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PROJEKTS 

Jelgavā, 2017.gada 21.decembrī (prot. Nr.___) 
 

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 21.DECEMBRA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.______ “GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS 

PAŠVALDĪBAS 2012.GADA 26.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.12-4 

“KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA UN ORGANIZĒTA IELU TIRDZNIECĪBA 

PUBLISKĀS VIETĀS”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 

2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi 

par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

9.punktu  
 

 Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.12-4 “Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās” 

(Latvijas Vēstnesis, 2012., Nr.26 (4629), Latvijas Vēstnesis, 2013., Nr.200 (5006))  (turpmāk 

– noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Svītrot noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatā vārdus un skaitli “Alkoholisko 

dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu”. 

2. Svītrot noteikumu 5.punktā vārdus “sadaļā “Pašvaldība””. 

3. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus: 

3.1. “Jelgavas pilsētas domes administrācijas” ar vārdiem “Jelgavas pilsētas pašvaldības 

administrācijas”; 

3.2. “Informācijas aģentūra” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Klientu apkalpošanas centrs” 

(attiecīgā locījumā); 

3.3. “Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra “Pilsētsaimniecība” (attiecīgā locījumā) ar 

vārdiem “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” (attiecīgā locījumā).  

4. Papildināt noteikumu 6.1.apakšpunktā aiz vārdiem “personas kodu” ar vārdiem “vai 

nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu”. 

5. Papildināt noteikumu 7.punktu ar 7.6.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“7.6. tirdzniecības dalībnieka apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas 

nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai 

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.".  

6. Papildināt noteikumu 12.1.apakšpunktā aiz vārdiem “personas kodu” ar vārdiem “vai 

nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu”. 

7. Izteikt noteikumu 12.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“12.4. iesniegumam pievieno: 

12.4.1. fiziskas personas apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību; 

12.4.2. apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu 

reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā 

reģistrētu kvīšu esību.”. 

8. Aizstāt noteikumu 39.punktā vārdu “direktora” ar vārdu “vadītāja”. 

9. Izteikt noteikumu 1., 2. un 3.pielikumu šādā redakcijā (pielikumā). 
 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs      A.Rāviņš 
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1.pielikums 

Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. lēmumam Nr._____ 

1.pielikums 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.12- 4 

”Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu 

tirdzniecība publiskās vietās” 

 

 
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA 

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālr.63005531, 63005538, fakss:63029059, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv  

 

ATĻAUJA Nr.______ 
 

IELU TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀ VIETĀ 

 
 

 
Tirdzniecības dalībnieks ___________________________________________________ 
      (juridiskas personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; 
                        fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods) 
    
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Realizējamo preču grupas _________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Atļaujas derīguma termiņš ________________________________________________ 
 
 
 
Tirdzniecības norises vieta ________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
          

    
 

Atļaujas izdošanas datums ________________________________________________ 

 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors  
 

      /V.Uzvārds/ 
 
  
 
      z.v. 

 
 
Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā! 
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2.pielikums 

Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. lēmumam Nr._____ 

2.pielikums 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.12-4 

“Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu  

tirdzniecība publiskās vietās” 

 
 

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA 
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālr.36005531, 63005538, fakss:63029059, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv  

 
ATĻAUJA Nr.______ 

 
IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI PUBLISKĀ VIETĀ 

 

 
 
Tirdzniecības organizators _________________________________________________ 
      (juridiskas personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; 

          fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods) 

    
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Tirdzniecības dalībnieki un realizējamo preču grupas______________________ 
  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Atļaujas derīguma termiņš ________________________________________________ 
 
 
 
Tirdzniecības organizēšanas vieta __________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
          

      
 

Atļaujas izdošanas datums _________________________________________________ 
 

 
Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors  

 
      /V.Uzvārds/ 

 
       Z.v. 

  
 
Atļaujai jāatrodas tirdzniecības organizēšanas vietā! 
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3.pielikums 

Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. lēmumam Nr._____ 

3.pielikums 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.12-4 

“Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu 

tirdzniecība publiskās vietās” 

 

 

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE ”PILSĒTSAIMNIECĪBA” 
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001, tālr.63084470,fakss: 36023869,e-pasts: 

pilsētsaimniecība@pilsētsaimniecība.jelgava.lv 

 

ATĻAUJA Nr.______ 
 

IELU TIRDZNIECĪBAI PAŠVALDĪBAS IEKĀRTOTĀS 
IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀS 

 

 
Izdota: _________________________________________________________________ 
   (juridiskas personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; 

 fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods) 
    

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Tirdzniecības norises vieta ________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Realizējamo preču grupas  

Preču grupa 
(saskaņā Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.12-4 “Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu 
tirdzniecība publiskās vietās”) 

 

 
Atzīmē atbilstošo (x) 

14.1 Pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:  

14.1.1.   augkopības produkti un biškopības produkti  

14.1.2.   grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi  

14.2. Savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi  

14.3. Saldējums (saldējuma tirdzniecības vietās)  

14.4. Skujkoki un zari (egļu tirdzniecības vietās)  

14.5. Pašu izgatavoti amatniecības darinājumi  

 
 

Atļaujas derīguma termiņš ________________________________________________ 
      

 
Atļaujas izdošanas datums ______________________________________________ 
 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Pilsētsaimniecība” vadītājs 
 

      /V.Uzvārds/ 
 
Z.v. 

 

 
Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā! 
 


