LATVIJAS REPUBLIKA KRĀSLAVAS NOVADS
KRĀSLAVAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90001267487
Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601. Tālrunis +371 65624383, fakss +371 65681772
e-pasts: dome@kraslava.lv
Krāslavā
Apstiprināti
ar Krāslavas novada domes 2014.gada 19.jūnija
sēdes lēmumu (prot.nr.8., 18.§.)

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2014/11
„Par tirdzniecību publiskās vietās Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43. panta pirmās daļas 3. punktu,
Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”12. panta pirmās daļas 4. punktu

I.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā saskaņojama un
saņemama atļauja ielu tirdzniecībai un tās organizēšanai, tirgus statusa piešķiršanai, kā arī
nodevas likmes par tirdzniecību publiskās vietās Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas saņemt Krāslavas
novada pašvaldības (turpmāk tekstā - pašvaldība) atļauju (saskaņojumu) ielu tirdzniecības
vietas iekārtošanai publiskās vietās, atļauju ielu tirdzniecībai, sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanai, kā arī tirgus izveidošanai.
II. ATĻAUJU IZSNIEGŠANA
3. Izsniedzot tirdzniecības atļauju Krāslavas novada dome ievēro spēkā esošos normatīvos aktus,
kā arī šos Noteikumus.
4. Lai saņemtu atļauju tirdzniecībai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai publiskās
vietās, Krāslavas novada domē iesniedz iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem, kurā
norāda:
4.1. komersanta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu,
personas kodu, juridisko adresi un kontaktinformāciju;
4.2. darbības veikšanas vietu (adresi), darbības termiņu un darba laiku;
4.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupas;

4.4. iesniegumam pievieno:
4.4.1. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tas nav
pašvaldība;
4.4.2. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par ielu tirdzniecību vai tās organizēšanu
pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība vai sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojums paredzēts citas personas organizētā pasākumā. Saskaņojums nav
nepieciešams, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.
5. Pašvaldība vai tās pilnvarota persona nepieciešamības gadījumā ir tiesīga pieprasīt papildus
noteikumos noteiktajiem citus dokumentus, kā arī informāciju institūcijām par personu
saimniecisko darbību.
6. Lēmumu par ielu tirdzniecības vietas saskaņošanu, ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības
organizēšanas atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu vai atļauju, pašvaldība
5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas pilnvaro pieņemt
pašvaldības izpilddirektoru.
7. Par noteikumu 6.punktā minētā lēmuma pieņemšanu pašvaldība Latvijas Republikas
Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā informē iesnieguma iesniedzēju.
8. Pašvaldībai ir tiesības atteikt saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu vai ielu
tirdzniecības, vai ielu tirdzniecības organizēšanas, vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma
atļaujas izsniegšanu, ja nav iesniegti visi šajos Noteikumos noteiktie dokumenti.
9. Tirdzniecības atļaujas pieprasītājs 4. punktā minētos dokumentus var iesniegt Krāslavas
novada domē elektroniski nosūtot tos uz e-pastu: dome@kraslava.lv parakstītus ar drošu
elektronisko parakstu.
10. Tirdzniecības atļaujas izsniedz Krāslavas novada domes izpilddirektors.
11. Tirdzniecības atļaujā norāda:
11.1. atļaujas izdevēja iestādes nosaukums un adrese;
11.2. atļaujas nosaukums;
11.3. atļaujas izdošanas datums un numurs;
11.4. tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora nosaukums un nodokļu maksātāja
reģistrācijas kods juridiskai personai vai vārds, uzvārds, personas kods vai nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods fiziskai personai;
11.5. tirdzniecības norises vieta (tirdzniecības dalībniekam) vai tirdzniecības organizēšanas
vieta (tirdzniecības organizatoram);
11.6. realizējamo preču grupas;
11.7. atļaujas derīguma termiņš;
11.8. atļaujas izdevēja amats, vārds, uzvārds, paraksts un iestādes zīmogs (dokumenta
rekvizītus „paraksts” un „iestādes zīmogs” neaizpilda, ja pašvaldības atļauja tiek izsniegta
elektroniska dokumenta veidā un elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).
12. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. Pēc
atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās jāsaņem jauna atļauja.
13. Tirdzniecības atļauja tiek izsniegta pēc pašvaldības nodevas samaksāšanas.
III. PAŠVALDĪBAS NOTEIKTĀS NODEVAS MAKSĀTĀJI

UN NODEVAS LIKME
14.
Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldība uzliek personām, kuras
tirgojas publiskās vietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību.
15.
Pašvaldības nodevas maksātāji ir komersanti un fiziskas personas, kuras veic
tirdzniecību vai sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu publiskās vietās Krāslavas novada
pašvaldības teritorijā ar pašvaldības izdotu atļauju. No nodevas samaksa ir atbrīvoti visu grupu
invalīdi un invalīdu biedrības, kā arī Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
deklarētās trūcīgās un maznodrošinātās personas, kas veic tirdzniecību ar pašu audzētiem vai pašu
ražotiem pārtikas produktiem vai pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem. Lēmumu par
atbrīvošanu no pašvaldības nodevas samaksas pieņem domes izpilddirektors.
16. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā pirms atļaujas saņemšanas.
17. Tirdzniecības nodevas likmes:
Nr.p.k.
Nodevas objekts
Nodevas likme dienā par vienu tirdzniecības vietu publiskās
vietās, tirgojot:
17.1.1. pašu ražoto un pašu audzēto lauksaimniecības produkciju
(tai skaitā - puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus,
ziemcietes un sēklas, augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo
koku un krūmu stādmateriālu)
17.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus,
Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu
sugu skuju kokus
17.1.3. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumus
17.1.4. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus
17.1.5. iepirktās rūpnieciski ražotās pārtikas preces un bezalkoholiskos
dzērienus
17.1.6. alu un citus alkoholiskos dzērienus
17.1.7. tabakas izstrādājumus
17.1.8. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces
17.1.9. lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību un blakustiesību
objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām)
17.1.10. grāmatas, preses izdevumi
17.1.11. loterijas biļetes

Nodeva
EUR

17.1.

Nodevas likme dienā par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos,
izbraukuma tirdzniecības vietās un masu pasākumos, ko organizē
pašvaldība, tirgojot:
17.2.1. pašu ražoto un pašu audzēto lauksaimniecības produkciju
(tai skaitā - puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus,
ziemcietes un sēklas, augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo
koku un krūmu stādmateriālu)
17.2.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemas-

1.00

2.00

1.00
3.00
5.00
10.00
10.00
7.00
5.00
2.00
5.00

17.2.

1.50

3.00

svētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu
skuju kokus
17.2.3. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumus
17.2.4. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus
17.2.5. iepirktās rūpnieciski ražotās pārtikas preces un bezalkoholiskos
dzērienus
17.2.6. alu un citus alkoholiskos dzērienus
17.2.7. tabakas izstrādājumus
17.2.8. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces
17.2.9. lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību un
blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām)
17.2.10. grāmatas, preses izdevumi
17.2.11. loterijas biļetes
17.3.

Ielu tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta,
kurā neietilpst alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu
tirdzniecība sezonas laikā

1.50
4.50
7.50
15.00
15.00
10.50
7.50
3.00
7.50
50.00

18. Ja tirdzniecības dalībniekam ir nepieciešams elektroenerģijas pieslēgums, tad papildus
nodevai ir maksājama maksa par elektroenerģijas pieslēgumu 5,00 euro apmērā.
IV. IZSNIEGTĀS ATĻAUJAS DARBĪBAS APTURĒŠANA UZ LAIKU
19. Pašvaldība vai tās pilnvarota persona ir tiesīga uz laiku līdz trūkumu novēršanai apturēt
izsniegtās ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas darbību, ja:
19.1. ielu tirdzniecības dalībnieks vai tās organizators apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
19.2. beidzies kāda no ielu tirdzniecības dalībnieka vai organizatora pie atļaujas saņemšanas
iesniegtā dokumenta termiņš;
19.3. patvarīgi mainīta ielu tirdzniecības vieta vai ielu tirdzniecības organizēšanas vieta;
19.4. bez saskaņošanas mainītas atļaujā norādītās preču grupas;
19.5. tirdzniecības atļauja nodota citai personai;
19.6. tirdzniecības dalībnieks nav ievērojis pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu noteikto
prasību izpildi.
20.
Lēmuma par ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas uz laiku
apturēšanas gadījumā samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
V. IELU TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKA UN IELU TIRDZNIECĪBAS
ORGANIZATORA PIENĀKUMI KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANAI
21. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai
personai.
22. Ielu tirdzniecības dalībniekam un tās organizatoram:
22.1. jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošo tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu un
pašvaldības saistošo noteikumu prasības;

22.2. jāatbild par kārtības uzturēšanu tirdzniecības vietā un tās sakārtošanu pēc tirdzniecības
pabeigšanas.
VI. TIRDZNIECĪBAS VIETĀS REALIZĒJAMĀS PREČU GRUPAS UN
IEROBEŽOJUMI
23. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem nav
jāreģistrē saimnieciskā darbība, tiesīga ielu tirdzniecībā pārdot Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtība” 7. punktā noteiktās preces.
24. Tirdzniecības dalībnieks - komersants vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko
darbību, tiesīga ielu tirdzniecībā pārdot tās pārtikas un/vai nepārtikas preces, kuras norādījusi
iesniegumā atļaujas saņemšanai.
25. Publisku pasākumu laikā ielu tirdzniecības dalībniekiem aizliegts tirgot bezalkoholiskos
dzērienus un alu, kas pildīti stikla traukos.
VII. TIRGUS STATUSA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
26. Tirgus izveidošanas pašvaldības administratīvajā teritorijā saskaņošanai persona pašvaldībā
iesniedz sekojošus dokumentus:
26.1. iesniegumu, norādot personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai komersanta nosaukumu,
reģistrācijas numuru, juridisko adresi, kontaktinformāciju;
26.2. zemes īpašuma vai lietošanas apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
26.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu shēmu.
27. Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo
aktu noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.
28. Pēc tirgus projektā paredzēto darbu izpildes, tirgus izveidošanas un iekārtošanas pašvaldība
pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu.
29. Tirgus pārvaldītāja pienākums ir izstrādāt tirgus noteikumus un iesniegt pašvaldībā
saskaņošanai.
VIII. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
30. Pašvaldības izpilddirektora lēmums apstrīdams Krāslavas novada domē.
31. Noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā
kārtībā pēc to pilna teksta publicēšanas Krāslavas novada informatīvajā izdevumā „Krāslavas
vēstis” un interneta mājas lapā www.kraslava.lv.
32. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos brīdi savu spēku zaudē Krāslavas novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.2010/12 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās
Krāslavas novadā”.
Domes priekšsēdētājs

G.Upenieks

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2014/11
„Par tirdzniecību publiskās vietās Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 16.punktu,likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru
kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība, kādā saskaņojama un
saņemama atļauja ielu tirdzniecībai un tās organizēšanai, tirgus statusa
piešķiršanai, kā arī nodevas likmes par tirdzniecību publiskās vietās
Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Radīt kārtību publiskās tirdzniecības veikšanai un organizēšanai Krāslavas
novadā, nosakot tirdzniecības publiskās vietās kārtību un sniedzot
iedzīvotājiem informāciju par nepieciešamo rīcību. Tāpat saistošie
noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību publiskās
vietās, atbrīvojumus no nodevas maksas, tās maksāšanas kārtību.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Plānotie pašvaldības budžeta ieņēmumi līdz EUR 1000.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Neietekmē

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Notikušas konsultācijas ar tirdzniecības uzņēmumu pārstāvjiem.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Krāslavas
novada pašvaldības interneta mājas lapā www.kraslava.lv sadaļā „Saistošo
noteikumu projekti”, pieejams Krāslavas novada pagastu pārvaldēs.

Domes priekšsēdētājs

G.Upenieks

