
 

2015.gada 29.jūlijā SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

Nr. SN 16/2015 

Izdoti 

Saulkrastu novada domes 

2015.gada 29.jūlija sēdē 

 (prot. Nr.11/2015§20) 

 

Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus statusa  

piešķiršanas kārtību Saulkrastu novadā 

 

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

un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440  

“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar  

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu  

 
Grozījumi ar:  

SND 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 18/2019 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka:  

1.1. kārtību, kādā ar Saulkrastu novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) saskaņojama 

tirdzniecības vietas iekārtošana;  

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 atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanai un izsniegtās ielu 

tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku 

vai anulēšanai;  

1.6. gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības 

dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās 

pieļaujamo apmēru;  

1.7. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss.  

2. 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 

 

3. Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Saulkrastu novadā) ir 

pašvaldības izveidota, speciāli ierīkota publiska ielu tirdzniecības vieta Ainažu ielā 8, 

Saulkrastos. 

4. Ārpus Noteikumu 3.punktā minētās vietas ir atļauta īslaicīga sezonāla rakstura preču 

pārdošana tirdzniecības vietā, kuras izveide rakstiski saskaņota ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku vai tiesisko valdītāju, novietnes vizuālais risinājums saskaņots ar Saulkrastu 

novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iestādes „Saulkrastu novada dome” (turpmāk 

– Dome) struktūrvienību – Saulkrastu novada būvvaldi (turpmāk – Būvvalde) un saņemta 

pašvaldības atļauja ielu tirdzniecībai. 



5. Kultūras, sporta, reliģisku, publisku, izklaides un svētku pasākumu vai citu pasākumu 

laikā, veicot tirdzniecību no transportlīdzekļiem, pārvietojamiem mazumtirdzniecības 

punktiem vai uz attiecīga pasākuma norises laiku iekārtotām tirdzniecības vietām vai 

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietām, tirdzniecības vietu rakstiski saskaņo ar 

pasākuma organizatoru.  

6. Saņemot pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, ir atļauta tirdzniecība no pārvietojama 

mazumtirdzniecības punkta arī gadījumos, kas nav uzskatāmi par īslaicīgu sezonāla 

rakstura preču pārdošanu. 

7. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, kuras iekārtojusi pašvaldība vai 

tirdzniecības vietu saskaņojusi pašvaldība. 

 

III. Tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošana un atļaujas ielu tirdzniecībai 

izsniegšana 

 

8. Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai, ielu tirdzniecībai vai 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, tirdzniecības dalībnieks vai 

tirdzniecības organizators (turpmāk arī – atļaujas saņēmējs) iesniedz pašvaldībā 

iesniegumu, kurā norāda Ministru kabineta 2010.gada 12. maija noteikumos Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 

organizēšanas kārtību” 15.punktā minēto informāciju. 

9. Atļaujas saņēmējs papildus noteikumu 8.punktā minētajam iesniegumam, pievieno šādus 

dokumentus:  

9.1. licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem 

aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja); 

9.2. dokumenta, kas apliecina tirdzniecības dalībnieka tiesības iesaistīties pārtikas 

apritē, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja tirdzniecība paredzēta ar pārtikas precēm;  

9.3. fiziska persona iesniedz zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju 

(uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības 

produkciju;  

9.4. tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas novietnes un vizuālā 

risinājuma skici, kas saskaņota ar Būvvaldi un nekustamā īpašuma īpašnieku vai 

tiesisko valdītāju;  

9.5. informāciju par pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un 

laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās. 

10. Tirdzniecības organizators papildus 8. un 9.punktā minētajai informācijai iesniedz 

tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā norāda katra tirdzniecības dalībnieka vārdu, 

uzvārdu, personas kodu vai nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu, vai juridiskās personas 

nosaukumu un nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu.  

11. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus pašvaldībā var iesniegt elektroniski, ja tie 

tiek sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

12. Saulkrastu novadā atļauju ielu tirdzniecībai, vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz 

vai atteikumu izsniegt saskaņojumu un atļauju pieņem Saulkrastu novada domes Atļauju 

komisija (turpmāk - Atļauju komisija). Lēmumu paraksta Atļauju komisijas 

priekšsēdētājs. 

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

pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās atbilstoši pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem par pašvaldības nodevām. 

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. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu 

tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu. Tirdzniecības maksa par ielu tirdzniecības 

vietu Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu rīkotajos pasākumos tiek noteikta atbilstoši  

Saulkrastu novada domes apstiprinātam cenrādim. 
Grozīts ar SND 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. Nr. SN 18/2019 

16. Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz uz laiku līdz 

vienam gadam.  

 

IV. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas 

 

17. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības 

veidam un vietai. 

18. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem 

nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā 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.  

19. Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībā ir 

tiesīga pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces, kas minētas pašvaldības 

izsniegtajā ielu tirdzniecības atļaujā.  

20. Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs saņemama, ievērojot 

pašvaldības saistošos noteikumus par atļaujas saņemšanu alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecībai novietnēs. 

 

V. Atļaujas saņēmēja pienākumi kārtības nodrošināšanai 

 

21. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par tirdzniecības normu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības 

vietā laikā. 

22. Atļaujas saņēmējs nodrošina ielu tirdzniecībā izmantojamo speciālo iekārtu atbilstību 

normatīvo aktu prasībām.  

23. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas 

atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu. 

24. Atļaujas saņēmējs nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir šādi dokumenti: 

24.1. pašvaldības izsniegtā ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauja; 

24.2. juridiskās personas vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecība vai tās 

kopija un fiziskai personai personu apliecinošs dokuments; 

24.3. atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai vai preču tirdzniecībai nepieciešamās 

licences kopija; 

24.4. citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti. 

25. Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tikai atļaujā norādītā 

persona - fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs personas 

pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai persona, kas ar 

norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba attiecības un ir attiecīgi 

pilnvarota. 

26. Atļaujas saņēmējam ir pienākums uzturēt tirdzniecības vietu tīrībā un kārtībā, nodrošināt 

atkritumu konteineru novietošanu un atkritumu savākšanu, kā arī pēc tirdzniecības 

pabeigšanas sakārtot tirdzniecības vietas apkārtni. 

27. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai 

personai.  

 

VI. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšana uz laiku 

 



28. Atļauju komisija var pieprasīt, lai ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības 

organizators pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku, šādos 

gadījumos:  

28.1. sakarā ar tirdzniecības teritorijā vai tai piegulošajā teritorijā vai ēkās veicamajiem 

remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma 

remonts u.c.); 

28.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus akceptējusi pašvaldība;  

28.3. ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai; 

28.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai. 

29. Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai 

darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, 

samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.  

 

VII. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība 

 

30. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā:  

30.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai 

juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, 

kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;  

30.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot 

oriģinālu);  

30.3. ar Būvvaldi saskaņotu tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu un vizuālo 

risinājumu; 

30.4.  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātus tirgus noteikumus un tirgus 

projektu. 

31. Lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu pieņem Saulkrastu novada dome.  

 

VIII. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes 

kontrole 

 

32. Administratīvā pārkāpuma procesu par šajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem 

līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Saulkrastu pašvaldības policijas 

amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Saulkrastu novada pašvaldības 

Administratīvā komisija.  
Grozīts ar SND 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. Nr. SN 18/2019 
33. Par šajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 

fiziskām personām līdz 100 naudas soda vienībām,  juridiskajām personām līdz 300 

naudas soda vienībām. 
Grozīts ar SND 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. Nr. SN 18/2019 
34. (Svītrots ar SND 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. Nr. SN 18/2019.) 

 

IX. Administratīvo aktu apstrīdēšana  

 

35. Atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Saulkrastu novada domē viena mēneša laikā no 

atteikuma saņemšanas dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 

 

  



 

29.07.2015. saistošo noteikumu Nr. SN16/2015 

Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību 

Saulkrastu novadā 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, un Ministru 

kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 

“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

9.punktu.  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu: 

1) kārtību, kādā ar Saulkrastu novada pašvaldību 

saskaņojama tirdzniecības vietas iekārtošana;  

2) tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora 

pienākumus kārtības nodrošināšanai;  

3)  tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;  

4) kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšana; 

5) nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai 

izsniegšanai un izsniegtās ielu tirdzniecības vai 

tirdzniecības organizatora atļaujas darbības 

apturēšanai uz laiku vai anulēšanai; 

6) gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs 

noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu 

tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās 

pieļaujamo apmēru; 

7) kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss; 

8) atbildību par šo noteikumu neievērošanu.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Noteikumi izdošana veicinās kārtību un likumību ielu 

tirdzniecības vietās, līdz ar to sakārtos uzņēmējdarbības 

vidi Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 



 


