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Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību
Mālpils novadā
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 3.punktu,43. panta pirmās daļas 3.punktu, likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4. punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 28. jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
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nodevas” 3., 9. un 16. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators
saskaņo ar Mālpils novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) tirdzniecības
vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu
tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā;
1.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības
nodrošināšanai;
1.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības jomā;
1.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības
organizatora atļaujas darbības anulēšanai vai apturēšanai uz laiku;
1.6. gadījumus un nosacījumus, kad ielu tirdzniecības organizators ir tiesīgs
noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības
organizēšanas nodrošināšanu;
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1.7. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā
sabiedrisko pasākumu norises vietās;
1.8. nodevas apmēru par tirdzniecību publiskās vietās un to maksāšanas
kārtību.
2. Noteikumos lietotie termini atbilst 2010.gada 12.maija Ministru kabineta
noteikumos Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” lietotajiem terminiem.
3. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu
rakstisku atļauju.
4.Pašvaldība saskaņo un izsniedz atļaujas:
4.1. ielu tirdzniecībai publiskās vietās;
4.2. īslaicīgai preču pārdošanai;
4.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai;
4.4. tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta;
4.5. ielu tirdzniecības organizēšanai.
5. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir fiziskas un juridiskas
personas, kurs tirgojas publiskās vietās Mālpils novada administratīvajā teritorijā
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.
6. Noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai un juridiskai personai Mālpils novada
administratīvajā teritorijā.
7. Mālpils novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šāda pašvaldības iekārtota
ielu tirdzniecības vieta – tirgus laukums 0,1175 ha platībā, Kastaņu ielā 6, Mālpilī,
Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 003 0815.
8. Ārpus šo noteikumu 7.punktā minētās vietas ir atļauta īslaicīga preču
pārdošana publiskā vietā, tai skaitā kultūras, sporta, reliģisku vai citu pasākumu
laikā, vai gadatirgos, veicot tirdzniecību no transportlīdzekļiem un uz attiecīgā
pasākuma norises laiku iekārtotām tirdzniecības vietām, iepriekš rakstiski
saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kā arī
pasākuma organizatoru, un saņemot pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai.
II. 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
9. Lai saskaņotu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņemtu pašvaldības
atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai
publiskā vietā, persona pašvaldībā iesniedz iesniegumu, norādot šādu
informāciju:
9.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja fiziskā persona nav
reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu (ja
fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas
nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;
9.2. paredzētās ielu tirdzniecības vietas adresi un vietu skaitu;
9.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupu uzskaitījumu;
9.4. tirdzniecības norises laiku un ilgumu (pārvietojamo mazumtirdzniecības
punktu gadījumā – tirdzniecības laiku katrā pieturvietā).
10. Noteikumu 9.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus
(pēc nepieciešamības):
10.1. ielu tirdzniecības vietas projektu (vietas fotofiksāciju, objekta izvietojumu
situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā; tirdzniecības vietas iekārtojuma
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izvietojumu; objekta vizualizāciju vides kontekstā un detalizētu dizaina
risinājumu);
10.2. ja tirdzniecība paredzēta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta –
autotransporta izvietojumu un kustības maršrutu, norādot pieturvietas
tirdzniecības veikšanai;
10.3. zemes lietošanas tiesības apliecinoša dokumenta kopiju – ja pieteikta
tirdzniecība ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju;
10.4. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par
paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
10.5. 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 pašvaldība vai tās dibināta
iestāde;
10.6. tirdzniecības organizators – tirdzniecības dalībnieku sarakstu.
10.7. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas apliecības kopiju, kas apliecina
tiesības iesaistīties pārtikas apritē;
10.8. licences (speciālās atļaujas) kopija, ja uzņēmējdarbības veida veikšanai ir
nepieciešama licence (speciāla atļauja);
11. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus tirdzniecības dalībnieks vai
tirdzniecības organizators var iesniegt arī elektroniski, ievērojot visus
nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu.
12. Pašvaldības izpilddirektors piecu darba dienu laikā izskata iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus un izsniedz atļauju tirdzniecībai publiskās vietās (ielu
tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai) vai pieņem lēmumu par
atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesniedzēju. Izpilddirektora
prombūtnes laikā lēmumu pieņem viņu aizstājoša amatpersona.
13. Ja iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, pašvaldības
izpilddirektors nosaka termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot iesniedzējam.
Ja noteiktajā termiņā nav iesniegti pieprasītie dokumenti, iesniegums tiek atstāts
bez izskatīšanas. Iesniegtie dokumenti tiek atgriezti pēc iesniedzēja pieprasījuma.
14. Pašvaldības izpilddirektors neizsniedz 12.punktā minēto atļauju ja:
14.1 atbilstoši noteikumu un normatīvo aktu prasībām nav iesniegti visi
nepieciešamie dokumenti;
14.2. Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir noteikti ierobežojumi
konkrētajiem tirdzniecības veidiem;
14.3. nav samaksāta nodeva par tirdzniecību publiskās vietās;
14.4. iesniedzējs atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
14.5. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
15. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne
ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu.
16. Atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas par tirdzniecību publiskās
vietās samaksas.
17. Ja tirdzniecības organizators nav pašvaldība vai tās dibināta iestāde, nodeva
par tirdzniecību publiskās vietās nav jāmaksā.
III.

Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora
pienākumi kārtības nodrošināšanai

18. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators (turpmāk – atļaujas
saņēmējs) nodrošina ielu tirdzniecībā izmantojamo speciālo iekārtu un objektu
atbilstību normatīvo aktu prasībām. Speciālās iekārtas un objekti jāuztur kārtībā,
tiem jābūt tīriem un bez bojājumiem. Objekti un iekārtas, kas zaudējušas savu
funkcionālo nozīmi, jānoņem.
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19. Atļaujas saņēmējs pirms pārtikas preču pārdošanas nodrošina pārtikas apriti
reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi.
20. Atļaujas saņēmējs nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir šādi dokumenti:
20.1. pašvaldības izsniegtā ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības
organizēšanas atļauja;
20.2. personu apliecinošs dokuments un juridiskās personas vai saimnieciskās
darbības veicēja reģistrācijas apliecība vai tās kopija;
20.3. pārtikas preču pārdevējam – sanitārā grāmatiņa un PVD reģistrācijas
apliecība;
20.4. tirdzniecības preču izcelsmi apliecinoši dokumenti, izņemot, ja tiek tirgoti
savvaļas augi, ogas, sēnes vai rieksti;
20.5. atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai vai preču tirdzniecībai
nepieciešamās licences kopija;
20.6. citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.
21. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs:
21.1. par ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujā norādīto
nosacījumu ievērošanu;
22.2. par kārtības un tīrības ievērošanu tirdzniecības vietā;
22.3. par tirdzniecības vietas sakārtošanu pēc darba beigām;
22.2. par tirdzniecības vietas izvietojuma un platības ievērošanu;
22.3. par tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma ievērošanu.
23. Atļaujas saņēmējam aizliegts:
23.1. 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;
23.2. nodot tirdzniecības atļauju citām personām;
23.3. reklamēt savu darbību, izmantojot skaņas reklāmu;
23.4. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to
redzamību un uztveršanu;
23.5. izvietot ar realizējamo preču grupām nesaistītu reklāmu.
24. Veicot ielu tirdzniecību, jāievēro spēkā esošie tirdzniecību reglamentējošie
normatīvie akti un pašvaldības saistošie noteikumi.
IV. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas.
25. Fiziskām personām, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem 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. punktā
minētās preces.
26. Juridiskām personām un fiziskām personām, kuras reģistrējušas saimniecisko
darbību, atļauts pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces.
V. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības jomā
27. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā jāsaskaņo, ja
tās darbība tiek veikta publiskā vietā un nav attiecināma uz teritorijām, kuras
iekārtotas pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai.
28. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un saņemtu
pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā, persona pašvaldībā iesniedz
iesniegumu, norādot šādu informāciju:
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28.1. juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru,
PVD reģistrācijas numuru, kontakttālruni;
28.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, laiku un ilgumu;
28.3. preču sortimentu.
29. Noteikumu 28.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus
(pēc nepieciešamības):
29.1. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par
paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
29.2. saskaņojumu ar pašvaldības būvvaldi par objekta novietni situācijas plānā
vai zemes robežu plānā un vietas vizualizāciju vai fotofiksāciju.
30. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ir veicama atbilstoši
gadalaikam pavasara/vasaras sezonā vai rudens/ziemas sezonā.
31. Atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas par tirdzniecību publiskās
vietās samaksas.
VI.

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

32. Pašvaldība ir tiesīga anulēt vai apturēt uz laiku izsniegto tirdzniecības atļauju,
ja:
32.1. atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
32.2. atkārtoti, sešu mēnešu laikā, konstatēti preču pārdošanas un tirdzniecības
organizēšanas kārtību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi;
32.3. patvaļīgi mainīta tirdzniecības vieta;
32.4. bez saskaņošanas ar pašvaldību mainīts sākotnēji paredzētais preču
sortiments;
32.5. atļauja nodota, izmantošanai citām personām;
32.6. izsniegtā atļauja pazaudēta;
32.7. ja netiek ievērotas un pildītas normatīvo aktu prasības;
32.8. ja tirdzniecības vietā tiek plānoti un veikti remontdarbi (ietves un ielas
seguma remonts, ūdensvada remonts, ēkas remonts u.tml.);
32.9. ja tirdzniecības vietā tiek plānots un realizēts projekts;
32.10. ja tirdzniecības vietā tiek plānots un notiek cits publisks pasākums.
33. Apturot vai anulējot tirdzniecības atļaujas darbību, pašvaldības nodeva netiek
atmaksāta.
34. Lēmumu par atļaujas darbības anulēšanu vai apturēšanu uz laiku pieņem
pašvaldības izpilddirektors.
VII.

Gadījumi un nosacījumi, kad ielu tirdzniecības organizators ir
tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu

35. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā
valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators ir tiesīgs
noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas
nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt pašvaldības noteikto nodevu
divkāršā apmērā.
36. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs par saistošo noteikumu IV. nodaļā
noteikto prasību ievērošanu tirdzniecības organizēšanas vietā.
VIII.

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma
tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās
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37. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma
tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā pašvaldība izsniedz uz
pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.
38. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju tirdzniecībai publiskā vietā alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu
norises vietā, juridiskā persona pašvaldībā iesniedz iesniegumu, norādot šādu
informāciju:
38.1. juridiskā personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru,
kontakttālruni;
38.2. tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;
38.3. tirdzniecības vietu skaitu.
39. Noteikumu 38.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus
(pēc nepieciešamības):
39.1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtās speciālās atļaujas
(licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopiju (uzrādot oriģinālu)
un/vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju (uzrādot oriģinālu);
39.2. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par
paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
39.3. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises
vietā un laikā.
40. Atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas par tirdzniecību publiskās
vietās samaksas.
IX.

Nodevas apmērs par tirdzniecību publiskās vietās un to
maksāšanas kārtība

41. Nodevas likme par vienu ielu tirdzniecības vietu fiziskai personai, kurai
atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīviem aktiem nav jāreģistrē
saimnieciskā darbība:
Nr.
Nodevas objekts
Nodevas Nodevas Nodevas
p.k.
likme
likme
likme
dienā
nedēļā
mēnesī
(EUR)
(EUR)
(EUR)
41.1. Tirdzniecība
ar
pašu
ražoto
lauksaimniecības
produkciju
–
izmantošanai
pārtikā
paredzētiem
1,50*
5,-*
15,-*
augkopības, lopkopības un svaigiem
zvejas produktiem nelielos apjomos un
biškopības produktiem
41.2. Tirdzniecība
ar
pašu
ražoto
lauksaimniecības produkciju – grieztiem
ziediem, zariem, no tiem gatavotiem
1,50*
5,-*
15,-*
izstrādājumiem,
Ziemassvētkiem
paredzētiem
nocirstiem
vai
podos
augošiem dažādu sugu skuju kokiem, puķu
un dārzeņu stādiem, dēstiem, sīpoliem,
gumiem, ziemcietēm un sēklām
41.3. Tirdzniecība
ar
pašu
ražoto
lauksaimniecības produkciju – augļu koku
un ogulāju stādiem, dekoratīvo koku un
1,50*
5,-*
15,-*
krūmu stādmateriālu
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41.4.

41.5.

Tirdzniecība ar mājas apstākļos ražotiem
pārtikas produktiem no pašu ražotās
lauksaimniecības produkcijas
Tirdzniecība ar savvaļas ogām, augļiem,
riekstiem, sēnēm un savvaļas ziediem

1,50*

5,-*

15,-*

1,50*

5,-*

15,-*

Tirdzniecība ar mežu reproduktīvajiem
materiāliem (sēklām, sējeņiem, stādiem,
2,10,30,mežeņiem un augu daļām, kas paredzētas
meža atjaunošanai)
41.7. Tirdzniecība ar pašu iegūtiem svaigiem
zvejas
produktiem
un
medījamiem
2,10,30,dzīvniekiem vai to gaļu nelielos apjomos
41.8. Tirdzniecība ar lauksaimniecības un mājas
(istabas) dzīvniekiem
2,10,30,41.9. Tirdzniecība ar lietotām personiskām
mantām, izņemot ar autortiesību vai
2,10,30,blakustiesību objektiem, kas reproducēti
personiskām vajadzībām
*ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 27.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4
41.6.

42. Nodevas likme par vienu ielu tirdzniecības vietu juridiskai personai un fiziskai
personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību:
Nr.
p.k.

Nodevas objekts

42.1.

Tirdzniecība
ar
pašu
ražoto
lauksaimniecības
produkciju
–
izmantošanai
pārtikā
paredzētiem
augkopības, lopkopības un svaigiem
zvejas produktiem nelielos apjomos un
biškopības produktiem
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
Tirdzniecība
ar
pašu
ražoto
lauksaimniecības produkciju – augļu koku
un ogulāju stādiem, dekoratīvo koku un
krūmu stādmateriālu
Tirdzniecība ar mājas apstākļos ražotiem
pārtikas produktiem no pašu ražotās
lauksaimniecības produkcijas
Tirdzniecība ar savvaļas ogām, augļiem,
riekstiem, sēnēm un savvaļas ziediem
Tirdzniecība ar lauksaimniecības un

42.2.

42.3.

42.4.

42.5.
42.6.

Nodevas
likme
dienā
(EUR)

Nodevas
Likme
Nedēļā
(EUR)

Nodevas
likme
mēnesī
(EUR)

2,-

10,-

30,-

2,50

12,5

37,50

3,50

17,50

52,50

2,-

10,-

30,-

2,50

12,5

37,50
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42.7.

42.8.
42.9.
42.10.
42.11.
42.12.
42.13.

42.14.
42.15.

42.16.
42.17.
42.18.

mājas (istabas) dzīvniekiem
Tirdzniecība ar lietotām personiskām
mantām, izņemot ar autortiesību vai
blakustiesību objektiem, kas reproducēti
personiskām vajadzībām
Tirdzniecība ar pārtikas precēm (bez
elektroenerģijas nodrošinājuma)
Tirdzniecība ar pārtikas precēm (ar
elektroenerģijas nodrošinājumu)
Tirdzniecība ar rūpnieciski ražotām
nepārtikas precēm
Tirdzniecība
ar
alu
un
citiem
alkoholiskajiem dzērieniem
Tirdzniecība ar tabakas izstrādājumiem
Tirdzniecība ar lietotām grāmatām un
preses izdevumiem, galda spēlēm,
spēlēm
Tirdzniecība ar grāmatām, preses
izdevumiem, galda spēlēm, spēlēm
Tirdzniecība ar pašu izgatavotiem
mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas
un daiļamatniecības izstrādājumiem
Tirdzniecību veicinoši pasākumi, produktu
publiska prezentācija un tirdzniecība
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšana
Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no
speciālajām iekārtām

3,-

15,-

45,-

2,-

10,-

30,-

3,-

15,-

45,-

5,-

25,-

75,-

6,-

30,-

90,-

10,10,-

50,50,-

150,150,-

2,-

10,-

30,-

5,-

25,-

75,-

2,-

10,-

30,-

5,-

25,-

75,-

10,-

50,-

150,-

5,-

50,-

150,-

43. Nodevas likme tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta:
Nr.
Nodevas objekts
Nodevas
Nodevas
Nodevas
p.k.
likme
likme
likme
dienā
mēnesī
gadā
(EUR)
(EUR)
(EUR)
43.1. Tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas
precēm
5,15,45,43.2. Tirdzniecība ar akcizētām precēm
10,30,90,44. Nodevas likme par vienu ielu tirdzniecības vietu kultūras, sporta, reliģisku
svētku, gadatirgu vai citu pasākumu laikā maksājama divkāršā apmērā.
45. Ja persona vienā tirdzniecības vietā veic tirdzniecību ar dažāda sortimenta
precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes.
46. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās tiek atbrīvotas šādas personas:
46.1. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, trūcīgas un
maznodrošinātas personas, skolnieki;
46.2. fiziskas personas, kuras tirgo mežos un pļavās vāktas veltes – ogas,
sēnes, augļus, riekstus, savvaļas ziedus un kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu
dienestā kā patentmaksas maksātājas.
47. Nodevu par tirdzniecību ar pašvaldību saskaņojamās ielu tirdzniecības vietās
nemaksā:
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48.1. personas, kas ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās
pastāvīgās tirdzniecības vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs vai cita speciāli
tirdzniecībai iekārtota stacionāra vieta);
48.2. personas (tirdzniecības dalībnieki un tirdzniecības organizatori), ja
tirdzniecība notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās
zemes.
49. Nodeva iemaksājama pašvaldības kasē vai ieskaitāma pašvaldības kontā
pirms atļaujas saņemšanas.
50. Kontroli par nodevas samaksu un tās izlietojumu pilnā mērā veic pašvaldības
izpildinstitūcija.
X. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas kārtība
51. Par šo noteikumu pārkāpumiem iestājas Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktā atbildība.
52. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
53. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu
pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēka
esošajiem normatīvajiem aktiem.
54. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var
apstrīdēt Mālpils novada domē.
55. Mālpils novada domes izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
56. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic pašvaldības policija.
X.

Noslēguma jautājumi

57. Atļauja ielu tirdzniecībai publiskā vietā, kas izsniegta līdz noteikumu spēkā
stāšanās brīdim, ir spēkā līdz derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz
2014.gada 31.decembrim.
58. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.
59. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Mālpils
pagasta padomes 1996.gada 10.jūlija saistošos noteikumus nr. 12 „Par
tirdzniecību publiskās vietās Mālpils pagasta teritorijā”.

Mālpils novada
domes priekšsēdētājs

Aleksandrs Lielmežs
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Paskaidrojuma raksts Mālpils novada pašvaldības 2014. gada 30. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 12 „Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru
par ielu tirdzniecību Mālpils novadā”.

Norādāmā informācija

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai izpildītu
normatīvajos aktos noteiktos pašvaldības
pienākumus un regulētu kārtību, kādā
tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības
organizators saskaņo ar novada pašvaldību
tirdzniecības vietas iekārtošanu publiskās vietās
un noteiktu nodevas apmēru par tirdzniecību
publiskās vietās. Saistošie noteikumi noteiks
vienotu
kārtību
preču
pārdošanai
ielu
tirdzniecībā, pasākumos un tirdzniecības vietās
Mālpils novadā.
Ministru
kabineta
2010.gada
12.maija
noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9.punkts
nosaka pašvaldības pienākumu izdot saistošos
noteikumus, kas noteiktu prasības un kārtību
ielu tirdzniecības jomā.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību ielu
tirdzniecībai un tirdzniecības organizēšanai
Mālpils novadā. Saistošie noteikumi nosaka
realizējamo preču grupas, tirdzniecības atļaujas
izsniegšanas kārtību un derīguma termiņu,
tirdzniecības dalībnieku pienākumus, tiesības
un atbildību, kā arī nodevas apmēru par
tirdzniecību publiskā vietā. Noteikumi nosaka
kontroli
un
atbildību
par
noteikumu
neievērošanu.
Pašvaldības budžetu ietekmēs, jo tiks iekasēta
pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskajās
vietās.

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

Sekmēs uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības
teritorijā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā
notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Būtiskas ietekmes nav.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs

nav

Aleksandrs Lielmežs
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