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2021.gada 4.marts SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

Nr. SN 6/2021 

 

Apstiprināti 

Saulkrastu novada domes 

2021.gada 4.marta domes ārkārtas sēdē 

 (prot. Nr.5/2021§3)  

 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN 

16/2015 “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 

  

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN 

16/2015 „Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Saulkrastu 

novadā” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

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

izveidotas, speciāli ierīkotas publiskās ielu tirdzniecības vietas: 

 

 
Tirdzniecības vietas adrese 

Tirdzniecības vietās realizējamo preču 

grupas 

3.1. 

Rīgas ielā 9A un pie Rīgas ielas 

9A, Saulkrastos, 2 (divas) 

tirdzniecības vietas 

Suvenīri ar Saulkrastu vai Latvijas tematiku,  

medus un medus produkti. 

3.2. Pie Ainažu ielas 8, Saulkrastos; 

Griezti ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi, Ziemassvētkiem paredzēti 

nocirstu vai podos augošu dažādu sugu 

skuju koki, puķes un dārzeņu stādi, dēsti, 

sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas, savvaļas 

ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi, 

mežu reproduktīvais materiāls. 
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3.3. 

Pie Ainažu ielas 13b, Saulkrastos, 

(kad.Nr. 80130020046) 4 (četras) 

tirdzniecības vietas: 

 

 

3.3.1. 2 tirdzniecības vietas 
Suvenīri ar Saulkrastu vai Latvijas tematiku, 

medus un medus produkti. 

3.3.2. 2 tirdzniecības vietas 
Pludmales piederumi, bezalkoholiskie 

dzērieni, saldējums, cukurvate. 

3.4. 

Neibādes iela, Svētku iela 

(Saulkrastu Mežaparks), 

Saulkrastos, 8 (astoņas) 

tirdzniecības vietas: 

 

3.4.1. 4 tirdzniecības vietas  
Pārtikas preču tirdzniecība, bezalkoholiskie 

dzērieni, alkoholiskie dzērieni. 

3.4.2. 1 tirdzniecības vieta  Aktīvās atpūtas inventāra noma 

3.4.3. 2 tirdzniecības vietas 
Koordināciju un kustību attīstošu  elementu 

izvietošana (tīkli, batuti, u.c.) 

3.4.4. 1 tirdzniecības vieta  Suvenīri ar Saulkrastu vai Latvijas tematiku. 

3.5. 
Ainažu iela 42A (Estrādes parks) 

3 (trīs) tirdzniecības vietas: 
 

3.5.1. 1 tirdzniecības vieta 
Koordināciju un kustību attīstošu  elementu 

izvietošana (tīkli, batuti, u.c.) 

3.5.2. 1 tirdzniecības vieta Aktīvās atpūtas inventāra noma. 

3.5.3. 1 tirdzniecības vieta 
Pārtikas preču tirdzniecība, bezalkoholiskie 

dzērieni un alkoholiskie dzērieni 

3.6. 
Bērzu aleja, Zvejniekciemā, 

Saulkrastu nov. 

Pārtikas preču tirdzniecība (ātro uzkodu 

piedāvājums), bezalkoholiskie dzērieni. 

3.7. 
Noliktavas iela 10 (skeitlaukums), 

Saulkrasti 

Pārtikas preču tirdzniecība, bezalkoholiskie 

dzērieni. 

 

2. Papildināt 4.punktu ar teikumu šādā redakcijā:  “Par tirdzniecības vietas izveidi, kas ir 

ārpus 3. punktā minētajām vietām un, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir Saulkrastu 

novada pašvaldība, lēmumu pieņem Saulkrastu novada dome.”. 

 

3. Papildināt 7.punktu ar teikumu “Pašvaldības saskaņojums tirdzniecības vietas 

iekārtošanai ir saņemts, ja personai ir izsniegta ielu tirdzniecības atļauja.”. 

 

4. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā: “Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības 

organizēšanai izsniedz uz iesniegumā norādīto laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. 

Pašvaldības izveidotās, speciāli ierīkotās publiskās ielu tirdzniecības vietās, atļauju ielu 

tirdzniecībai izsniedz uz termiņu līdz 3 mēnešiem.”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs           N.Līcis 

 

  



 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN 

16/2015 „ Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību 

Saulkrastu novadā”” 

 paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Lai sakārtotu pilsētas vidi un nodrošinātu vizuāli pievilcīgu ielu 

tirdzniecības vietu esamību, pašvaldība plāno izveidot jaunas 

tirdzniecības vietas. Ar noteikumu projektu, atbilstoši Ministru 

kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 

tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8.3.apakšpunktam, paredzēts 

noteikt tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi izdoti, lai: 

- noteiktu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 

- noteiktu atļaujas termiņu pašvaldības izveidotajās, speciāli 

ierīkotajās publiskās ielu tirdzniecības vietās; 

- noteiktu kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par 

tirdzniecības vietu izveidi, papildus  pašvaldības 

izveidotajām, speciāli ierīkotajām publiskās ielu 

tirdzniecības vietām, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir 

Saulkrastu novada pašvaldība. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Atļaujas ielu tirdzniecībai izsniedz pašvaldības Atļauju komisija.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 
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