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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000054750 
Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija  

tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv 

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Varakļānu novada domes  

30.03.2017. lēmumu Nr.3.3 

 

 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI    Nr. 4 

 

Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Varakļānu 
novadā  

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 3.punktu, MK 12.05.2010. 

noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 8.1 un 

9.punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 

8.panta pirmo daļu 
 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka: 

1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Varakļānu novada 

pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju; 

1.1.1. ielu tirdzniecībai vai organizēšanai publiskā vietā; 

1.1.2. ielu tirdzniecībai vai organizēšanai pasākumu laikā; 

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; 

1.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas 

darbības anulēšanai vai apturēšanai uz laiku; 

1.6. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu 

norises vietās; 

1.7. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss; 
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1.8. atbildību par šo noteikumu neievērošanu. 

2. Atļauju ielu tirdzniecības vietas ierādīšanai vai atteikumu, tirdzniecības dalībniekam vai 

tirdzniecības organizatoram, pieņem  pašvaldība. 

3. Ielu tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram ir jānorāda savā iesniegumā nepieciešamos 

komunikācijas veidus, kas ir nepieciešams, lai veiktu ielu tirdzniecību publiskā vai pasākuma laikā. 

4. Pašvaldība nodrošina ar komunikācijām, iespēju robežās, ielu tirdzniecības dalībniekus 

un organizatorus.  

5. Komunikāciju maksa tiek aprēķināta no patērētā daudzuma.  

6. Informācija par ielu tirdzniecību un ar to saistītā informācija tiek ievietota Varakļānu 

novada mājaslapā. 

7. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt pašvaldības saskaņojumu ielu 

tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības 

iekārtotās ielu tirdzniecības vietās, vai ielu tirdzniecības organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu. 

 

II. Tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošana un atļaujas ielu tirdzniecībai 

izsniegšana 

 
8.  Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai, vai 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, un saņemtu pašvaldības atļauju ielu 

tirdzniecības organizēšanai, vai ielu tirdzniecībai: 

8.1.  tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu (1.pielikums); 

8.2. tirdzniecības organizators iesniedz pašvaldībā iesniegumu (2.pielikums); 

8.2.1.  papildus tirdzniecības organizators iesniedz tirdzniecības dalībnieku sarakstu 

(3.pielikums), kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku.  

9. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības 

organizators var iesniegt arī elektroniski, ievērojot visus nosacījumus par elektronisko 

dokumentu noformēšanu. 

10.  Lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un atļaujas ielu 

tirdzniecībai, vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu, vai atteikumu izsniegt 

saskaņojumu un atļauju pieņem pašvaldības izpilddirektors piecu darba dienu laikā no 

iesnieguma saņemšanas. 

11.  Ja iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, pašvaldības izpilddirektors 

nosaka termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot iesniedzējam. Ja noteiktajā termiņā nav 

iesniegti pieprasītie dokumenti, iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas. Iesniegtie dokumenti 

tiek atgriezti pēc iesniedzēja pieprasījuma. 
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12.  Pašvaldības izpilddirektors neizsniedz 11.punktā minēto atļauju ja: 

12.1. atbilstoši noteikumu un normatīvo aktu prasībām nav iesniegti visi nepieciešamie 

dokumenti; 

12.2. Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir noteikti ierobežojumi konkrētajiem 

tirdzniecības veidiem; 

12.3. nav samaksāta nodeva;  

12.4. iesniedzējs atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 

13. Saņemot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju, ir maksājama 

pašvaldības nodeva, atbilstoši pašvaldības apstiprinātiem un spēkā esošiem saistošajiem 

noteikumiem.  

 

14. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā 

esošajā nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu 

par katru pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku 

sarakstam, maksā tirdzniecības organizators. 

15. Vienas tirdzniecības vietas laukums  ir 4m reiz 3m. 

16. Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai (4.pielikums) izsniedz 

uz laiku līdz vienam gadam. 

 

III. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi 

kārtības nodrošināšanai 
 

17. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, kuru iekārtojusi pašvaldība 

vai tirdzniecības vieta ir saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko 

valdītāju, kas nav pašvaldība. 

18. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas Republikā 

spēkā esošie tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti un pašvaldību saistošie 

noteikumi. 

19. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs: 

19.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu attiecīgajā tirdzniecības vietā; 

19.2. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu; 

19.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma ievērošanu; 

19.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā. 

20. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs: 

20.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita patvaļīgu palielināšanu; 
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20.2.  par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma (platības un citu nosacījuma 

ievērošanu); 

20.3. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās. 

21. Tirdzniecība dalībniekam un organizatoram aizliegts:  

21.1. nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai personai; 

21.2. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus; 

21.3. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, valsts un pašvaldības iestāžu darbu; 

21.4. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību 

un uztveršanu; 

21.5. aizsegt pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogu un 

reklāmas stendu; 

21.6.  traucēt piekļuvi ieejai ēkā / izejai no ēkas, tostarp evakuācijas izejai; 

21.7.  izvietot ar realizējamo produkciju nesaistītu reklāmu; 

21.8. neatļautās vietās izvietot slēgtas teltis, noliktavas un nojumes ar nolaižamām 

sienām vai cita veida norobežojošas konstrukcijas. 

22. Tirdzniecības dalībniekam pēc norādīto amatpersonu, kas ir minētas šo noteikumu 

VIII. nodaļā, kā arī pēc uzraudzības un kontroles institūciju amatpersonu pieprasījuma 

jāuzrāda: 

 

22.1.  personu apliecinošs dokuments; 

22.2. tirdzniecības atļauja ( un citus nepieciešamos dokumentus). 

 

 IV. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības jomā 

 

23. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā jāsaskaņo, ja tās darbība 

tiek veikta publiskā vietā un nav attiecināma uz teritorijām, kuras iekārtotas 

pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai.  

24. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un saņemtu 

pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā, persona pašvaldībā iesniedz 

iesniegumu (5.pielikums).  

25. Noteikumu 24.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus (pēc 

nepieciešamības): 

25.1. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;  
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25.2. tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par 

tirdzniecības dalībnieku vai fiziskas personas, kurai atbilstoši nodokļu jomu 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, 

apliecinājuma, ka tā neveic saimniecisko darbību, kā arī nenodarbina citas 

personas, kopiju; 

25.3. PVD atļauja ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai;  

26. Atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas samaksas. 

 

V. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas 

 

27. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem 

aktiem nav jāreģistrē saimnieciska darbība, ielu tirdzniecība ir tiesīga pārdot Ministru 

kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 ,,Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 

7.punktā minētās preces. 

 
VI. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšana uz laiku 

 

28. Varakļānu  novada pašvaldības izpilddirektors var pieprasīt, lai tirdzniecības veicējs 

pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku, informējot par to ielu 

tirdzniecības atļaujas izsniedzēju šādos gadījumos: 

28.1. sakarā ar novadā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada 

remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c); 

28.2. sakarā ar paredzētajiem publiskajiem pasākumiem, kurus akceptējusi 

pašvaldība; 

28.3. ja tas traucē pašvaldības funkciju veikšanai; 

28.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai. 

29. Izpilddirektors pieņem lēmumu par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības 

organizēšanai darbības apturēšanu uz laiku. 

30. Kompetentām institūcijām (policijai, ugunsdzēsējiem u.c.) ir tiesības apturēt 

tirdzniecību, ja tas ir nepieciešams. 

 

VII. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma 

tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās 

 
31. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma 

tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā pašvaldība izsniedz uz pieprasīto 
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laika periodu, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku. 

32. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju tirdzniecībai publiskā vietā alkoholisko 

dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises 

vietā, juridiskā persona pašvaldībā iesniedz iesniegumu (6.pielikums).  

33. Noteikumu 32. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus: 

33.1. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par 

paredzēto tirdzniecību; 

33.2. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises vietā un 

laikā; 

33.3. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtās speciālās atļaujas (licences) 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopiju (uzrādot oriģinālu) un/vai alus 

mazumtirdzniecības licences kopiju (uzrādot oriģinālu). 

34. Atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izsniedz pēc nodevas samaksas. 

35. Alkoholisko dzērienu tirdzniecība nav pieļaujama kapsētu teritorijās, izglītības 

iestādēs, bērnu un rotaļu laukumos, ārstniecības iestādēs un to tuvumā. 

 

VIII. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība 

 

36. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirgus izveidošanai pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā iesniedz iesniegumu 

(7.pielikums).  

37. Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.  

38. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, 

pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.  

39. Lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, tirgus atrašanās vietu un to teritorijas robežas noteikšanu, kā arī par tirgus 

statusu piešķiršanu pieņem Varakļānu  novada dome. 

 

 

IX. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu, noteikumu 

izpildes kontrole 

 

40. Par noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie likumā paredzētās 
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administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas administratīvo kodeksu. 

41. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo noteikumu pārkāpšanu izskata Varakļānu 

novada Administratīvā komisija. 

42. Šo noteikumu uzraudzību un kontroli veic Varakļānu novada pašvaldības kārtībnieki 

un pilnvarotas amatpersonas. 

 

X. Noslēguma jautājums 

 

43. Šie noteikumi stājas spēkā likuma ”Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā. 

 

Domes priekšsēdētājs       M.Justs 


