PROJEKTS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2014. gada 29. maija lēmumu Nr.__/5
(protokols Nr. 5)
Saistošie noteikumi Nr. 14
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles 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 Dobeles novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā”” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 2.1.1. apakšpunktu jaunā redakcijā:
„2.1.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu saskaņā ar 2. un 2.1
pielikumu“.
2. Izteikt saistošo noteikumu 2.1.2. apakšpunktu jaunā redakcijā:
„2.1.1. tirdzniecības organizators iesniedz pašvaldībā iesniegumu saskaņā ar
3.pielikumu“.
3. Svītrot saistošo noteikumu 2.2.1. apakšpunktu.
4. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 2.2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2.8. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šāda informācija:
2.2.8.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods (ja persona nav reģistrējusi
saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja persona ir
reģistrējusi saimniecisko darbību);
2.2.8.2. juridiskai personai - nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
un juridiskā adrese”.
5. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 2.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2.9. apliecinājumu, ka fiziska persona atbilstoši likumam „Par iedzīvotāja ienākuma
nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas
personas“.
6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4. punktā skaitļus un vārdus „2010. gada 25. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 6” ar skaitļiem un vārdiem „2013. gada 26. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 19”.
7. Aizstāt saistošo noteikumu 6.1.1. apakšpunktā vārdu „numuru” ar vārdu „kodu”.
8. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
9. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 2.1 pielikumu (2. pielikums).
10. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

11. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).
Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

1. pielikums
Dobeles novada pašvaldības 2014. gada 29. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 14
2. pielikums
Dobeles novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
1. Tirdzniecības dalībnieks (rakstīt drukātiem burtiem)
(juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai fiziskās personas,
kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību, vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

___________________________________________________________________________
(reģistrācijas numurs komercreģistrā)
2. Kontaktinformācija:
2.1. juridiskā/dzīvesvietas adrese
2.2. tālruņa numurs
2.3. faksa numurs
2.4. e-pasta adrese

IESNIEGUMS
3. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai
Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
___________________________________________________________________________
(tirdzniecības vieta)
Laikā no ________________________ līdz _________________________
Laikā no plkst. ___________________ līdz _________________________
Tirdzniecību veikšu___________________________________________
(no galdiņa, mašīnas u.c.)
4. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas:
augkopības produkti;
lopkopības produkti;
svaigi zvejas produkti;
biškopības produkti;
grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu un
dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;
augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;
mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;
mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas
meža atjaunošanai);
savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;
lietotās personiskās mantas;
rūpnieciski ražotas pārtikas preces;
rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;
pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi;
bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;
alus un alkoholiskie dzērieni;
tabakas izstrādājumi;
saldējumu no speciālām iekārtām;
loterijas biļetes;
galda spēles un spēles;
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;
pārējie (norādīt, kādi) ______________________________________________.

Atkārtotas atļaujas saņemšanai norādu, ka pašvaldībai iepriekš sniegtā
informācija par tirdzniecībai paredzēto preču grupām nav mainījusies.
Pielikumā:
dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopija;
licences (speciālās atļaujas) kopija, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem uzņēmējdarbības veida
veikšanai ir nepieciešama licence;
ar pašvaldības būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas
vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
saskaņojums 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.
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Datums ____________________
Paraksts _______________________

2. pielikums
Dobeles novada pašvaldības 2014. gada 29. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 14
2.1 pielikums
Dobeles novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
1. Tirdzniecības dalībnieks (rakstīt drukātiem burtiem)
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)

____________________________________________________________________________

2. Kontaktinformācija:
2.1. dzīvesvietas adrese
2.2. tālruņa numurs
2.3. e-pasta adrese

IESNIEGUMS
3. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai
Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
___________________________________________________________________________
(tirdzniecības vieta)
Laikā no ________________________ līdz _________________________
Laikā no plkst. ___________________ līdz _________________________
Tirdzniecību veikšu___________________________________________
(no galdiņa, mašīnas u.c.)
4. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas:
augkopības produkti;
lopkopības produkti;
svaigi zvejas produkti;
biškopības produkti;
grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;
Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu un
dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;
augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;
mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;
mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas
meža atjaunošanai);
savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;
lietotās personiskās mantas;
rūpnieciski ražotas pārtikas preces;
rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;

pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi;
bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;
alus un alkoholiskie dzērieni;
tabakas izstrādājumi;
saldējumu no speciālām iekārtām;
loterijas biļetes;
galda spēles un spēles;
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;
pārējie (norādīt, kādi) ______________________________________________.

Atkārtotas atļaujas saņemšanai norādu, ka pašvaldībai iepriekš sniegtā
informācija par tirdzniecībai paredzēto preču grupām nav mainījusies.
Pielikumā:
dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopija;
licences (speciālās atļaujas) kopija, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem uzņēmējdarbības veida
veikšanai ir nepieciešama licence;
ar pašvaldības būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas
vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
saskaņojums 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.
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
Datums ____________________
Paraksts _______________________

APLIECINĀJUMS

Es, ____________________________________________________________ apliecinu,
ka neveicu saimniecisko darbību un saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” man
nav jāreģistrējas kā saimnieciskā darbības veicējam, kā arī nenodarbinu citas personas.
______________________________
(paraksts)

3. pielikums
Dobeles novada pašvaldības 2014. gada 29. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 14
3. pielikums
Dobeles novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
1. Tirdzniecības organizators (rakstīt drukātiem burtiem)
(juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai fiziskās personas vārds, uzvārds,
personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, ja persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību)

___________________________________________________________________________

(reģistrācijas numurs komercreģistrā)
2. Kontaktinformācija:
2.1. juridiskā/dzīvesvietas adrese
2.2. tālruņa numurs
2.3. faksa numurs
2.4. e-pasta adrese

IESNIEGUMS
3. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietu iekārtošanu un izsniegt atļauju tirdzniecības
organizēšanai Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
_____________________________________________________________________________
(organizēšanas vieta)
Laikā no __________ līdz _____________
Laikā no plkst. ________ līdz ________
4. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas:
augkopības produkti;
lopkopības produkti;
svaigi zvejas produkti;
biškopības produkti;
grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;
Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu un
dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;
augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;
mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;
mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas
meža atjaunošanai);
savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;

lietotās personiskās mantas;
rūpnieciski ražotas pārtikas preces;
rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;
pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi;
bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;
alus un alkoholiskie dzērieni;
tabakas izstrādājumi;
saldējumu no speciālām iekārtām;
loterijas biļetes;
galda spēles un spēles;
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;
pārējie (norādīt, kādi) ______________________________________________.

Atkārtotas atļaujas saņemšanai norādu, ka pašvaldībai iepriekš sniegtā
informācija par tirdzniecībai paredzēto preču grupām nav mainījusies.
Pielikumā:
tirdzniecības dalībnieku saraksts;
ar pašvaldības būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas
vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
saskaņojums 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 ___________________
Paraksts ___________________

4. pielikums
Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 29.maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 14
4. pielikums
Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009115092
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobele.lv

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAI
201 .gada _________ . ___________________

Nr. _______

___________________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums (firma), vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, adrese)

___________________________________________________________________________
atļauts veikt / organizēt ielu tirdzniecību ar šādām preču grupām:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietā
_____________________________________________________________________
Laikā no plkst. _____________________ līdz ____________________________
Īpašie tirdzniecības noteikumi: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
Atļauja derīga no 201__.gada _____ _________ līdz 201__.gada ________________

Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors
Domes priekšsēdētājs

A. Vilks
A.SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu
„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Dobeles novadā””
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Sadaļas paskaidrojums
Grozījumi un precizējumi saistošajos noteikumos nepieciešami
sakarā ar grozījumiem, kas izdarīti MK 2010.gada 12.maija
noteikumos Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību”, Komerclikumā un citos normatīvajos aktos.
Pašvaldība 2013.gada 26.septembrī ir izdevusi jaunus saistošos
noteikumus Nr.19 „Par Dobeles novada pašvaldības
nodevām”, ar kuru spēkā stāšanos spēku zaudēja 2010.gada
25.februāra saistošie noteikumi Nr.6 „Par Dobeles novada
pašvaldības nodevām”, tādējādi jāizdara grozījums noteikumu
2.4.punktā, attiecīgi labojot datumu un numuru. Komerclikuma
13.panta pirmajā daļā izdarīti grozījumi, kas nosaka, ka
reģistrācijas apliecību komersantam izsniedz tikai pēc
rakstveida pieprasījuma saņemšanas komercreģistra iestādē,
atbilstoši kuriem grozīti arī citi normatīvie akti, un Uzņēmumu
reģistrā reģistrētajiem subjektiem, piemēram, uzņēmējiem,
biedrībām u.c., turpmāk vairs nav pienākums valsts un
pašvaldību iestādēs uzrādīt reģistrācijas apliecību vai iesniegt
tās kopiju. Par to, vai konkrētais subjekts ir reģistrēts
Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, ir jāpārliecinās pašai
iestādei, kam tas nepieciešams.
Precizēti saistošo noteikumu pielikumi.
Nav ietekmes

Nav ietekmes

5.Informācija par
Nav ietekmes
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Priekšsēdētājs

Nav attiecināms

A.SPRIDZĀNS

