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APSTIPRINĀTS 

Aglonas novada domes 

 2012.gada 28. septembra sēdē 

protokols Nr.14, § 7. 

 

AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6 

 

„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Aglonas novadā” 

 

 

 Izdoti pamatojoties uz 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 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Aglonas novadā, turpmāk – Noteikumi, nosaka: 

1.1. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama tirdzniecības vietas iekārtošana; 

1.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības 

nodrošināšanai; 

1.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 

1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana; 

1.5. nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanai un izsniegtās ielu 

tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku; 

1.6. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss. 

2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt Aglonas novada pašvaldības, 

turpmāk – Pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās 

un atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu. 

3. Pašvaldības vārdā atļauju ielu tirdzniecībai (1. pielikums) vai ielu tirdzniecības 

organizēšanai (2. pielikums) izsniedz Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks. 

Lēmums par tirgus statusa piešķiršanu tiek pieņemts Aglonas novada domē. 

 

II. Tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošana un atļaujas ielu tirdzniecībai 

izsniegšana 

4. Lai saņemtu Pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai vai 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un saņemtu Iestādes atļauju ielu 

tirdzniecības organizēšanai vai ielu tirdzniecībai: 

4.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz Aglonas novada domē iesniegumu (3.pielikums), 

norādot šādu informāciju: 
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4.1.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas 

nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni un 

elektroniskā pasta adresi; 

4.1.2. realizējamo preču grupas; 

4.1.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu; 

4.1.4. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ja tirdzniecība 

paredzēta vairākās vietās. 

4.2. tirdzniecības organizators iesniedz Aglonas novada domē iesniegumu (4.pielikums), 

norādot šādu informāciju: 

4.2.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas 

nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni, elektroniskā 

pasta adresi; 

4.2.2. paredzētās ielu tirdzniecības organizēšanas vietu, norises laiku un ilgumu; 

4.2.3. realizējamo preču grupas; 

4.2.4. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šo noteikumu 4.1.1. 

apakšpunktā minētā informācija par tirdzniecības dalībnieku. 

4.3. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno: 

4.3.1. saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot 

oriģinālu); 

4.3.2. dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot 

oriģinālu); 

4.3.3. licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem 

aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja); 

4.3.4. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir 

pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai 

fiziska persona; 

4.3.5. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju; 

4.3.6. saskaņojumu 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. 

5. Lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un atļaujas ielu 

tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu vai atteikumu izsniegt 

saskaņojumu un atļauju Pašvaldība pieņem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma 

reģistrēšanas Aglonas novada domē un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. 

6. Saņemot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju, ir maksājama 

pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, saskaņā ar Aglonas novada 

pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Aglonas novada 

domes nodevām". 

7. Atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz uz laiku līdz vienam gadam, bet tirdzniecībai no 

pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, uz laiku līdz trim gadiem. 

 

III. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības 

nodrošināšanai 

8. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tirdzniecības vietā, kura norādīta atļaujā. 

9. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro šie Noteikumi un citi 

normatīvie akti. 

10. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs par to, lai visiem tirdzniecības dalībniekiem būtu 

pašvaldības izsniegtas ielu tirdzniecības atļaujas un nomaksāta pašvaldības nodeva. 

11. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir atbildīgs par kārtības uzturēšanu 

tirdzniecības vietā un tās sakārtošanu pēc darba pabeigšanas. 

12. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai 

personai. 
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IV. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas 

13. Fiziskā persona, kura atbilst Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 

organizēšanas kārtību" 7.punkta prasībām drīskt tirgot šajā punktā minētās preces. 

14. Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībā ir 

tiesīga pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces ievērojot attiecīgās preču grupas 

aprites normatīvo aktu prasības. 

 

V. Nosacījumi izsniegtās ielu tirdzniecības un tirdzniecības organizēšanas atļaujas 

darbības apturēsanai uz laiku 

15. Pašvaldība ir tiesīga apturēt izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora 

atļauju darbību uz laiku, ja tiek konstatēti sekojoši pārkāpumi: 

15.1. atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepareizas ziņas; 

15.2. patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta; 

15.3. atļauja nodota izmantošanai citām personām; 

15.4. bez saskaņošanas ar novada pašvaldību mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments. 

16. Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai 

darbības apturēšanu uz laiku, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. 

 

VI. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība 

17. Lai saņemtu Aglonas novada domes saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, persona Aglonas novada domē iesniedz: 

17.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās 

personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni, 

elektroniskā pasta adresi; 

17.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot 

oriģinālu); 

17.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu. 

18. Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādā, 

saskaņo un apstiprina tirgus projektu. 

19. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, 

Aglonas novada dome pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam 

tirgum. 

20. Tirgus pārvaldītāja pienākums ir izstrādāt un saskaņot ar pašvaldību tirgus noteikumus.  

 

VI. Noslēguma jautājumi 

21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aglonas novada vēstīs. 

 

 

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                                  I.Reščenko 
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1.pielikums   

2012.gada 28. septembra Aglonas novada 

pašvaldības saistošajiem   noteikumiem Nr.6 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

AGLONAS NOVADA DOME 

_________________________________________________________________________ 

Somersetas ielā 34, Aglonā,  LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv   

 

ATĻAUJA  

IELU TIRDZNIECĪBAI 

AGLONAS NOVADĀ 

201__.gada ____ . ___________________                                                            Nr. __ 

  

___________________________________________________________________________ 
(tirdzniecības dalībnieka - juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 

individuālā darba veicēja reģ. Nr., patenta Nr.; adrese, ) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

atļauts veikt tirdzniecību ar šādām preču grupām:  

___________________________________________________________________________ 

                                                   

Aglonas novada administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietā 

___________________________________________________________________________ 

            

 Laikā no 201___.gada ____.___________, pulksten ___:___ līdz 201___.gada 

_____.___________ līdz pulksten ____:_____ 

  

Īpašie tirdzniecības noteikumi: 

_______________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

   

Atļauja derīguma termiņš: līdz 201__.gada ________________  

  

    

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    A.Beķis 



5 

 

2.pielikums   

2012.gada 28. septembra Aglonas novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

AGLONAS NOVADA DOME 

_________________________________________________________________________ 

Somersetas ielā 34, Aglonā,  LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv   

 

ATĻAUJA  

IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI 

AGLONAS NOVADĀ 

201__.gada ____ . ___________________                                                            Nr. __ 

  

___________________________________________________________________________ 
(tirdzniecības organizētāja - juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 

individuālā darba veicēja reģ. Nr., patenta Nr.; adrese, ) 

___________________________________________________________________________ 
 

 

atļauts organizēt tirdzniecību ar šādām preču grupām:  

___________________________________________________________________________ 

                                                   

Aglonas novada administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietā 

___________________________________________________________________________ 

            

 Laikā no 201___.gada ____.___________, pulksten ___:___ līdz 201___.gada 

_____.___________ līdz pulksten ____:_____ 

  

Īpašie tirdzniecības noteikumi: 

_______________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

   

Atļauja derīguma termiņš: līdz 201__.gada ________________  

  

    

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    A.Beķis 
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3.pielikums   

2012.gada 28. septembra Aglonas novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6 

 

1. Tirdzniecības dalībnieks: 

___________________________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. 

Nr.,) 

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2.Faktiskā adrese: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

3. Kontaktinformācija:  

3.1. tālruņa numurs:_________________________________    

3.2. mobilā tālruņa numurs:___________________________    

3.3. faksa numurs:__________________________________    

3.4. e-pasta adrese:_________________________________   

3.5. patenta numurs:________________________________   

  

IESNIEGUMS 

  

4. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai 

Aglonas novada administratīvajā teritorijā  

___________________________________________________________________________ 
(tirdzniecības vieta) 

  

Laikā no 201__.gada ____.___________________līdz 201___.gada 

_____.___________________.  

  

Laikā no pulksten _____:____ līdz pulksten ____:_____  

  

Tirdzniecību 

veikšu________________________________________________________________   
(no galdiņa, mašīnas utt.) 

  

5. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas:  

 pašu ražoto lauksaimniecības produkciju; 

 izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus; 

 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; 

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

 mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas; 

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

 mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētās 

meža atjaunošanai); 

 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus; 

 pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības  

izstrādājumus; 

 pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu 

 pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus; 

 alu un citus alkoholiskos dzērienus; 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032010051200440&Req=0101032010051200440&Key=0101032008010200005&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032010051200440&Req=0101032010051200440&Key=0101032006040400266&Hash=
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 rūpnieciski ražotas nepārtikas preces; 

 rūpnieciski ražotas pārtikas preces; 

 lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību un blakustiesību objektus, kas reproducēti 

personiskām vajadzībām); 

 grāmatas, preses izdevumi; 

 loterijas biļetes; 

 citas (norādīt, kādas) 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Pielikumā:  

 saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot  oriģinālu); 

 dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot oriģinālu);    

 licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, 

uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence;  

 zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta 

tirdzniecība ar pašu ražotu  lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona;  

 saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;    

 saskaņojumu 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 201___.gada ____._____________________  

  

____________________/______________________________________ 
                       (paraksts)                                     (vārds, uzvārds)                                                              
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4.pielikums   

2012.gada 28. septembra Aglonas novada 

pašvaldības  saistošajiem   noteikumiem Nr.6 

 

1. Tirdzniecības organizators: 

___________________________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. 

Nr., ) 

___________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________ 

 

2.Faktiskā adrese: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

  

3. Kontaktinformācija:  

3.1. tālruņa numurs:_________________________________    

3.2. mobilā tālruņa numurs:___________________________    

3.3. faksa numurs:__________________________________    

3.4. e-pasta adrese:_________________________________   

3.5. patenta numurs:________________________________   

  

IESNIEGUMS 

  

4. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdzniecības 

organizēšanai Aglonas novada administratīvajā teritorijā  

___________________________________________________________________________ 
(tirdzniecības vieta) 

  

Laikā no 201___.gada ____.__________________līdz 201___.gada 

_____.___________________.  

  

Laikā no pulksten _____:____ līdz pulksten ____:_____  

  

Tirdzniecību 

veikšu________________________________________________________________   
(no galdiņa, mašīnas utt.) 

  

5. Tirdzniecības organizēšanas vietā realizējamo preču grupas:  

 pašu ražoto lauksaimniecības produkciju; 

 izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus; 

 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; 

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

 mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas; 

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

 mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētās 

meža atjaunošanai); 

 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus; 

 pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības  

izstrādājumus; 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032010051200440&Req=0101032010051200440&Key=0101032008010200005&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032010051200440&Req=0101032010051200440&Key=0101032006040400266&Hash=


9 

 

 pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu 

 pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus; 

 alu un citus alkoholiskos dzērienus; 

 rūpnieciski ražotas nepārtikas preces; 

 rūpnieciski ražotas pārtikas preces; 

 lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību un blakustiesību objektus, kas reproducēti 

personiskām vajadzībām); 

 grāmatas, preses izdevumi; 

 loterijas biļetes; 

 citas (norādīt, kādas) 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Pielikumā:  

 saimnieciskās darbības reģistrāciju  apliecinoša dokumenta kopiju  (uzrādot oriģinālu);  

 tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku 

vai fiziskas personas apliecinājums, saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 

var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī  nenodarbina citas personas kopiju  

(uzrādot oriģinālu);  

 saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;    

 saskaņojumu 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 201___.gada ____._____________________  

  

____________________/______________________________________ 
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