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I.
1.

Vispārīgie jautājumi

Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Valmieras
pilsētas pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem
atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai;
1.2. kārtību, kādā izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības
vietās;
1.3. Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.4. ielu tirdzniecības dalībnieka un ielu tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības
nodrošināšanai;
1.5. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.6. kārtību, kādā ar Pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
un saņemama ielu tirdzniecības atļauja;
1.7. nosacījumus Pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizatora
atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;
1.8. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības
dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu.
2. Atļauja ielu tirdzniecībai un atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai tiek izsniegta pēc Pašvaldības
nodevas samaksas.

3. Pašvaldības iekārtotās un ar Pašvaldību saskaņotās ielu tirdzniecības vietas tiek noteiktas ar
Pašvaldības domes lēmumu.
4. Pašvaldība informāciju par Pašvaldības iekārtotām un saskaņotām ielu tirdzniecības vietām
ievieto pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv sadaļā “Pašvaldība”.
II.

5.

Kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar
Pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu tirdzniecībai vai
ielu tirdzniecības organizēšanai

Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai ielu tirdzniecības dalībnieks Pašvaldībā iesniedz iesniegumu
(1.pielikums) un papildu Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
(turpmāk – MK noteikumi) 15.punktā noteiktajam, pievienojot vēl šādus dokumentus:
5.1. ar Pašvaldības iestādi “Valmieras pilsētas Būvvalde” (turpmāk – Būvvalde) saskaņota
tirdzniecības vietas fotofiksācija vai skice, izvietojums situācijas plānā vai zemesgabala
robežu plānā mērogā, kā arī objekta vizuālais dizaina risinājums vides kontekstā;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2019. lēmumu Nr.333)

5.2.

5.3.
5.4.

ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – ar Būvvaldi
saskaņota pieturvietas fotofiksācija, objekta (transporta) novietne situācijas plānā vai
zemesgabala robežu plānā, objekta vizuālais dizaina risinājums;
speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, kopija;
saskaņojums ar pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas īpašnieku, ja
tirdzniecība paredzēta vietā, kas tirdzniecības veikšanas laikā aizsedz pastāvīgās
tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogu un reklāmas stendu.

6.

Lai saņemtu Pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības
organizatoru, juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā
persona Pašvaldībā iesniedz iesniegumu (2.pielikums) un papildu MK noteikumu 19.punkā
noteiktajam, pievienojot vēl šādus dokumentus:
6.1. ar Būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas fotofiksācija vai skice, izvietojums situācijas plānā
vai zemesgabala robežu plānā, kā arī objekta vizuālais dizaina risinājums vides kontekstā;
6.2. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, kopiju;
6.3. saskaņojums ar pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas īpašnieku, ja
tirdzniecības organizēšana paredzēta vietā, kas tirdzniecības organizēšanas laikā aizsedz
pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogu un reklāmas stendu.
7. Noteikumu 5. un 6.punktā minēto iesniegumu un tā pielikumus var iesniegt personīgi Pašvaldībā,
nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8.

Ielu tirdzniecības vieta tiek saskaņota, ņemot vērā šādus kritērijus:
8.1. ir paredzēts pilsētai raksturīgajai arhitektūrai un videi, konkrētas pilsētvides zonas apbūves
raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;
8.2. visi ielu tirdzniecības vietas elementi ir stilistiski vienoti;
8.3. no ielu tirdzniecības vietas, tai skaitā pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, līdz gājēju
ietves malai (neieskaitot apmali) pieļaujamais minimālais attālums 1,5 m;
8.4. vienas ielu tirdzniecības vietas, tai skaitā ielu sarkanajās līnijās, izmērs ir 1,5 m x 2 m;
8.5. ielu tirdzniecības iekārtas ir mobilas, ērtas un ātri pārvietojamas;
8.6. nav pieļaujamas stacionāras iekārtas un īslaicīgas lietošanas būves (kioski, paviljoni);
8.7. paredzētā tirdzniecības vieta nebojā zālāju, apstādījumus un ielas ietvju segumu.
8.8. ielu tirdzniecības vieta pasākuma laikā tiek saskaņota, ņemot vērā, ka vienas ielu
tirdzniecības vietas izmērs ir ne lielāks kā 3 m x 3 m.

9.

Pašvaldības administratīvajā teritorijā ielu tirdzniecība nav pieļaujama:
9.1. uz ietvēm gar kultūras iestāžu, valsts iestāžu, dievnamu, izglītības iestāžu fasādēm un
žogiem, izņemot pasākumu laikā;
9.2. pieminekļu un piemiņas vietu teritorijās, izņemot pasākumu laikā;
9.3. autostāvvietās, izņemot pasākumu laikā;
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9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

uz velo joslām un vai ne tuvāk kā 1,5 m no tām;
zālājos un zālienos, izņemot pasākumu laikā;
telšu, noliktavu, nojumju vai cita veida norobežojošo konstrukciju izvietošana;
vietās, kas aizsedz stacionārus reklāmas objektus.

10.

Pašvaldības izpilddirektors piecu darbdienu laikā izskata iesniegumu un izsniedz ielu tirdzniecības
vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu
tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai. Atļauja tiek izsniegta atbilstoši atļaujā noteiktajam
darbības laikam.

11.

Ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiska pasākuma rīkošanai jāsaņem Pašvaldības atļauja
vai saskaņojums, tad ielu tirdzniecības atļauja vai atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai
pasākuma laikā tiek izdota, ja izsniegta atļauja vai saskaņojums publiska pasākuma rīkošanai.

12.

Tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators nav tiesīgs nodot ielu tirdzniecības vai ielu
tirdzniecības organizēšanas atļauju citai personai.

13.

Pašvaldības administratīvās teritorijas publiskās vietās ielu tirdzniecība, tai skaitā sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, un ielu tirdzniecības organizēšana atļauta tikai ar Pašvaldības
izsniegtu rakstisku atļauju. Atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas
vietā to norises laikā.

III.

Kārtība, kādā izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai Pašvaldības iekārtotās ielu
tirdzniecības vietās. Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās realizējamo
preču grupas.

14.

Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas:
14.1. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:
14.1.1. grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie floristikas izstrādājumi;
14.1.2. izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības produkti nelielos apjomos saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un
biškopības produkti;
14.2. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi;
14.3. skujkoki un zari (egļu tirdzniecība Ziemassvētku laikā no 01.12. līdz 31.12.);
14.4. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi.

15.

Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju Pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās,
tirdzniecības dalībnieks iesniedz Pašvaldībā iesniegumu (1.pielikums) atbilstoši Noteikumu
5.punktā norādītajam.

16.

Ja uz Pašvaldības iekārtoto brīvo ielu tirdzniecības vietu ir pieteicies tikai viens tirdzniecības
dalībnieks, pašvaldības izpilddirektors piecu darbdienu laikā izskata iesniegumu un izsniedz ielu
tirdzniecības atļauju.

17.

Ja uz Pašvaldības iekārtoto brīvo tirdzniecības vietu ir pieteikušies vairāki tirdzniecības dalībnieki,
Pašvaldības izpilddirektors piecu darba dienu laikā izskata iesniegumu un izsniedz ielu
tirdzniecības atļauju tam tirdzniecības dalībniekam:
17.1. kurš pārdod Noteikumu 14.1. un 14.2.apakšpunktā minētās preces;
17.2. kurš iesniedza iesniegumu un papildus dokumentus agrāk.

18.

Ja visas Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas ir aizņemtas, Pašvaldības izpilddirektors
atsaka tirdzniecības dalībniekam izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai.

IV.

19.

Ielu tirdzniecības dalībnieka un ielu tirdzniecības organizatora
pienākumi kārtības nodrošināšanai

Ielu tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:
19.1. par ielu tirdzniecības atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;
19.2. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma, platības ievērošanu;
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19.3. par šajos noteikumos noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves
tirdzniecības vietai nosacījumu nodrošināšanu;
19.4. par saskaņotā tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma ievērošanu;
19.5. par tīrības un kārtības nodrošināšanu, tai skaitā atkritumu savākšanu un izvešanu ielu
tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības vietu;
19.6. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību
normatīvo aktu prasībām;
19.7. par iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, aizvešanu no tirdzniecības
vietas.
20.

Papildu MK noteikumu 23.punktā noteiktajam tirdzniecības organizators ir atbildīgs:
20.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un izvietojuma, platības ievērošanu;
20.2. par tīrības un kārtības nodrošināšanu, tai skaitā atkritumu savākšanu un izvešanu ielu
tirdzniecības organizēšanas vietā pēc pasākuma norises;
20.3. par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba
(pasākuma) beigšanas;
20.4. par bezmaksas tualešu pieejamību apmeklētājiem, nepieciešamības gadījumā uzstādot
pārvietojamās sabiedriskās tualetes, kas noformējamas atbilstoši vides estētiskajām
prasībām.

21.

Ielu tirdzniecības organizatoram un ielu tirdzniecības dalībniekam aizliegts:
21.1. veikt ielu tirdzniecību ārpus ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujā
noteiktās vietas un laika, kā arī realizēt preču grupas, kuras nav norādītas saņemtajā atļaujā;
21.2. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;
21.3. traucēt tuvumā esošo izglītības iestāžu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu
izmantošanu;
21.4. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;
21.5. bez pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas īpašnieka vai tā pārstāvja
iepriekšējas piekrišanas aizsegt pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas
skatlogu un reklāmas stendu;
21.6. aizsegt stacionāru reklāmas objektu.
V.

Ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

22.

Ar Pašvaldību saskaņojamās ielu tirdzniecības vietās realizējamas šādas preču grupas:
22.1. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:
22.2. izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības, biškopības, lopkopības un svaigas zvejas
produkti;
22.3. grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti floristikas izstrādājumi, Ziemassvētkiem paredzēti
nocirsti vai podos augoši dažādu sugu skuju koki, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi,
ziemcietes un sēklas;
22.4. augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;
22.5. mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;
22.6. visa veida lauksaimniecības (augkopības, lopkopības, zivkopības, biškopības) un tās
pārstrādes produkcija;
22.7. saldējums;
22.8. karstās uzkodas no speciālām iekārtām;
22.9. bezalkoholiskie dzērieni;
22.10. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi;
22.11. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi;
22.12. pašu izgatavoti mākslas priekšmeti;
22.13. saimniecības preces;
22.14. tekstilpreces;
22.15. sporta un atpūtas inventārs.

23.

Publisku pasākumu laikā, saskaņā ar pasākuma organizatora ieceri un pasākuma norises raksturu,
izņemot pasākumus, kuru norises mērķauditorija ir bērni un jaunieši, ir atļauta alkoholisko dzērienu
tirdzniecība patērēšanai uz vietas, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.
VI.

Kārtība, kādā ar Pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšana un saņemama ielu tirdzniecības atļauja
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24.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek
veikta publiskās vietās.

25.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Pašvaldības rīkotajos pasākumos, bez
piesaistes pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu vietai saskaņā ar pasākuma plānu un
noteikto tirdzniecības vietu sarakstu tiek rīkots konkurss par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības
vietu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Konkursa nolikumu un vērtēšanas
komisiju apstiprina ar Pašvaldības domes lēmumu. Konkursa uzvarētājs iegūst tiesības sniegt
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus un saņemt ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma norises laikā.

26.

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 vietu un publiskā vietā plānoto sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas sarkano līniju
robežās.

27.

Pirms dokumentu iesniegšanas saskaņojuma saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai publiskā vietā, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs iesniedz Pašvaldībā
skici un idejas aprakstu par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izveidi.

28.

Pašvaldība izvērtē iesniegtās skices un idejas apraksta atbilstību šādiem kritērijiem:
28.1. plānotās darbības periods;
28.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izvietojums, aizņemamās teritorijas
platība un konstrukciju izmēri atbilstoši realizētajiem un plānotajiem pilsētvides projektiem;
28.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālais risinājums.

29.

Pēc skices un idejas apraksta konceptuālā atbalsta saņemšanas, persona Būvvaldē iesniedz
būvniecības ieceres dokumentāciju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas
izveidei atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

30.

Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas vai akceptēšanas Būvvaldē un
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas pieņemšanas ekspluatācijā sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs Pašvaldībā iesniedz iesniegumu (1.pielikums). Iesniegums
iesniedzams personīgi Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, pa pastu vai elektroniski
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, norādot šādu
informāciju:
30.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, adresi vai
juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, juridisko
adresi;
30.2. realizējamo preču grupas;
30.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, ilgumu un laiku;

31.

Noteikumu 30.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus papildus dokumentus:
31.1. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, kopiju;
31.2. gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta publiskā vietā
piesaistīta pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai, jāiesniedz
īpašuma tiesību vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments par pastāvīgo un plānoto
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu;
31.3. gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta, kas publiskā vietā
piesaistīta pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai, plānota
daudzdzīvokļu mājas teritorijā, jāiesniedz daudzdzīvokļu mājas īpašnieku atļauja (kopības
lēmums) vai līgums par kopīpašuma teritorijas izmantošanu sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai.

32.

Ielu tirdzniecības atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiek izsniegta uz laiku:
32.1. Svītrots ar 14.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.350

32.2. publiskā vietā pasākuma norises laikā saskaņā ar pasākuma organizatora iecerēto
pasākuma norises laiku.
33.

Svītrots ar 14.05.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.350
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34.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām publiskās vietās, kas tiek iekārtotas ielu
sarkanajās līnijās, jāatbilst šādiem kritērijiem:
34.1. uz ietves (neieskaitot apmali) jāparedz ne mazāk kā 1,50 m brīva, nekādā veidā neaizņemta
teritorija;
34.2. netiek aizsegti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, pasliktinot to redzamību un
uztveršanu;
34.3. netiek bojāts vai izjaukts ielu, ietvju segums;
34.4. virs apmeklētājiem paredzētajiem galdiņiem, atļauts izvietot tikai brīvi stāvošus
saulessargus/lietussargus vai pie fasādes stiprinātas markīzes;
34.5. mākslīgās grīdas izvietošana pieļaujama tikai teritorijās bez cietā seguma vai uz cietā
seguma ar līmeņa starpību, ja netiek traucēta gājēju plūsma;
34.6. tiek paredzēts pilsētai raksturīgajai arhitektūrai un videi, konkrētas pilsētvides zonas apbūves
raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;
33.7. visi elementi ir stilistiski vienoti.

35.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām pasākumu laikā bez piesaistes
pastāvīgām sabiedriskās ēdināšanas vietām jāatbilst šādiem kritērijiem:
35.1. aizliegtas slēgtas teltis vai nojumes ar nolaižamām sienām, necaurskatāmi nožogojumi,
jāveido maksimāli caurskatāms risinājums, neradot slēgtas telpas iespaidu;
35.2. nodrošina bezmaksas tualetes pieejamību apmeklētājiem, nepieciešamības gadījumā
uzstādot pārvietojamās sabiedriskās tualetes, kas noformējamas atbilstoši vides
estētiskajām prasībām;
35.3. pieslēgšanās pie esošajiem komunikāciju tīkliem saskaņojama ar attiecīgo
inženierkomunikāciju tīkla pārvaldītāju;
35.4. nebojāt zālienus, apstādījumus un ielas ietvju segumu, kā arī netraucēt gājēju plūsmu.

VII.

36.

Nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības
organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku

Pašvaldība var pieprasīt, lai ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizators pārtrauc
darbību un atbrīvo tirdzniecības darbības vietu uz laiku, šādos gadījumos:
36.1. ja pilsētā veicami remontdarbi (ietves un ielas seguma remonts, ūdensvada remonts, ēkas
remonts u.c.) un šo remontdarbu veikšanas vieta ir tieši saistīta ar ielu tirdzniecības vai ielu
tirdzniecības organizēšanas atļaujā norādīto vietu;
36.2. ja ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujā norādītā vieta ir saistīta citu
Pašvaldības organizētu publisku pasākumu.
36.3. ja ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas vieta nepieciešama pilsētas projektu
īstenošanai;
36.4. ja ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas vieta rada draudus iedzīvotāju
drošībai.
VIII.
Gadījumi un nosacījumi, kad ielu tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt
tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu

37.

Ielu tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta Pašvaldības
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, izņemot šādos gadījumos:
37.1. ja pasākuma organizators ir Pašvaldība vai Pašvaldības iestāde;
37.2. ja par pasākuma rīkošanu ir noslēgts sadarbības līgums ar Pašvaldību.

IX.

Noslēguma jautājumi

38.

Atļauja ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā, kas izsniegta līdz šo
noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir spēkā līdz derīguma termiņa beigām.

39.

Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu par atteikumu izsniegt atļauju ielu
tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai persona var apstrīdēt Pašvaldības domē.
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40.

Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

41.

Par Noteikumu pārkāpumu personu var saukt pie administratīvās atbildības normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2019. lēmumu Nr.333)

42.

Kontrolēt Noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpšanu
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Pašvaldības iestādes "Valmieras
pilsētas pašvaldības policija" amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Pašvaldības
Administratīvā komisija.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2019. lēmumu Nr.333)

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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Jānis Baiks

1.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.283

................................................................................................
(Iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

................................................................................................
(Personas kods vai reģistrācijas numurs)

.................................................................................................
(Adrese)

..................................................................................................
(Tālrunis, elektroniskā pasta adrese)

..................................................................................................
(Juridiskas personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS
Valmieras pilsētas pašvaldībai
Lāčplēša ielā 2, Valmierā
Lūdzu atļaut veikt ielu tirdzniecību/ sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu Valmieras pilsētā
______________________________________________________________________________
(adrese, vieta)

Tirdzniecības/ sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu laikā realizējamo preču grupas:
______________________________________________________________________________
(preču nosaukumi)

Paredzētās tirdzniecības/sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas laiks un ilgums:
______________________________________________________________________________
(datums, laiks no - līdz)
Pielikumā:
□ 1. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju uz ____lp.
□ 2. Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības / sabiedriskās ēdināšanas veikšanu
pasākuma norises laikā un vietā uz ____lp.
□ 3. Pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks uz ___ lp.
□ 4. Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu
maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu
dienestā reģistrētu kvīšu esību dokumenta kopijas uz ____lp.
□ 5. Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai var nereģistrēties
kā saimnieciskās darbības veicēja uz ____lp.
□

6. Tirdzniecības /sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietas fotofiksācija vai skice, izvietojums
situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā, sarežģītās pilsētvides situācijās arī
objekta vizuālais dizaina risinājums vides kontekstā uz ___ lp.

□ 7. Speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem
aktiem, kopija uz ____ lp.
□ 8. _____________________________________________________________________
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Valmierā, 20____.gada ____._______________

___________________
(paraksts/)*
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2.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.283

................................................................................................
(Iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

................................................................................................
(Personas kods vai reģistrācijas numurs)

.................................................................................................
(Adrese)

..................................................................................................
(Tālrunis, elektroniskā pasta adrese)

..................................................................................................
(Juridiskas personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS
Valmieras pilsētas pašvaldībai
Lāčplēša ielā 2, Valmierā
Lūdzu atļaut organizēt ielu tirdzniecību Valmieras pilsētā un kļūt par tirdzniecības organizatoru.
Paredzētā ielu tirdzniecības organizēšanas vieta________________________________________
(adrese, vieta)

______________________________________________________________________________
Paredzētās ielu tirdzniecības norises laiks un ilgums_____________________________________
(datums, laiks no - līdz)

______________________________________________________________________________
Tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā
______________________________________________________________________________
(preču grupu nosaukumi)

Pielikumā:
□

1. Tirdzniecības dalībnieku saraksts uz ____lapas.

□

2. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju uz ____lapas.

□

3. Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju uz ____lapas.
4. Tirdzniecības vietas fotofiksācija vai skice, izvietojums situācijas plānā vai zemesgabala robežu
plānā, sarežģītās pilsētvides situācijās arī objekta vizuālais dizaina risinājums vides kontekstā uz
___ lp.
5. Speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem
aktiem, kopija uz ____lp

Valmierā, 20____.gada ____._______________

____________________________
(paraksts)*
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3.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.283

LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv, www.valmiera.lv

__.__.20___.
ATĻAUJA Nr.______________
Ielu tirdzniecībai / sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem Valmieras pilsētā
Tirdzniecības/
sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojuma dalībnieks
(vārds, uzvārds,
personas kods vai
nosaukums,
reģistrācijas numurs)
Tirdzniecības/
sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojuma dalībnieks
dalībnieka deklarētā
dzīves vieta vai juridiskā
adrese
Tirdzniecības/
sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojuma dalībnieks
laikā realizējamo preču
grupas
Tirdzniecības/
sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojuma dalībnieks
norises vieta
Atļaujas derīguma
termiņš
Atļauja izdota ___ (_______) tirdzniecības vietai.
Atļauja izsniegta saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.jūlija saistošo
noteikumu Nr._____ „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras
pilsētas administratīvajā teritorijā” ____.punktu.

Izpilddirektors

(paraksts)
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vārds, uzvārds

4.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.283

LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv, www.valmiera.lv

__.__.20__.
ATĻAUJA Nr.________________
Ielu tirdzniecības organizēšanai Valmieras pilsētā
Tirdzniecības organizators
(vārds, uzvārds, personas
kods vai nosaukums,
reģistrācijas numurs)
Tirdzniecības organizatora
deklarētā dzīves vieta vai
juridiskā adrese
Tirdzniecības
organizēšanas laikā
realizējamo preču grupas
Tirdzniecības
organizēšanas vieta
Atļaujas derīguma termiņš

Atļauja izsniegta saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.jūlija saistošo
noteikumu Nr._____ „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras
pilsētas administratīvajā teritorijā” ____.punktu.

Izpilddirektors

(paraksts)
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vārds, uzvārds

Pielikums
___.___.20___ Atļaujai Nr.___________
Ielu tirdzniecības organizēšanai Valmieras pilsētā

TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKU SARAKSTS
Nr.p.k.

Tirdzniecības dalībnieka
vārds, uzvārds vai nosaukums

Personas kods vai
reģistrācijas Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Realizējamo preču grupas

