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IELU TIRDZNIECĪBAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

ALSUNGAS NOVAD Ā 
 

Izdoti saskaņā ar 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” 8. un 9.punktu  

 
I. Vispārīgie jaut ājumi 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka: 
1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Alsungas   

novada pašvaldību (turpmāk tekstā -  pašvaldību) ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu; 
1.2. ielu tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības 

nodrošināšanai; 
1.3. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 
1.4. atbildība par noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas kārtība; 
1.5. nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora 

atļaujas darbības apturēšanai uz laiku. 
2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras nodarbojas ar tirdzniecību pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, izmantojot pašvaldības ierādītās tirdzniecības vietas vai ar 
pašvaldību saskaņotās publiskās vietas. 

3. Saistošajos noteikumos lietoti termini atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību”. 

 
II. Tirdzniec ības vietas 

 
4. Alsungas  novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas pašvaldības izveidotas      

tirdzniecības vietas: 
   4.1. Alsungā; 
   4.1.1. Autoostas laukumā - Skolas ielā 12, Alsungā kadastra  apzīmējums   62420080380; 

4.1.2. Centra laukumā – Skolas iela, Alsungā kadastra apzīmējums 62420080485; 



4.1.3. Laukumā pie kultūras nama – Ziedulejas iela, kadastra apzīmējums  62420080396; 
5. Alsungas novada teritorijā ielu tirdzniecība atļauta ar pašvaldību šajos noteikumos noteiktajā             

kārtībā saskaņotā un iekārtotā vietā.Ārpus šo noteikumu 4.punktā minētajām vietām ir 
atļauta īslaicīga preču pārdošana, tai skaitā, kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu 
pasākumu norises laikā, vai gadatirgos, veicot ielu tirdzniecību no transportlīdzekļiem un uz 
attiecīgā pasākuma norises laiku iekārtotām tirdzniecības vietām. Šajā gadījumā 
tirdzniecība rakstiski jāsaskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju un ar 
pasākuma vai svētku organizatoru. 

 
 

III. Tirdzniec ības viet ās realiz ējamo pre ču grupas 
 
6.  Juridiskām un fiziskām personām, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību, atļauts pārdot 

jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces. 
7.  Fiziskām personām, kurām atbilstoši likumdošanai nav jāreģistrē 

saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā atļauts pārdot Ministru kabineta 
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punkta minētās 
preces: 

      7.1. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija: 
7.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas 

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

7.1.2. 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; 

7.1.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu; 
7.1.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās  lauksaimniecības 

produkcijas. 
 

 
IV. Tirdzniec ības vietu iek ārtošanas un saska ņošanas k ārtība 

 
8.  Pašvaldība saskaņo un izsniedz ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas: 

8.1. ielu tirdzniecībai publiskās vietās, 
8.2. īslaicīgai preču pārdošanai, 
8.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, 
8.4. tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, 
8.5. ielu tirdzniecības organizēšanai. 

9.  Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un saņemtu   
pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai vai ielu tirdzniecībai: 

  9.1.  tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldības administrācijā   iesniegumu (noteikumu       
1.pielikums), norādot šādu informāciju: 

9.1.1. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods (ja fiziska persona nav 
reģistrējusi saimniecisko darbību), vai nodokļa maksātāja reģistrācijas kods (ja 
fiziska persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību),  vai juridiskās personas 
nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese, 
kontakttālrunis. 

9.1.2. elektroniskā pasta adrese (ja tāda ir ); 
9.1.3. realizējamās preču grupas; 
9.1.4. paredzētās tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums; 
9.1.5. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un 

laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās vietās. 



9.2. Tirdzniecības organizators papildus šo noteikumu 9.1. punktā norādītajai informācijai   
iesniedz tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šo noteikumu 
9.1.apakšpunktā minētā informācija par tirdzniecības dalībnieku; 

        9.3. Pieteikumu iesniedz arī Alsungas novada domes kancelejā pašvaldības              
administrācijai; 

        9.4. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno: 
   9.4.1. juridiska persona - saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumentu 

kopija, 
    fiziska persona - atbilstoši likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”    

saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopija, 
   9.4.2. dokumenta kopiju, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē (PVD 

reģistrācijas apliecība); 
   9.4.3. licences (speciālas atļaujas) kopija, ja uzņēmējdarbības veida 
          veikšanai ir nepieciešama licence (speciāla atļauja); 
   9.4.4. fiziska persona zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta 
          kopiju, ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju; 
   9.4.5. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, vai publiskā 

pasākuma organizatori,  ja tirdzniecība tiek veikta noteikumu 5.punktā 
paredzētajā tirdzniecības vietā; 

   9.4.6. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu 
pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas 
pasākuma ietvaros; 

   9.4.7. saskaņojumu ar Alsungas novada Būvvaldi par tirdzniecības vietas izvietojumu, 
teritorijas platību un vizuālo risinājumu, ja tirdzniecība tiek veikta ārpus šo 
noteikumu 4. Punkta minētajām vietām, ja vien tā nav tirdzniecība uz publisko 
pasākumu laiku; 

   9.4.8. jaunas tirdzniecības vietas izveidošanai, tirdzniecības vietas zemes robežu plāns 
ar kadastra apzīmējumu mērogā 1:500 līdz 1:2000 vai izkopējums no kadastra 
kartes ( skice ) kurā iezīmēta izveidojamā tirdzniecības vieta. 

10.Iesniegumu un tām pievienotos dokumentus tirdzniecības dalībnieks vai organizators var 
iesniegt arī elektroniski, ievērojot visus nosacījumus par elektronisko dokumentu 
noformēšanu. 

11.Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata un lēmumu par tirdzniecības atļaujas 
izsniegšanu vai atteikšanu izsniegt atļauju piecu darba dienu laikā pieņem pašvaldības 
izpilddirektors, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Izpilddirektora 
prombūtnes laikā lēmumu pieņem domes priekšsēdētājs. 

12.Tirdzniecības atļauju sagatavo pašvaldības Administrācijas Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa (noteikumu 2.pielikums) uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. 

       Atļauju tirdzniecībai izsniedz pēc 9.4. punktā norādīto dokumentu saņemšanas. 
13. Gadījumos, kad par tirdzniecības publiskās vietās ir jāmaksā pašvaldības nodeva, atļauja 

tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram izsniedz pēc pašvaldības nodevas samaksas. 
 
 
V. Tirdzniec ības dal ībnieka un tirdzniec ības organizatora pien ākumi k ārt ības 
nodrošin āšanā 
 
14. Tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram pēc domes deputātu, 

izpilddirektora, vai Alsungas novada domes pašvaldības policijas pieprasījuma jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments un tirdzniecības atļauja. 

15. Tirdzniecības vietā jāievēro: 
 15.1 Tirdzniecības laikā vieta jāuztur kārtībā  un pēc darba beigšanas  jāsakārto 3 m 

rādiusā; 
 15.2  Netiktu aizsegts patstāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas 

skatlogs; 



 15.3.  Jāievēro lai netiktu traucēta ieeja patstāvīgā tirdzniecības vai pakalpojumu 
sniegšanas vietā, kā arī cilvēku pārvietošanās vietā un izejā no tās; 

 15.4. Jāievēro lai netiktu traucēta transportlīdzekļu  satiksme; 
15.5. Tirdzniecības dalībnieks nodrošina, lai attiecīgā tirdzniecības   vietā    atrodas 

dokumenti vai to kopijas atbilstoši saimniecisko darbību   reglamentējošo normatīvo 
aktu prasībām; 

15.6. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par tirdzniecību noteikumu ievērošanu  konkrētā  
tirdzniecības  vietā; 

15.7. Veicot preču pārdošanu, aizliegts: 
             15.7.1. veikt to ārpus noteiktās teritorijas; 
             15.7.2. bojāt pilsētvides un sabiedrisko apstādījumu elementus; 
             15.7.3. traucēt tuvumā dzīvojošo naktsmieru. 
16.Tirdzniecības atļauju aizliegts nodot izmantošanai citām personām. 
 
 
VI. Nosac ījumi ielu tirdzniec ības vai tirdzniec ības organizatora 
atļaujas darb ības aptur ēšanai uz laiku 
 
17. Pašvaldība ir tiesīga apturēt uz laiku vai anulēt izsniegto tirdzniecības atļauju, ja: 

17.1.  atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepareizas ziņas; 
17.2. atkārtoti gada laikā konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo   

normatīvo aktu pārkāpumi; 
17.3. bez saskaņošanas ar novada pašvaldību mainīts sākotnēji paredzētais preču 

sortiments; 
17.4. atļauja nodota izmantošanai citām personām; 
17.5. atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta ilgāk par mēnesi vai tā nav uzsākta 

mēneša laikā pēc tās saņemšanas; 
17.6. izsniegtā atļauja pazaudēta; 
17.7. ja netiek pildītas normatīvo aktu prasības. 

18. Apturot vai anulējot tirdzniecības atļaujas darbību pašvaldības nodeva, ja tāda tikusi 
iekasēta netiek atmaksāta. 

 
 
VII. Atbild ība par noteikumu p ārkāpumiem un l ēmumu apstr īdēšanas k ārt ība 
 

19. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem iestājas Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā noteiktā atbildība. 

20. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu. 
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata novada pašvaldības Administratīvā komisija, 
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

21. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu 
pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem 
likumdošanas aktiem. 

22. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Alsungas novada Administratīvo 
aktu un strīdus komisijā. 

23. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā. 
 
 
VIII. Noslēguma jaut ājumi 
 
23. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Alsungas  novada domes        

pašvaldības policija. 
24. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas Alsungas novada 

informatīvajā izdevumā „ Alsungas Ziņas”. 
 



Priekšsēdētājs ____________________________ _______________A.Sokolovskis 
 

Dokuments  sagatavots elektroniski un parakstīts 
ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu 

 
 

1.pielikums 
Alsungas novada domes 28.04.2014. sēdes 

Saistošajiem noteikumiem Nr7/2014 
 

TIRDZNIECĪBAS DAL ĪBNIEKA VAI TIRDZNIEC ĪBAS ORGANIZATORA 
 IESNIEGUMS 

ATĻAUJAS IELU TIRDZNIECĪBAI SAŅEMŠANAI 
___________________________ 

(vieta) 
___.___.______. 
 
Alsungas novada pašvald ībai 
 
Lūdzu izsniegt at ļauju ielu tirdzniec ībai. 
 
Iesniedzu Alsungas novada pašvaldībai šo iesniegumu, norādot šādu 
informāciju un pievienojot šādus dokumentus: 
(Lūdzam atzīmēt ar „X”) 
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods 
__________________________________________________________________ 
juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Realizējamo pre ču grupas:  

� pašu ražotā lauksaimniecības produkcija; 
� izmantošanai pārtikā paredzēti augkopības, lopkopības un svaigas zvejas produkti  

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos; 
�  biškopības produkti; 
� griezti ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai 

podos augoši dažādu sugu skuju koki, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, 
� ziemcietes un sēklas; 
� augļu koku un ogulāju, stādu, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls; 
� mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas; 
� mežu reproduktīvais materiāls; 
� pašu iegūti svaigi zvejas produkti un medījamie dzīvnieki vai to gaļa nelielos apjomos 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos; 
� lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par 

kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības 
prasībām; 

� dzīvnieku tirdzniecība; 
� lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas 

reproducēti personiskām vajadzībām; 
� pārtikas preces; 
� visa veida lauksaimniecības produkcija un tās pārstrādes produkcija; 
� savvaļas produkti; 
� zivsaimniecības produkcija; 
� bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas; 
� alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība; 



� rūpnieciski ražota pārtikas produkcija; 
� nepārtikas preces; 
� mājsaimniecību amatniecības produkcija**; 
� kultūras un mākslas produkcija; 
� pašu izgatavoti mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības 

izstrādājumi; 
� tekstilpreces un saimniecības preces. 
� Paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums __________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Jāpievieno dokumenti  
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai 
valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju  par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība 
tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā; 
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 Alsungas novada pašvaldība vai tās dibināta iestāde un tā ir uzaicinājusi 
tirgotāju un tirdzniecību pasākumu norises laikā. 
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība 
paredzēta vairākās publiskās vietās; 
saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija; 
Pārtikas un veterinārā dienesta izziņas (ja tirgo pārtikas preces); 
vēlamais ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņš (ne ilgāk par gadu) 
_____________________________________________________________________ 
tirdzniecības dalībnieka tālruņa numurs, e-pasta adrese un citi saziņas līdzekļi (vēlams) 
_____________________________________________________________________ 
Apliecin ājumi:  
Ja plānota pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas pārdošana – jāapliecina zemes 
lietošanas likumība; 
Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka pirms pārtikas preču pārdošanas ir veicis 
pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina 
tā tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un, ka tirdzniecības laikā ievēros normatīvajos aktos 
noteiktās prasības pārtikas apritei (piemēram, veterinārās, higiēnas, marķēšanas prasības 
pārtikas apritei ), ja paredzēta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu 
tirdzniecības vietā; 
 Pārtikas un veterinārā dienestā izdota reģistrācijas apliecības kopija. 
Atsevišķiem uzņēmējdarbības vai saimnieciskās darbības veidiem vai preču tirdzniecībai 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešamo licenču esamība ( piemēram, akcizēto preču – 
alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu tirdzniecībai) 
* preces, kas uzskaitītas Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr.440 "Noteikumi par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 
(turpmāk tekstā - „noteikumi”) 7.1.punktā; 
** preces, kas uzskaitītas noteikumu 7.2. - 7.6.punktā; 
Apliecinu, ka visi uzrādītie dokumenti ir autentiski, iesniegumā norādītās ziņas ir pilnīgas un 
patiesas, par ko uzņemos normatīvajos aktos paredzēto atbildību. 
 
 
Tirdzniecības atļaujas pieteicējs                                     _______________________ 
(vārds, uzvārds) 
_________ . gada ______________________ 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

2.pielikums 
Alsungas novada domes 2014.gada 28. augusta 

Saistošajiem noteikumiem Nr7/2014 
 
 
ALSUNGAS  NOVADA DOME 
 

TIRDZNIECĪBAS VIETAS 
ATĻAUJA 

ielu tirdzniecībai, tirdzniecībai gadatirgos un izbraukuma tirdzniecībai 
 

201__ .gada ________ . _______________                                          Nr. _________ 
 
Izsniegta ……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
(fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un 
nodokļu maksātāja 
reģistrācijas numurs)  
 
Realizējamo preču grupas ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………. 
 
Tirdzniecības vieta (adrese) …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
 
Īpašie tirdzniecības noteikumi ……………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Atļauja derīga līdz ……………………......................., uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu un / vai reģistrācijas apliecību. 
Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Alsungas novada domes saistošo noteikumu un citu 
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. 
 
 
 
Alsungas novada domes izpilddirektors       _______________V.Dunajevs                                    
Z.v. 
At ļaujai j āatrodas tirdzniec ības viet ā! 
 
 



 
 
 
 


