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LATVIJAS  REPUBLIKA 

 PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000057511, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., tālr./fax 64107871 

e-pasts – dome@priekulunovads.lv  

 

APSTIPRINĀTI 

ar Priekuļu novada domes 

30.07.2015. sēdes lēmumu 

(prot. Nr. 10) 

precizēti 

         ar 2015.gada 27.augusta 

sēdes lēmumu (protokols Nr.11, p.3) 

 

Izdoti saskaņā ar likumu „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“ 8. un 9.punktu 
 

Priekuļu novada pašvaldības 

2015. gada 30. jūlija Saistošajiem noteikumi Nr.7 

„Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Priekuļu 

novadā” 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka: 

1.1. pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas; 

1.2. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar 

Priekuļu novada pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu 

tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā; 

1.3. kārtību, kādā saskaņo iekārtošanu un izsniedz atļauju sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanai ielu tirdzniecības jomā; 

1.4. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 

1.5. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības 

nodrošināšanai; 

1.6. izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai apturēšanas uz laiku kārtību;  

1.7. nodevas apmēru par tirdzniecību publiskās vietās un to maksāšanas kārtību; 

1.8. administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli. 

2. Noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kura vēlas saņemt Priekuļu 

novada pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās, 

atļauju ielu tirdzniecībai, kā arī atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai. 

mailto:dome@priekulunovads.lv


 2 

3. 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" lietotajiem terminiem. 

4. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku 

atļauju. 

5. Pašvaldības vārdā ar šajos noteikumos paredzēto atļauju izsniegšanu saistītos iesniegumus 

un dokumentus izskata, atļaujas izsniedz, anulē vai aptur uz laiku Priekuļu novada Priekuļu 

un Mārsnēnu pagastos – Priekuļu novada izpilddirektora vietnieks, Liepas pagastā – Liepas 

pagasta pārvaldes vadītājs, Veselavas pagastā – Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs. 

 

II.  Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas 

6. Priekuļu novada teritorijā ielu tirdzniecība atļauta sekojošās vietās: 

6.1. Priekuļu novada Liepas pagasta Liepā, Rūpnīcas ielā 8a, kadastra Nr. 42600030348 

(lauksaimniecības preces);  

6.2. Priekuļu novada Liepas pagasta Liepā, īpašumā „Skola”, kadastra Nr. 42600030248 

(rūpniecības preces); 

6.3. Priekuļu novada Veselavas pagasta Bērzkrogā, īpašumā „Bērzu birzs”, kadastra Nr. 

42940010161 (mazais stāvlaukums); 

6.4. Priekuļu novada Veselavas pagasta Bērzkrogā, īpašumā „Bērzu iela 1”, kadastra Nr. 

42940010113 (lielais stāvlaukums). 

7. Ārpus šo noteikumu 6. punktā minētajām vietām ir atļauta īslaicīga sezonāla rakstura preču 

pārdošana, tai skaitā kultūras, sporta, reliģisku vai citu pasākumu laikā, veicot tirdzniecību 

no transporta līdzekļiem un uz attiecīga pasākuma norises laiku iekārtotām tirdzniecības 

vietām. Šajā gadījumā tirdzniecība rakstiski jāsaskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai 

tiesisko valdītāju, kā arī pasākuma organizatoru un jāsaņem pašvaldības atļauja ielu 

tirdzniecībai. 

 

III. Kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar 

pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu tirdzniecībai publiskā 

vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā 

8. Lai saskaņotu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņemtu pašvaldības atļauju ielu 

tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā: 

8.1. Tirdzniecības dalībnieks pašvaldībā iesniedz iesniegumu, norādot informāciju pēc 1. 

pielikumā pievienotā iesnieguma parauga.  

8.2. Tirdzniecības organizators pašvaldībā iesniedz iesniegumu, norādot informāciju pēc 

2. pielikumā pievienotā iesnieguma parauga. 

9. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno: 

9.1.1. saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju, izņemot publisko 

personu, vai fizisko personu, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība,  

9.1.2. apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību; 

9.1.3. dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē, kopiju; 

9.1.4. licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, 

uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja); 
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9.1.5. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir pieteikta tirdzniecība ar 

pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, izņemot personas, kuru deklarētā dzīvesvieta 

ir Priekuļu novada administratīvajā teritorijā un uzņēmējsabiedrības, kuru juridiskā 

adrese vai faktiskā darbības vieta ir Priekuļu novadā. 

9.1.6. saskaņojumu ar šo noteikumu 5. punktā norādītajām atbildīgajām personām par 

tirdzniecības vietas novietni situācijas plānā vai zemes robežu plānā un vietas vizuālo 

izvietojumu vai estētiskā noformējuma skici, ja tirdzniecību paredzēts veikt ārpus šo 

noteikumu 6. punktā norādītajām vietām; 

9.1.7. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tirdzniecība tiks 

veikta ārpus šo noteikumu 6. punktā norādītajām vietām; 

9.1.8. 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. 

10. Tirdzniecības dalībnieka vai organizatora iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt 

Pašvaldībā arī elektroniski, e-pasta adrese: dome@priekulunovads.lv. Elektroniski iesniegtiem 

dokumentiem jāatbilst visiem nosacījumiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

11. Pašvaldības atbildīgā persona 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas 

pieņem lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai un 

izsniedz atļauju (pielikums Nr.3) vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt saskaņojumu 

vai atļauju, rakstiski informējot par to iesnieguma iesniedzēju. Pašvaldības atbildīgās 

personas prombūtnes laikā lēmumu pieņem viņu aizstājošā amatpersona. 

12. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā 

nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu par katru 

pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, 

maksā tirdzniecības organizators. 

13. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu 

tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu. 

14. Atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksas.  

 

IV. Kārtība, kādā saskaņo iekārtošanu un izsniedz atļauju sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanai ielu tirdzniecības jomā 

 

15. Tirdzniecības vieta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pašvaldībā ielu 

tirdzniecības jomā ir jāsaskaņo, ja tā paredzēta publiskā vietā un nav attiecināma uz 

teritorijām, kuras iekārtotas pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai. 

16. Tirdzniecības vieta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai var būt ar piesaisti 

pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas vietai vai atsevišķa - bez piesaistes pastāvīgai 

sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas vietai. 

17. Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv 

gadījumā, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā vietā un 

publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo un publisko plānoto 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir zemesgabals. 

18. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanai iekārtošanai un atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā 



 4 

tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot informāciju pēc 4. 

pielikumā pievienotā iesnieguma parauga. 

19. Tirdzniecības dalībnieka vai organizatora iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt 

Pašvaldībā arī elektroniski, e-pasta adrese: dome@priekulunovads.lv. Elektroniski iesniegtiem 

dokumentiem jāatbilst visiem nosacījumiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

20. Tirdzniecības dalībnieks iesniegumam pievieno: 

20.1. nodokļu maksātāja reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju; 

20.2. dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē, kopiju; 

20.3. licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem,   

uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja); 

20.4. saskaņojumu ar šo noteikumu 5.punktā noteiktām amatpersonām par tirdzniecības 

vietas novietni situācijas plānā vai zemes robežu plānā un vietas vizuālo izvietojumu 

vai estētiskā noformējuma skici; 

20.5. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju; 

20.6.  informāciju, kā sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas vietā tiks nodrošināta  

            atkritumu savākšana. 

21. Pašvaldības atbildīgā persona 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas 

pieņem lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanu un izsniedz 

atļauju (pielikums Nr.5) vai un pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt saskaņojumu un 

atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. 

22. Pirms ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas ir maksājama šajos noteikumos noteiktā 

pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās par katru tirdzniecības vietu. 

23. Nodeva nav jāmaksā par tirdzniecības vietu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanai, kas tiek iekārtota ar piesaisti pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas 

vietai. 

24. Atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 6 (sešiem) mēnešiem. 

 

V. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas 

25. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav 

jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot 12.05.2010. MK 

noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 

tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punktā minētās preces. 

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

tiesīga pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām. 

 

VI. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības 

nodrošināšanai 

27. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas Republikā 

spēkā esošie tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti un pašvaldības saistošie 

noteikumi. 

28. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par: 

mailto:dome@priekulunovads.lv
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28.1. tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vai sabiedriskās 

ēdināšanas vietā; 

28.2. atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu; 

28.3. tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas izvietojuma 

un vizuālā risinājuma ievērošanu; 

28.4. noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu; 

28.5. 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; 

28.6. ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas un 1,5 

m rādiusā ap to uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba 

beigšanas, atkritumu urnu izvietošanu un savlaicīgu to iztukšošanu. 

29. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs par: 

29.1. 28.punktā minēto nosacījumu ievērošanu; 

29.2. saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu; 

29.3. saskaņoto tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma nodrošināšanu; 

29.4. tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās, atkritumu urnu izvietošanu 

un atkritumu savākšanu; 

29.5. to, ka tirdzniecības vietā tirdzniecību veic tikai tirdzniecības atļaujā norādītās 

personas; 

29.6. tirdzniecības vietu un ap to esošas šajos noteikumos noteiktās teritorijas uzturēšanu 

kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba beigšanas. 
 

30. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai 

personai. 

31. Tirdzniecības dalībnieks ir tiesīgs sākt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 

vietas montāžas darbus ne ātrāk kā 5 (piecas) dienas pirms ielu tirdzniecības atļaujā 

norādītā atļaujas derīguma termiņa sākuma. 

32. Tirdzniecības dalībniekam sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas 

demontāžas darbi jāveic ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc tirdzniecības atļaujas derīguma 

termiņa izbeigšanās. 

33. Ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā jāatrodas 

pašvaldības izsniegtajai tirdzniecības atļaujai. 

34. Tirdzniecības dalībniekam, tirdzniecības organizatoram vai sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojuma sniedzējam pēc kontrolējošas amatpersonas pieprasījuma jāuzrāda: 

34.1. personu apliecinošs dokuments, uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, ja  

            nepieciešams, pilnvara; 

34.2. tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas atļauja; 

34.3. citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti. 
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VII. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai apturēšanas uz laiku kārtība 

35. Pašvaldība ir tiesīga tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram izsniegtās 

atļaujas darbību apturēt uz laiku līdz nepilnību novēršanai, ja: 

35.1. tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators apzināti pašvaldībai ir sniedzis 

nepatiesas ziņas; 

35.2. patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta; 

35.3. bez saskaņošanas ar pašvaldību ir mainītas atļaujā norādītās preču grupas; 

35.4. tirdzniecības atļauja ir nodota citai personai; 

35.5. tirdzniecības dalībnieks neievēro pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos 

noteikto prasību izpildi. 

36. Apturot tirdzniecības atļaujas darbību, pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. 

37. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt, lai tirdzniecības veicējs pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto 

darbības vietu uz laiku, par to informējot ielu tirdzniecības atļaujas izsniedzēju, šādos 

gadījumos: 

37.1. sakarā ar pašvaldībā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada 

remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.); 

37.2. sakarā ar paredzētajiem publiskajiem pasākumiem;  

37.3. ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai; 

37.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai. 

37.5. atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta ilgāk par mēnesi vai tā nav uzsākta mēneša 

laikā pēc atļaujas saņemšanas. 

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

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam apturēšanu uz laiku, atļaujas izsniedzējs 

par to nekavējoši rakstiski informē tirdzniecības atļaujas saņēmēju.  

39. Samaksātā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās noteikumu 37.1., 37.2. un 

37.3.punktā minētajos gadījumos tiek atmaksāta tirdzniecības dalībniekam par laiku, uz 

kādu tiek pārtraukta tirdzniecība. Minētā kārtība neattiecas uz tās dienas samaksāto 

nodevu, kad tiek paziņots par tirdzniecības pārtraukšanu. 

 

VIII.  Nodevas apmērs par tirdzniecību publiskās vietās un to maksāšanas kārtība 

40. Nodevas likme par vienu ielu tirdzniecības vietu fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu 

jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība: 

Nr. 

p.k. 

Nodevas objekts Nodevas 

likme 

dienā 

(EUR) 

Nodevas 

likme 

nedēļā 

(EUR) 

Nodevas 

likme 

mēnesī 

(EUR) 

40.1. * Tirdzniecība ar pašu ražoto lauksaimniecības 

produkciju – izmantošanai pārtikā paredzētiem 

augkopības, lopkopības un svaigiem zvejas produktiem 

nelielos apjomos un biškopības produktiem. 

2,- 10,- 30,- 

40.2. * Tirdzniecība ar pašu ražoto lauksaimniecības 

produkciju – grieztiem ziediem, zariem, no tiem 

gatavotiem izstrādājumiem, Ziemassvētkiem 

paredzētiem nocirstiem vai podos augošiem dažādu 

sugu skuju kokiem, puķu un dārzeņu stādiem, dēstiem, 

2,- 10,- 30,- 
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sīpoliem, gumiem, ziemcietēm un sēklām. 

40.3. * Tirdzniecība ar pašu ražoto lauksaimniecības 

produkciju – augļu koku un ogulāju stādiem, dekoratīvo 

koku un krūmu stādmateriālu. 

2,- 10,- 30,- 

40.4. * Tirdzniecība ar mājas apstākļos ražotiem pārtikas 

produktiem no pašu ražotās lauksaimniecības 

produkcijas. 

2,- 10,- 30,- 

40.5. * Tirdzniecība ar savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, 

sēnēm un savvaļas ziediem. 

2,- 10,- 30,- 

40.6. * Tirdzniecība ar mežu reproduktīvajiem materiāliem 

(sēklām, sējeņiem, stādiem, mežeņiem un augu daļām, 

kas paredzētas meža atjaunošanai). 

2,- 10,- 30,- 

40.7. * Tirdzniecība ar pašu iegūtiem svaigiem zvejas 

produktiem un medījamiem dzīvniekiem vai to gaļu 

nelielos apjomos. 

2,- 10,- 30,- 

40.8. Tirdzniecība ar lauksaimniecības un mājas (istabas) 

dzīvniekiem. 

2,- 10,- 30,- 

40.9. Tirdzniecība ar lietotām personiskām mantām, izņemot 

ar autortiesību vai blakustiesību objektiem, kas 

reproducēti personiskām vajadzībām. 

2,- 10,- 30,- 

* - minētajos punktos fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Priekuļu novada 

administratīvajā teritorijā piemērojama 50% atlaide no noteiktās nodevas likmes. 

 

41. Nodevas likme par vienu ielu tirdzniecības vietu juridiskai personai un fiziskai personai, 

kura reģistrējusi saimniecisko darbību: 

Nr. 

p.k. 

Nodevas objekts Nodevas 

likme 

dienā 

(EUR) 

Nodevas 

likme 

nedēļā 

(EUR) 

Nodevas 

likme 

mēnesī 

(EUR) 

41.1. * Tirdzniecība ar pašu ražoto lauksaimniecības 

produkciju – izmantošanai pārtikā paredzētiem 

augkopības, lopkopības un svaigiem zvejas produktiem 

nelielos apjomos un biškopības produktiem. 

2,- 10,- 30,- 

41.2. * Tirdzniecība ar pašu ražoto lauksaimniecības 

produkciju – grieztiem ziediem, zariem, no tiem 

gatavotiem izstrādājumiem, Ziemassvētkiem 

paredzētiem nocirstiem vai podos augošiem dažādu 

sugu skuju kokiem, puķu un dārzeņu stādiem, dēstiem, 

sīpoliem, gumiem, ziemcietēm un sēklām. 

2,50 12,50 37,50 

41.3. * Tirdzniecība ar pašu ražoto lauksaimniecības 

produkciju – augļu koku un ogulāju stādiem, dekoratīvo 

koku un krūmu stādmateriālu. 

3,50 17,50 52,50 

41.4. * Tirdzniecība ar mājas apstākļos ražotiem pārtikas 

produktiem no pašu ražotās lauksaimniecības 

produkcijas. 

2,- 10,- 30,- 

41.5. * Tirdzniecība ar savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, 

sēnēm un savvaļas ziediem. 

2,50 12,50 37,50 

41.6. * Tirdzniecība ar mežu reproduktīvajiem materiāliem 

(sēklām, sējeņiem, stādiem, mežeņiem un augu daļām, 

kas paredzētas meža atjaunošanai). 

3,50 17,50 52,50 

41.7. * Tirdzniecība ar pašu iegūtiem svaigiem zvejas 

produktiem un medījamiem dzīvniekiem vai to gaļu 

3,50 17,50 52,50 
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nelielos apjomos. 

41.8. Tirdzniecība ar lauksaimniecības un mājas (istabas) 

dzīvniekiem. 

3,- 15,- 45,- 

41.9. Tirdzniecība ar lietotām personiskām mantām, izņemot 

ar autortiesību vai blakustiesību objektiem, kas 

reproducēti personiskām vajadzībām. 

2,- 10,- 30,- 

41.10 Tirdzniecība ar pārtikas precēm (bez elektroenerģijas 

nodrošinājuma). 

3,- 15,- 45,- 

41.11. Tirdzniecība ar pārtikas precēm (ar elektroenerģijas 

nodrošinājumu). 

5,- 25,- 75,- 

41.12. Tirdzniecība ar rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm. 5,- 25,- 75,- 

41.13. Tirdzniecība ar alu un citiem alkoholiskajiem 

dzērieniem. 

10,- 50,- 150,- 

41.14. Tirdzniecība ar tabakas izstrādājumiem. 10,- 50,- 150,- 

41.15. Tirdzniecība ar lietotām grāmatām un preses 

izdevumiem, galda spēlēm, spēlēm. 

2,- 10,- 30,- 

41.16. Tirdzniecība ar jaunām grāmatām un preses 

izdevumiem, galda spēlēm, spēlēm. 

5,- 25,- 75,- 

41.17. Tirdzniecība ar pašu izgatavotiem mākslas 

priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības 

izstrādājumiem. 

2,- 10,- 30,- 

41.18. Tirdzniecību veicinoši pasākumi, produktu publiska 

prezentācija un tirdzniecība. 

5,- 25,- 75,- 

41.19. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana. 10,- 50,- 150,- 

41.20. Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālajām 

iekārtām. 

5,- 25,- 75,- 

* - minētajos punktos fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Priekuļu novada 

administratīvajā teritorijā un uzņēmējsabiedrībām, kuru juridiskā adrese vai faktiskā darbības vieta 

ir Priekuļu novadā piemērojama 50% atlaide no noteiktās nodevas likmes. 

 

42. Nodevas likme tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta: 

Nr. 

p.k. 

Nodevas objekts Nodevas 

likme 

dienā 

(EUR) 

Nodevas 

likme 

nedēļā 

(EUR) 

Nodevas 

likme 

mēnesī 

(EUR) 

42.1. Tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm. 3,- 15,- 45,- 

42.2. Tirdzniecība ar akcizētām precēm. 5,- 25,- 75,- 

 

 

IX. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole 

43. Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie atbildības, kas paredzēta, 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. 

44. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Priekuļu novada pašvaldības policija 

vai citas pašvaldības pilnvarotas amatpersonas. 

45. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu. Administratīvā 

pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

46. Administratīvā soda samaksāšana neatbrīvo noteikumu pārkāpēju no noteikumu izpildes, kā 

arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 
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47. Ieņēmumi no naudas sodiem par noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti Priekuļu novada 

pašvaldības pamatbudžetā. 

 

 

X. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

48. Šajos noteikumos minēto pašvaldības amatpersonu izdotos administratīvos aktus vai 

faktisko rīcību persona var apstrīdēt Priekuļu novada pašvaldības Administratīvo aktu 

apstrīdēšanas komisijā. 

49. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

XI. Noslēguma jautājumi 

50. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Priekuļu novada pašvaldības 

bezmaksas izdevumā „Priekuļu novada vēstis”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                  Māra Juzupa 
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Pielikums Nr.1 

 

Priekuļu novada pašvaldībai 

 

Tirdzniecības dalībnieks: 

_____________________________________________________________________________ 

                (juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 

________________________________________________________________________________________________________ 

                                                               individuāls darba veicēja reģ. Nr.,adrese, tālrunis) 

 

Faktiskā adrese: 

______________________________________________________________________________ 

Kontaktinformācija: 

 tālruņa numurs:__________________________ 

 mobilā tālruņa numurs:____________________ 

 faksa numurs:___________________________ 

 e-pasta adrese:___________________________ 

 patenta numurs:__________________________ 

IESNIEGUMS  

Atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai 

Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai Priekuļu 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 __________________________________________________________________________  
(tirdzniecības vieta) 

Tirdzniecības laiks no 20____. gada _____. __________ līdz 20____. gada ______. _________ 

 ________________________________________________________________________________ 

Tirdzniecību veikšu_________________________________________________________________ 
(no galdiņa, mašīnas, pašvaldības iekārtotā vietā, u.c.) 

Tirdzniecībai paredzēto preču grupas: 

 pašu ražoto lauksaimniecības produkciju: 

   izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus, 

biškopības 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); 

pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu; 

 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus; 

 
 

 

 

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=


 11 

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

personiskām vajadzībām); 

 pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietiskas mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus; 

 pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus;  

 alu un citus alkoholiskos dzērienus;  

 rūpnieciski ražotas nepārtikas preces; 

 rūpnieciski ražotas pārtikas preces; 

 grāmatas, preses izdevumus; 

 loterijas biļetes; 

 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi; 

 pārējie (norādīt, kādi)____________________________________________________ 

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 apsaimniekotāju 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. 

 _____________________  / ________________________________________  
(paraksts) (vārds, uzvārds) 
 

 

20___. gada ___. _____________
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Pielikums Nr. 2 

 

Priekuļu novada pašvaldībai 

 

Tirdzniecības dalībnieks: 

_____________________________________________________________________________ 

                (juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 

________________________________________________________________________________________________________ 

                                                               individuāls darba veicēja reģ. Nr.,adrese, tālrunis) 

Faktiskā adrese: 

______________________________________________________________________________ 

Kontaktinformācija: 

 tālruņa numurs: _________________________________  

 mobilā tālruņa numurs: ___________________________  

 faksa numurs: __________________________________ 

 e-pasta adrese: ________________________________  

 patenta numurs: _______________________________  

IESNIEGUMS  

Atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai 

Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdzniecības 

organizēšanai Priekuļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 ____________________________________________________________________________  
(tirdzniecības vieta) 

Tirdzniecības laiks no 20____. gada _____. __________ līdz 20____. gada _____. ___________ 

 ________________________________________________________________________________ 

Tirdzniecība tiks veikta______________________________________________________ 
(no galdiņa, mašīnas, pašvaldības iekārtotā vietā, u.c.) 

Tirdzniecībai paredzēto preču grupas: 

 pašu ražoto lauksaimniecības produkciju: 

 izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus, 

biškopības 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); 

pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu; 

 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus; 

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

personiskām vajadzībām); 

 pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietiskas mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus; 

 pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus;  

 alu un citus alkoholiskos dzērienus;  

 rūpnieciski ražotas nepārtikas preces; 

 rūpnieciski ražotas pārtikas preces; 

 grāmatas, preses izdevumus; 

 loterijas biļetes; 

 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi; 

 pārējie (norādīt, kādi)____________________________________________________ 

Pielikumā: 

 saimnieciskās darbības reģistrācijas 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 apsaimniekotāju 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. 

 _____________________  / ________________________________________  
(paraksts) (vārds, uzvārds) 
 

 

 

20___. gada ____. ______________

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032010051200440&Req=0101032010051200440&Key=0127011993051132779&Hash=
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Pielikums Nr.3 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

 PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000057511, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., tālr./fax 64107871 

Konta Nr. LV07 UNLA 0004011130808 AS SEB  banka Cēsu filiāle, kods UNLALV2X ,  e-pasts - priekuli.pag@apollo.lv 

 

 

ATĻAUJA IELU TIRDZNIECĪBAI 

 

20____.gada __ . ___________________  Nr.____ 

 

Priekuļu novada pašvaldība atļauj veikt tirdzniecību: 

 

____________________________________________________________________________ 

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

patenta Nr.; adrese, tālrunis) 

 tirdzniecības dalībnieks 

 tirdzniecības organizators 

Atļauts veikt tirdzniecību ar šādām preču grupām: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Tirdzniecības norises vieta: ______________________________________________________ 

Laikā no 20 ___ .gada ____  ___________ līdz 20 _____ .gada ___._____________. 

Īpašie tirdzniecības noteikumi: ___________________________________________________ 

 

Atļaujas derīguma termiņš: līdz 20___.gada ____. ____________. 

Atļauja derīga uzrādot personu apliecinošus dokumentus vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu 

reģistrācijas apliecību. 

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanu. 

 

Priekuļu novada _______ pagasta pārvaldes vadītājs/ izpilddirektora vietnieks                       

                                                                                                                         vārds, uzvārds 

mailto:priekuli.pag@apollo.lv
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Pielikums Nr. 4 

 

Priekuļu novada pašvaldībai 

Tirdzniecības organizators: 

_____ _______________________________________________________________________  
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; Fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

adrese, tālrunis) 

Faktiskā adrese: ________________________________________________________________ 

Kontaktinformācija: 

 tālruņa numurs: _________________________________  

 mobilā tālruņa numurs: ___________________________  

 faksa numurs: __________________________________ 

 e-pasta adrese: ________________________________  

 patenta numurs: _______________________________  

 

 

IESNIEGUMS 

Atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai - sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

Lūdzu saskanot sabiedriskās ēdināšanas vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Priekuļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 __________________________________________________________________________  
(tirdzniecības vieta) 

 Pakalpojumu sniegšana ar piesaisti patstāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai.  

    Patstāvīgās pakalpojuma sniegšanas vietas adrese: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Pakalpojumu sniegšana bez piesaistes patstāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai: 

____________________________________________________________________________ 

 

Laikā no 20___.gada ___.______________ līdz 20____. gada ____._______________ 
 

Atkritumu savākšana tiks nodrošināta:______________________________________________ 
(veids) 

Pielikumā: 
□ nodokļu maksātāja reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju; 
□ dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju; 
□ licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida 
veikšanai ir nepieciešama licence; 
□ saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju. 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 

 

 _________ / _____________________________________  
                (paraksts) (vārds, uzvārds) 
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Pielikums Nr.5 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

 PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000057511, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., tālr./fax 64107871 

Konta Nr. LV07 UNLA 0004011130808 AS SEB  banka Cēsu filiāle, kods UNLALV2X ,  e-pasts - priekuli.pag@apollo.lv 

 

 

ATĻAUJA IELU TIRDZNIECĪBAI SABIEDRISKĀS ĒDINAŠANAS 

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAI 

 

20___.gada ____ . ___________________  Nr. ___ 

 

Priekuļu novada pašvaldība atļauj veikt tirdzniecību: 

  Tirdzniecības dalībnieka nosaukums:__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

Nr.,patenta Nr.; adrese, tālrunis) 

Tirdzniecības norises vieta: ___________________________________________________ 

Laikā no 20 ___ . gada ____ . __________ , līdz 20 _____. gada ____.___________ .  

Atļaujas derīguma termiņš: līdz 20___.gada _______________  

 

Atļauja derīga uzrādot personu apliecinošus dokumentus vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu 

reģistrācijas apliecību. 

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanu. 

 

Priekuļu novada ________ pagasta pārvaldes vadītājs/izpilddirektora vietnieks:                       

                                                                                                               Vārds, Uzvārds 

mailto:priekuli.pag@apollo.lv

