdzniecības vieta)

Laikā no 201___.gada ____._____________ līdz 201___.gada _____._______________________.
Laikā no pulksten _____:____ līdz pulksten ____:_____
Tirdzniecību veikšu________________________________________________________________
(no galdiņa, mašīnas utt.)

5. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas:
o pašu ražotā lauksaimniecības produkcija___________________________________________
______________________________________________________________________________
o citas preces __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
o lietišķās mākslas, daiļamatniecības izstrādājumi_____________________________________
_______________________________________________________________________________
o pārtikas preces _______________________________________________________________
o nepārtikas preces______________________________________________________________
o sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi_______________________________________________
o bezalkoholiskie dzērieni ________________________________________________________
o alkoholiskie dzērieni (alus vai karstvīns)____________________________________________
o tabakas izstrādājumi ___________________________________________________________
o pārējie (norādīt, kādi)
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
Pielikumā:
o saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju;
o tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku vai
fiziskas personas apliecinājums, saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var
nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas kopiju;
o rakstisks saskaņojums ar nekustamā īpašuma (zemes/būves) īpašnieku vai tiesisko
valdītāju/nomnieku;
o 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.
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Datums 201___.gada ____._____________________
____________________/_______________________
(paraksts) (vārds, uzvārds)
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Pielikums Nr. 3
Stopiņu novada domes
2012.gada 28. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 26/12

Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Talr. 67910518, fakss 67910532

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAI
201__.gada ____ . ___________________ Nr. __
________________________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,
individuālā darba veicēja reģ. Nr., patenta Nr.; adrese, tālrunis)

________________________________________________________________________________
(tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības organizators, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai)

Atļauts veikt tirdzniecību ar šādām preču grupām:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietā
________________________________________________________________________________
Laikā no 201___.gada ____.___________, pulksten ___:___ līdz 201___.gada

Īpašie tirdzniecības noteikumi:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Atļauja derīguma termiņš: līdz 201__.gada ________________
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Pielikums Nr. 4
Stopiņu novada domes
2012.gada 28. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 26/12
STOPIŅU NOVADA DOMEI
Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads,
LV-2130

1. Tirdzniecības dalībnieks:
__________________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese;
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., adrese, tālrunis)

___________________________________________________________________________
2.Faktiskā adrese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Kontaktinformācija:
3.1. tālruņa numurs: ________________________________
3.2. mobilā tālruņa numurs: __________________________
3.3. faksa numurs: _________________________________
3.4. e-pasta adrese: _________________________________
3.5. patenta numurs: ________________________________

IESNIEGUMS
Atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai – sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai
4. Lūdzu saskaņot sabiedriskās ēdināšanas vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
________________________________________________________________________________
(tirdzniecības vieta)

Pakalpojumu sniegšana ar piesaisti
pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai - _____________________________________________
(vietas adrese)

Laikā no 201__.gada ____.___________ līdz 201___.gada _____.___________________.
Laikā no pulksten _____:____ līdz pulksten ____:_____
Pielikumā:
o nodokļu maksātāja reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju;
o dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju;
o licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida
veikšanai ir nepieciešama licence;
o rakstisku saskaņojumu ar nekustamā īpašuma (zemes/būves) īpašnieku vai tiesisko
valdītāju/nomnieku.
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
Datums 201___.gada ____._____________________
____________________/______________________________________
(paraksts) (vārds, uzvārds)
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Pielikums Nr. 5
Stopiņu novada domes
2012.gada 28. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 26/12

Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Talr. 67910518, fakss 67910532

ATĻAUJA
SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANAI
201__.gada ____ . ___________________ Nr. __
__________________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,
individuālā darba veicēja reģ. Nr., patenta Nr.; adrese, tālrunis)

__________________________________________________________________________
(tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības organizators, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai)

Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā:
Pastāvīgās pakalpojuma sniegšanas vietas adrese

__________________________________________________________________________
Laikā no 201___.gada ____.___________, pulksten ___:___ līdz 201___.gada
_____.___________ līdz pulksten ____:_____

Atļauja derīguma termiņš: līdz 201__.gada ________________
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Stopiņu novada domes 2012.gada 28. novembra Saistošo noteikumu Nr.
26/12 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība
Stopiņu 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 saistošie noteikumi neietekmēs;

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

5.1. Administratīvās procedūras:
1) Fiziska vai juridiska persona iesniedz pieteikumu ar lūgumu
izsniegt tirdzniecības atļauju Stopiņu novada domē;
2) Stopiņu novada domes priekšsēdētājs izsniedz tirdzniecības
atļauju;
3) lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var pārsūdzēt Stopiņu
novada domē;
4) Stopiņu novada domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā
tiesā;
6.1. Saistošo noteikumu projekts pirms pieņemšanas tika publicēts
Stopiņu novada domes vietnē www.stopini.lv, citas konsultācijas ar
privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā netika
veiktas.

Domes priekšsēdētāja vietniece

L. Kundziņa, tālr. 67910562
e-pasts: laila@stopini.lv

V. Paulāne

