
PROJEKTS 

 

2021.gada _________                          Saistošie noteikumi Nr._____ 

Alūksnē                           apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

       ______.2021. lēmumu Nr.__ 

 (protokols Nr._, _.p.) 

 

Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā 

 

Izdoti saskaņā ar  

Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440  

“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, 

kas saskaņojami ar pašvaldību,  

un tirdzniecības organizēšanas kārtība” 9. punktu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1. ielu tirdzniecības vietas Alūksnes novada administratīvajā teritorijā; 

1.2. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 

1.3. kārtību, kādā tiek izsniegta pašvaldības atļauja tirdzniecībai publiskās vietās; 

1.4. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora 

atļaujas apturēšanai uz laiku; 

1.5. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss; 

1.6. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora 

atļaujas apturēšanai uz laiku; 

1.7. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības 

nodrošināšanai. 

2. Šie noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai vai juridiskai personai visā Alūksnes novada 

administratīvajā teritorijā, kura vēlas saņemt pašvaldības saskaņojumu pastāvīgai ielu 

tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās, atļauju ielu tirdzniecībai, ielu 

tirdzniecības organizēšanai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī 

vēlas izveidot tirgu. 

3. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku 

atļauju. 

 

II. Ielu tirdzniecības vietas 

 

4. Alūksnes novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas: 

4.1. Alsviķu pagastā:  

4.1.1. “Kultūras namā” kadastra Nr. 3642 006 0391 (pielikums Nr.1);  

4.1.2. “Iebrauktuvē pie Vīteru mājas” kadastra. Nr. 36420090356 (pielikums Nr.2); 

4.2. Annas pagastā:  

4.2.1. “Ezeriņos”, kadastra Nr.3644 004 0072 (laukums pirms kapsētas “Ezeriņi”) 

(pielikums Nr. 3); 

4.2.2. “Smiltīs”, kadastra Nr. 3644 004 0316 (laukums pie Annas pagasta pārvaldes 

administratīvās ēkas) (pielikums Nr. 4); 

4.2.3. “Ates dzirnavās”, kadastra Nr. 3644 003 0192 un kadastra Nr. 3644 003 0193 

(stāvlaukums) (pielikums Nr. 5); 

4.3. Ilzenes pagastā: “Ceļš “Jaunozoli – Zīles”” (stāvlaukums), kadastra Nr. 3652 005 0278 

(pielikums Nr. 6); 

4.4. Jaunalūksnes pagastā: 



4.4.1. “Bejas skolā”, Bejā, kadastra Nr. 3656 010 0214 (pielikums Nr. 7); 

4.4.2. “Dainās”, kadastra Nr. 3656 010 0211 (pielikums Nr. 8); 

4.4.3. “Dālderos”, kadastra Nr. 3656 003 0080 (pielikums Nr. 9); 

4.5. Jaunannas pagastā: “Liepzaros”, Jaunannā, kadastra Nr.3658 002 0077 (pielikums 

Nr. 10); 

4.6. Jaunlaicenes pagastā: “Jaunlaicenes parkā”, kadastra Nr. 3660 002 0255 un 3660 002 

0256 (pielikums Nr. 11); 

4.7. Kalncempju pagastā:  

4.7.1. “Cempjos 2”, kadastra Nr. 3664 004 0216 (pielikums Nr. 12); 

4.7.2. “Cempjos 4”, kadastra Nr. 3664 004 0215 (pielikums Nr. 13); 

4.8. Liepnas pagastā: “Pagasta zemē”,  kadastra Nr.  3668 010 0525  (pielikums Nr. 14); 

4.9. Malienas pagastā: “Brencos”, kadastra Nr. 3672 002 0094 (pielikums Nr. 15); 

4.10. Mālupes pagastā: “Austriņos”, kadastra Nr. 3674 002 0146 (pielikums Nr. 16); 

4.11. Mārkalnes pagastā: “Lakstīgalās”, kadastra Nr. 3676 005 0203 (pielikums Nr. 17); 

4.12. Pededzes pagastā: 

4.12.1. “Krustcelēs”, kadastra Nr. 3680 007 0215 (laukums pie Pededzes tautas nama) 

(pielikums Nr. 18); 

4.12.2. “Eglainē 7”, kadastra Nr. 3680 009 0084 (Kūdupes kapsētā) (pielikums Nr. 19); 

4.12.3. “Mihailovā”, kadastra Nr. 3680 004 0131 (Ķuršu ciema estrādē) (pielikums 

Nr. 20); 

4.12.4. “Stāvlaukumā”, kadastra Nr. 3680 007 0214 (pielikums Nr. 21); 

4.13. Veclaicenes pagastā: “Centrā”, kadastra Nr. 3688 003 0134 (pielikums Nr. 22); 

4.14. Zeltiņu pagastā: 

4.14.1. “Estrādē”, kadastra Nr. 3694 002 0336 (pielikums Nr. 23); 

4.14.2. “Medņukalnos”, kadastra Nr. 3694 001 0006 (pielikums Nr. 24); 

4.14.3. “Meldros”, kadastra Nr.3694 002 0110 (pielikums Nr. 25); 

4.15. Ziemera pagastā: “Tīksmēs”, Māriņkalnā, kadastra Nr. 3696 005 0266 (pielikums 

Nr. 26); 

4.16. Alūksnes pilsētā:  

4.16.1. Vēsturiskā centra zonā (pielikums Nr. 27); 

4.16.2. Centrālā zonā (pielikums Nr. 27); 

4.16.3. Parku zonā (pielikums Nr. 27); 

4.16.4. Alūksnes Bānīša stacijas kvartāla zonā (pielikums Nr. 27). 

5. Ielu tirdzniecība vai ielu tirdzniecības organizēšana publiska pasākuma laikā Alūksnes 

novada teritorijā uz pašvaldības autoceļa (ielas) braucamās daļas, ja publiska pasākuma 

organizators nav Alūksnes novada pašvaldība, var notikt divas reizes gadā: vienu reizi 

pavasarī un vienu reizi rudenī. 

6. Pārējos gadījumos ielu tirdzniecība vai ielu tirdzniecības organizēšana uz pašvaldības 

autoceļa (ielas) braucamās daļas ir aizliegta. 

7. Papildus šo noteikumu 4. punktā noteiktajām ielu tirdzniecības vietām, ielu tirdzniecības 

vietas īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu publisku 

pasākumu laikā nosaka Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisija (turpmāk – 

Licencēšanas komisija).  

8. Pašvaldības administratīvajā teritorijā ielu tirdzniecība nav pieļaujama: 

8.1. uz ietvēm gar kultūras iestāžu, valsts iestāžu, dievnamu, pirmsskolas izglītības un 

mācību iestāžu fasādēm un žogiem, izņemot publisku pasākumu laikā; 

8.2. pieminekļu un piemiņas vietu teritorijās; 

8.3. vietās, kas aizsedz stacionārus reklāmas objektus. 

 

III. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas 

 



9. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, noteiktajās tirdzniecības vietās tirdzniecības 

dalībniekiem:  

9.1.  juridiskajām un fiziskajām personām, izņemot tās fiziskās personas, kurām atbilstoši 

nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā 

darbība, ir atļauts pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces; 

9.2. fiziskajām personām, kurām nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, atļauts pārdot 

2010. gada 12. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas 

kārtību” 7. punktā noteiktās preču grupas. 

10. 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. 

11. Realizējamo preču grupas Alūksnes pilsētas Vēsturiskā centra zonā, Parku zonā un 

Alūksnes Bānīša stacijas kvartāla zonā:  

11.1. saldējums;  

11.2. grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie floristikas izstrādājumi;  

11.3. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi un mākslas priekšmeti;  

11.4. preses izdevumi un grāmatas;  

11.5. pašu ražotas pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni;  

11.6. savvaļas augļi, ogas, rieksti, sēnes;  

11.7. alkoholiskie dzērieni pasākumu laikā, ja iekļaujas pasākuma koncepcijā;  

11.8. rūpnieciski ražoti suvenīri ar Alūksnes vai Latvijas tematiku;  

11.9. karstās uzkodas no specializētajām iekārtām (piemēram, miltu, dārzeņu vai gaļas 

izstrādājumi);  

11.10. piepūšamās un cita veida atrakcijas. 

12. Alūksnes novada pagastu teritorijās un Alūksnes pilsētas Centra zonā realizējamo preču 

grupas netiek ierobežotas. 

 

IV. Tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtība 
 

13. Pašvaldība izsniedz šādas atļaujas realizējamo preču grupām ielu tirdzniecībai publiskās 

vietās:  

13.1. pastāvīgai ielu tirdzniecībai publiskās vietās; 

13.2. īslaicīgai ielu tirdzniecībai (t.i. ielu tirdzniecība vienā vietā vai adresē, kas paredzēta 

ne vairāk kā 3 dienas pēc kārtas, tirdzniecībai kalendārajā gadā nepārsniedzot 24 

dienas), tajā skaitā kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu publisku pasākumu 

norises laikā un vietā; 

13.3. ielu tirdzniecībai no pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem; 

13.4. ielu tirdzniecības organizēšanai; 

13.5. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā. 

14. Atļaujas pastāvīgai ielu tirdzniecībai publiskā vietā saņemšanai persona Alūksnes novada 

pašvaldībā iesniedz iesniegumu (pielikums Nr. 28): 

14.1. norāda Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas 

kārtību” 15.punktā norādīto informāciju; 

14.1.1. vietas krāsainu fotofiksāciju bez tirdzniecības vietas izvietojuma; 

14.1.2. objekta novietni inženiertīklu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā 

1:250 vai 1:500 (A4 formātā) ar izmēriem un piesaistēm; 

14.1.3. detalizētu dizaina risinājumu; 

14.1.4. objekta vizualizāciju vides kontekstā; 



14.1.5. ja tirdzniecība tiek veikta tikai no mehāniskā transportlīdzekļa bez papildu 

tirdzniecības vietas iekārtojuma ārpus transportlīdzekļa vai tirdzniecības vieta netiek 

speciāli iekārtota, iesniedz transportlīdzekļa izvietojumu robežu plānā mērogā 1:100 

vai 1:250 ar izmēriem un piesaistēm. 

15. Atļaujas īslaicīgai ielu tirdzniecībai publiskā vietā saņemšanai persona Alūksnes novada 

pašvaldībā iesniedz iesniegumu (pielikums Nr. 29), kurā norāda Ministru kabineta 2010. 

gada 12. maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami 

ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.punktā norādīto informāciju; 

16. Atļaujas ielu tirdzniecībai no pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem saņemšanai 

persona Alūksnes novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu (pielikums Nr. 30), kurā norāda 

Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.punktā 

norādīto informāciju. 

17. Atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai saņemšanai persona Alūksnes novada pašvaldībā 

iesniedz iesniegumu (pielikums Nr. 31), kurā norāda Ministru kabineta 2010. gada 12. 

maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 19.punktā norādīto informāciju.  

18. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā 

nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu par katru 

pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, 

maksā tirdzniecības organizators. 

19. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu 

tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt pašvaldības 

nodevu par tirdzniecību publiskās vietās divkāršā apmērā. 

20. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība 

tiek veikta publiskās vietās ar piesaisti pastāvīgajai tirdzniecības vietai un nav attiecināma 

uz citiem ielu tirdzniecības veidiem un teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss. 

21. 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. 

22. Atļaujas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai saņemšanai persona Alūksnes 

novada pašvaldībā iesniedz: 

22.1. iesniegumu (pielikums Nr. 32) un norāda Ministru kabineta 2010. gada 12. maija 

noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.punktā norādīto informāciju; 

22.2. vietas krāsainu fotofiksāciju bez tirdzniecības vietas izvietojuma; 

22.3. objekta novietni inženiertīklu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā 

1:250 vai 1:500 (A4 formātā) ar izmēriem un piesaistēm; 

22.4. detalizētu dizaina risinājumu; 

22.5. objekta vizualizāciju vides kontekstā. 

23. Ja tiek iesniegts iesniegums par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas darbības 

termiņa pagarināšanu viena mēneša laikā, pirms atļaujā norādītā darbības termiņa beigām, 

šo noteikumu 22. punktā minētie dokumenti nav jāiesniedz atkārtoti, ja: 

23.1. nav mainījusies faktiskā situācija; 

23.2. nav beidzies attiecīgo institūciju izsniegtais saskaņojuma termiņš; 

23.3. darbība norisinās nepārtraukti. 

24. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju pastāvīgai ielu 

tirdzniecībai, ielu tirdzniecībai no pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem, ielu 

tirdzniecības organizēšanai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pieņem 

Licencēšanas komisija. 



25. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju īslaicīgai ielu tirdzniecībai 

Alūksnes novada pagasta pārvalžu teritorijā pieņem attiecīgā Alūksnes novada pašvaldības 

pagasta pārvalde, bet Alūksnes pilsētā – Licencēšanas komisija. 

26. Licencēšanas komisija vai attiecīgā Alūksnes novada pašvaldības pagasta pārvalde izskata 

iesniegumu (pielikums Nr. 28, 29, 30, 31 un 32) un nepieciešamos dokumentus 

tirdzniecības atļaujas saņemšanai, pieņem lēmumu un pozitīva lēmuma pieņemšanas 

gadījumā izsniedz rakstisku atļauju. 

27. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu. 

28. Tirdzniecības atļauju izsniedz pēc pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās 

samaksas, kas ir samaksājama saskaņā ar Alūksnes novada domes 2018. gada 

27. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2018 “Par pašvaldības nodevām Alūksnes 

novadā”. 

29. Vienas ielu tirdzniecības maksimālais izmērs (izņemot ielu tirdzniecību no 

pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem) tiek noteikts 3 x 3 metri. 

 

V. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība 

 

30. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā: 

30.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, vai 

juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi,  

kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi; 

30.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot 

oriģinālu); 

30.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu; 

30.4. izstrādātus tirgus noteikumus. 

31. Persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus 

projektu. 

32. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, 

Alūksnes novada dome pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam 

tirgum.  

33. Tirgus pārvaldītājam ir pienākums iesniegt Alūksnes novada domei apstiprināšanai 

plānotās izmaiņas tirgus noteikumos.  
 

VI. Nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības  

vai tirdzniecības organizatora atļaujas apturēšanai uz laiku 

 

34. Licencēšanas komisija un pagasta pārvalde atbilstoši savai kompetencei, var pieprasīt, lai 

tirdzniecības veicējs pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku, par to 

informējot ielu tirdzniecības atļaujas izsniedzēju, šādos gadījumos: 

34.1. sakarā ar pašvaldībā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada 

remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);  

34.2. sakarā ar paredzētajiem publiskajiem pasākumiem; 

34.3. ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai; 

34.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai. 

35. Apturot tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbību, iekasētā pašvaldības 

nodeva netiek atmaksāta.  

 

VII. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības  

organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai 

 

36. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs: 



36.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā; 

36.2. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu; 

36.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma un platības ievērošanu; 

36.4. par saskaņotās tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma ievērošanu; 

36.5. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap 

tirdzniecības vietu un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos atkritumu urnu 

izvietošanu; 

36.6. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;  

36.7. 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; 

36.8. par kārtības uzturēšanu tirdzniecības laikā un sakopšanu pēc tirdzniecības beigšanas 

tirdzniecības vietā.  

37. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs: 

37.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un platības patvaļīgu nepalielināšanu; 

37.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma un platības ievērošanu; 

37.3. par saskaņotā tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma nodrošināšanu; 

37.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās 1,5 m rādiusā ap 

tirdzniecības vietām un atkritumu urnu izvietošanu, un teritorijas sakopšanu pēc darba 

beigšanas; 

37.5. par bezmaksas tualešu pieejamību apmeklētājiem, ja tirdzniecība ir ilgāka par 2 

(divām) stundām, uzstādot pārvietojamās sabiedriskās tualetes, kas iekļaujas 

apkārtējās vides kontekstā un nodrošinot to apkopi tirdzniecības laikā.  

38. Tirdzniecības organizatoram un tirdzniecības dalībniekam aizliegts: 

38.1. bojāt zālājus, zālienus, apstādījumus un ielas ietvju segumu; 

38.2. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu un pirmsskolas 

izglītības iestāžu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu; 

38.3. pārdot dzērienus stikla iepakojumā tirdzniecībai publisko pasākumu laikā; 

38.4. aizsegt stacionāru reklāmas objektu; 

38.5. neatļautās vietās izvietot slēgtas teltis, noliktavas, nojumes ar nolaižamām sienām vai 

cita veida norobežojošas konstrukcijas; 

38.6. 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; 

38.7. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un 

uztveršanu; 

38.8. izmantot auto transportlīdzekļus tirdzniecības zonā, izņemot iebraukšanai un 

izbraukšanai, lai pievestu vai aizvestu preci. 

39. Pastāvīgai ielu tirdzniecības vietai jāatbilst šādām prasībām: 

39.1. jāparedz vietas raksturīgajai arhitektūrai un videi, konkrētas pilsētvides zonas apbūves 

raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums, nav pieļaujama plēves un zemas 

kvalitātes materiālu izmantošana; 

39.2.  nav pieļaujama interjera (iekštelpu) mēbeļu izmantošana; 

39.3. visiem ielu tirdzniecības vietas elementiem jābūt stilistiski vienotiem; 

39.4. nav pieļaujamas konstrukcijas ar saplaisājušu, atslāņojušos krāsu, koroziju; 

39.5. tirdzniecības iekārtām jābūt mobilām, viegli pārvietojamām, nav pieļaujamas 

patstāvīgas būves; 

39.6. karsto uzkodu un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecības vietās jāparedz atkritumu 

urnas. 



40. Pastāvīgai ielu tirdzniecības vietai Kultūras pieminekļu teritorijā un to aizsargjoslā 

jāievēro šādas papildus prasības: 

40.1. tirdzniecības aprīkojumā izmantojami latviskajās tradīcijās veidoti stilizēti dizaina 

risinājumi, piemēram, pūralādes, rati, salokāmi galdiņi, ažūri statīvi koka konstrukcijās 

(molberti); 

40.2. izmantojami kvalitatīvi dabiskie materiāli, piemēram, koks ar atklātu koka tekstūru, 

klūgu pinumi, metālkalumi, lins vai to kvalitatīva imitācija; 

40.3. pieļaujami tikai vieglas konstrukcijas saulessargi/lietussargi neitrālā, ar apkārtējo 

pilsētvidi saderīgā tonī; 

40.4. reklāmu uz saulessargiem/lietussargiem pieļaujams izvietot 30 cm platā joslā 

saulessarga/lietussarga apakšējā malā; 

40.5. nav pieļaujama interjera (iekštelpu) mēbeļu izmantošana; 

40.6. nav pieļaujamas konstrukcijas ar saplaisājušu, atslāņojušos krāsu, koroziju. 

41. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai jāatbilst šādām prasībām: 

41.1. jāparedz apkārtējās vides, arhitektūrai, konkrētas pilsētvides zonas apbūves raksturam 

un mērogam atbilstošs dizaina risinājums; 

41.2. būve, nojume vai cita konstrukcija nedrīkst būt augstāka par pieguļošās ēkas 1. stāva 

līmeni. 

41.3. teritorijas norobežojums ar dekoratīviem elementiem vai stikla barjerām atļauts tikai 

līdz maksimālajam augstumam 1,20 m; 

41.4. visiem elementiem jābūt stilistiski vienotiem; 

41.5. izvietojums nedrīkst traucēt gājēju plūsmu un satiksmi, nepieciešamības gadījumā, 

izveidojot atdalošo joslu; 

41.6. aizliegta ar realizējamo produkciju nesaistītas reklāmas izvietošana; 

41.7. jānodrošina bezmaksas tualetes pieejamība apmeklētājiem, nepieciešamības gadījumā 

uzstādot pārvietojamās sabiedriskās tualetes; 

41.8. aizliegts bojāt zālājus, zālienus, apstādījumus un ielas ietvju segumu; 

41.9. noformējumā jāiekļauj apzaļumošanas, gaismas un labiekārtojuma elementi atbilstoši 

gadalaikam. 

 

IX. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu 

un noteikumu izpildes kontrole 

  

42. Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie likumā paredzētās 

atbildības. Kontroli par noteikumu izpildi veic Alūksnes novada pašvaldības policija. 

43. Par šo noteikumu pārkāpumiem, kas nav paredzēti 42. punktā, piemēro šādu 

administratīvo sodu - par 36. - 41. punkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai 

naudas sodu fiziskām personām – līdz 3 naudas soda vienībām, juridiskām personām – 

līdz 14 naudas soda vienībām. 

44. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu neievērošanu līdz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Alūksnes novada pašvaldības policija. Administratīvā 

pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija.  

45. Administratīvā soda samaksāšana neatbrīvo noteikumu pārkāpēju no noteikumu izpildes, 

kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem.  

 

X. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana 
  

46. Licencēšanas komisijas un pagasta pārvaldes izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību 

persona var apstrīdēt Alūksnes novada domē. 



47. Alūksnes novada domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko 

rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

XI. Noslēguma jautājums 

 

48. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada domes 2011. gada 

24. marta saistošie noteikumi Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes 

novadā”. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 



 

Pielikums Nr. 1 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.____ 

 

Alsviķu pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Kultūras nams”  

kadastra Nr. 36420060391 

 
 



Pielikums Nr. 2 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.____ 

 

Alsviķu pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Iebrauktuve pie  

Vīteru mājas”  

kadastra Nr. 36420090356 

 
 



Pielikums Nr. 3 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.____ 

 

Annas pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Ezeriņi”  

kadastra Nr. 36440040072 

 

 

 
 

 

 

 



 

Pielikums Nr. 4 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.____  

 

Annas pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Smiltis”  

kadastra Nr. 36440040316 

 

 



Pielikums Nr. 5 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Annas pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Ates dzirnavas” 

kadastra Nr. 36440030192 un kadastra Nr. 36440030193 

 

 

 



Pielikums Nr. 6 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Ilzenes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Ceļš “Jaunozoli-zīles”” 

(stāvlaukums) 

kadastra Nr. 36520050278 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 7 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Jaunalūksnes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Bejas skola”  

kadastra Nr. 36560100214 

 

 
 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr. 8 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Jaunalūksnes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Dainas”  

kadastra Nr. 36560100211 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 9 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Jaunalūksnes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Dālderi”  

kadastra Nr. 36560030080 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 10 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Jaunannas pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Liepzari”  

kadastra Nr. 36580020077 

 

 

 
 



Pielikums Nr.11 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Jaunlaicenes pagasta ielu tirdzniecības vieta “Jaunlaicenes parks”  

kadastra Nr. 36600020255 un kadastra Nr. 36600020256 

 

 

 
 



 

Pielikums Nr. 12 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Kalncempju pagasta ielu tirdzniecības vieta “Cempji 2”  

kadastra Nr. 36640040216 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 13 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Kalncempju pagasta ielu tirdzniecības vieta “Cempji 4”  

kadastra Nr. 36640040215 

 

 
 

 

 



Pielikums Nr. 14 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Liepnas pagasta ielu tirdzniecības vieta “Pagasta zeme”  

kadastra Nr. 36680100525 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 15 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Malienas pagasta ielu tirdzniecības vieta “Brenci”  

kadastra Nr. 36720020094 

 

 
 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 16 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Mālupes pagasta ielu tirdzniecības vieta “Austriņi”  

kadastra Nr. 36740020146 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr. 17 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Mārkalnes pagasta ielu tirdzniecības vieta “Lakstīgalas”  

kadastra Nr. 36760050203 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 18 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

 

Pededzes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Krustceles” 

kadastra Nr. 36800070215 

 



Pielikums Nr. 19 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Pededzes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Eglaine 7” 

kadastra Nr. 36800090084 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 20 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Pededzes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Mihailova” 

kadastra Nr. 36800040131 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 21 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Pededzes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Stāvlaukums” 

kadastra Nr. 36800070214 

 

 
 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 22 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Veclaicenes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Centrs” 

kadastra Nr. 36880030134 

 

 
 

 

 

 

 

  



Pielikums Nr. 23 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Zeltiņu pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Estrāde” 

kadastra Nr. 36940020336 

 

 



Pielikums Nr. 24  

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

 

Zeltiņu pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Medņukalni” 

kadastra Nr. 36940010006 

 



Pielikums Nr. 25  

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Zeltiņu pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Meldri” 

kadastra Nr. 36940020110 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr. 26 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Ziemera pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Tīksmes” 

kadastra Nr. 36940020110 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr. 27 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

Ielu tirdzniecības zonas Alūksnes pilsētā 

 

 
 

 



Pielikums Nr. 28 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr._____ 

 

 

Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijai 

 

no________________________________________ 

(fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai 

 

__________________________________________ 

juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas Nr. 

 

__________________________________________ 

adrese 

I E S N I E G U M S 

 

par atļaujas izsniegšanu pastāvīgai ielu tirdzniecībai  

 

Tirdzniecības norises vieta, laiks, ilgums 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Realizējamās preces 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Saskaņojums ar tirdzniecības organizēšanas vietas īpašnieku 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Pielikumā:  
  saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija                                   
  fiziskas personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību 

 vietas krāsaina fotofiksācija bez tirdzniecības vietas izvietojuma 

 objekta novietne inženiertīklu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā 1:250 vai 1:500 

(A4 formātā) ar izmēriem un piesaistēm 
 detalizēts dizaina risinājums 

 objekta vizualizācija vides kontekstā 

 transportlīdzekļa izvietojums robežu plānā mērogā 1:100 vai 1:250 ar izmēriem un piesaistēm 
(iesniedz, ja tirdzniecība tiek veikta tikai no mehāniskā transportlīdzekļa bez papildu tirdzniecības vietas 

iekārtojuma ārpus transportlīdzekļa vai tirdzniecības vieta netiek speciāli iekārtota) 
Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesumu, pievienoto dokumentu likumīgo izcelsmi un kopiju atbilstību 

oriģināliem. 

Datu pārzinis – Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē. Datu apstrādes mērķis – iesnieguma 
izskatīšana; pamatojums – Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.punkts un Alūksnes novada 

domes 2021.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr. …/2021 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā” 

14.punkts. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.aluksne.lv sadaļā “Dokumenti”. 

______________________      ____________________

 (datums)       (paraksts) 



Pielikums Nr. 29 

Alūksnes novada domes __.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.___ 

 

 

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 īslaicīgai ielu tirdzniecībai  

 

 

Tirdzniecības norises vieta, laiks, ilgums 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Realizējamās preces 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Saskaņojums ar tirdzniecības organizēšanas vietas īpašnieku  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Publiska pasākuma nosaukums (norādīt, ja īslaicīgā ielu tirdzniecība paredzēta publiska 

pasākuma laikā) 

___________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Pielikumā:  
  saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija                                   
  fiziskas personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību 

 

Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesumu, pievienoto dokumentu likumīgo izcelsmi un kopiju 
atbilstību oriģināliem. 
Datu pārzinis – Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē. Datu apstrādes mērķis – iesnieguma 

izskatīšana; pamatojums – Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.punkts un Alūksnes novada 

domes 2021.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr. …/2021 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā” 

15.punkts. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.aluksne.lv sadaļā “Dokumenti”. 
______________________      ____________________

 (datums)       (paraksts) 



Pielikums Nr. 30 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.___ 

 

Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijai 

 

 

__________________________________________ 

juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas Nr. 

 

__________________________________________ 

juridiskā adrese 

 

I E S N I E G U M S 

 

par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta 

 

 

Pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts, laiks 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Realizējamās preces 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Saskaņojums ar tirdzniecības organizēšanas vietas īpašnieku 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Pielikumā: 
  saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija                                   
  fiziskas personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību 

 

Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesumu, pievienoto dokumentu likumīgo izcelsmi un kopiju 

atbilstību oriģināliem. 
Datu pārzinis – Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē. Datu apstrādes mērķis – iesnieguma 

izskatīšana; pamatojums – Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.punkts un Alūksnes novada 

domes 2021.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr. …/2021 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā” 

16.punkts. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama Alūksnes novada pašvaldības in terneta vietnē 

www.aluksne.lv sadaļā “Dokumenti”. 
 

 

______________________      ____________________

 (datums)       (paraksts) 



Pielikums Nr. 31 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

 

Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijai 

 

__________________________________________ 

juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas Nr. 

 

__________________________________________ 

adrese 

 

I E S N I E G U M S 

 

par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecības organizēšanai  

 

Paredzētā tirdzniecības organizēšanas vieta, norises laiks, ilgums 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Tirdzniecībā paredzēto preču grupas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Saskaņojums ar tirdzniecības organizēšanas vietas īpašnieku 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Publiska pasākuma nosaukums (norādīt, ja tirdzniecības organizēšana paredzēta publiska 

pasākuma laikā) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Pielikumā: 
 tirdzniecības dalībnieku saraksts (saskaņā ar Ministru kabineta 12.05.2010.noteikumu Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas 

kārtību”15.1.apakšpunktu 

  saimnieciskās darbības apliecinoša dokumenta kopija tirdzniecības organizatoram 

Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesumu, pievienoto dokumentu likumīgo izcelsmi un kopiju 
atbilstību oriģināliem. 
Datu pārzinis – Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē. Datu apstrādes mērķis – iesnieguma 

izskatīšana; pamatojums – Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 19.punkts un Alūksnes novada 

domes 2021.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr. …/2021 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā” 

17.punkts. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē 
www.aluksne.lv sadaļā “Dokumenti”. 

 

____________________      ____________________  

(datums)       (paraksts) 



Pielikums Nr. 32 

Alūksnes novada domes ___.2021. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.______ 

 

 

Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijai 

 

__________________________________________ 

juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas Nr. 

 

__________________________________________ 

adrese 

 

 

 

I E S N I E G U M S 

 

par atļaujas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai  

 

Paredzētā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vieta, norises laiks, ilgums 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Tirdzniecībā paredzēto preču grupas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Pielikumā:  
  saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija                                   
  saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju 

vietas krāsaina fotofiksācija bez tirdzniecības vietas izvietojuma 

objekta novietne inženiertīklu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā 1:250 vai 1:500 

(A4 formātā) ar izmēriem un piesaistēm 
detalizēts dizaina risinājums 

objekta vizualizācija vides kontekstā 
Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesumu, pievienoto dokumentu likumīgo izcelsmi un kopiju atbilstību 

oriģināliem. 
Piekrītu datu apstrādei ielu tirdzniecības jautājuma risināšanā atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulai (ES) 

2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citu 

normatīvo aktu prasībām līdz pilnīgai tiesību un pienākumu izpildei ar Alūksnes novada pašvaldību. 

Datu pārzinis – Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē. Datu apstrādes mērķis – iesnieguma 

izskatīšana; pamatojums – Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8.4.apakšpunkts un Alūksnes 

novada domes 2021.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr. …/2021 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes 

novadā” 22.punkts. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama Alūksnes novada pašvaldības interneta 

vietnē www.aluksne.lv sadaļā “Dokumenti”. 

______________________      ____________________

 (datums)       (paraksts) 



Paskaidrojuma raksts Alūksnes novada domes saistošajiem noteikumiem “Par tirdzniecību 

publiskās vietās Alūksnes novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 

Nepieciešamību izstrādāt saistošos noteikumus nosaka Ministru 

kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr. 440 “Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un 

tirdzniecības organizēšanas kārtību”. Noteikumi atvieglos 

tirdzniecības dalībniekiem procedūru pašvaldības atļaujas 

saņemšanai, noteiks vienotu kārtību preču pārdošanai ielu 

tirdzniecībā Alūksnes novadā. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošie noteikumi nosaka tirdzniecības vietas Alūksnes 

novada teritorijā, realizējamo preču grupas, tirdzniecības 

atļaujas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 

atļaujas saņemšanas kārtību un derīguma termiņu, tirdzniecības 

dalībnieka pienākumus, tiesības un atbildību, kā arī nosaka 

kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs 

saskaņo ar vietējo pašvaldību tirgus noteikumus. Noteikumi 

nosaka kontroli un atbildību par noteikumu neievērošanu. 

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 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, kas nosaka 

pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus par 

tirdzniecības organizēšanu pašvaldībās. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošajos noteikumos noteiktās administratīvās darbības veiks 

pašvaldības amatpersonas, tādēļ papildus darbinieki un budžeta 

līdzekļi nav nepieciešami. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums, ir personas, kuras nodarbojas ar ielu 

tirdzniecību (ielu tirdzniecības organizēšanu) publiskās vietās 

vai organizē tirdzniecību tirgū Alūksnes novadā. Rezultātā 

pašvaldības teritorijā tiks sakārtota uzņēmējdarbības vide –

tirdzniecība publiskās vietās. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Lai saņemtu pašvaldības atļauju tirdzniecībai norādītajās 

publiskajās vietās vai organizētu ielu tirdzniecību vai sniegtu 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Alūksnes 

novadā, tirgus dalībniekam/tirdzniecības organizatoram ir 

jāiesniedz Alūksnes novada pašvaldībā iesniegums, pievienojot 

informāciju saskaņā ar Ministru kabineta 12.05.2010. 

noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas 

kārtību” 15. un 19. punktu. Atļauju piecu darba dienu laikā 

izsniedz Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisija 

vai Alūksnes novada pašvaldības attiecīgā pagasta pārvalde. 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un ievietoti 



Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Notikušas 2 tikšanās ar privātā sektora tirdzniecības 

organizatoriem un tirdzniecības dalībniekiem. Noteikumu 

izstrādes laikā veikta iedzīvotāju anketēšana. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

 

 


