
 
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, e-pasts: dome@smiltenesnovads.lv 

 

LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada  12. augustā                                               Nr. 82  

     (protokols Nr.7, 2.§) 

 

Par publiskas tirdzniecības vietas noteikšanu pasākuma “Apes pilsētas svētki” ietvaros  

 

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

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

(turpmāk – Noteikumi) 3.1. apakšpunktu, ar pašvaldību saskaņojama ielu tirdzniecība. Noteikumu 10. 

un 11.punkts noteic, ka ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirdzniecības dalībnieks ir saņēmis pašvaldības 

atļauju un tā atrodas tirdzniecības vietā un ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, 

kuras iekārtojusi vai to iekārtošanu saskaņojusi attiecīgā pašvaldība. Preču pārdošana ārpus minētajām 

tirdzniecības vietām ir tirdzniecība neatļautā vietā. 

Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, kas 

noteic, ka Smiltenes novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārņēmēja un 17.punktu, kas noteic, ka līdz Smiltenes novada pašvaldības 

saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu 

veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, jautājumā par publiskas tirdzniecības vietas 

noteikšanu bijušā Apes novada administratīvajā teritorijā, piemērojams Apes novada dome 2019.gada 

28.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību 

Apes novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) normatīvais regulējums, ciktāl tas nav pretrunā ar 

augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem. Saistošajos noteikumos ir noteiktas publiskas vietas, 

kur saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgu pašvaldības saskaņojumu var 

nodarboties ar ielu tirdzniecību, tajā skaitā Avotu ielā, Apē, gadatirgu un pasākumu laikā. Ņemot vērā, 

ka šobrīd noris Avotu ielas, Apē, pārbūve un ar to saistītie ierobežojumi, un, ievērojot Saistošo 

noteikumu 5.punktu, kas noteic, ka pašvaldība var noteikt arī citas publiskās tirdzniecības vietas 

konkrēta pasākuma laikā ar atsevišķu domes lēmumu, nepieciešams noteikt citu publiskās 

tirdzniecības vietu pasākuma “Apes pilsētas svētki” ietvaros. 

Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 

punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. un 17.punktu, 

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

saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 10. un 11.punktu, Saistošo 

noteikumu 5.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm “Par” (Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, 

Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), “Pret” – nav, “Atturas” –  

nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka pasākuma “Apes pilsētas svētki” ietvaros organizētā ielu tirdzniecība realizējama 

2021.gada 21.augustā Ganību ielā, Apē, Smiltenes novadā un Skolas ielā 6, Apē, Smiltenes 

novadā, no plkst.8:30 līdz plkst.15:30. 

mailto:dome@smiltenesnovads.lv


2. Noteikt, ka par vispārējās epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu šā lēmuma 1.punktā 

norādītājās ielu tirdzniecības organizēšanas vietās ir atbildīgi tirdzniecības dalībnieki. 

3. Uzdot Apes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājam nodrošināt, ka šā 

lēmuma 1.punktā norādītajās ielu tirdzniecības organizēšanas vietās netiek rīkoti izklaides 

pasākumi, un fiziska ielu tirdzniecības organizēšanas vietu norobežošana. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                E. Avotiņš 

 


