APSTIPRINĀTS
ar Apes novada domes
24.08.2017. lēmumu Nr. 130 (prot.14, 7.p.)
Pagaidu kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība publiskās vietās Apes novada
teritorijā
Izdota saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”14.panta
pirmās daļas 3.punktu, 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
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Pagaidu kārtība (turpmāk tekstā – KĀRTĪBA) nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami
ar Apes novada pašvaldību (turpmāk tekstā - pašvaldība), tirdzniecības organizēšanas kārtību,
tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtību, tirdzniecības nodevu nomaksas kārtību līdz
brīdim, kad tiek izdoti atbilstoši saistošie noteikumi.
1.2. KĀRTĪBĀ lietotie termini:
1.2.1. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija – likumīgu zemes lietotāju pašu audzēta,
iegūta un ražota lauksaimniecības produkcija, kā arī no pašu ražotās
lauksaimniecības produkcijas iegūtie pārstrādes produkti;
1.2.2. tirdzniecības atļauja — pašvaldības izsniegta speciāla rakstveida atļauja, kura apliecina, ka
fiziska vai juridiska persona šajos noteikumos noteiktā kartībā ir saskaņojusi
tirdzniecības vietu, laiku, tirdzniecībai paredzēto preču grupas, samaksājusi pašvaldības
noteikto tirdzniecības nodevu un ir tiesīga uzsākt tirdzniecību;
1.2.3. tirdzniecības nodevas maksātāji - fiziskas un juridiskas personas, kuras iesnieguši
iesniegumu par tirdzniecības atļaujas saņemšanu;
1.2.4. tirgotāji - fiziskas un juridiskas personas, kuras pēc tirdzniecības atļaujas saņemšanas un
tirdzniecības nodevas samaksāšanas realizē preču grupas šajos noteikumos noteiktās
vietās un kārtībā;
1.3. Šie noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt pašvaldības saskaņojumu ielu
tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības
organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Publiskās tirdzniecības vietas
2.1. Apes novada teritorijā ir šādas pašvaldības noteiktas tirdzniecības vietas:
2.1.1. Apes pilsētā un pagastā:
2.1.1.1. Stāvlaukumā pie veikala “Unibode”;
2.1.1.2. Stāvlaukumā Stacijas ielā pie mājas Nr. 7;
2.1.1.3. Avotu ielā un estrādes teritorijā gadatirgu un pasākumu laikā;
2.1.1.4. Pie Apes pilsētas kapiem;
2.1.1.5. Pie Apes meža kapiem.
2.1.2. Gaujienas pagastā:
2.1.2.1. Centra stāvlaukumā Gaujienas ciemā;
2.1.2.2. Muižas kompleksa un estrādes teritorijā gadatirgu un pasākumu laikā;
2.1.2.3. Pie Gaujienas kapsētas.
2.1.2.4. Gaujienas estrādes teritorijā.
2.1.3. Virešu pagastā:
2.1.3.1. Virešu ciemā laukumā pie pagasta pārvaldes ēkas;
2.1.3.2. Vidagas ciemā centra stāvlaukumā;
2.1.4. Trapenes pagastā:

2.1.4.1. Trapenes ciema centrā laukumā pie autobusu pieturas;
2.1.4.2. Trapenes estrādes teritorijā.
3. Tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtība
3.1. Lai saņemtu pašvaldības atļauju tirdzniecībai publiskās vietās, ielu tirdzniecības organizēšanai un
pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem:
3.1.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu (pielikums Nr. 1), norādot
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.punktā
noteikto informāciju:
3.1.1.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas
nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi,
kontakttālruni un elektroniskā pasta adresi;
3.1.1.2. realizējamo preču grupas;
3.1.1.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;
3.1.1.4. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ja
tirdzniecība paredzēta vairākās vietās.
3.2. Iesniegumi ar pievienotiem dokumentiem iesniedzami elektroniski, nosūtot tos uz pašvaldības
elektroniskā pasta adresi administracija@ape.lv, vai personīgi iesniedzot tos Apes novada
domē, Gaujienas, Virešu un Trapenes pagasta pārvaldēs.
Iesniegumam jāpievieno
dokuments, kas apliecina tirdzniecības nodevas nomaksu atbilstoši Apes novada domes
24.09.2015. saistošo noteikumu Nr. 18/2015 “Par pašvaldības nodevām Apes novadā”
noteiktajam.
3.3. Atļaujas izsniedz:
3.3.1. Apes novada dome par visu novada teritoriju;
3.3.2. Gaujienas pagasta pārvalde par tirdzniecību Gaujienas pagasta teritorijā;
3.3.3. Trapenes pagasta pārvalde par tirdzniecību Trapenes pagasta teritorijā;
3.3.4. Virešu pagasta pārvalde par tirdzniecību Virešu pagasta teritorijā;
3.3.5. Gadatirgu un pasākumu laikā ar rīkojumu nozīmēti pašvaldības darbinieki.
3.4. Atļauja ir derīga tikai atļaujā norādītā vietā un laikā.
3.5. Tirdzniecību drīkst uzsākt tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas. Veicot tirdzniecību pie
tirdzniecības vietas izvietojams informāciju, kurā norādīts tirgotāja nosaukums, reģistrācijas Nr.
un pievienota pašvaldības izsniegta atļauja tirdzniecībai konkrētā vietā un laikā.
3.6. Pašvaldība ir tiesiska apturēt izsniegtās tirdzniecības vai tirdzniecība organizatora atļaujas darbību
uz laiku, ja:
3.6.1. tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators apzināti pašvaldībai ir sniedzis
nepatiesas ziņās;
3.6.2. konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi;
3.6.3. patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta;
3.6.4. bez saskaņošanas ar pašvaldību mainītas atļaujā norādītās preču grupas;
3.6.5. tirdzniecības atļauja ir nodota citai personai;
3.6.6. tirdzniecības dalībnieks neievēro pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos
noteikto prasību izpildi.
4. Noslēguma jautājumi
4.1. Šīs KĀRTĪBAS ievērošanas uzraudzību veic pašvaldības administratīvās komisijas locekļi un
pašvaldības pilnvarotas personas.
4.2. Šajā lēmumā noteiktā kārtība stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri un ir spēkā līdz Saistošo
noteikumu, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība publiskās vietās Apes novada
teritorijā, apstiprināšanai.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Pielikums Nr.1
Apes novada domes 24.08.2017. lēmumam Nr.130 (prot.14, 7.p.).
” Par pagaidu kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta
tirdzniecība publiskās vietās Apes novada teritorijā”

PIETEIKUMS
TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀS VIETĀS APES NOVADA TERITORIJĀ

1.Tirdzniecības dalībnieks
_____________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese, fiziskās personas
_____________________________________________________________________
vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ.Nr., adrese, kontakttālrunis)
vai
(reģistrācijas numurs komercreģistrā
vai Uzņēmumu reģistrā)

(personas kods)

2. Faktiskā adrese _______________________________________________
____________________________________________________LV-_______
3.Kontaktinformācija:
3.1.tālruņa numurs
3.2.mobīlā tālruņa numurs
3.3.faksa numurs
3.4.e-pasta adrese
3.5.patenta numurs

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

4. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai
Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
___________________________________________________________________
(tirdzniecības vieta)
Laikā no _____________________ līdz ______________________
Laikā no plkst._________________ līdz _______________ ______
Tirdzniecību veikšu _______________________________________________________
(no galdiņa, mašīnas utt.)
5.Tirdzniecības 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 ražotas 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;
 lietotas 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;
 saldējums no speciālām iekārtām;
 loterijas biļetes;
 galda spēles un spēles;
 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;
 pārējie (norādīt, kādi)_____________________________________________
Pielikumā:
 saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopija, izņemot publisko
personu, vai fiziskas personas, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājumus, ka tā neveic
saimniecisko darbību;
 dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē, kopija;
 licences (speciālās atļaujas) kopija, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības
veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);
 kvīts par pašvaldības nodevas nomaksu,
 pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība
paredzēta vairākās publiskās vietās.
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Datums: ______.gada ___._____________
Paraksts: ___________________________

Pielikums Nr.2
Apes novada domes 24.07.2017. lēmumam Nr.130
” Par pagaidu kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta
tirdzniecība publiskās vietās Apes novada teritorijā”

ATĻAUJA Nr.___
TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀS VIETĀS APES NOVADA TERITORIJĀ
Izsniegta ____________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds

_____________________________________________________________________
, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ.Nr., patenta Nr.; adrese, kontakttālrunis)

atļauts veikt tirdzniecību ar šādām preču grupām:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietā
_____________________________________________________________________
laikā no plkst._________ līdz __________
Atļauja derīga no _____.gada____.___________ līdz ______.gada____.___________

Atļauju izsniedza:
_____________________________________________________________________
(Amats, paraksts, paraksta atšifrējums)
Datums

