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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237 

 tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

 

APSTIPRINĀTI 
Viesītes novada domes 

2011.gada 5.maija sēdē (prot.Nr.8;14.#) 

 

 

2011.gada saistošie noteikumi Nr.6 

PAR IELU TIRDZNIECĪBAS KĀRTĪBU VIESĪTES NOVADĀ 

 
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 

I. Vispārīgie noteikumi 

 
1. Šie saistošie noteikumi nosaka preču tirdzniecības vietas, tirgošanai atļauto preču sortimentu 

un atļauju saņemšanas kārtību ielu tirdzniecībai Viesītes novada administratīvajā teritorijā.  

2. Noteikumos lietotie termini: 

2.1. publiskā vieta – šo saistošo noteikumu izpratnē jebkura pašvaldībai piederoša vieta 

ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura ir brīvi pieejama patērētājiem. 

2.2. tirdzniecības vieta – pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā publiskā 

teritorija, kurā ir pieļaujama ielu tirdzniecība; 

2.3. tirdzniecības atļauja – Viesītes novada pašvaldības izsniegta rakstiska atļauja, kas 

apliecina, ka persona šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir saskaņojusi ar pašvaldību 

tirdzniecības vietu, laiku un tirdzniecībai paredzēto preču sortimentu; 

2.4. persona – šo noteikumu izpratnē juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi savu 

saimniecisko darbību vai fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība. 

2.5. tirdzniecības pieteikums – noteikta parauga pašvaldības izstrādāta un apstiprināta 

veidlapa, ko persona aizpilda un iesniedz pašvaldībā ielu tirdzniecības atļaujas 

saņemšanai. 

 

 

II. Ielu tirdzniecības vietas un pārdodamo preču klāsts 

 
3. Viesītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskajās vietās ielu 

tirdzniecība ir atļauta sekojošās vietās: 

3.1.  Viesītes  pilsēta (stāvlaukums pie Sporta ielas 23 , stāvlaukums pie Raiņa ielas 15,  

„Zaļais tirdziņš” P.Stradiņa ielā ); 

3.2. Saukas pagasts (pie Lones Tautas nama, pie estrādes Lones ciemā, Saukā „Māja 3”);   

3.3. Elkšņu  pagasts, (stāvlaukums pie Pagastmājas  Elkšņu ciemā); 
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3.4. Rites pagasts (stāvlaukums pie Pagastmājas Cīruļu ciemā , stāvlaukums pie „Druviņas 5”, 

Rites pagasts ) 

 

4. Ārpus noteiktajām vietām ir pieļaujama īslaicīga preču pārdošana kultūras, sporta vai reliģisku 

svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā. Šajā gadījumā ielu tirdzniecība ir atļauta no 

transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietām, kas iekārtotas uz attiecīga pasākuma laiku, ar 

nosacījumu, ka tirdzniecība ir rakstiski saskaņota ar pasākuma vai svētku organizatoru. 

 

5. Persona, kas veic tirdzniecību Viesītes novada administratīvajā teritorijā, ir tiesīga 

pārdot sekojošas preces: 

5.1. pašu saražotu un izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus 

zvejas produktus nelielos daudzumos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro 

produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus; 

5.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus 

nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, 

sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas; 

5.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu; 

5.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotas lauksaimniecības produkcijas; 

5.5. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus; 

5.6. mežu reproduktīvo materiālu; 

5.7. pašu iegūtas svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos 

apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos; 

5.8. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par 

kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskajās vietās, un labturības 

prasībām dzīvnieku tirdzniecībai; 

5.9. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas 

reproducēti personiskajām vajadzībām. 

 

 

III. Tirdzniecības pieteikuma iesniegšanas un atļaujas saņemšanas kārtība 

 
6. Persona, kas ir iecerējusi veikt tirdzniecību Viesītes novada administratīvajā teritorijā, ne vēlāk 

kā piecas dienas iepriekš pašvaldības administrācijai iesniedz pieteikumu par savu ieceri veikt 

tirdzniecību. Pieteikumu var iesniegt arī Viesītes novada Saukas, Elkšņu un Rites pagasta 

pārvaldē, kura to tālāk pārsūta pašvaldības administrācijai.  

 

7. Pieteikumā ir jānorāda sekojoša informācija: 

7.1. fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskas personas nosaukums 

(firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; 

7.2. realizējamo preču grupa; 

7.3. paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums; 

7.4. saskaņojums ar publiskā pasākuma vai svētku organizatoru, ja tirdzniecība notiks 

pasākuma laikā. 

 

8. Pieteikumam klāt ir pievienojami visi tie dokumenti, kas ir noteikti Ministru kabineta 

12.05.2010. noteikumos Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. 

 

9. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus persona var iesniegt arī elektroniski, ievērojot 

visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

 

10. Lēmumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju piecu dienu 

laikā pieņem Viesītes novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un šiem saistošajiem noteikumiem. Izpilddirektora prombūtnes laikā 

lēmumu pieņem un tirdzniecības atļauju izsniedz pašvaldības priekšsēdētājs.  
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11. Ielu tirdzniecības atļaujā tiek norādīti: 

11.1. fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskas personas nosaukums 

(firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; 

11.2. realizējamo preču grupa; 

11.3. paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums; 

11.4. tās pašvaldības amatpersonas vārds, uzvārds un ieņemamais amats, kas ir izsniegusi 

atļauju, kuru apstiprina ar pašvaldības apaļo zīmogu.  

 

12. Pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskajās vietās maksā tā persona, uz kuras vārda tiek 

izsniegta tirdzniecības atļauja.  

 

13. Nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās tiek iekasēta tādā apmērā, kāds tas ir noteikts 

Viesītes novada domes saistošajos noteikumos „Par Viesītes novada pašvaldības nodevām”. 

 

14. Lēmumu par atteikšanos izsniegt ielu tirdzniecības atļauju persona var apstrīdēt tādā pašā 

kārtībā, kā administratīvo aktu.  

 

IV. Kārtība ielu tirdzniecības vietās 

 
15. Personai, kas veic ielu tirdzniecību Viesītes novada administratīvajā teritorijā, papildus šajos 

noteikumos noteiktajam ir jāievēro arī visi Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, kas 

attiecas uz tirdzniecību. 

 

16. Personai, kas veic ielu tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā, bez tiem dokumentiem, kas 

ir noteikti Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumos Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” klāt ir jābūt: 

16.1. pašvaldības izsniegtajai ielu tirdzniecības atļaujai; 

16.2. dokumentam, kas apliecina, ka persona ir veikusi pašvaldības nodevas apmaksu. 

 

17. Persona, kas veic ielu tirdzniecību, sava tirdzniecības vieta ir jāuztur tīrībā un kārtībā. Pēc 

darba beigām tirdzniecības vieta un vieta ap to 3 (trīs)m rādiusā ir jāsaved kārtībā ne vēlāk kā 

2 (divu) stundu laikā. 

 

V. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 
 

18. Persona, kas ir pārkāpusi šajos noteikumos noteikto kartību vai citus tirdzniecību 

reglamentējošos normatīvos aktus, ir saucama pie likumos noteiktās atbildības.  

 

19. Personai, pret kuru ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par tirdzniecības 

noteikumu pārkāpšanu, pašvaldības izpilddirektora izsniegtā tirdzniecības atļauja tiek anulēta 

uz laiku, kamēr nav samaksāts uzliktais administratīvais sods vai nav stājies spēkā galīgais 

nolēmums par uzliktā soda spēkā neesamību. 

 

VI. Nobeiguma noteikumi 
 

20. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Viesītes novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”.  

 

 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                 J.Līcis                                 
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2011.gada saistošo noteikumu Nr.6 

„Par ielu tirdzniecības kārtību Viesītes novadā” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Šādu saistošo noteikumu nepieciešamību nosaka Ministru 

kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr. 440 „Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 

tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

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 

Pagaidām ir grūti prognozējama, taču pēc provizoriskiem 

datiem pašvaldības budžetā gadā papildus varētu ienākt 

ap Ls 100. 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Uzņēmējiem un privātpersonām radīsies papildus iespēja 

tirgot savu izaudzēto un saražoto preci bez starpniekiem. 

Pašvaldībai būs tiesības sakārtot un sistematizēt 

uzņēmējdarbības vidi savā administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Šie saistošie noteikumi tiek pieņemti pēc pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošo uzņēmēju un iedzīvotāju 

ieteikuma. 
6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Viesītes novada pašvaldība starp vietējiem uzņēmējiem, 

zemniekiem un pārējiem iedzīvotājiem ir veikusi virkni 

konsultatīvo pārrunu. Nevienā no veiktajām pārrunām 

nav saņemti iebildumi par šādu saistošo noteikumu 

pieņemšanu. Pilnībā tiek atbalstīti pašvaldības centieni 

ierobežot nelegālu un negodīgu uzņēmējdarbību, un tās 

sakārtošanu Viesītes novadā. 
 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                J.Līcis                         

 


