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LĒMUMS 

Smiltenē 
2022.gada 31.augustā                                        Nr.423 

  (protokols Nr.15,63.§.) 

 

Par saistošo noteikumu Nr.26/22 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu 

tirdzniecība, iekasētas nodevas par ielu tirdzniecību un piešķirts tirgus statuss Smiltenes 

novadā” projekta apstiprināšanu 
 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punkts noteic, ka 

2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Smiltenes novada pašvaldības dome izvērtē novadu 

veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos 

noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 

31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi. 

Šobrīd spēkā esoši ir Apes novada domes 2019. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr. 

3/2019 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”, Raunas novada 

domes 2016. gada 23. novembra saistošie noteikumi Nr.59 “Kārtība, kādā tiek saskaņota un 

organizēta ielu tirdzniecība Raunas novadā”, Smiltenes novada domes 2011. gada 26. maija 

saistošie noteikumi Nr. 6/11 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes 

novadā”, Smiltenes novada domes 2011. gada 19. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7/11 “Par 

pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā” un Smiltenes novada 

domes 2010.gada 26.augusta saistošie noteikumi Nr.20/10 “Par alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās 

Smiltenes novadā”. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu dome ir tiesīga izdot 

saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 

likumos par tirdzniecību publiskajās vietās, kā arī par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības 

laika un vietas ierobežojumiem. 

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

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” (turpmāk – 

Noteikumi Nr.440) 8.punkts paredz pašvaldības domei ielu tirdzniecības jomā tiesības noteikt 

kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību 

tirdzniecības vietas iekārtošanu, tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora 

pienākumus kārtības nodrošināšanai, tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas, kārtību, kādā 

ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, nosacījumus 

pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības 

apturēšanai uz laiku. Savukārt, Noteikumu Nr.440 8.1 punkts pilnvaro pašvaldības domi noteikt 

kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar vietējo pašvaldību tirgus 

noteikumu. Ievērojot Noteikumu Nr.440 9.punktu, pašvaldības dome Noteikumu Nr.440 8. un 8.1 

punktā minētās prasības un kārtību nosaka, izdodot pašvaldības saistošos noteikumus. 
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmā un trešā daļa noteic, ka ievērojot šā 

likuma un citu normatīvo aktu prasības, vietējās pašvaldības nosaka alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās. 
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Ja vietējā pašvaldība atļauj alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, tā, ievērojot šā 

likuma un citu normatīvo aktu prasības, izdod saistošos noteikumus par laika periodu kalendārajā 

gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs un kārtību, kādā 

saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta. 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10. panta trešā daļa noteic, ka vietējo pašvaldību 

saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevu uzlikšanu jāparedz to maksāšanas kārtība, ar 

nodevām apliekamie objekti, likmes, atbrīvojumi un atvieglojumi, kā arī citas prasības, kuras 

paredz citi likumi un Ministru kabineta noteikumi, kā arī, ievērojot Ministru kabineta 2005. gada 

28. jūnija noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību 

nodevas” 3. punktu, nodevas uzliek saskaņā ar domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem tikai 

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmajā daļā norādītajiem nodevu objektiem. 

Saskaņā ar 16.¹ punktu, pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības 

nodevas uzlikšanu papildus šo noteikumu 16.punktā minētajām personām noteikt personas, kas ir 

atbrīvojamas no nodevas samaksas. 

Izvērtējot Smiltenes novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus 

par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, iekasētas nodevas par ielu 

tirdzniecību un piešķirts tirgus statuss attiecīgajā novadu veidojošajā bijušās pašvaldības teritorijā, 

ir izstrādāta jauna saistošo noteikumu projekta redakcija, lai nodrošinātu vienotu kārtību, kādā tiek 

saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, iekasētas nodevas par ielu tirdzniecību un piešķirts tirgus 

statuss visā jaunizveidotajā Smiltenes novadā. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un 

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 24.augusta atzinumu (protokols Nr.10), 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu, 

45.panta otro daļu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 

81., 9.punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo un trešo daļu, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām” 10. panta trešo daļu, 12. panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2005. gada 

28. jūnija noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību 

nodevas” 3. punktu un 16.1 punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" – (Ainārs Mežulis, Andris 

Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Ervins Labanovskis, Gita Mūrniece, Inga Ērgle, Jānis 

Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – 

nav, "Atturas" – nav, 
Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.26/22 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu 

tirdzniecība, iekasētas nodevas par ielu tirdzniecību un piešķirts tirgus statuss Smiltenes novadā” 

projektu. 
2. Uzdot Centrālās administrācijas Kancelejas un personāla nodaļai saistošos noteikumus 

Nr.26/22 un to paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

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

publicēt saistošos noteikumus Nr. 26/22 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”.  
4. Publicēt informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr. 26/22  pašvaldības bezmaksas izdevumā 

„Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” un izlikt tos redzamā vietā Smiltenes novada pašvaldības 

domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram. 
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 
 

 

Domes priekšsēdētājs                                                          E.Avotiņš 


