
 

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

tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 

LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 26.maijā                                              Nr. 315 

                       (protokols Nr.8,  53.§.) 

 

Saistošo noteikumu Nr.8/21 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2011.gada 26.maija 

saistošajos noteikumos Nr.6/11 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas 

kārtību Smiltenes novadā”” projekta apstiprināšana 
Izskatot Smiltenes novada domes 2011.gada 26.maija saistošos noteikumus Nr.6/11 "Par ielu 

tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā", tika konstatēts, ka ir 

nepieciešams veikt grozījumus precizējot atsevišķu punktu redakciju atbilstoši Ministru kabineta 

2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami 

ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību", ietverts regulējums par personas datu 

aizsardzību, drošības pasākumu ievērošanu, kā arī noteikts, ka turpmāk iesniegumu atļaujas 

saņemšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai tiks nodrošināts arī kā e-

pakalpojums. 

Ņemot vērā minēto, Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18. maija 

atzinumu (sēdes protokols Nr.5) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru 

kabineta 2010. gada 12. maija 

noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 

tirdzniecības 

organizēšanas kārtību" 9. punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija 

Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra 

Grundāne, Jānis Sīklēns, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 
Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 8/21 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2011.gada 

26.maija saistošajos noteikumos Nr.6/11 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa 

piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā”” projektu (pielikumā). 

2. Uzdot domes  Kancelejas nodaļai saistošos noteikumus Nr. 8/21 un to paskaidrojuma rakstu 

triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma 

sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas 

publicēt saistošos noteikumus Nr. 8/21 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”.  

4. Publicēt informāciju par saistošajiem noteikumu Nr. 8/21  pašvaldības bezmaksas 

izdevumā „Smiltenes novada Domes Vēstis” un izlikt tos redzamā vietā Smiltenes novada 

domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                 E.Avotiņš 
 

https://likumi.lv/ta/id/306109-par-ielu-tirdzniecibu-un-tirgus-statusa-pieskirsanas-kartibu-smiltenes-novada
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SMILTENES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Smiltenē 

2021. gada 26. maijā                                                                                                          Nr. 8/21 

 
Apstiprināti 

ar Smiltenes novada domes  

2021. gada 26. maija lēmumu Nr. 315  

(protokols Nr.8, 53.§.) 

 

Grozījumi Smiltenes novada domes 2011. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 

6/11 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā" 

  
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

43. panta pirmās daļas 3. 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 

 

Izdarīt Smiltenes novada domes 2011. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 6/11 "Par 

ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā" šādus grozījumus:: 

 

1. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar 

pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu;”.  

2. Papildināt noteikumus ar 2.1 un 2.2 punktu šādā redakcijā: 

"2.1 Pašvaldības iekārtotās un ar pašvaldību saskaņotās ielu tirdzniecības vietas tiek 

noteiktas ar Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu. 

2.2 Pašvaldība informāciju par pašvaldības iekārtotām un saskaņotām ielu tirdzniecības 

vietām ievieto pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltene.lv sadaļā "Pašvaldība"." 

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā: 

“3. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai vai 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un saņemtu pašvaldības atļauju ielu 

tirdzniecības organizēšanai vai ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībnieks un 

tirdzniecības organizators pašvaldības Vienotajā valsts un pašvaldības klientu 

apkalpošanas centrā vai elektroniski e-pastā dome@smiltene.lv atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai izmantojot portāla www.latvija.lv 

atbilstošo pakalpojuma aprakstu iesniedz iesniegumu (1. pielikums un 2. pielikums) 

pievienojot tam normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktos dokumentus.”. 

4. Papildināt noteikumus ar 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 un 4.5 punktu šādā redakcijā: 
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“4.1. Tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora iesnieguma iesniedzēja – 

fiziskas personas datus (vārds, uzvārds un personas kods) pašvaldība pārbauda 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā Iedzīvotāju reģistrā ar nolūku 

pārliecināties par sniegto datu pareizību un attiecīgās personas esamību. 

4.2. Tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora – fiziskas personas datus 

(vārds, uzvārds un personas kods) pašvaldība pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta 

pārziņā esošajā informācijas sistēmā ar nolūku pārliecināties, vai persona ir reģistrējusi 

savu saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti nenosaka personai 

pienākumu reģistrēt saimniecisko darbību. 

4.3. Tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora – fiziskas personas datus 

(vārds, uzvārds un personas kods) Smiltenes novada pašvaldības policija pārbauda 

Iekšlietu ministrijas datubāzēs "Sodu reģistrs" un "Administratīvā pārkāpuma procesa 

atbalsta sistēma", lai pārbaudītu, vai ir bijuši sabiedriskās kārtības noteikumu 

pārkāpumi. 

4.4. Noteikumos norādīto fizisko personu datus (vārds, uzvārds un personas kods) 

apstrādā: 

4.4.1.  pašvaldība, lai noteikumos noteiktajos gadījumos reģistrētu iesniegumu un 

izskatītu jautājumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju; 

4.4.2. Smiltenes novada būvvalde, lai noteikumos noteiktajos gadījumos saskaņotu 

tirdzniecības vietas izvietojumu, vizuālo risinājumu, aizņemamās teritorijas platību 

un izmēru, kā arī nodrošinātu uzraudzības un kontroles funkciju veikšanu attiecībā 

uz noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros; 

4.4.3. pašvaldība, lai noteikumos noteiktajos gadījumos saskaņotu tirdzniecības 

vietas izvietojumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēru, ja tirdzniecības vieta 

plānota ielas sarkano līniju robežās; 

4.4.4. pašvaldības policija, lai nodrošinātu uzraudzības un kontroles funkciju 

veikšanu attiecībā uz noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros. 

4.5.Noteikumu 1.1. un 1.4. apakšpunktā minētajos gadījumos pašvaldība personas datus 

(vārds, uzvārds un personas kods) glabā 1 (vienu) gadu pēc attiecīgā iesnieguma 

izskatīšanas un ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšanas. 

4.6. Ielu tirdzniecības organizators ir atbildīgs par tirdzniecības dalībnieka (fiziskas 

personas) personas datu iegūšanas un personas datu iesniegšanas pašvaldībā tiesiskumu, 

lai pašvaldība nodrošinātu atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu un 

tirdzniecības dalībnieka iekļaušanu tirdzniecības dalībnieku sarakstā, kas dod tiesības 

tirdzniecības dalībniekam veikt tirdzniecību organizētajā ielu tirdzniecībā. Ielu 

tirdzniecības organizators informē tirdzniecības dalībnieku par tiesību aktos noteikto 

dalībnieka personas datu apstrādi šī pakalpojuma nodrošināšanā.”. 

5. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums) 

6. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums) 

7. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums). 
 

 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs                                                                 E. Avotiņš 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. pielikums 

Smiltenes novada domes 

2011. gada 26. maija 

saistošajiem noteikumiem Nr. 6/11 

  

SMILTENES NOVADA DOMEI 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novads, LV-4729 

E-pasts: dome@smiltene.lv  

____________________________________________________ 

Juridiskas personas nosaukums/Fiziskas personas vārds, uzvārds 

____________________________________________________ 

Reģistrācijas numurs/Personas kods (vēlams norādīt) 

____________________________________________________ 

Juridiskā adrese/Dzīvesvietas adrese 

____________________________________________________ 

Tālrunis (vēlams norādīt) 

 

____________________________________________________ 

 E-pasta adrese (vēlams norādīt) 

IESNIEGUMS 
(Ielu tirdzniecībai/ tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta) 

 
    Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju tirdzniecībai 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 

__________________________________________________________________________ 
(tirdzniecības vieta/pasākums, kura laikā tiks veikta tirdzniecība) 

 

Laikā no 20____. gada _____. ____________ līdz 20___. gada ______. ________________  

 

Dienas_____________________________________________________________________ 
                                  (norāda nedēļas dienas, kurās plānots veikt tirdzniecību) 

 

_________________________________________________________________________________

________ 

 

Laikā no pulksten _____:____ līdz pulksten ____:_____. 

  

Tirdzniecību veikšu: 

 

□ no galdiņa; 

□ no mašīnas; 

__________________________________________________________________________ 
(norāda transportlīdzekļa veidu, valsts reģistrācijas Nr., marku un modeli) 

 

□ pašvaldības iekārtotā vietā; 
 

□ cits_________________________________________. 

 

Tirdzniecībai paredzēto preču grupas: 

mailto:dome@smiltene.lv


□ pašu ražotā lauksaimniecības produkcija _______________________________________  

__________________________________________________________________________ 

□ citas preces ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

□ lietišķās mākslas, daiļamatniecības izstrādājumi _________________________________  

□ pārtikas preces ____________________________________________________________  

□ sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi __________________________________________ 

□ lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki___________________________________ 

□ bezalkoholiskie dzērieni ____________________________________________________ 

□ alkoholiskie dzērieni (alus vai karstvīns)________________________________________ 

□ tabakas izstrādājumi________________________________________________________ 

□ pārējie (norādīt, kādi) ______________________________________________________    
 

Pielikumā: 

 zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta 

tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona; 

 ar pašvaldības Būvvaldi saskaņotu tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas 

vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skici; 

 saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju; 

 saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma 

norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot 

gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde; 

 pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība 

paredzēta vairākās publiskās vietās. 

 

Atbildi vēlos saņemt 

□ klātienē 

□ pa pastu dzīvesvietas adresē 

□ e-pastā ar drošu elektronisko parakstu 

□ cits____________________________ 
 
Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesīgumu, pievienoto dokumentu likumīgu izcelsmi un kopiju atbilstību 

oriģināliem. 

 

Personas datu aizsardzība: 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Smiltenes novada dome, adrese: Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729, elektroniskā 

pasta adrese: dome@smiltene.lv. 

Personas datu aizsardzības speciālists ir Smiltenes novada dome, adrese: adrese: Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729, 

elektroniskā pasta adrese: dome@smiltene.lv. 

Personas datu apstrādes mērķis – atļaujas ielu tirdzniecībai saņemšanai iesnieguma izskatīšanas, atļaujas 

sagatavošanas un izsniegšanas, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai. Tiesiskais pamats personas datu 

apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumi 

Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" un 

Smiltenes novada domes 2011. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 6/11 " Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas 

kārtību Smiltenes novadā”). 

Personas datu saņēmēji – Smiltenes novada dome, Smiltenes novada būvvalde (par tirdzniecības vietas izvietojumu, 

vizuālo risinājumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem), Smiltenes novada pašvaldības policija (uzraudzības un 

kontroles funkciju veikšanai), Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts ieņēmumu dienests.  

Tirdzniecības dalībnieka – fiziskas personas datus (vārds, uzvārds un personas kods) Smiltenes novada pašvaldība 

pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta pārziņā esošajā informācijas sistēmā ar nolūku pārliecināties, vai persona ir reģistrējusi 

savu saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti nenosaka personai pienākumu reģistrēt saimniecisko 

darbību. 

Personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā vienu gadu pēc iesnieguma izskatīšanas un atļaujas izsniegšanas. 



Informējam, ka personai kā datu subjektam ir tiesības: 

1) pieprasīt pārzinim piekļūt datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu 

vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā 

arī iebilst pret apstrādi; 

2) iesniegt uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā) sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi. 

 

Datums______________________ 

 

Paraksts ____________________* 

* Dokumenta rekvizītu "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts 

atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. pielikums 

Smiltenes novada domes 

2011. gada 26. maija 

saistošajiem noteikumiem Nr. 6/11 

 

SMILTENES NOVADA DOMEI 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novads, LV-4729 

E-pasts: dome@smiltene.lv  

 
TIRDZNIECĪBAS ORGANIZATORS: 

 
____________________________________________________ 

Juridiskas personas nosaukums/Fiziskas personas vārds, uzvārds 

____________________________________________________ 

Reģistrācijas numurs/Personas kods (vēlams norādīt) 

____________________________________________________ 

Juridiskā adrese/Dzīvesvietas adrese 

____________________________________________________ 

Tālrunis (vēlams norādīt) 

____________________________________________________ 

 E-pasta adrese (vēlams norādīt) 

 

 

 

 

IESNIEGUMS 
(Organizatoram rīkot tirdzniecību publiskās vietās) 

 
   Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietu iekārtošanu un izsniegt atļauju tirdzniecības 

organizēšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā  

_________________________________________________ 

(tirdzniecības vieta/pasākums, kura laikā tiks veikta tirdzniecība) 
 

Laikā no 20___. gada ____. ___________ līdz 20___. gada _____. ______________.  

Laikā no pulksten _____:____ līdz pulksten ____:_____. 
 

Tirdzniecības organizēšanas vietā realizējamo preču grupas: 

□ pašu ražotā lauksaimniecības produkcija _______________________________________  

__________________________________________________________________________ 

□ lietišķās mākslas, daiļamatniecības izstrādājumi _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

□ pārtikas preces ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

□ sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi __________________________________________ 

□ lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki___________________________________ 

□ bezalkoholiskie dzērieni ____________________________________________________ 

□ alkoholiskie dzērieni (alus vai karstvīns)_______________________________________ 

□ tabakas izstrādājumi_______________________________________________________ 

mailto:dome@smiltene.lv


□ citas preces ______________________________________________________________ 

 

Pielikumā: 

 

 tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku 

vai fiziskas personas apliecinājums, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, kā arī nenodarbina citas personas 

kopiju (uzrādot oriģinālu); 

 ar pašvaldības Būvvaldi saskaņotu tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas 

vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skici; 

 rakstisks saskaņojums ar nekustamā īpašuma (zemes / būves) īpašnieku vai tiesisko 

valdītāju / nomnieku; 

 saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma 

norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot 

gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde; 

 pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība 

paredzēta vairākās publiskās vietās. 

 

 

Atbildi vēlos saņemt 

□ klātienē 

□ pa pastu dzīvesvietas adresē 

□ e-pastā ar drošu elektronisko parakstu 

□ cits____________________________ 
 
Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesīgumu, pievienoto dokumentu likumīgu izcelsmi un kopiju atbilstību 

oriģināliem. 

 

Personas datu aizsardzība: 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Smiltenes novada dome, adrese: Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729, elektroniskā 

pasta adrese: dome@smiltene.lv. 

Personas datu aizsardzības speciālists ir Smiltenes novada dome, adrese: adrese: Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729, 

elektroniskā pasta adrese: dome@smiltene.lv. 

Personas datu apstrādes mērķis – atļaujas ielu tirdzniecībai saņemšanai iesnieguma izskatīšanas, atļaujas 

sagatavošanas un izsniegšanas, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai. Tiesiskais pamats personas datu 

apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumi 

Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" un 

Smiltenes novada domes 2011. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 6/11 " Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas 

kārtību Smiltenes novadā”). 

Personas datu saņēmēji – Smiltenes novada dome, Smiltenes novada būvvalde (par tirdzniecības vietas izvietojumu, 

vizuālo risinājumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem), Smiltenes novada pašvaldības policija (uzraudzības un 

kontroles funkciju veikšanai), Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts ieņēmumu dienests.  

Tirdzniecības dalībnieka – fiziskas personas datus (vārds, uzvārds un personas kods) Smiltenes novada pašvaldība 

pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta pārziņā esošajā informācijas sistēmā ar nolūku pārliecināties, vai persona ir reģistrējusi 

savu saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti nenosaka personai pienākumu reģistrēt saimniecisko 

darbību. 

Personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā vienu gadu pēc iesnieguma izskatīšanas un atļaujas izsniegšanas. 

Informējam, ka personai kā datu subjektam ir tiesības: 

1) pieprasīt pārzinim piekļūt datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu 

vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā 

arī iebilst pret apstrādi; 

2) iesniegt uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā) sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi. 

 

Datums______________________ 

 

 

Paraksts ____________________* 

 



* Dokumenta rekvizītu "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko 

dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām." 

 

 

 

 
  



 

Pielikums  

Tirdzniecības organizatora iesniegumam 

 

Tirdzniecības dalībnieku saraksts: 

1._________________________________________________________________________

_____ 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs / fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods / 

individuālā darba veicēja reģistrācijas numurs) 

 

___________________________________________________________________________

_____ 
(tirdzniecībai paredzētās preču grupas) 

2._________________________________________________________________________

_____ 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs / fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods / 

individuālā darba veicēja reģistrācijas numurs) 

 

___________________________________________________________________________

_____ 
(tirdzniecībai paredzētās preču grupas) 

 

3._________________________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs / fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods / 

individuālā darba veicēja reģistrācijas numurs) 

 

___________________________________________________________________________

_____ 
(tirdzniecībai paredzētās preču grupas) 

4._________________________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs / fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods / 

individuālā darba veicēja reģistrācijas numurs) 

 

___________________________________________________________________________

_____ 
(tirdzniecībai paredzētās preču grupas) 

5._________________________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs / fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods / 

individuālā darba veicēja reģistrācijas numurs) 

 

___________________________________________________________________________

_____ 

(tirdzniecībai paredzētās preču grupas) 

6._________________________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs / fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods / 

individuālā darba veicēja reģistrācijas numurs) 

 

___________________________________________________________________________

_____ 
(tirdzniecībai paredzētās preču grupas) 

 

7._________________________________________________________________________

_____ 



(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs / fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods / 

individuālā darba veicēja reģistrācijas numurs) 

 

___________________________________________________________________________

_____ 
(tirdzniecībai paredzētās preču grupas) 

8._________________________________________________________________________

_____ 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs / fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods / 

individuālā darba veicēja reģistrācijas numurs) 

 

___________________________________________________________________________

_____ 
(tirdzniecībai paredzētās preču grupas) 

 

9._________________________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs / fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods / 

individuālā darba veicēja reģistrācijas numurs) 

 

___________________________________________________________________________

_____ 
(tirdzniecībai paredzētās preču grupas) 

10.________________________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs / fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods / 

individuālā darba veicēja reģistrācijas numurs) 

 

___________________________________________________________________________

_____ 
(tirdzniecībai paredzētās preču grupas) 

 
"Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, 

lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem. 

Ar informāciju par manām kā datu subjekta tiesībām un citu informāciju par personas datu apstrādi 

var iepazīties Smiltenes novada pašvaldības privātuma politikā, kas ir pieejama Smiltenes novada 

pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (Smiltene, Dārza iela 3) un interneta vietnē www.smiltene.lv” 

 
 

 

 

____.____.________.                                                            Paraksts _________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.pielikums 

Smiltenes novada domes 

2011. gada 26. maija 

saistošajiem noteikumiem Nr. 6/11 

 

 
SMILTENES NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729  

tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 

______________________________________________________________ 

 
 

ATĻAUJA IELU TIRDZNIECĪBAI 
_____________________ 

 

Smiltenē 
 

 

20__.gada ____ . _____________                                                                                                  Nr. __/ 

__ 

 

Smiltenes novada domes pašvaldība izsniedz atļauju:  
 

Komersanta nosaukums: _____________________________________  

Komersanta juridiskā adrese:   ______________________________________  
Komersanta reģistrācijas  

apliecības Nr. _________________     
 

Realizējamo preču grupas:    __________________________________________  

                                                       __________________________________________  

 

Tirdzniecības norises vieta un laiks:  __________________________________________ 

    __________________________________________ 
 

                                          
Atļauja izsniegta  ___________________ 

un ir derīga līdz  ___________________ 
 

Atļauja derīga uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību. 

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanu. 

 
 

Domes izpilddirektors                                                     
/vai  

Smiltenes novada ___________pagasta pārvaldes vadītājs      
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Smiltenē 
2021.gada 18. maijā 

 

Paskaidrojuma raksts 

Smiltenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8/21 

“Grozījumi Smiltenes novada domes 2011. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 

6/11 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā"”  

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Izskatot Smiltenes novada domes 2011. gada 26. maija saistošos 

noteikumus Nr. 6/11 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas 

kārtību Smiltenes novadā", tika konstatēts, ka ir nepieciešams veikt 

grozījumus precizējot atsevišķu punktu redakciju atbilstoši Ministru kabineta 

2010. gada 12. maija noteikumiem Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas 

kārtību". Grozījumos ietverts regulējums par personas datu aizsardzību, 

drošības pasākumu ievērošanu, kā arī noteikts, ka turpmāk iesnieguma 

iesniegšana atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības 

organizēšanai tiks nodrošināta kā e-pakalpojums. 

  

2. Īss saistošo 

noteikumu projekta 

satura izklāsts 

Grozījumi 2011. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 6/11 "Par 

ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā": 

1) noteic, ka konkrētas pašvaldības iekārtotas un ar pašvaldību 

saskaņotas ielu tirdzniecības vietas tiek noteiktas ar Smiltenes 

novada pašvaldības domes lēmumu, 

2) noteic, lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības 

organizēšanai vai ielu tirdzniecībai tirdzniecības dalībnieks un 

tirdzniecības organizators pašvaldības Vienotajā valsts un 

pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski e-pastā 

dome@smiltene.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko 

dokumentu noformēšanu vai izmantojot portāla www.latvija.lv 

atbilstošo pakalpojuma aprakstu iesniedz iesniegumu pievienojot 

tam normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktos dokumentus; 

3) noteic jautājumus par personas datu aizsardzību, drošības pasākumu 

ievērošanu, 

4) groza saistošo noteikumu pielikumā esošās iesniegumu veidlapas.   

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sociāli 

ekonomisko 

stāvokli 

(uzņēmējdarbības 

vidi) pašvaldības 

teritorijā 

Paplašina tirdzniecības veikšanas iespējas. 

https://likumi.lv/ta/id/306109-par-ielu-tirdzniecibu-un-tirgus-statusa-pieskirsanas-kartibu-smiltenes-novada
https://likumi.lv/ta/id/306109-par-ielu-tirdzniecibu-un-tirgus-statusa-pieskirsanas-kartibu-smiltenes-novada
https://likumi.lv/ta/id/306109-par-ielu-tirdzniecibu-un-tirgus-statusa-pieskirsanas-kartibu-smiltenes-novada
https://likumi.lv/ta/id/210696-noteikumi-par-tirdzniecibas-veidiem-kas-saskanojami-ar-pasvaldibu-un-tirdzniecibas-organizesanas-kartibu
https://likumi.lv/ta/id/210696-noteikumi-par-tirdzniecibas-veidiem-kas-saskanojami-ar-pasvaldibu-un-tirdzniecibas-organizesanas-kartibu
https://likumi.lv/ta/id/210696-noteikumi-par-tirdzniecibas-veidiem-kas-saskanojami-ar-pasvaldibu-un-tirdzniecibas-organizesanas-kartibu
https://likumi.lv/ta/id/306109-par-ielu-tirdzniecibu-un-tirgus-statusa-pieskirsanas-kartibu-smiltenes-novada
https://likumi.lv/ta/id/306109-par-ielu-tirdzniecibu-un-tirgus-statusa-pieskirsanas-kartibu-smiltenes-novada


5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Smiltenes 

novada dome", Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā. 

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un 

uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi. 

Visas personas, kuras skar šo saistošo noteikumu piemērošana, var 

griezties Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā. 

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis". Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta 

pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes novada Domes Vēstis", izlikta 

redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs un publicēti 

pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas 

 

 

 

 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs                                                                            E. Avotiņš 

 
 


