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Latvijas Republika 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME  
Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 

Tālrunis 63498261, fakss 63484567 

 

Pāvilostā 

 

  APSTIPRINĀTI 

ar Pāvilostas novada domes 

28.04. 2011. lēmumu  

(prot. Nr. 7., 16.§) 

  

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011. GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4 

 

Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības atļauju un nodevu  

Pāvilostas novadā 
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma "Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas  

3. punktu un 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām”  

12.panta pirmās daļas 4. punktu un 

12.05.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 440  

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami 

 ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”  

9.punktu 

 

I . Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību publiskās vietās 

Pāvilostas novadā, atbrīvojumus no nodevas maksas, nodevas maksāšanas kārtību un 

kontroli. 

2. Tirdzniecības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas tirgojas publiskās 

vietās Pāvilostas novadā. 

 

II. Tirdzniecības vietas 

 

3. Pāvilostas novada teritorijā noteiktas šādas tirdzniecības vietas: 

3.1. Pāvilostas pilsētā: 

3.1.1. Upesmuižas parks – Dzintaru ielā 58; 

3.1.2. Tirgus laukums – Tirgus ielā; 

3.1.3. pie muzeja – Dzintaru ielā 1; 



 

 

2 

 

3.1.4. pie TIC -  Dzintaru ielā  2; 

3.1.5. Kalna ielas stāvlaukums- Kalna ielā 47; 

3.1.6. Ostmalas iela 1; 

3.2. Vērgales pagastā: 

3.2.1. Vērgales ciema centrs; 

3.2.2. Ziemupes ciema centrs; 

3.2.3. Ziemupes pludmales stāvlaukums; 

3.2.4. Saraiķu ciema centrs; 

3.3. Sakas pagastā: 

3.3.1. Sakas ciema centrs. 

 

III. Tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtība 

 

4. Pāvilostas novada pašvaldība izsniedz tirdzniecības atļauju saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un šiem noteikumie. 

5. Lai saņemtu pašvaldības atļauju tirzdniecībai publiskos pasākumos publiskā vietā, 

tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators iesniedz pašvaldībā iesniegumu ( 

1. Pielikums)  

6. Domes priekšsēdētājs izskata iesniegumu un izsniedz tirdzniecības atļauju ( 2.pielikums) 

vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju. 

7. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 6 ( sešiem) 

mēnešiem. 

8. Noteikumos minētā nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms tirdzniecības atļaujas 

saņemšanas. 

8. Nodeva ieskaitāma Pāvilostas novada pašvaldības kontā a/s Swedbank, kods 

HABALV22, konts LV32HABA0001402037066 vai iemaksājama Pāvilostas novada 

pašvaldības vai attiecīgās Pāvilostas novada pagastu pārvaldes kasē, par nodevas 

samaksu izsniedzot kvīti. 

 

IV. Nodevas likme par tirdzniecību  

 

9. Tirdzniecības dalībnieki, veicot izbraukuma tirdzniecību Pāvilostas novada noteiktajā 

teritorijā, maksu par tirdzniecības vietas vienu kvadrātmetru (m
2
) maksā vienu reizi.  

10. Tirdzniecības dalībnieki par tirdzniecības vietas vienu kvadrātmetru (m
2
), par vienu dienu 

publiskos pasākumos maksā šādas nodevas: 

10.1. ar zivīm – bezmaksas;   

10.2. mājsaimniecību amatniecības produkciju - Ls 3,00; 

10.3. ar pārtikas precēm (sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana) - Ls  8,00; 

10.4. ar pārtikas precēm un alkoholu (t.sk. alu, tabakas izstrādājumiem) - Ls 10,00. 

11. Maksa ikdienas izbraukuma tirdzniecībai par vienu dienu: 

11.1. ar pārtikas precēm: 

11.1.1. visa veida lauksaimniecības un tās pārstrādes produkciju    Ls 2,00 

11.1.2. Latvijā rūpnieciski ražotām                                                Ls 3,00 

11.1.3. importētām precēm                                                             Ls 5,00 

11.1.4. alu no speciālām iekārtām                                                  Ls 5,00 

11.1.5. alu tarā                                                                                Ls 8,00 

11.1.6. tabakas izstrādājumiem                                                      Ls 8,00 

11.1.7. alkoholiskajiem dzērieniem                                               Ls 15,00 

11.1.8. tirdzniecībai ar zivīm      bezmaksas 
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11.1.9. visa veida lauksaimniecības un tās pārstrādes produkciju - Pāvilostas novadā 

deklarētām personām       bezmaksas. 

11.2. ar nepārtikas precēm: 

11.2.1. mājsaimniecību amatniecības produkciju                        Ls 2,00 

11.2.2. Latvijā rūpnieciski ražotām                                              Ls 3,00 

11.2.3. importētām precēm                                                          Ls 5,00 

11.2.4. loterijas                                                                            Ls 5,00 

11.2.5. prezentācijas                                                                     Ls 5,00 

11.2.6. mājražotāji, amatnieki - Pāvilostas novadā deklarētām personām – bezmaksas. 

 

12. Atrakciju izvietošanas maksa par vienu dienu publiskos pasākumos - Ls 30,00. 

 

13. Tirdzniecības dalībniekiem publiskos pasākumos ar pārtikas precēm un alkoholu jāmaksā 

par atkritumu savākšanu Ls 5,00 (maksā ietilpst konteineru atvešana, noma, izvešana). 

 

14. Nodevas likme tirdzniecības organizatoram par ielu tirdzniecības organizēšanu atkarībā 

no ielu tirdzniecības termiņa: 

 

14.1. Vienreizējs mēneša maksājums- Ls 15,00 apmērā; 

14.2. Vienreizējs ceturkšņa maksājums- Ls 35,00 apmērā; 

14.3. Vienreizējs pusgada maksājums- Ls 50,00 apmērā.  

 

V. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

  

15. Tirdzniecības dalībnieks atbildīgs par kārtības un tīrības nodrošināšanu savā tirdzniecības 

vietā. Atkritumus savākt un novietot izvietotajos atkritumu konteineros. 

 

16. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic pašvaldības policijas darbinieki. 

 

17. Atbildība par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem iestājas saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

18. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas” 

un ievietoti pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv . 

 

19. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas.  

 

 

 
 
 

  
Priekšsēdētājs   (paraksts)    Uldis Kristapsons 

 

 

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 01.jūliju 

 

http://www.pavilosta.lv/
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1.pielikums  

Pāvilostas novada domes 28.04.2011.  

saistošajiem noteikumiem Nr.4  
 

 

______________________________________________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

                                           ____________________________________  
(personas kods/ reģistrācijas numurs) 

______________________________________________________________________________________ 
(dzīvesvieta/ juridiskā adrese) 

                                        ______________________________  
(tālrunis) 

 

Pāvilostas novada pašvaldībai  

 
IESNIEGUMS 

Pāvilostā 

 

20____.gada ___________________  

 

Lūdzu izsniegt atļauju tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā/ tirdzniecības organizēšanai 

tirdzniecības vietā, kas atrodas:__________________________________  

                                                                                                                              (norādīt vēlamo tirdzniecības vietu)  

Realizējamo preču grupas: _____________________________________________ 

Paredzamas tirdzniecības norises laiks un ilgums : 

no 20___.gada __ ._____________ līdz 20___.gada __. ___________  

 

 Apliecinu, ka esmu iepazinies/usies ar Pāvilostas novada pašvaldības domes Saistošajiem 

noteikumiem Nr.4 no 28.04.2011. un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka 

tirdzniecības kārtību publiskās vietās.  

 

     _______________________________________  
    (fiziskās vai juridiskās personas paraksts vai jurid. pilnvarotās personas paraksts un z.v.) 
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2.pielikums  

Pāvilostas novada domes 28.04.2011. 

saistošajiem noteikumiem Nr.4 

 

 

Latvijas Republika 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Nodokļu maksātāja reģistra Nr. 90000059438 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466 

Tālrunis 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv   

 

ATĻAUJA 
Pāvilostā 

 

  tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietās  

 

  tirdzniecības organizēšanai  
 

 

20___.gada _________________________                                 Nr.__________________  

 

 Pāvilostas novada pašvaldība atļauj veikt tirdzniecību:  
______________________________________________________________________________ 

(tirdzniecības dalībnieka vai organizatora nosaukums/ vārds, uzvārds, adrese) 

______________________________________________________________________________ 

(reģistrācijas numurs/ personas kods) 

______________________________________________________________________________ 

(tirdzniecības norises vai organizēšanas vieta) 

______________________________________________________________________________ 
(tirdzniecībai pieredzēto preču grupas) 

 

 Atļauja derīga līdz.........................................................................................................  

   

 Atļaujas saņēmējs ir atbilstīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu tirdzniecības jomā 

ievērošanu.  
  

  

 

Domes priekšsēdētājs   __________________   ________________________  
     (paraksts)    (atšifrējums) 

 

Z.v.  

 

Domes priekšsēdētājs   (paraksts)    Uldis Kristapsons 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Pāvilostas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 4 

„Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības atļauju un nodevu Pāvilostas nodevā”  

 

 

 

 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

        Šobrīd pašvaldībā nav saistošie noteikumi, kuri 

noteiktu vienotu kārtību par tirdzniecību publiskās 

vietās un nodevas apmēru.  

Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība 

         Radīt kārtību publiskās tirdzniecības veikšanai 

un organizēšanai Pāvilostas novadā, nosakot šīs 

funkcijas izpildes kārtību un sniedzot iedzīvotājiem 

informāciju par nepieciešamo rīcību. 

Īss Saistošo noteikumu 

projekta satura izklāsts 

         Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas 

likmi par tirzdniecību publiskās vietās, atbrīvojumus 

no nodevas maksas, tās maksāšanas kārtību un 

kontroli. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

          Tirdzniecības nodevas maksātāji papildinās 

pašvaldības budžetu.            

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

          Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un 

juridiskām personām Pāvilostas pilsētas 

administratīvajā teritorijā. Noteikumi sakārtos 

tirdzniecības sistēmu novadā. 

 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām   

         Ir noteikta iesniegumu izskatīšanas un lēmuma 

pieņemšanas kārtība. 

Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem  Saistošie noteikumi 

sagatavoti 

 

          Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 3. punktu un 21.panta pirmās 

daļas 16.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”  

12.panta pirmās daļas 4. punktu un 12.05.2010. 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi 

par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”  

9.punktu 

 

Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām saistībā ar  

Saistošo noteikumu projektu 

         Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 

raksts ievietots www.pavilosta.lv Pāvilostas novada 

pašvaldības sadaļā „Saistošie noteikumi” 

http://www.cesis.lv/

