LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2019.gada 21.martā

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 4, 1.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 37
Apē

Par Apes novada domes 28.02.2019. saistošo noteikumu Nr.3/2019 „Par ielu tirdzniecību un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā” precizēšanu
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - ministrija) 2019.gada
13.marta vēstuli Nr. 1-18/2271 par saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019, un atzīstot, ka ministrijas
atzinumā iekļautie norādījumi ir ņemti vērā un, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu, 45.panta ceturto daļu, Apes novada dome
nolemj:
1. Precizēt Apes novada domes 28.02.2019. saistošos noteikumus Nr. 3/2019 „Par ielu tirdzniecību un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā” saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.
2. Precizētos saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā ar
drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.3/2019 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību
Apes novadā” uz 8 lpp. ar 12 pielikumiem pie saistošajiem noteikumiem uz 13 lpp. un paskaidrojuma
rakstu uz 1 lpp.

Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
APSTIPRINĀTI
Ar Apes novada domes
28.02.2019. sēdes lēmumu Nr. 23
(prot.Nr.3, 3. p.)
PRECIZĒTI
Ar Apes novada domes
21.03.2019. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.37
(prot.Nr.4, 1.p.)
Vēl nav stājušies spēkā
Apes novada domes 28.02.2019. saistošie noteikumi Nr.3 /2019
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 8.1, 9.punktu, 15.8., 19.7. un
26.9.apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:
1.1. publiskās ielu tirdzniecības vietas Apes novada administratīvajā teritorijā;
1.2. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Apes novada
pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu
tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai
1.3. kārtību, kādā izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai ar
Pašvaldību saskaņotās publiskās vietās;
1.4. kārtību, kādā ar Pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un
saņemama ielu tirdzniecības atļauja;
1.5. Pašvaldības noteikto nodevu par tirdzniecību publiskā vietā un nodevas likmes;
1.6. ielu tirdzniecības dalībnieka un ielu tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības
nodrošināšanai;
1.7. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.8. kārtību, kādā saskaņojama ar Pašvaldību alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība
izbraukuma tirdzniecība sabiedrisko pasākumu norises vietās;
1.9. nosacījumus Pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizatora
atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

1.10. nosacījumus, kad Pašvaldība ir tiesīga noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta Pašvaldības
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašumā;
1.11. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Apes novada
pašvaldību tirgus noteikumus.
2. Noteikumos lietotie termini atbilst Ministru kabineta 2010. gada 12.maija noteikumos Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” ( turpmāk – Noteikumi Nr. 440) lietotajiem terminiem.
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām 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.
II. Publiskās ielu tirdzniecības vietas Apes novada administratīvajā teritorijā
4. Apes novada administratīvajā teritorijā noteiktas šādas publiskas vietas, kur saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgu Pašvaldības saskaņojumu var nodarboties ar ielu
tirdzniecību:
4.1. Apes pilsētā un pagastā:
4.1.1. Stāvlaukums pie veikala „Unibode” - Dzirnavu iela 1, Ape, Apes pilsēta, LV-4337;
4.1.2. Stāvlaukums Apes pilsētā - Stacijas ielā pie mājas Nr.7;
4.1.3. Apes pilsētā - Avotu iela, Aptiekas iela, Jaunā iela un Apes pilsētas estrādes teritorija
gadatirgu un pasākumu laikā;
4.1.4. Pie Apes pilsētas kapiem;
4.1.5. Pie Apes meža kapiem.
4.2. Gaujienas pagastā:
4.2.1. Stāvlaukums Gaujienas ciemā pie Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas – “Baznīckalns”,
Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads;
4.2.2. Gaujienas muižas kompleksa un estrādes teritorija gadatirgu un pasākumu laikā;
4.2.3. Pie Gaujienas kapsētas.
4.3. Virešu pagastā:
4.3.1. Virešu ciemā laukumā pie pagasta pārvaldes ēkas - „Vecvireši”, Virešu pagasts, Apes
novads;
4.3.2. Vidagas ciemā centra stāvlaukumā pie veikala SIA LAR&CO – “Vidaga”, Vidaga,
Virešu pagasts, Apes novads.
4.4. Trapenes pagastā - Trapenes ciema centrā laukumā pie sabiedriskās autobusu pieturvietas.
5. Pašvaldība var noteikt arī citas publiskās tirdzniecības vietas konkrēta pasākuma laikā ar atsevišķu
Apes novada domes lēmumu.
III. Tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtība
6. Lai saņemtu saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai, un saņemtu pašvaldības atļauju ielu
tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai,
tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators iesniedz Pašvaldībā attiecīgu iesniegumu:
6.1. atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai publiskā vietā - 1.pielikums;
6.2. atļaujas saņemšanai tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecībai publiskā vietā - 2.pielikums;
6.3. atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai pasākuma laikā - 3.pielikums;
6.4. atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā - 4.pielikums;
6.5. atļaujas saņemšanai tirdzniecībai no transporta līdzekļa - 5.pielikums.
7. Iesniegumi ar pievienotiem dokumentiem iesniedzami elektroniski, nosūtot tos uz Pašvaldības
elektroniskā pasta adresi tirgus@ape.lv, nosūtot pa pastu - Stacijas iela 2, Ape, Apes novads,
LV-4337, vai personīgi iesniedzot tos Apes novada domē, Gaujienas, Virešu vai Trapenes
pagasta pārvaldē. Iesniegumam jāpievieno dokuments, kas apliecina tirdzniecības nodevas
nomaksu atbilstoši šiem Noteikumiem.
8. Iesniedzot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus elektroniski, tirdzniecības dalībnieks vai
tirdzniecības organizators, ievēro visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu.

9. Ja iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Pašvaldības izpilddirektors vai
Pašvaldības attiecīgais pagasta pārvaldes vadītājs, 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.
10. Tirdzniecības dalībnieku iesniegumu iesniegšana Pašvaldības organizētam pasākumam vai
organizētai ielu tirdzniecībai tiek uzsākta no brīža, kad tiek paziņots par ielu tirdzniecības vai
pasākuma norises laiku pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv, un tiek pārtraukta desmit
dienas pirms Pašvaldības organizētā pasākuma vai ielu tirdzniecības norises brīža.
11. Iesniegumu izskata un, saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai, atļaujas ielu
tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu, vai atteikumu izsniegt
saskaņojumu un atļauju par šo Noteikumu 4.1. apakšpunktā norādītajām publiskajām vietām ielu
tirdzniecībai, izsniedz Pašvaldības izpilddirektors piecu darba dienu laikā no iesnieguma
saņemšanas brīža.
12. Iesniegumu izskata un, saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai, atļaujas ielu
tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu, vai atteikumu izsniegt
saskaņojumu un atļauju par šo Noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunktā norādītajām
publiskajām vietām ielu tirdzniecībai, izsniedz Pašvaldības attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs
piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
13. Izskatot saņemtos iesniegumus par atļaujas izsniegšanu, Pašvaldības izpilddirektors vai
Pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs, ņem vērā šādus kritērijus pirms atļaujas izsniegšanas:
13.1. tirdzniecības sortiments atbilstoši pasākuma koncepcijai;
13.2. augstas kvalitātes standarta risinājumi sortimentam;
13.3. tirdzniecības dalībnieku skaits atbilstoši pasākuma mērogam;
13.4. ierobežojot tirdzniecības dalībnieku skaitu, priekšroka ir tirdzniecības dalībniekam ar
savdabīgu, neparastu sortimentu;
13.5. tirdzniecības vietā tiek nodrošināts Apes novada attiecīgās teritorijas apbūves raksturam
un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;
13.6. tirdzniecības vieta iekārtota tā, lai netiktu bojāta zaļā zona un apstādījumi;
13.7. ja ielu tirdzniecība tiek organizēta Apes novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā
valdījumā esošā nekustamā īpašumā un tirdzniecības vietu skaits tirdzniecības
organizēšanas vietā ir ierobežots, priekšrocība tikt iekļautam tirdzniecības dalībnieku
sarakstā ir tirdzniecības dalībniekam, kurš pārdod Noteikumu Nr.440 7.punktā minētās
preces.
14. Pēc atļaujas saņemšanas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai, pieprasītājs pēc
nodevas samaksas var saņemt šāda parauga atļaujas:
14.1. ielu tirdzniecībai publiskā vietā - 6.pielikums;
14.2. ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā - 7.pielikums;
14.3. ielu tirdzniecībai pasākuma laikā - 8.pielikums;
14.4. ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā - 9.pielikums;
14.5. tirdzniecībai no transporta līdzekļa - 10.pielikums.
15. Ielu tirdzniecība vai ielu tirdzniecības organizēšana uzsākama tikai pēc atļaujas ielu tirdzniecībai
vai ielu tirdzniecības organizēšanai saņemšanas un Pašvaldības nodevas samaksas.
16. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā
nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam
maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt
Pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās divkāršā apmērā, kā arī tirdzniecības
dalībniekam par preču pārdošanu attiecīgajā tirdzniecības vietā vienlaicīgi nevar tikt piemērota
pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās un maksa par ielu tirdzniecības
organizēšanas nodrošināšanu, šādos gadījumos:
16.1. ja pasākuma organizators ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde;
16.2. ja par pasākuma rīkošanu ir noslēgts sadarbības līgums ar pašvaldību, projekta
finansēšanas līgums vai vienošanās par saistību izpildi.
IV. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
17. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav
jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot Noteikumu Nr.440 7.punktā
minētās preces.

18. Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībā ir tiesīga
pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces.
V. Pašvaldības noteiktās nodevas par tirdzniecību publiskā vietā maksātāji un nodevas likmes
19. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras veic ielu tirdzniecību
publiskās vietās Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar Pašvaldības izsniegtu
atļauju.
20. No nodevas par tirdzniecību publiskā vietā samaksas ir atbrīvoti:
20.1. personas ar invaliditāti;
20.2. tirdzniecības dalībnieki (fiziskas personas), kas savu dzīves vietu deklarējuši Apes
novadā;
20.3. tirdzniecības dalībnieki (juridiskas personas), kuru saimnieciskā darbība reģistrēta Apes
novada administratīvajā teritorijā;
20.4. tirdzniecības dalībnieki par tirdzniecību pasākumā, kuru tie, sadarbībā ar Pašvaldību,
veicinājuši tā norisi,vai ir to sponsorējuši;
20.5. personas, kuras veikušas brīvprātīgu ieguldījumu un atbalstu gadatirgu organizācijā un
norisē.
21. Tirdzniecības nodevas objekti un likmes:
Nr.p.k.
Nodevas objekts
Nodeva
EUR/dienā
21.1.
Tirdzniecības dalībniekam par tirdzniecības vietu ielu
tirdzniecībai dienā pasākuma vietā, tai skaitā gadatirgos,
tirgojot:
21.1.1.
pašu ražoto un pašu audzēto lauksaimniecības produkciju, savvaļas
5.00
ogām, sēnēm, augļiem, riekstiem, savvaļas ziediem
21.1.2.
grieztiem ziediem, zariem, no tiem gatavotiem izstrādājumiem,
5.00
Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos augošiem
dažādu sugu skuju kokiem
21.1.3.
pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus
10.00
21.1.4.
rūpnieciski ražotas nepārtikas preces
10.00
21.1.5.
mājamatniecības preces, pašu izgatavotus mākslas priekšmetus,
7.00
lietišķas mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus
21.1.6.
pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigi zvejas
5.00
produkti nelielos apjomos, biškopības produkti;
21.1.7.
Pašu audzēto augļu, dārzeņu, ogu, ziedu produkciju, augļu koku un
7.00
ogulāju stādu, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli, dēstu
tirdzniecība
21.1.8.
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība
7.00
21.1.9.
sabiedriskā ēdināšana bez alkohola
15.00
21.1.10. sabiedriskā ēdināšana, tai skaitā ar alkoholu
20.00
21.1.11. loterijas biļešu tirdzniecība vai produkcijas realizācijas degustācija,
7.00
vai prezentācija
21.1.12. alkoholisko dzērienu tirdzniecība, tai skaitā alus
25.00
21.1.13. alkoholisko dzērienu, kas ir mājražojuma produkts (mājās raudzēti
15.00
vīni ar alkohola tilpuma saturu līdz 18%, pašbrūvēts alus),
tirdzniecība
21.2.
Tirdzniecības dalībniekam par tirdzniecības vietu ielu
tirdzniecībai dienā par vienu tirdzniecības vietu publiskā vietā,
tirgojot:
21.2.1.
pašu ražoto un pašu audzēto lauksaimniecības produkciju, savvaļas
4.00
ogām, sēnēm, augļiem, riekstiem, savvaļas ziediem
21.2.2.
grieztiem ziediem, zariem, no tiem gatavotiem izstrādājumiem,
4.00
Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos augošiem
dažādu sugu skuju kokiem
21.2.3.
pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus
7.00

rūpnieciski ražotas nepārtikas preces
10.00
lietotu apģērbu, apavus vai sadzīves priekšmetus
5.00
mājamatniecības preces, pašu izgatavotus mākslas priekšmetus,
7.00
lietišķas mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus
21.2.7.
pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigus zvejas
5.00
produkti nelielos apjomos, biškopības produkti;
21.2.8.
pašu audzēto augļu, dārzeņu, ogu, ziedu produkciju, augļu koku un
6.00
ogulāju stādu, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli, dēstu
tirdzniecība
21.2.9.
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība
5.00
21.2.10. sabiedriskā ēdināšana bez alkohola
15.00
21.2.11. sabiedriskā ēdināšana, tai skaitā ar alkoholu
20.00
21.2.12. loterijas biļešu tirdzniecība vai produkcijas degustācija, vai
7.00
prezentācija
21.2.13. alkoholisko dzērienu (alus, sidrs) tirdzniecība
20.00
21.2.14. alkoholisko dzērienu, kas ir mājražojuma produkts (mājās raudzēti
15.00
vīni ar alkohola tilpuma saturu līdz 18%, pašbrūvēts alus),
tirdzniecība
21.3.
Tirdzniecības dalībniekam par tirdzniecības vietu ielu
tirdzniecībai par vienu tirdzniecības vietu publiskā vietā
vienam mēnesim, tirgojot:
21.3.1.
pašu ražoto un pašu audzēto lauksaimniecības produkciju, savvaļas
8.00
ogām, sēnēm, augļiem, riekstiem, savvaļas ziediem
21.3.2.
pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus
20.00
21.3.3.
rūpnieciski ražotas nepārtikas preces
20.00
21.3.4.
mājamatniecības preces, pašu izgatavotus mākslas priekšmetus,
16.00
lietišķas mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus
21.3.5.
pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigus zvejas
8.00
produkti nelielos apjomos, biškopības produkti
21.3.6.
pašu audzēto augļu, dārzeņu, ogu, ziedu produkciju, augļu koku un
16.00
ogulāju stādu, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli, dēstu
tirdzniecība
21.3.7.
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība
20.00
21.3.8.
loterijas biļešu tirdzniecība vai produkcijas degustācija, vai
20.00
prezentācija
22. Ja tirdzniecības dalībnieks tirgojas vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad
Pašvaldības nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās maksas likmes.
23. Nodevas likme ir noteikta par dienu, tā attiecas uz 24 stundu periodu neatkarīgi no tā, vai
tirdzniecība šajā periodā ir vai nav notikusi nepārtraukti.
24. Viena tirdzniecības vieta, par ko tiek noteikta nodeva, ir līdz 15 m2 (piecpadsmit kvadrātmetri)
platībā laukumos, vai līdz 5 (pieci) metri ielas malas garumā.
21.2.4.
21.2.5.
21.2.6.

VI.

Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības
nodrošināšanai

25. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas Republikā spēkā
esošie tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti un Pašvaldības saistošie noteikumi.
26. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:
26.1. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;
26.2. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;
26.3. par noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu;
26.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap
tirdzniecības vietu, atkritumu urnu izvietošanu;
26.5. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
26.6. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, uzturēšanu

kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem, kā arī iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu
funkcionālo nozīmi, novākšanu.
27. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:
27.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un platības patvaļīgu nepalielināšanu;
27.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;
27.3. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās un atkritumu urnu
izvietošanu.
28. Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tirdzniecības atļaujā norādītā persona,
norādītā 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 tiesiskās attiecības, noslēgusi uzņēmuma līgumu un ir
attiecīgi pilnvarota.
29. Tirdzniecības dalībnieks ir tiesīgs sākt ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un montāžas darbus ne
ātrāk kā piecas darba dienas pirms ielu tirdzniecības atļaujā norādītā atļaujas derīguma termiņa
sākuma.
30. Tirdzniecības dalībniekam tirdzniecības vietas sniegšanas vietas demontāža jāveic ne vēlāk kā
piecu darba dienu laikā pēc tirdzniecības atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās.
31. Tirdzniecības organizatoram un tirdzniecības dalībniekam aizliegts:
31.1. bojāt vides un apstādījumu elementus;
31.2. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, veselības aizsardzības iestāžu, sociālās palīdzības
iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, kā arī
apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;
31.3. pārdot dzērienus stikla iepakojumā tirdzniecībai publisko pasākumu laikā;
31.4. aizsegt stacionāru reklāmas objektu;
31.5. neatļautās vietās izvietot slēgtas teltis, noliktavas, nojumes ar nolaižamām sienām vai cita
veida norobežojošas konstrukcijas.
32. Ielu tirdzniecības vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanas vietā ir jāatrodas Pašvaldības
izsniegtajai atļaujai.
VII. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai apturēšana uz laiku
33. Pieprasīt tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram pārtraukt darbību un atbrīvot
konkrēto darbības vietu uz laiku un apturēt izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu
tirdzniecības organizēšanai darbību uz laiku sakarā ar Pašvaldībā veicamajiem neatliekamajiem
remontdarbiem (ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.), ar paredzētajiem
publiskajiem pasākumiem, vai gadījumos, ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai:
33.1. noteikumu 4.1. apakšpunktā norādītajām publiskajām vietām ielu tirdzniecībai, ir tiesības
Pašvaldības izpilddirektoram;
33.2. noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunktā norādītajām publiskajām vietām ielu
tirdzniecībai, ir tiesības Pašvaldības attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājam.
34.Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanas apturēšanu
uz laiku, samaksātā Pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
Kārtība, kādā tiek saskaņota alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība
izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu
norises vietā drīkst veikt tikai ar Pašvaldības atļauju.
Pašvaldība izsniedz tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma
tirdzniecībai sabiedriskos pasākumos – svētkos, koncertos, gadatirgos, sporta vai atpūtas
pasākumos, izklaides un citos līdzīgos pasākumos.
Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā
sabiedriskos pasākumos izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.
Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā
sabiedriskos pasākumos var saņemt komersanti, kuri ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci)
alkoholisko dzērienu tirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) alus mazumtirdzniecībai, ja
tirgo alu un mazā alkoholisko dzērienu darītava arī gadījumā, ja nav saņemta atsevišķa
VIII.

35.
36.

37.
38.

speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, lai izbraukuma
tirdzniecības laikā sabiedriskā pasākuma norises vietā tirgotu pašas saražoto vīnu, raudzētos
dzērienus un starpproduktus.
39. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā
sabiedriskos pasākumos neizsniedz reliģisko svētku un pasākumu, bērnu un skolēnu svētku un
pasākumu norises vietā.
40. Lai saņemtu tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma
tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, atļaujas pieprasītājs iesniedz iesniegumu par atļaujas
saņemšanu izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu
norises vietās – 11.pielikums.
41. Iesniegums ar pievienotiem dokumentiem iesniedzams elektroniski, nosūtot tos uz Pašvaldības
elektroniskā pasta adresi tirgus@ape.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu, nosūtot pa pastu - Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, vai
personīgi iesniedzot tos Apes novada domē, Gaujienas, Virešu vai Trapenes pagasta pārvaldē.
Iesniegumam jāpievieno dokuments, kas apliecina tirdzniecības nodevas nomaksu atbilstoši
šiem Noteikumiem.
42. Iesniedzot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus elektroniski,
atļaujas pieprasītājs
ievēro visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu.
43. Izskatot saņemtos iesniegumus par atļaujas izsniegšanu alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībai sabiedriskā pasākumā, piecu darba dienu laikā
no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, izsniedz atļauju 12.pielikums, vai pieņem lēmumu atteikt to izsniegt:
43.1. noteikumu 4.1. apakšpunktā norādītajām publiskajām vietām ielu tirdzniecībai Pašvaldības
izpilddirektors;
43.2. noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunktā norādītajām publiskajām vietām ielu tirdzniecībai
Pašvaldības attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs.
44. Atļauju var izmantot tikai tas komersants, kuram tā ir izsniegta, un tas nav tiesīgs nodot to
citai personai.
45. Komersants, kas saņēmis atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma
tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, ir atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu alkoholisko
dzērienu apritē, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu savā tirdzniecības vietā, sanitāro normu
un tīrības ievērošanu savā tirdzniecības vietā, tirdzniecības vietu sakārtošanu pēc tirdzniecības
beigām.
IX. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība
46. Tirgus statusa piešķiršanai iesniedzams pieteikums, ietverot tajā šādu informāciju:
46.1. informācija par tirgus pārvaldītāju – fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja
reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas
kods;
46.2. plānotais tirgus nosaukums, kurā tirgus pārvaldītājs ir plānojis uzsākt darbību, tā atrašanās vieta un
teritorijas robežas.
47. Noteikumu 46.punktā minētajam pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti:
47.1. plānotās tirgus darbības vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments;
47.2. tirgus plāns un tirdzniecības vietu izvietojums, izmēru un skaitu;
47.3. tirgus izveides un darbības koncepciju, kurā norādīts realizējamais preču sortiments, plānotais
nodarbināto skaits;
47.4. tirgus noteikumi;
47.5. dokumenti, kas apliecina visu tirgus projektā paredzēto izveidošanas un iekārtošanas darbu izpildi.
48. Ja pieteikumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Apes novada dome nosaka termiņu
trūkumu novēršanai, par to paziņojot pieteicējam. Ja pieteicējs Pašvaldības noteiktajā termiņā
nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas.
49. Lai saskaņotu tirgus noteikumus, tirgus pārvaldītājs, atbilstoši izstrādātos tirgus noteikumus
iesniedz divos eksemplāros Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā - Stacijas iela 2, Ape, Apes
novads.
50. Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā izskata un saskaņo iesniegtos tirgus noteikumus,
vienu eksemplāru izsniedzot tirgus pārvaldītajam, vai arī sniedz atzinumu par novēršamajām
nepilnībām, norādot samērīgu termiņu konstatēto trūkumu novēršanai.

51. Lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību Pašvaldības administratīvajā teritorijā, tirgus
atrašanās vietu un to teritorijas robežas noteikšanu, kā arī par tirgus statusu piešķiršanu pieņem
Apes novada dome.
52. Tirgus statusu nepiešķir šādos gadījumos:
52.1. ja tirgus statusa piešķiršanai sniegtas nepatiesas ziņas;
52.2. ja nav iesniegti visi Noteikumu 47.punktā minētie dokumenti;
52.3. ja ir konstatēts, ka nav izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas
darbi;
52.4. ja ir konstatēts, ka nav lietderīgi izveidot Pašvaldībā jaunu tirgu.
53. Lēmumu par tirgus statusa atcelšanu pieņem Apes novada dome un par to nekavējoties paziņo
tirgus pārvaldītājam.
54. Pašvaldība ir tiesīga atcelt tirgus statusu, ja:
54.1. saņemts tirgus pārvaldītāja iesniegums par tirgus statusa atcelšanu;
54.2. izbeigta tirgus darbība;
54.3. saņemts zemes teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, īpašnieka iesniegums par tirgus statusa
atcelšanu;
54.4. tiek konstatēts, ka tirgus pārvaldītājs nenodrošina normatīvajos aktos noteikto prasību
ievērošanu vai, ka nav novērsti uzraudzības un kontroles institūciju atklātie pārkāpumi.
X. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes
kontrole
55. Par ielu tirdzniecības un tirgus nosacījumu noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie
administratīvās atbildības, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
56. Par šo Noteikumu neievērošanu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un piemērot naudas
sodu ir tiesīgi pašvaldības policijas darbinieki (attiecīgā pašvaldības policija ar ko Apes novada
pašvaldībai slēgts deleģēšanas līgums par funkciju veikšanu) un Apes novada pašvaldības
administratīvās lietvedības inspektors.
57. Par šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem nav paredzēta atbildība augstāka spēka normatīvajā
aktā, tiek piemērots brīdinājums vai naudas sods – fiziskām personām no 5 euro līdz 150.00
euro, juridiskām personām no 70.00 euro līdz 800.00 euro.
58. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic pašvaldības policijas darbinieki un Apes
novada pašvaldības administratīvās lietvedības inspektors.
XI. Administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
59.Apes novada pašvaldības izpilddirektora vai Apes novada pašvaldības attiecīgās pagasta pārvaldes
vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Apes novada domē.
60.Apes novada domes izdoto administratīvo aktu vai tās faktisko rīcību var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Apes novada domes 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
1.
Projekta Saistošie noteikumi paredz vienotas prasības ielu tirdzniecības un
nepieciešamības
tirdzniecības organizēšanas vietas saskaņošanai publiskās vietās ar
pamatojums
pašvaldību un rada nepieciešamību pašvaldībai izdot atbilstošas atļaujas.
Projekts nepieciešams, lai izpildītu Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta pirmajā daļā un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu
Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 8.1 un 9.punktā
noteiktos pašvaldības pienākumus un regulētu kārtību, kādā tirdzniecības
dalībnieks, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs vai
tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas
iekārtošanu.
2. Īss projekta satura Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā ar pašvaldību jāsaskaņo
izklāsts
tirdzniecības vietas iekārtošana un tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecības
veikšanai vai ielu tirdzniecības organizēšanai Apes novada
administratīvajā teritorijā publiskās vietās, kā arī ielu tirdzniecības vietas
un realizējamās preču grupas ielu tirdzniecības ietvaros. Saistošie
noteikumi nosaka kārtību, kādā saņemama pašvaldības atļauja ielu
tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai ar
pašvaldību
saskaņotajā ielu tirdzniecības vietā, kārtību, kādā jāsaskaņo sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un tiek izsniegta ielu tirdzniecības
atļauja, kārtību, kādā tiek saskaņota alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecība sabiedriskos pasākumos,
prasības
tirdzniecības
dalībniekiem,
organizatoriem
kārtības
nodrošināšanai,
nosacījumus
ielu
tirdzniecības
dalībniekam,
organizatoram izsniegtās atļaujas darbības apturēšanai uz laiku vai tās
anulēšanai, un kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus
pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus.
3. Informācija par plānoto Pašvaldības budžets būtiski netiks ietekmēts, tomēr tiks iekasēta
projekta
ietekmi
uz pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto Saistošie noteikumi paredz atvieglotu procedūru pašvaldības atļaujas
projekta
ietekmi
uz saņemšanai ielu tirdzniecības un ielu tirdzniecības organizēšanai ar
uzņēmējdarbības
vidi Pašvaldību saskaņotajās ielu tirdzniecības vietās, kas sekmēs
pašvaldības teritorijā
uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības teritorijā, kā arī radīsies papildu
iespēja tirgot pašu ražoto produkciju.
5.
Informācija
administratīvajām
procedūrām

par Saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā ielu tirdzniecības dalībnieks
vai tirdzniecības organizators ir tiesīgs vērsties pašvaldībā, iesniedzot
iesniegumu un pievienojot nepieciešamos dokumentus. Pašvaldība
saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izskata
iesniegtos dokumentus, un izsniedz attiecīgu atļauju vai pieņem lēmumu
par atteikumu izsniegt atļauju. Par saistošo noteikumu piemērošanu var
vērsties pašvaldībā.

6.
Informācija
konsultācijām
privātpersonām

par Nav attiecināms.
ar
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1.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
( fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums)

(fiziskās personas deklarētā adrese juridiskās personas juridiskā adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, fiziskās personas personas kods vai nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
vai
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAGASTA PĀRVALDEI
_____________________________________________________
_____________________________________________________
20____.____._______________

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai publiskā vietā
Lūdzu izsniegt atļauju tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā
no

līdz

(tirdzniecības vietas adrese)
(datums)
(datums)
Laikā
no plkst.
.
līdz plkst.
.
Paredzētā
tirdzniecības
vieta,
vēlamā
tās
platība,
iekārtojums
un
vizuālais
izskats:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________
Tirdzniecības vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)
Pārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)
Cita informācija
Pielikumā:
 Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju.
 Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko
darbību vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības
veicējs, kā arī nenodarbina citas personas.
 Ar tirdzniecības dalībnieka parakstu apliecināts situācijas plāns vai zemes robežu plāns, kurā (atbilstoši mērogam)
iezīmēta tirdzniecības vieta.
 Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka gada laikā pēc pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas
saņemšanas ielu tirdzniecībai Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nav mainījusies pašvaldībai
iepriekš sniegtā informācija un vēlas tirgoties ar tām pašām preču grupām.
 Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas kvītis.
Atļauju vēlos saņemt:
 Personīgi Apes novadadomē vai pagasta pārvaldē
 Pa e-pastu___________________________________
 Pa pastu____________________________________
Tirdzniecības atļaujas pieteicējs
(paraksts)
(vārds, uzvārds)

2.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

( fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums, publiskas personas nosaukums)

(fiziskās personas deklarētā adrese, juridiskās personas juridiskā adrese, publiskas personas adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, fiziskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas
kods, publiskas personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads,
LV-4337
vai
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAGASTA PĀRVALDEI
_____________________________________________________
_____________________________________________________
20

. gada

.

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecībai publiskā vietā
Lūdzu izsniegt atļauju tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecības vietā
no
(tirdzniecības organizēšanas vietas adrese)
(datums)
Laikā
no plkst.

.

līdz plkst.

līdz
(datums)

.

Tirdzniecības vietu skaits
Tirdzniecības organizēšanas vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)

Pārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)

Pielikumā:
 Tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs, fiziskas personas vārds, uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, realizējamās
preču grupas, aizņemto tirdzniecības vietu skaits
 Tirdzniecības dalībnieku saraksts - fizisku personu, kuras nav reģistrējušas savu saimniecisko darbību,
apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji, kā arī nenodarbina citas personas.
 Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka gada laikā pēc pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas
saņemšanas ielu tirdzniecībai Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nav mainījusies
pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija un vēlas tirgoties ar tām pašām preču grupām.
 Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju vai valsts īpašumā esošā nekustamā
īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā.
 Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja
tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir
attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde.



Apliecinājums, ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija, ja gada laikā pēc pašvaldības
izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai saņemšanas tirdzniecības organizators iesniedz
iesniegumu atkārtotas atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai Apes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā tajās pašās preču grupās
 Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu
maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā
reģistrētas kvītis.
Atļauju vēlos saņemt:
 Personīgi Apes novada domē vai pagasta pārvaldē
 Pa e-pastu___________________________________
 Pa pastu____________________________________

Tirdzniecības atļaujas pieteicējs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

3.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
( fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums)

(fiziskās personas deklarētā adrese juridiskās personas juridiskā adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, fiziskās personas personas kods vai nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
vai
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAGASTA PĀRVALDEI
_____________________________________________________
_____________________________________________________
20

. gada

.
IESNIEGUMS

atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai pasākuma laikā
Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai pasākuma laikā
no
(pasākuma norises vieta/adrese)
Laikā
no plkst.
.
līdz plkst.
.

līdz
(datums)

(datums)

Pasākuma nosaukums
Pasākuma organizators
(pasākuma organizatora nosaukums)
Tirdzniecības vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)

Pārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)

Cita informācija
Pielikumā:
 Saskaņojums ar pasākuma organizatoru
 Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju
 Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja
tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā.
 Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu
maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā
reģistrētas kvītis.
Fiziskas personas, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko
darbību vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības
veicējs, kā arī nenodarbina citas personas.
Atļauju vēlos saņemt:
 Personīgi Apes novada domē vai attiecīgā pagasta pārvaldē
 Pa e-pastu___________________________________
 Pa pastu____________________________________
Tirdzniecības atļaujas pieteicējs
(paraksts)
(vārds, uzvārds)

4.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
( fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums, publiskas personas nosaukums)

(fiziskās personas deklarētā adrese, juridiskās personas juridiskā adrese, publiskas personas adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, fiziskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas
kods, publiskas personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
vai
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAGASTA PĀRVALDEI
_____________________________________________________
_____________________________________________________
20

. gada

.
IESNIEGUMS

atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
no
līdz
(pasākuma norises vieta/adrese)
(datums)
Laikā no līdz plkst.
.
Pasākuma nosaukums
Pasākuma organizators
(pasākuma organizatora nosaukums)
Tirdzniecības vietu skaits

(datums)

Paredzētā tirdzniecības vieta, vēlamā tās platība, iekārtojums un vizuālais izskats:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Tirdzniecības vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas preces
Pārtikas preces
Pielikumā:
 Saskaņojums ar pasākuma organizatoru
 Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju
 Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināta tirdzniecības vietu shēma (norādot mērogu)

Tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs, fiziskas personas vārds, uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods,
realizējamās preču grupas, aizņemto tirdzniecības vietu skaits
 Tirdzniecības dalībnieku saraksts - fizisku personu, kuras nav reģistrējušas savu saimniecisko darbību,
apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji, kā arī nenodarbina citas personas.
 Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu
maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu
dienestā reģistrētas kvītis.
Atļauju vēlos saņemt:
 Personīgi Apes novada domē vai attiecīgā pagasta pārvaldē
 Pa e-pastu___________________________________
 Pa pastu___________________________________
Tirdzniecības atļaujas pieteicējs
(paraksts)
(vārds, uzvārds)

5.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
( fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums)

(fiziskās personas deklarētā adrese juridiskās personas juridiskā adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, fiziskās personas personas kods vai nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
vai
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAGASTA PĀRVALDEI
_____________________________________________________
_____________________________________________________
20

. gada

.

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai tirdzniecībai no transporta līdzekļa
Lūdzu izsniegt atļauju tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā
no
(tirdzniecības vietas adrese)
Laikā
no plkst.
.

līdz
(datums)

līdz plkst.

(datums)

.

Paredzētā
tirdzniecības
vieta,
vēlamā
tās
platība,
iekārtojums
un
vizuālais
izskats:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Tirdzniecības vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)
Pārtikas preces
(preču grupu uzskaitījums)

Pieturvietu
uzskaitījums
Pielikumā:
Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju.
Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko
darbību vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības
veicējs, kā arī nenodarbina citas personas.
 Ja tirdzniecība no transporta līdzekļa paredzēta vairākās publiskās vietās Apes novada pašvaldībā, pievienots
kustības maršruts un laiks.
 Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas kvītis;
Atļauju vēlos saņemt:
 Personīgi Apes novadadomē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē
 Pa e-pastu___________________________________
 Pa pastu__________________________________



Tirdzniecības atļaujas pieteicējs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

6.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

Atļaujas izsniedzēja iestādes rekvizīti (Apes novada domes vai pagasta pārvaldes)
ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecībai publiskā vietā
Apē

20

. gada

.

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods.
vai fiziskas personas vārds, uzvārds
personas kods
Tirdzniecības norises vieta
Laikā no plkst. līdz plkst.
Realizējamo preču grupas
Atļaujas derīguma termiņš

līdz

no
(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu apliecinošu
dokumentu un apliecinājumu par Pašvaldības nodevas apmaksu.
Atļaujas izdevēja amats
Z.v.
Atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības vietā!

(vārds, uzvārds)

7.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

Atļaujas izsniedzēja iestādes rekvizīti (Apes novada domes vai pagasta pārvaldes)
ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā
Apē

20

. gada

.

Tirdzniecības organizatora nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai
fiziskas personas vārds, uzvārds,
personas kods
Tirdzniecības norises vieta
Tirdzniecības vietu skaits
Laikā no plkst. līdz plkst.
Realizējamo preču grupas
līdz

no
Atļaujas derīguma termiņš

(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu apliecinošu
dokumentu.
Atļaujas izdevēja amats

Z.v.

Atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības organizēšanas vietā!

(vārds, uzvārds)

8.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

Atļaujas izsniedzēja iestādes rekvizīti (Apes novada domes vai pagasta pārvaldes)
ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecībai pasākuma laikā
Apē

20

. gada

.

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
vai fiziskas personas vārds, uzvārds,
personas kods
Pasākuma nosaukums
Pasākuma organizators
Tirdzniecības norises vietas adrese
Laikā no plkst. līdz plkst.
Realizējamo preču grupas
Atļaujas derīguma termiņš

līdz

no
(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu apliecinošu
dokumentu un apliecinājumu par Pašvaldības nodevas apmaksu.
Atļaujas izdevēja amats
Z.v.

Atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības vietā!

(vārds, uzvārds)

9.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

Atļaujas izsniedzēja iestādes rekvizīti (Apes novada domes vai pagasta pārvaldes)
ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
Apē

20

. gada

.

Tirdzniecības organizatora nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai
fiziskas personas vārds, uzvārds, personas
kods
Pasākuma nosaukums
Pasākuma organizators
Tirdzniecības organizēšanas vietas adrese
Tirdzniecības vietu skaits
Laikā no plkst. līdz plkst.
Realizējamo preču grupas
līdz

no
Atļaujas derīguma termiņš

(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu apliecinošu
dokumentu
Atļaujas izdevēja amats
Z.v.
Atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības organizēšanas vietā!

(vārds, uzvārds)

10.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

Atļaujas izsniedzēja iestādes rekvizīti (Apes novada domes vai pagasta pārvaldes)
ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecībai no transporta līdzekļa
Apē

20

. gada

.

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
vai fiziskas personas vārds, uzvārds,
personas kods
Pieturvietu uzskaitījums

Laikā no plkst. līdz plkst.
Realizējamo preču grupas
Atļaujas derīguma termiņš

līdz

no
(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību vai personu apliecinošu
dokumentu un apliecinājumu par Pašvaldības nodevas apmaksu.
Atļaujas izdevēja amats
Z.v.

Atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības vietā!

(vārds, uzvārds)

11.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”
( fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums)

(fiziskās personas deklarētā adrese juridiskās personas juridiskā adrese)

(juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, fiziskās personas personas kods vai nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods)

(kontaktpersona, tālruņa numurs)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
vai
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAGASTA PĀRVALDEI
_____________________________________________________
_____________________________________________________
20

. gada

.

IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko
pasākumu norises vietās
Lūdzu izsniegt vienreizēju atļauju izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem Apes novada
pašvaldībā sabiedriskā pasākumā pasākuma laikā
______________________________________________________________
(pasākuma vieta)
sakarā ar_______________________________________________________
(pasākuma organizators)
rīkoto pasākumu__________________________________________________
(pasākuma nosaukums)
Izbraukuma tirdzniecības laiks:
no _____. gada ___._____________ plkst._________
līdz _____. gada ___.____________ plkst.__________.
Par izbraukuma tirdzniecību atbildīgā persona ir
________________________________________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds un deklarētās dzīvesvietas adrese)
Pakalpojumu sniegšanas vietu skaits
Izbraukuma tirdzniecībai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai sabiedriskā pasākumā realizējamo
alkoholisko dzērienu veidi:
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Pielikumā:
 Saskaņojums ar pasākuma organizatoru
 Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināta tirdzniecības vietu shēma (norādot mērogu)
 Komersanta reģistrācijas apliecības
 Speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai speciālā atļauja (licence) alus
mazumtirdzniecībai, ja tirgo alu.
 Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu
maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu
dienestā reģistrētas kvītis;
Atļauju vēlos saņemt:
 Personīgi Apes novada domē vai attiecīgā pagasta pārvaldē
 Pa e-pastu___________________________________
 Pa pastu____________________________________
Tirdzniecības atļaujas pieteicējs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

12.pielikums
Apes novada domes 28.02.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 3/2019
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”

Atļaujas izsniedzēja iestādes rekvizīti (Apes novada domes vai pagasta pārvaldes)
ATĻAUJA Nr.

izbraukuma tirdzniecībai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai sabiedriskā
pasākumā
Komersants, juridiskā adrese
Komersanta vienotais reģistrācijas Nr., reģistrācijas datums
Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai vai speciālās atļaujas (licences) alus mazumtirdzniecībai
Nr., reģistrācijas datums
Izbraukuma tirdzniecības norises vieta
Pasākums
Pasākuma organizētājs
Izbraukuma tirdzniecībā atļautie alkoholiskie dzērieni
plkst.

.

līdz plkst.

Atļaujas derīguma termiņš

.

Laikā no
līdz

no
(datums)

(datums)

Tirdzniecības laukuma platība _______ m2.
*Atļauja derīga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību un speciālo atļauju
(licenci) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, vai speciālo atļauju (licenci) alus
mazumtirdzniecībai, ja tirgo alu, un apliecinājumu par Pašvaldības nodevas apmaksu.
Atļaujas izdevēja amats
Z.v.
Atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības vietā!

(vārds, uzvārds)

