2012.gada 7.novembrī
Saistošie noteikumi Nr.19
Apstiprināti ar Baldones novada
domes 2012.gada 7.novembra sēdes
lēmumu (prot.Nr.20, 8.§)
Grozījumi:
 Ar Baldones novada domes 2019.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.17.
(prot.Nr.14, 26.§).
Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Baldones 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 kārtības regulēšanu” 8.punktu
I .VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi „Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Baldones novadā” (turpmāk
tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators
saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu, tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības
organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai, tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas,
kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana,
nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas
darbības apturēšanai uz laiku.
II. TIRDZNIECĪBAS VIETAS IEKĀRTOŠANAS SASKAŅOŠANA AR PAŠVALDĪBU
2. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirdzniecības vietas iekārtošanai tirdzniecības dalībnieks
iesniedz Baldones
novada domē Ministru kabineta 12.05.2010.
noteikumu
Nr.440 “Noteikumi
par
tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami
ar
pašvaldību,
un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.punktā minēto iesniegumu ar
pievienotajiem dokumentiem (2.pielikums).
3. Saskaņojumu vai atteikumu izsniedz Baldones novada izpilddirektors vai viņa pilnvarota
persona vienlaicīgi ar ielu tirdzniecības atļauju vai atteikumu izsniegt atļauju (1.pielikums).
Izpilddirektors vai viņa pilnvarota persona atļauju vai atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 5 (piecu)
darba dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
Kā tirdzniecības atļauja var darboties arī izpilddirektora pilnvarotās personas izsniegtais čeks
par tirdzniecības nodevas samaksu.
III. TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKA UN TIRDZNIECĪBAS ORGANIZATORA
PIENĀKUMI KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANAI
4. Speciālajām iekārtām un objektiem, ko izmanto tirdzniecībai, jāatbilst spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un objekti jāuztur kārtībā, tiem jābūt tīriem un bez bojājumiem.
5. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs par mazumtirdzniecības noteikumu ievērošanu pasākuma
laikā.
6. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par mazumtirdzniecības normu ievērošanu konkrētajā
tirdzniecības vietā un tam jāspēj pierādīt preču izcelsmi.

7. Alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus ielu tirdzniecības vietās atļauts realizēt saskaņā
ar likumiem, MK noteikumiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem
aktiem, kas reglamentē tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.
8. Tirdzniecības dalībniekam un organizatoram jāievēro spēkā esošie mazumtirdzniecību
reglamentējošie normatīvie akti un šie noteikumi.
IV. TIRDZNIECĪBAS VIETĀS REALIZĒJAMO PREČU GRUPAS
9. Baldones novada administratīvajā teritorijā ir atļauta ielu tirdzniecība ar šādām preču grupām:
9.1. ar nepārtikas precēm:
9.1.1. ar lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības
prasībām dzīvnieku tirdzniecībai;
9.1.2. ar lietotām personiskām mantām (3.pielikums), izņemot autortiesību vai blakustiesību
objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām;
9.1.3. ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības
izstrādājumiem;
9.2. ar pārtikas precēm, tai skaitā mājas apstākļos ražotu produkciju ( piemēram- piparkūkas
u.c.):
9.2.1. ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, un tās pārstrādes produkciju (jābūt
pašvaldības izziņai par zemes atrašanos īpašumā vai valdījumā, kas derīga 6 (sešus)
mēnešus no izsniegšanas dienas), pašaudzētiem ziediem, dārzeņiem, ogām, stādiem,
dēstiem, biškopības produktiem;
9.2.2. ar savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, sēnēm un savvaļas ziediem;
9.2.3. ar mežu reproduktīvo materiālu;
9.2.4. ar pašu iegūtiem svaigiem zvejas produktiem un medījamiem dzīvniekiem vai to gaļu
nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos
apjomos;
9.2.5. ar bezalkoholiskiem dzērieniem un karstajām uzkodām;
9.2.6. ar alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs;
9.2.7. ar mājās pagatavotu alkoholisko dzērienu, ja tam ir saņemta tirdzniecības licence ar
tiesībām tirgot alkoholu.
V. KĀRTĪBA, KĀDĀ AR PAŠVALDĪBU SASKAŅOJAMA SABIEDRISKĀS
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA
10. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību, tirdzniecības
dalībnieks iesniedz Baldones novada domē iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot
šādus dokumentus:
10.1.
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums
(firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
10.2.
paredzētā pakalpojuma sniegšanas norises vieta, laiks un ilgums;
10.3.
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu –
vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto pakalpojumu sniegšanu,
ja pakalpojums tiks sniegts minētajā nekustamajā īpašumā;
10.4.
saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un
vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja
pasākuma rīkotājs ir Baldones novada pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
10.5.
saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija;
10.6.
Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu).
VI.TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS DARBĪBAS APTURĒŠANA
11. Baldones novada dome ir tiesīga apturēt izsniegto tirdzniecības atļauju, ja:

11.1.
tirdzniecības dalībnieks vai organizators apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
11.2.
patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta;
11.3.
atļaujā norādītajā termiņā tirdzniecības dalībnieks vai organizators nav uzsācis darbību;
11.4.
netiek pildītas normatīvo aktu prasības.
12. Apturot atļaujas darbību pašvaldības nodeva netiek atmaksāta
13. Šo noteikumu ievērošanas kontroli veic Valsts un pašvaldības policijas darbinieki, pašvaldības
pilnvarotas personas
14. Svītrots ar Baldones novada domes 2019.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.17
(prot.Nr.14, 26.§)
VII.TIRGUS STATUSA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
15. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā
teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā:
15.1.
iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās
personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni,
elektroniskā pasta adresi;
15.2.
zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
15.3.
tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.
16. Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādā,
saskaņo un apstiprina tirgus projektu
17. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, pašvaldība
pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum. 18. Tirgus pārvaldītāja
pienākums ir izstādāt un saskaņot ar pašvaldību tirgus noteikumus.
VIII. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU
18. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgās personas var administratīvi sodīt Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā
19. Administratīvā atbildība par Noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta attiecīgo nozari regulējošajos
normatīvajos aktos.
(Baldones novada domes 2019.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.17 (prot.Nr.14, 26.§)
redakcijā)
20. Kontroli par Noteikumu ievērošanu veic Baldones pašvaldības policija.
(Baldones novada domes 2019.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.17 (prot.Nr.14, 26.§)
redakcijā)
IX. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
21. Administratīvo pārkāpumu procesu par Noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanai veic Baldones pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata
Baldones novada Administratīvā komisija.
(Baldones novada domes 2019.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.17 (prot.Nr.14, 26.§)
redakcijā)

Baldones novada Domes priekšsēdētāja

K.Putniņa

1.pielikums
2012.gada 7.novembra Baldones novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.19
„Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Baldones novadā”

BALDONES NOVADA DOMES
ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAI
Izsniegta
________________________________________________________________________
(fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskas personas nosaukums (firma) un
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Realizējamo preču grupas
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tirdzniecības vieta (adrese)__________________________________________________________
Atļauja derīga līdz_____________________________________________________________
____________________________
Atļauju izsniegušās amatpersonas/paraksts, paraksta atšifrējums/
Z.v.
Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!

2.pielikums
2012.gada 7.novembra Baldones novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.19
„Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Baldones novadā”

TIRDZNIECĪBAS PIETEIKUMS
Baldone
_______. _______. ___________
(datums)
Baldones novada domei
Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai _____________________________________
_______________________________________________________________________
(paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks, ilgums un vēlamais ielu tirdzniecības atļaujas derīguma
termiņš)
_______________________________________________________________
Iesniedzot pieteikumu norādu šādu informāciju (atzīmēt ar „X"):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods, juridiskas personas nosaukums un nodokļu
maksātāja reģistrācijas numurs
_____________________________________________________________________
tālruņa numurs, e-pasta adrese un citi saziņas līdzekļi
realizējamo preču grupas:

 visa veida lauksaimniecības produkcija un tās pārstrādes produkcija
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus
_____________________________________________________________________
mežu reproduktīvais materiāls
_________________________________________________________________________
zivsaimniecības produkcija
_________________________________________________________________________
mājsaimniecību amatniecības produkcija
_________________________________________________________________________
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus
_________________________________________________________________________
lietotas personiskas mantas
_________________________________________________________________________

 Citas preces ( kādas?)
_________________________________________________________________________pievienoju
šādus dokumentus (atzīmēt ar „X"):
 saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija;
 fiziskas personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu ''Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties, kā saimnieciskas darbības veicēja, ka arī
nenodarbina citas personas;

 zemes lietošanas likumība, ja plānota pašu ražotas lauksaimniecības produkcijas pārdošana;
 atsevišķiem uzņēmējdarbības vai saimnieciskas darbības veidiem vai preču tirdzniecībai
 saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešamo licenču apliecinoša kopija;
Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja
tirgojas ar pārtikas precēm vai sniedz ēdināšanas pakalpojumus
Tirdzniecības pieteikuma iesniedzējs _________________________________________
_________________________________________________________________________
(paraksts)

3.pielikums
2012.gada 7.novembra Baldones novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.19
„Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Baldones novadā”
Maksimālais lietoto mantu skaits vienā tirdzniecības reizē, lai tās atzītu par personiskām
lietotām mantām, atbilstoši Saistošo noteikumu 9.8. punktam
1. ne vairāk kā trīs pāri apavu, vasaras apģērba, trauku komplekta;
2. ne vairāk kā viens mētelis, kažoks.

2012.gada 7.novembrī
Baldones novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par ielu tirdzniecības
organizēšanas kārtību Baldones novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai izpildītu normatīvajos aktos
Projekta
noteiktos pašvaldības pienākumus un regulētu kārtību, kādā
nepieciešamības
tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar
pamatojums
Baldones novada pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu, kā arī
noteikt Baldones novada administratīvajā teritorijā ierīkoto
pašvaldības tirdzniecības vietu. Noteikumi tiek izdoti pamatojoties uz
likuma „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” 21. pantu, Ministru
kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 9. un 54. punktu, kas nosaka pašvaldības
pienākumu izdot saistošos noteikumus attiecībā uz ielu tirdzniecību.
Noteikumi tiek izdoti, lai padarītu efektīgākus un racionālākus
pašvaldībai noteiktās tirdzniecības vietas izmantošanas nosacījumus,
kā arī lai uzlabotu ielu tirdzniecības kārtību un sekmētu saimniecisko
darbību, pārdodot preces Baldones novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
Īss projekta satura
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kā ielu tirdzniecības dalībnieks vai
izklāsts
ielu tirdzniecības organizators saskaņo ar Baldones novada pašvaldību
ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu vai tirdzniecību, tā pienākumus
tirdzniecības kārtības nodrošināšanai, realizējamo preču grupas ielu
tirdzniecības vietās un nosacījumus novada pašvaldības izsniegtās
atļaujas darbības apturēšanai uz laiku.
Informācija par plānoto Projekts nerada ietekmi uz novada pašvaldības budžeta izdevuma daļu.
projekta ietekmi uz
Saistošajos noteikumos noteiktās darbības veiks pašvaldības
pašvaldības budžetu
darbinieki un, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav
nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai darba vietas.
Informācija par plānoto Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz esošajiem un
projekta ietekmi uz
potenciāliem ielu tirdzniecības dalībniekiem un ielu tirdzniecības
uzņēmējdarbības vidi
organizētājiem. Noteikumi rada jaunas tiesības un uzliek pienākumus
pašvaldības teritorijā
tādā uzņēmējdarbības veida nozarē kā ielu tirdzniecība, kā arī nodrošina
vienlīdzīgas tiesības un iespējas starp tirdzniecības dalībniekiem
pašvaldības ierīkotajā tirdzniecības vietā, uzlabojot pakalpojumu
pieejamību.
Baldones novada pašvaldības administrācija ir institūcija, kurā
Informācija par
juridiskā, fiziskā persona var vērsties par saistošo noteikumu
administratīvajām
piemērošanas jautājumiem.
procedūrām
Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi pašvaldības
iedzīvotāji, publicējot informāciju pašvaldības izdevumā „Baldones
Ziņas” un pašvaldības mājas lapā www.baldone.lv.
Saistošajos noteikumos ietvertās normas precizēs administratīvās
procedūras ielu tirdzniecības nozares attīstībā.
Informācija par
Saistošie noteikumi ir izstrādāti uz novada pašvaldības iniciatīvas
konsultācijām ar
pamata un konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
privātpersonām
Baldones novada Domes priekšsēdētāja
K.Putniņa

