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LĒMUMS
Lielvārdē

2018.gada 26.septembrī

Nr.364
(prot.Nr.15, 2.punkts)

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta
saistošo noteikumu Nr.20 „Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā”
precizēšanu
Lielvārdes novada dome 2018.gada 29.augustā izdeva saistošos
noteikumus Nr.20 „Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā” (turpmāk –
Saistošie noteikumi) un nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai (turpmāk- VARAM) atzinuma sniegšanai.
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts VARAM atzinums par
Saistošajiem noteikumiem, neizsakot iebildumus (reģistrācijas Nr.LND11/18/332). Vienlaicīgi VARAM vērsusi uzmanību uz nebūtiskiem
precizējumiem Saistošajos noteikumos.
Saistošie noteikumi nav stājušies spēkā un lietderības apsvērumu dēļ
Saistošajos noteikumus veikti nebūtiski precizējumi atbilstoši VARAM
norādījumiem.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta trešo, piekto, sesto un septīto daļu,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Precizēt Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta saistošos noteikumus
Nr.20 “Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā”:
1.1. Izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu
Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. un 9.punktu un
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu”
1.2. aizstāt 5.punktā vārdus “un/vai” ar vārdu “vai”;
1.3. papildināt 15.punktā aiz vārda “iebraukšanai” ar vārdiem “ un
turēšanai”;
1.4. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:
“16. Tirdzniecības dalībniekam pirms Atļaujas saņemšanas ir jāsamaksā
pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada
domes 2011.gada 5.maija saistošo saistošajos noteikumos Nr.8 “Par

pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada
teritorijā” noteiktajā kārtībā un apmērā”;
1.5. papildināt ar 17.punktu šādā redakcijā:
“17. 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, nepārsniedzot faktisko ielu
tirdzniecības nodrošināšanas izmaksu apjomu un sadalot to proporcionāli
ielu tirdzniecības dalībnieku skaitam, šādos gadījumos:
17.1. ja pasākuma, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība,
organizators ir pašvaldība;
17.2. ja par pasākuma rīkošanu, kura laikā tiek organizēta ielu
tirdzniecība, ar pašvaldību tiek noslēgts sadarbības līgums, projekta
finansēšanas līgums vai vienošanās par saistību izpildi;
17.3. ja pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums iznomāts ar
apbūves tiesībām saimnieciskās darbības veikšanai, tajā skaitā ielu
tirdzniecības vietu iekārtošanai un ielu tirdzniecības organizēšanai, un
zemes nomas līguma termiņš nav mazāks par 10 gadiem”;
1.6. papildināt 18.punktā aiz vārda “veidu” ar vārdu “un”;
1.7. papildināt 19.1.apakšpunktu ar “vārdiem “ja realizējamās preču grupas
neatbilst noteikumu 6. un 7.punktam vai pasākuma organizators iepriekš,
viena gada laikā pirms pasākuma ir pārkāpis normatīvos aktus, rīkojot
publisku pasākumu”;
1.8. svītrot 22.punktā vārdus “iestādes vadītājs”;
1.9. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
“23. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic pašvaldība,
tirdzniecības organizators un pašvaldības policija. Tirdzniecības
dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram ielu tirdzniecības vietā pēc
uzraugošās un kontrolējošās institūcijas pārstāvja pieprasījuma jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments un ielu tirdzniecības atļauja vai atļauja
ielu tirdzniecības organizēšanai”;
1.10.svītrot VII nodaļu un 26.punktu;
1.11.svītrot 33.punktu;
1.12.precizēt Saistošo noteikumu numerāciju.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai trīs darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā
precizēt lēmuma 1.punktā norādītos saistošos noteikumus un nosūtīt
konsolidēto saistošo noteikumu redakciju un paskaidrojuma rakstu
Komunikācijas un tūrisma nodaļai publicēšanai tuvākajā Lielvārdes novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Lielvārdes Novada Ziņas”.
3. Uzdot Komunikācijas un tūrisma nodaļai pēc lēmuma 2.punktā norādīto
dokumentu saņemšanas publicēt tos tuvākajā Lielvārdes novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Lielvārdes Novada Ziņas”.
4. Uzdot Komunikācijas un tūrisma nodaļai divu darba dienu laikā pēc
Lielvārdes novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 “Par
kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
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alkoholisko
dzērienu
ražošanai
Lielvārdes
novada
pašvaldības
administratīvajā teritorijā” stāšanās spēkā publicēt tos Lielvārdes novada
pašvaldības mājaslapā internetā kā arī nodrošināt to pieejamību Lielvārdes
novada domes ēkā un Jumpravas un Lēdmanes pagasta pārvaldē.
5. Uzdot Administratīvajai un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai
divu darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās nosūtīt to zināšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele
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