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APSTIPRINĀTS
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
2011.gada 19.oktobra lēmumu Nr. 467
(protokols Nr.15, 1.punkts)
Ar grozījumiem:
16.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.22/2013 „Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības
2011.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12/2011 ,,Ielu tirdzniecības un tirgus statusa
piešķiršanas kārtība Burtnieku novadā””, lēmuma Nr. 346, protokola Nr.18, 11.punkts, spēkā no
01.01.2014.
20.05.2015. Saistošie noteikumi Nr.8/2015 „Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2011.gada
19.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12/2011 ,,Ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas
kārtība Burtnieku novadā””, lēmuma Nr. 133, protokola Nr.5, 15.punkts, spēkā no 30.06.2015.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2011
Burtnieku novada Burtnieku pagastā

IELU TIRDZNIECĪBAS UN TIRGUS STATUSA PIEŠĶIRŠANAS
KĀRTĪBA
BURTNIEKU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
3.punktu,
Euro ieviešanas kārtības likuma
6.pantu, 31.panta otro un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības
organizēšanas kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos” 8. un 9.punktu
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1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1.1. kārtību, kādā ar Burtnieku novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) saskaņojama
tirdzniecības vietas iekārtošana;
1.1.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora atbildību un pienākumus
kārtības nodrošināšanai;
1.1.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšana;
1.1.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanai
uz laiku;
1.1.6. svītrots ar saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2015;
1.1.7. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss;
1.1.8. administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu, noteikumu izpildes kontroli
un iekasētās soda naudas izlietojumu;
1.1.9. administratīvo aktu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu.
1.2. Tirdzniecības organizators nav tiesīgs tirdzniecības dalībniekam noteikt maksu par ielu
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta
pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā.
1.3. Noteikumi ir saistoši personām, kuras vēlas saņemt Pašvaldības saskaņojumu ielu
tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības
noteiktās ielu tirdzniecības vietās (Pielikums Nr.1), publisku pasākumu organizēšanas
vietās vai ielu tirdzniecības organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu Burtnieku novada
administratīvajā teritorijā. (Grozīts ar 20.05.2015. Burtnieku novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.8/2015)
1.4. Tirgoties publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.
1.5. svītrots ar saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2015.
1.6. Ja atļauja tiek izsniegta tirdzniecībai pie pastāvīgās tirdzniecības vietas, kas atrodas
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, tās darba laiks nedrīkst sākties agrāk par plkst. 700 un būt
ilgāks par plkst. 2200.
2. Tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošana un atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšana
2.1. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai vai
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un saņemtu pašvaldības atļauju ielu
tirdzniecības organizēšanai vai ielu tirdzniecībai tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības
organizators iesniedz pašvaldībā iesniegumu (2.pielikums un 3. pielikums) un papildus
Ministru kabineta noteikumos noteiktajam, pievieno vai uzrāda šādus dokumentus
pievienojot tam normatīvajos aktos noteiktos dokumentus:
2.1.1. licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem
aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā
atļauja);
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2.1.2. dokumenta, kas apliecina tirdzniecības dalībnieka tiesības iesaistīties pārtikas
apritē, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja tirdzniecība paredzēta ar pārtikas precēm;
2.1.3. fiziska persona iesniedz zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju
(uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības
produkciju;
2.2. Tirdzniecība tiek saskaņota ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju.
2.3. Lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un atļaujas ielu
tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu vai atteikumu izsniegt
saskaņojumu un atļauju pieņem pašvaldības izpilddirektors.
2.4. svītrots ar saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2015.
2.5. svītrots ar saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2015.
2.6. svītrots ar saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2015.
2.7. Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz uz laiku līdz
vienam gadam.
3. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora atbildība un pienākumi
kārtības nodrošināšanai
3.1. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:
3.1.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;
3.1.2. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;
3.1.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;
3.1.4. par šajos noteikumos noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves
nodrošināšanu;
3.1.5. par saskaņotās tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma ievērošanu;
3.1.6. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 3 m rādiusā ap
tirdzniecības vietu un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos atkritumu urnu
izvietošanu;
3.1.7. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai,
atbilstību normatīvo aktu prasībām;
3.1.8. par 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;
3.1.9. par ielu tirdzniecības vietu, tostarp saulessargu, demontāžu darba dienas beigās,
izņemot, ja tas ir saskaņots Burtnieku novada būvvaldē;
3.1.10. tirdzniecības laikā tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas tai
jābūt sakoptai.
3.2. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:
3.2.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un platības patvaļīgu palielināšanu;
3.2.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma, platības un citu nosacījumu
ievērošanu;
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3.2.3. par saskaņojumos noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves
nodrošināšanu;
3.2.4. par saskaņotā tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma nodrošināšanu;
3.2.5. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās un noteikumos
noteiktajos gadījumos atkritumu urnu izvietošanu;
3.2.6. par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc
darba beigšanas.
3.3. Tirdzniecības dalībniekam un organizatoram ir aizliegts:
3.3.1. bojāt vides un apstādījumu elementus;
3.3.2. traucēt tuvumā esošo kultūras un izglītības iestāžu darbību, dzīvojamo māju
iedzīvotāju mieru, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;
3.3.3. pārdot dzērienus stikla iepakojumā tirdzniecībai publisku svētku vai izklaides
pasākumu laikā;
3.3.4. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un
uztveršanu;
3.3.5. aizsegt pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogu un
reklāmas stendu;
3.3.6. traucēt piekļuvi ieejai ēkā / izejai no ēkas, tostarp evakuācijas izejai;
3.3.7. izvietot ar realizējamo produkciju nesaistītu reklāmu;
3.3.8. aizsegt stacionāru reklāmas objektu;
3.3.9. neatļautās vietās izvietot slēgtas teltis, noliktavas un nojumes ar nolaižamām
sienām vai cita veida norobežojošas konstrukcijas.
4. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
4.1. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības
veidam un vietām.
4.2. Ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai atļauts tirgot
tikai pārtikas preces, kas paredzētas patērēšanai tirdzniecības vietā.
4.3. Tirdzniecības vietās pieļaujamais realizējamo preču grupu uzskaitījums:
4.3.1. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:
4.3.1.1. griezti ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, koki (nocirsti vai podos
augoši dažādu sugu koki), puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi,
ziemcietes un sēklas;
4.3.1.2. izmantošanai pārtikā paredzēti augkopības, lopkopības un svaigi zvejas
produkti nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro
produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produkti;
4.3.1.3. augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls;
4.3.1.4. mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības
produkcijas;
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4.3.2. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi;
4.3.3. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un
labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai;
4.3.4. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objekti, kas
reproducēti personiskām vajadzībām;
4.3.5. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi un mākslas priekšmeti;
4.3.6. nepārtikas preces;
4.3.7. pārtikas preces, tostarp saldējums;
4.3.8. karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni (sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai).
4.4. Atļaujas izsniedzējs saskaņojot tirdzniecības vietā realizējamo preču grupas, var
ierobežot noteikumu iepriekšējā punktā minētās preču grupas.
5. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība
5.1. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā
teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā:
5.1.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai
juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi,
kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;
5.1.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot
oriģinālu);
5.1.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.
5.2. Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.
5.3. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi,
pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.
5.4. Lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību pašvaldības administratīvajā teritorijā,
tirgus atrašanās vietu un to teritorijas robežas noteikšanu, kā arī par tirgus statusu
piešķiršanu pieņem Burtnieku novada pašvaldības dome.

6. Nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas darbības
apturēšanai uz laiku
6.1. Pašvaldības izpilddirektors atbilstoši savai kompetencei var pieprasīt, lai tirdzniecības
dalībnieks pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku, par to informējot
ielu tirdzniecības atļaujas izsniedzēju, šādos gadījumos:
6.1.1. atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta ilgāk par mēnesi vai tā nav uzsākta
mēneša laikā pēc atļaujas saņemšanas;
6.1.2. saistībā ar novadā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada
remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);
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6.1.3. saistībā ar pašvaldības atļautiem vai saskaņotiem publiskiem pasākumiem;
6.1.4. ja tas nepieciešams novada projektu realizācijai;
6.1.5. ja tas rada draudus apmeklētāju un patērētāju drošībai.
6.2. Lietu par tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanu uz laiku atļaujas izsniedzējs izskata
ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc noteikumu iepriekšējā punktā minēto gadījumu
iestāšanās, pieņem lēmumu par atļaujas darbības apturēšanu uz laiku, kas objektīvi
nepieciešams konkrēto gadījumu izraisošo apstākļu novēršanai, un nekavējoties rakstiski
informē par to tirdzniecības atļaujas saņēmēju.
6.3. svītrots ar saistošajiem noteikumiem Nr.8.2015.
7. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu, noteikumu izpildes
kontrole un iekasētās soda naudas izlietojums
7.1. Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie likumā paredzētās
atbildības.
7.2. Par noteikumu pārkāpumiem, kas nav paredzēti iepriekšējā punktā, var uzlikt šādu
administratīvo sodu:
7.2.1. par 3.1. un 3.2. punkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no 40,00 līdz 75,00 euro, bet juridiskajām personām –
no 145,00 līdz 350,00 euro (Grozīts ar 16.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.
22/2013);
7.2.2. par 3.1. un 3.2. punkta prasību neievērošanu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā,
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 75,00 līdz 145,00 euro, bet
juridiskajām personām – no 350,00 līdz 720,00 euro (Grozīts ar 16.10.2013.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2013);
7.2.3. par 3.3. punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz
75,00 euro, bet juridiskajām personām – līdz 720,00 euro (Grozīts ar 16.10.2013.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2013);
7.2.4. par 1.4..punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz
350 euro, bet juridiskajām personām – līdz 1400,00 euro (Grozīts ar 16.10.2013.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2013).
7.3. Noteikumu izpildi kontrolē normatīvajos aktos noteiktās pašvaldības institūcijas
(amatpersonas), kā arī policijas amatpersonas likumā "Par policiju" noteiktajā kārtībā,
būvvaldes vadītājs un būvinspektors atbilstoši savai kompetencei.
7.4. svītrots ar saistošajiem noteikumiem Nr.8/2015.
7.5. Par noteikumu pārkāpumiem iekasētā soda nauda ir pašvaldības budžeta ieņēmumi,
kurus izlieto saimniecisko darbību atbalstošu projektu un saimnieciskās darbības vides
izpētes projektu īstenošanai, kā arī pašvaldības īpašumā esošu teritoriju uzturēšanai un
labiekārtošanai.
8. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
8.1. svītrots ar saistošajiem noteikumiem Nr.82015.
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8.2. svītrots ar saistošajiem noteikumiem Nr.8/2015.
8.3. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Burtnieku novada
domē, bet Burtnieku novada domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu
vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. (Grozīts ar 20.05.2015. Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.8/2015)
9. Noslēguma jautājumi
9.1. Noteikumi stājas spēkā saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

(Personiskais paraksts)

K.Sedvalds
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Pielikums Nr.1
2011.gada 19.oktobra
Burtnieku novada pašvaldības
Saistošajiem noteikumiem Nr.12/2011

IELU TIRDZNIECĪBAS VIETAS BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
1. Burtnieku pagastā
1.1. Laukums pie Parka ielas 5, Burtniekos.
2. Ēveles pagastā
2.1. Stāvlaukums pie mājas “Zilgmes”, Ēvelē
3. Matīšu pagastā
3.1. Centra laukums pie Kalna ielas 2, Matīšos
4. Rencēnu pagastā
4.1. Stāvlaukums Valmieras ielā 12, Rencēnos.
4.2. Laukums pie Rencēnu pagasta 2.bibliotekas, “Kantoris”, Lizdēnos,
5. Valmieras pagastā
5.1. Stāvlaukums “Klubs”, Vanagu iela 4,
5.2. Draudzības ielā 12A
5.3. “Rūpnieki” 1B
5.4. “Jeri”
6. Vecates pagastā
6.1. Laukums “Kultūras centrs”, Vecate
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Pielikums Nr.2
2011.gada 19.oktobra
Burtnieku novada pašvaldības
Saistošajiem noteikumiem Nr.12/2011
(Grozīts ar 20.05.2015. Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.8/2015)

IESNIEGUMS
Ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai
Uzņēmuma (uzņēmējdarbības) nosaukums vai saimnieciskās darbības veicēja vārds, uzvārds, adrese

Juridiskā personām
(reģistrācijas Nr.)

Fiziskām personām
(personas kods/ saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas kods)

1. Atbildīgā persona par tirdzniecību
(vārds,uzvārds)
(ieņemamais amats, tālrunis)

2.Lūdzu sniegt atļauju (atzīmēt)
 Ielas tirdzniecībai no
201__.g.”_____________ ” līdz 201__.g” _____________ ”
 Tirdzniecībai tirgū no 201__.g.”_____________ ” līdz 201__.g” ______________”
3. Darbības vieta
4.Darba vietu skaits
5. Darba laiks
6. Sortiments

7.Preces ražotas (atzīmēt):

Latvijā

Ārvalstīs

8.Iesniegto dokumentu saraksts:






201

pilnvara, ja iesniedzēju pārstāv pilnvarotā persona;
dokumenta, kas apliecina tirdzniecības dalībnieka tiesības iesaistīties pārtikas apritē, kopiju (uzrādot
oriģinālu), ja tirdzniecība paredzēta ar pārtikas precēm;
gadatirgu un masu pasākumu izbraukuma tirdzniecībai - saskaņojums ar tirdzniecības organizētāju;
saskaņojums ar pagasta pārvaldes vadītāju;
licences (speciālās atļaujas) kopija (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem,
uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja)

g. “

”

Iesniedzēja paraksts

10
Pielikums Nr.3
2011.gada 19.oktobra
Burtnieku novada pašvaldības
Saistošajiem noteikumiem Nr.12/2011
(Grozīts ar 20.05.2015. Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.8/2015)

IESNIEGUMS
ielu tirdzniecības organizēšanai
Uzņēmuma (uzņēmējdarbības) nosaukums vai saimnieciskās darbības veicēja vārds, uzvārds, adrese

Juridiskā personām
(reģistrācijas Nr.)

Fiziskām personām
(personas kods saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas kods /)

1. Atbildīgā persona par tirdzniecības organizēšanu
(vārds,uzvārds)
(ieņemamais amats, tālrunis)

Lūdzu izsniegt atļauju organizēt ielu tirdzniecību un kļūt par tirdzniecības organizatoru.
2. Darbības vieta
3. Darbības laiks
4. Darba vietu skaits
5. Sortiments

6.Iesniegto dokumentu saraksts:





201

pilnvara, ja iesniedzēju pārstāv pilnvarotā persona;
gadatirgu un masu pasākumu izbraukuma tirdzniecībai - saskaņojums ar nekustamā īpašuma
īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
saskaņojums ar pagasta pārvaldes vadītāju;
tirdzniecības dalībnieku saraksts uz ____ lp

g. “

”

Iesniedzēja paraksts

