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S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I  
Daugavpilī 

 
 

2017.gada 13.aprīlī 
          
             Nr. 4 

             Protokols  Nr.7., 1.& 
 

 

   

Precizēti ar Daugavpils novada domes  

2017.gada 25.maija lēmumu Nr. 510 

(protokols Nr.10., 83.&) 

 

Par ielu tirdzniecību Daugavpils novadā 

 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 

16.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 

12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi 

par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami 

ar pašvaldību, un tirdzniecības 

organizēšanas kārtību” 9.punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1. kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas ielu tirdzniecībai; 

1.2. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas, tirdzniecības nodevas apmēru un 

maksāšanas kārtību; 

1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības 

nodrošināšanai; 

1.4. nosacījumus pašvaldības izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšanai 

uz laiku. 

 

2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt Daugavpils novada 

pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai Daugavpils 

novadā. 

mailto:ddmc@drp.lv
http://www.dnd.lv/
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3. Saistošie noteikumi nav attiecināmi uz teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss. 

 

 

 

2. Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanas 

kārtība 

 

4. Lai saņemtu Daugavpils novada pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu 

tirdzniecības organizēšanai Daugavpils novada teritorijā novada nozīmes publiskajos 

pasākumos un tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta Daugavpils 

novada teritorijā, tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības organizators vai pārvietojamā 

mazumtirdzniecības punkta īpašnieks vismaz 5 (piecas) darbdienas pirms plānotā 

tirdzniecības datuma iesniedz Daugavpils novada domē iesniegumu (1.pielikums), kurā 

norāda šādu informāciju: 

4.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, elektroniskā 

pasta adresi vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas 

numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi; 

4.2. realizējamo preču grupas; 

4.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu. 

 

5.  Tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno: 

5.1. saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju vai fiziskas 

personas apliecinājumu (2.pielikums); 

5.2. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tirdzniecība 

notiks nekustamajā īpašumā, kas neatrodas Daugavpils novada pašvaldības īpašumā 

vai valdījumā; 

5.3. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises 

laikā un vietā, ja pasākuma rīkotājs nav Daugavpils novada pašvaldība (izņemot 

ikdienas izbraukuma tirdzniecību); 

5.4. tirdzniecības nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopiju; 

5.5. ēdienkarti, ja tiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi (izņemot ikdienas izbraukuma 

tirdzniecību); 

5.6. tikai tirdzniecības organizators iesniedz tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek 

norādīta šo saistošo noteikumu 4.1., 4.2. un 5.1.apakšpunktā minētā informācija par 

tirdzniecības dalībniekiem; 

5.7. ar pagasta pārvaldēm saskaņots pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības 

maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās vietās. 

 

6. Pašvaldības izpilddirektors vai tā pilnvarotā persona 5 (piecu) darbdienu laikā izskata šo 

saistošo noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu, iesniegumam pievienotos 5.punktā 

minētos dokumentus un izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības 

organizēšanai Daugavpils novada teritorijā novada nozīmes publiskajos pasākumos, vai 
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tirdzniecības atļauju no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta Daugavpils novada 

teritorijā (3.pielikums), vai pamatotu rakstisku atteikumu izsniegt minēto atļauju.  

 

7. Lai saņemtu Daugavpils novada pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu 

tirdzniecības organizēšanai pagastu nozīmes publiskajos pasākumos, ikgadējos 

gadatirgos, ikdienas izbraukumos Daugavpils novada teritorijā, tirdzniecības dalībnieks 

vai tirdzniecības organizators tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā plānota tirdzniecība, 

iesniedz iesniegumu (4. pielikums), kurā norāda šādu informāciju: 

7.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, 

elektroniskā pasta adresi vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi; 

7.2. realizējamo preču grupas; 

7.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu; 

  7.4. tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators iesniegumam (4.pielikums) 

pievieno šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus. 

 

8. Pagasta pārvaldes vadītājs vai tā pilnvarota persona 5 (piecu) darbdienu laikā izskata šo 

saistošo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu un izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai vai 

ielu tirdzniecības organizēšanai pagastu nozīmes publiskajos pasākumos, ikgadējos 

gadatirgos, ikdienas izbraukumos Daugavpils novada teritorijā, (5.pielikums) vai 

pamatotu rakstisku atteikumu izsniegt minēto atļauju. 

 

3. Tirdzniecības nodevas apmērs un maksāšanas kārtība 

 

9. No tirdzniecības nodevas tiek atbrīvoti: 

9.1. Daugavpils novadā deklarētie amatnieki, mājražotāji, kas tirgo savu ražoto 

produkciju; 

9.2. Daugavpils novadā deklarētie iedzīvotāji - fiziskas personas, kurām ir tiesības 

nereģistrēt saimniecisko darbību un kuri pārdod 17.punktā minētās preces; 

9.3. sabiedriskā labuma organizācijas. 

 

10. Tirdzniecības nodevas apmērs Daugavpils novada pašvaldības rīkotajos pasākumos:  

10.1. par tirdzniecības vienu vietu novada nozīmes publiskajos pasākumos dienā tiek 

noteikta šāda nodeva: 

10.1.1. uzņēmumiem – 10,00 euro par 1 (vienu) vietu,  

10.1.2. ēdināšanas uzņēmumiem (saskaņojot ēdienkarti) – 20,00 euro,  

10.1.3. alkohola tirdzniecībai (pieļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu ar 

absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem tirdzniecība) – 50,00 euro;  

10.2. par tirdzniecības vienu vietu pagastu nozīmes publiskajos pasākumos, ikgadējos 

gadatirgos dienā tiek noteikta šāda nodeva: 

10.2.1. uzņēmumiem – 3,00 euro par 1 (vienu) vietu,  

10.2.2. ēdināšanas uzņēmumiem (nodrošinot ēdināšanu pie galdiņiem un 

saskaņojot ēdienkarti) – 5,00 euro, 
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10.2.3. alkohola tirdzniecībai (pieļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu ar 

absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem tirdzniecība) – 10,00 euro;  

10.3. tirdzniecības nodevas apmērs ikdienas izbraukuma tirdzniecībai novada teritorijā 

par 1 (vienu) vietu dienā: 

10.3.1. pašaudzēta lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un 

biškopības produkcija – 1,00 euro par 1 (vienu) vietu dienā, 5,00 euro par 

vienu vietu mēnesī, 20,00 euro par 1 (vienu) vietu gadā, 

10.3.2. mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti – 1,00 euro par 1 (vienu) vietu 

dienā, 5,00 euro par 1 (vienu) vietu mēnesī, 20,00 euro par 1 (vienu) vietu 

gadā,  

10.3.3. pašu audzētie mājlopi, mājdzīvnieki – 1,00 euro par 1 (vienu) vietu dienā,     

5,00 euro par 1 (vienu) vietu mēnesī, 20,00 euro par 1 (vienu) vietu gadā,  

10.3.4. pašu iegūtā savvaļas produkcija (ogas, sēnes, tējas, pirts slotas, zivis, 

medījumi u.tml.) – 1,00 euro par 1 (vienu) vietu dienā, 5,00 euro par             

1 (vienu) vietu mēnesī, 20,00 euro par 1 (vienu) vietu gadā,  

10.3.5. rūpnieciski ražotas preces un lietotas preces – 2,00 euro par 1 (vienu) vietu 

dienā, 10,00 euro par 1 (vienu) vietu mēnesī, 40,00 euro par 1 (vienu) vietu 

gadā; 

10.4. tirdzniecības nodevas apmērs pārvietojamajam mazumtirdzniecības punktam gadā: 

10.4.1. ar pārtikas un rūpniecības precēm – 35,00 euro,  

10.4.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem – 75,00 euro;  

10.5. tirdzniecības nodevas apmērs publisko pasākumu laikā, ja pasākuma rīkotājs nav 

Daugavpils novada pašvaldība: 

10.5.1. ar pārtikas un nepārtikas preces – 10,00 euro dienā,  

10.5.2. sabiedriskās ēdināšanas organizēšana – 20,00 euro, 

10.5.3. ar alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem (pieļaujama tikai 

mazalkoholisko dzērienu tirdzniecība) – 50,00 euro dienā; 

10.6. tirdzniecības nodevas samaksa: 

10.6.1. par tirdzniecību novada nozīmes publiskajos pasākumos vai par 

pārvietojamu mazumtirdzniecības punktu veicama ieskaitot nodevas 

summu kādā no Daugavpils novada pašvaldības kontiem: 

 

Daugavpils novada dome 

Reģistrācijas numurs 90009117568 

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 

AS “Swedbank” 

Konta Nr.        LV25HABA0551028288065 

Bankas 

kods 

HABALV22 

AS „Citadele banka” 

Konta Nr.        LV05PARX0012925680001 

Bankas 

kods 

PARXLV22 

 



5 

 

10.6.2. par ikdienas tirdzniecību novada teritorijā vai tirdzniecību pagastu nozīmes 

publiskajos pasākumos veicama maksājot skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu 

tā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā plānota tirdzniecība, 

10.6.3. ja persona veic ielu tirdzniecību viena tirdzniecības vietā ar vairākām 10.3., 

10.4., un 10.5.punktos minētajām preču grupām, nodevas maksas apmērs 

tiek noteikts pēc lielākās nodevas maksas likmes. 

 

4. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības 

nodrošināšanai 

 

11. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās vietās, kuras saskaņojusi Daugavpils novada 

pašvaldība. 

 

12. Tirdzniecības dalībniekam pašam jāaprīko sava tirdzniecības vieta. 

 

13. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir atbildīgs par kārtības un tīrības 

uzturēšanu tirdzniecības vietā un tās sakārtošanu, atkritumu savākšanu un nogādāšanu 

atkritumu konteineros pēc darba pabeigšanas. 

 

14. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai 

personai. 

 

5. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas 

 

15. Pirms pārtikas preču pārdošanas tirdzniecības dalībnieks veic pārtikas apriti 

reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina tā tiesības 

iesaistīties pārtikas apritē, un tirdzniecības laikā ievēro normatīvajos aktos noteiktās 

prastības pārtikas apritei. 

 

16. Fiziska persona, kurai nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot šādas preces: 

16.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju: 

16.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas 

produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par 

primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus, 

16.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem 

paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un 

dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas, 

16.1.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu, 

16.1.4. mājas apstākļos ražotos pārtikas produktus no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas; 

16.2. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus; 

16.3. mežu reproduktīvo materiālu; 

16.4. pašu iegūtos svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu 

nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti 

nelielos apjomos; 
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16.5. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, 

un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai; 

16.6. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas 

reproducēti personiskām vajadzībām. 

 

6. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšanai uz laiku  

 

17. Pašvaldība ir tiesīga apturēt izsniegto atļauju ielu tirdzniecībai uz laiku neatmaksājot 

samaksāto tirdzniecības nodevu, ja: 

17.1. tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators apzināti pašvaldībai ir 

sniedzis nepatiesas ziņas; 

17.2. konstatēti šo saistošo noteikumu 4. un 5.nodaļas pārkāpumi; 

17.3. bez saskaņošanas ar pašvaldību mainītas atļaujā norādītās preču grupas, 

tirdzniecības vieta vai maršruts. 

 

7. Noslēguma jautājumi 

 

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Daugavpils novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.  

 

19. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Daugavpils novada domes 

2010.gada 21.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 “Par tirdzniecību publiskās vietās 

Daugavpils novada teritorijā”. 

 

20. Atcelt Daugavpils novada domes 2015.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.11 

“Par ielu tirdzniecības kārtību Daugavpils novadā”.  

 

 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 

 

 
 


