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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2019. gada 27. februārī                              Nr. 2/2019 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

27.02.2019. lēmumu Nr.  

           (protokols Nr. 2, . punkts) 

 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos 

Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43. panta pirmās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 

2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi 

par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojumi ar 

pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

9. punktu 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 

“Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt 4. punktu aiz vārda “vietas” ar vārdiem “īslaicīgai preču pārdošanai”. 

 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā: 

“5.1 Alūksnes novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas pastāvīgās ielu 

tirdzniecības vietas, kur katrā no tām ar tirdzniecību nodarbojas viens tirdzniecības 

dalībnieks (pielikums Nr.24): 

5.11.Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā, vietas Nr.11-20.; 

5.12. Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā, vietas Nr.21-25; 

5.13. Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā, vieta Nr.26; 

5.14. Ojāra Vācieša ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā, vieta Nr.27; 

5.15. Lielā Ezera ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, vieta Nr. 28; 

5.16. Tempļakalna parkā, Alūksnē, Alūksnes novadā, vieta Nr.29; 

5.17. Pils ielā 31, Alūksnē, Alūksnes novadā, vieta Nr.30; 

5.18. Pils ielā 31, Alūksnē, Alūksnes novadā, vieta Nr.31; 

5.19. Ezera piekrastē, Alūksnē, Alūksnes novadā, vieta Nr.32; 

5.110. Ezera piekrastē, Alūksnē, Alūksnes novadā, vieta Nr.33;; 

5.111. Pils ielā 25A, Alūksnē, Alūksnes novadā, vieta Nr.34; 

5.112. Jāņkalna ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā, vieta Nr.35. 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

http://aluksne.lv/s_noteikumi/2019/2502/Pastāvīgās_ielu_tirdzniecības_vietas2.pdf


“6.3. kas publiskā izsolē ieguvušas tiesības nodarboties ar tirdzniecību saistošo noteikumu 

5.1 punktā noteiktajās pastāvīgajās ielu tirdzniecības vietās ir atļauts pārdot: 

5.11. noteiktajā vietā ūdens sporta un atpūtas inventāra nomas pakalpojumus; 

5.12. noteiktajā vietā ūdens sporta un atpūtas inventāra nomas pakalpojumus; 

5.13. noteiktajā vietā sniega motociklu inventāra nomas pakalpojumus; 

5.14. noteiktajā vietā velokartu un batutu nomas pakalpojumus; 

5.15. noteiktajā vietā velokartu un batutu nomas pakalpojumus; 

5.16. noteiktajā vietā pašu izgatavotu mākslas priekšmetu, lietišķās mākslas un 

daiļamatniecības izstrādājumu tirdzniecības pakalpojumu, saldējuma, karsto uzkodu un 

bezalkoholisko dzērienu tirdzniecības pakalpojumu. 

5.17. noteiktajā vietā dzīvu putnu demonstrēšanas ar fotogrāfēšanos 

pakalpojumus; 

5.18. noteiktajā vietā konditorejas izstrādājumus, tēju, kafiju un citus pašgatavotus 

bezalkoholisku dzērienus; 

5.19. noteiktajā vietā ūdens motociklu nomas pakalpojumus; 

5.110. noteiktajā vietā ūdens motociklu nomas pakalpojumus; 

5.111. noteiktajā vietā velosipēdu nomas pakalpojumus; 

5.112. noteiktajā vietā velosipēdu nomas pakalpojumus. 

4. Papildināt 8.1. apakšpunktu aiz vārda “informāciju” ar vārdiem “un pastāvīgās ielu 

tirdzniecības vietas izvietojuma un vizuālās kvalitātes saskaņojumu ar Alūksnes novada 

pašvaldības iestādi “Būvvalde”. 

 

5. Izteikt saistošo noteikumu pielikumu Nr. 1 jaunā redakcijā: 

“Pielikums Nr. 1 

Alūksnes novada domes 24.03.2011.  

Saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2011 

 

Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijai /_____ pagasta pārvaldei 

no________________________________________ 

(fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai 

__________________________________________ 

juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas Nr. 

__________________________________________ 

juridiskā adrese 

 

I E S N I E G U M S 

par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai  

 

 

Tirdzniecības norises vieta, laiks, ilgums __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Realizējamās preces __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Saskaņojums ar tirdzniecības organizēšanas vietas īpašnieku __________________________ 

Saskaņojums ar publiska pasākuma organizatoru* ___________________________________ 

_____________________ 

 

Pielikumā: saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija, vai fiziskas 

personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību*, tirdzniecības vietas izvietojuma 

un vizuālās kvalitātes saskaņojums ar Būvvaldi*. 

 

* aizpilda, ja attiecināms 



 

 

______________________      ____________________

 (datums)       (paraksts)” 

 

6. Svītrot saistošo noteikumu pielikumu Nr. 2.   

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

 

 

 

  



Alūksnes novada domes saistošo noteikumu  

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos 

Nr.9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā””  

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Alūksnes novada 

domes 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos 

Nr.9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes 

novadā””, turpmāk – saistošie noteikumi, mērķis ir papildināt 

tirdzniecībai publiskās teritorijās noteiktās vietas, ar jaunām 

– pastāvīgai tirdzniecībai paredzētām vietām un noteikt tajās 

realizējamo preču grupas. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ar saistošajiem noteikumiem tiks noteiktas ___ jaunas 

pastāvīgās tirdzniecības vietas, kas katra paredzēta vienam 

tirdzniecības dalībniekam, nosakot realizējamo preču grupu – 

sporta un izklaides (aktīvās atpūtas) pakalpojumu/inventāra 

noma. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu ietekme uz budžetu plānota kā 

pašvaldības nodevu ieņēmumu par tirdzniecību (pakalpojumu 

sniegšanu) publiskās vietās. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek palielināta iespēja veikt 

saimniecisko darbību pašvaldības publiskajās teritorijās. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Papildu esošajām administratīvajām procedūrām par atļauju 

izsniegšanu ielu tirdzniecībai, pašvaldība organizēs izsoli par 

tiesību iegūšanu nodarboties ar tirdzniecību katrā no šajos 

saistošajos noteikumos noteiktajām pastāvīgajām 

tirdzniecības vietām. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.  

7. Cita informācija Nav. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

 

 


