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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Viesītes novada Viesītē 

 

2013.gada 17.jūlijā                                                                                                    Nr.11 

10.# 

Par Viesītes novada domes 2013.gada saistošo noteikumu Nr.8 „Par grozījumiem 

Viesītes novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.6 

 „Par ielu tirdzniecības kārtību Viesītes novadā”” apstiprināšanu 

--------------------------------------------------------------------------- 
 I.Zīriņa 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu un 45.pantu, ņemot vērā domes 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2013.gada 10.jūlija 

sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par - 7 balsis (J.Dimitrijevs, S.Andruškeviča, 

A.Baldunčiks, V.Elksne, M.Malcenieks, A.Pečauska, R.Šveds) pret - nav, atturas- nav  

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības 2013.gada saistošos noteikumus Nr.8 

„Par grozījumiem Viesītes novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.6 

„Par ielu tirdzniecības kārtību Viesītes novadā”. 
2. 2013.gada saistošie noteikumi Nr.8 „Par grozījumiem Viesītes novada domes 

2011.gada saistošajos noteikumos Nr.6 „Par ielu tirdzniecības kārtību Viesītes 

novadā”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Viesītes novada vēstis”. 

3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus un to 

paskaidrojuma rakstu pa pastu un elektroniski Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

4. Pēc atzinuma saņemšanas pašvaldības kancelejai nodrošināt saistošo noteikumu un 

paskaidrojuma raksta publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā, mājaslapā, 

nodrošināt to pieejamību visiem interesentiem pašvaldības kancelejā, Saukas, Rites, 

Elkšņu pagastu pārvaldēs . 
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.8 uz 1 lapas. 

 

Sēdes vadītājs 

Viesītes novada domes  priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)            J.Dimitrijevs        
 
IZRAKSTS PAREIZS 

Viesītes novada pašvaldības 

Kancelejas vadītāja                                                  D.Vītola 

Viesītē, 23.07.2013. 
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APSTIPRINĀTI  

Viesītes novada domes sēdē 

2013.gada 17.jūlijā (prot.Nr.11;10.#) 

 

 

2013.gada 17.jūlija saistošie noteikumi Nr.8  

„Par grozījumu 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.6 „Par ielu tirdzniecības 

kārtību Viesītes novadā””  

Viesītes novada Viesītē 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 12.05.2010. 

noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības  

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,  

                                                             un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8.,9 .punktu 

 

Veikt grozījumu saistošo noteikumu II daļas Ielu tirdzniecības vietas un pārdodami 

preču klāsts 3.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:   

 

3.1. Viesītes pilsētā (stāvlaukums pie Sporta ielas 23, „Zaļais tirgus” P.Stradiņa ielā 1A). 

 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                 J.Dimitrijevs 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Par Viesītes novada pašvaldības 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.8 

 „Par grozījumiem Viesītes novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.6  

‘’Par ielu tirdzniecības kārtību Viesītes novadā”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Viesītes pilsētas teritorijā tiek mainītas ielu tirdzniecības 

vietas, līdz ar to jāgroza saistošie noteikumi. 

2. Īss projekta satura izklāsts Pilnvarojums izriet no likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 3.punkta, kurā ir teikts, ka dome ir 

tiesīga izdot saistošos noteikumus par tirdzniecību 

publiskajās vietās, kā arī no Ministru kabineta 

12.05.2010. noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 

tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Nav plānota 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Pašvaldībai būs iespējas  sakārtot un sistematizēt 

uzņēmējdarbības vidi savā administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 
Šie saistošie noteikumi tiek pieņemti, jo ierīkota jauna 

tirdzniecības vieta. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Noteikumi pieņemti steidzamības kārtībā. 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                              J.Dimitrijevs                         

 


