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Saistošie noteikumi Nr.12
APSTIPRIN TI
ar Ludzas novada domes 26.05.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 454.§)

PAR IELU TIRDZNIEC BU UN TIRGUS STATUSA
PIEŠ IRŠANAS K RT BU LUDZAS NOVAD
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 3.punktu, 12.05.2010. MK
noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu
I. Visp r gie jaut jumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārt bu, kādā Ludzas novada teritorijā
publiskās vietās tiek organizēta ielu tirdzniec ba un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi.
2. Ludzas novada teritorijā publiskās vietās ielu tirdzniec ba un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana atļauta tikai ar pašvald bas rakstisku atļauju.
3. Saistošo noteikumu regulējuma subjekti ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas Ludzas
novadā veic vai organizē ielu tirdzniec bu vai sniedz ēdināšanas pakalpojumus.
4. Noteikumos lietotie jēdzieni ir interpretējami atbilstoši Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 „Noteikumi par tirdzniec bas veidiem, kas
saskaņojami ar pašvald bu, un tirdzniec bas organizēšanas kārt bu” sniegtajiem terminu
skaidrojumiem.
II. Ielu tirdzniec bas un sabiedrisk s ēdin šanas pakalpojumu sniegšanas veidi

5. Ludzas novadā administrat vās teritorijas publiskās vietās, neatkar gi no to pieder bas,
atļauti šādi ielu tirdzniec bas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas veidi:
5.1. tirdzniec ba ielu tirdzniec bas vietās;
5.2. tirdzniec bas organizēšana ielu tirdzniec bas vietās;
5.3. tirdzniec ba pasākumu laikā;
5.4. tirdzniec bas organizēšana pasākumu laikā;
5.5. tirdzniec ba no transporta l dzekļiem;
5.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi ar piesaisti pastāv gai pakalpojumu sniegšanas
vietai (Piesaiste pastāv gai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv, kad
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāv gajā un publiskajā vietā ir viena un tā pati
persona, kā ar pastāv go sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietu un publisko
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas
atrodas ielas sarkano l niju robežās);
5.7. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi pasākumu laikā.
III. K rt ba, k d tiek izsniegta at auja ielu tirdzniec bai un sabiedrisk s ēdin šanas
pakalpojumu sniegšanai publisk s viet s
6. Atļaujas saņemšanai tās piepras tājs Ludzas novada pašvald bā iesniedz attiec gu
iesniegumu:
6.1. tirdzniec bai ielu tirdzniec bas vietā – veidlapa 1.pielikumā;
6.2. tirdzniec bas organizēšanai ielu tirdzniec bas vietā – veidlapa 2.pielikumā;
6.3. tirdzniec bai pasākuma laikā – veidlapa 3.pielikumā;
6.4. tirdzniec bas organizēšanai pasākuma laikā – veidlapa 4.pielikumā;
6.5. tirdzniec bai no transporta l dzekļa – veidlapa 5.pielikumā;
6.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem ar piesaisti pastāv gai pakalpojuma sniegšanas
vietai – veidlapa 6.pielikumā;
6.7. atļaujas saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā –
veidlapa 7.pielikumā.
7. Atļauju ielu tirdzniec bai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai vai atteikumu
izsniedz Ludzas novada domes Uzņēmējdarb bas licencēšanas komisija un piepras tājs pēc
nodevas samaksas var saņemt šāda parauga atļaujas:
7.1. tirdzniec bai ielu tirdzniec bas vietā – 8.pielikums;
7.2. tirdzniec bas organizēšanai ielu tirdzniec bas vietā - 9.pielikums;
7.3. tirdzniec bai pasākuma laikā - 10.pielikums;
7.4. tirdzniec bas organizēšanai pasākuma laikā - 11.pielikums;
7.5. tirdzniec bai no transporta l dzekļa - 12.pielikums;
7.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ar piesaisti pastāv gai pakalpojuma
sniegšanas vietai - 13.pielikums;
7.7. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā - 14.pielikums.
8. Tirdzniec bas vieta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pašvald bā ir
jāsaskaņo, ja tā paredzēta publiskā vietā un nav attiecināma uz citu ielu tirdzniec bas veidu vai
netiek veikta teritorijā, kurai piešķirts tirgus statuss.
9. Tirdzniec bas vieta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai var būt ar piesaisti
pastāv gai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas vietai vai atsevišķa - bez piesaistes pastāv gai
sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas vietai.
10. Piesaiste pastāv gai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv
gad jumā, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāv gajā vietā un publiskajā
vietā ir viena un tā pati persona, kā ar pastāv go vietu un publiskā vietā plānoto sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir zemesgabals.

11. Uzņēmējdarb bas licencēšanas komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma
saņemšanas pieņem lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniec bas vietas iekārtošanai un atļaujas
ielu tirdzniec bai vai ielu tirdzniec bas organizēšanai izsniegšanu un izsniedz atļauju (pielikums
Nr.8-14) vai ar pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt saskaņojumu un atļauju un rakstiski
informē par to iesnieguma iesniedzēju.
12. Pirms ielu tirdzniec bas vai ielu tirdzniec bas organizēšanas atļaujas saņemšanas ir
maksājama pašvald bas nodeva par tirdzniec bu publiskās vietās, saskaņā ar Ludzas novada
domes 2010.gada 28.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2010/36 „Par Ludzas novada
pašvald bas nodevām”.
13. Atļauju izsniedz uz piepras to laiku, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu.
14. Ja ielu tirdzniec ba tiek organizēta pašvald bas pašumā vai tiesiskajā vald jumā esošajā
nekustamajā pašumā un tirdzniec bas organizators nav pašvald ba, nodevu par katru pieteikto
tirdzniec bas vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniec bas dal bnieku sarakstam, maksā
tirdzniec bas organizators.
15. Tirdzniec bas organizators ir ties gs noteikt tirdzniec bas dal bniekam maksu par ielu
tirdzniec bas organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedr kst pārsniegt pašvald bas noteikto
nodevu divkāršā apmērā.
IV. Tirdzniec bas viet s realizējamo preču grupas
16. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normat vajiem aktiem
nav jāreģistrē saimnieciskā darb ba, ielu tirdzniec bā ir ties ga pārdot 12.05.2010. MK noteikumu
Nr.440 “Noteikumi par tirdzniec bas veidiem, kas saskaņojami ar pašvald bu, un tirdzniec bas
organizēšanas kārt bu” 7.punktā minētās preces.
17. Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darb bu, ielu tirdzniec bā ir
ties ga pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces.
V. Tirdzniec bas dal bnieka un tirdzniec bas organizatora pien kumi k rt bas
nodrošin šanai
18. Ielu tirdzniec ba ir atļauta tikai tajās tirdzniec bas vietās, kuras iekārtojusi vai to
iekārtošanu saskaņojusi pašvald ba.
19. Tirdzniec bas dal bniekam un tirdzniec bas organizatoram jāievēro Latvijas Republikā
spēkā esošie tirdzniec bu reglamentējošie normat vie akti un pašvald bas saistošie noteikumi.
20. Tirdzniec bas dal bnieks ir atbild gs:
20.1. par tirdzniec bas noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniec bas vietā;
20.2. par atļaujā norād to nosac jumu ievērošanu;
20.3. par saskaņotās tirdzniec bas vietas izvietojuma, plat bas un augstuma ievērošanu;
20.4. par noteikto attālumu, br vo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu;
20.5. par t r bas un kārt bas nodrošināšanu ielu tirdzniec bas vietā un 1,5 m rādiusā ap
tirdzniec bas vietu, atkritumu urnu izvietošanu;
20.6. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniec bas veikšanai, atbilst bu
Latvijas Republikas normat vo aktu pras bām;
20.7. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniec bas veikšanai,
uzturēšanu kārt bā, t r bā un bez bojājumiem, kā ar iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu
funkcionālo noz mi, novākšanu;

20.8. tirdzniec bas laikā tirdzniec bas vieta un ap to esošā šajos noteikumos noteiktā
teritorija jāuztur kārt bā un pēc darba beigšanas tai jābūt sakoptai.
21. Tirdzniec bas organizators ir atbild gs:
21.1. par saskaņoto tirdzniec bas vietu skaita un plat bas patvaļ gu palielināšanu;
21.2. par saskaņoto tirdzniec bas vietu izvietojuma, plat bas un augstuma ievērošanu;
21.3. par t r bas un kārt bas nodrošināšanu ielu tirdzniec bas vietās un atkritumu urnu
izvietošanu;
21.4. par tirdzniec bas vietu un ap to esošās šajos noteikumos noteiktās teritorijas
uzturēšanu kārt bā tirdzniec bas laikā un to sakopšanu pēc darba beigšanas.
22. Tirdzniec bas vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniec bu var tikai tirdzniec bas atļaujā
norād tā persona, norād tā fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darb bu, vai š s
personas pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai persona, kas ar
norād to juridisko personu ir juridiski noformējusi darba tiesiskās attiec bas, noslēgusi
uzņēmuma l gumu un ir attiec gi pilnvarota.
23. Tirdzniec bas dal bnieks ir ties gs sākt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas
vietas montāžas darbus ne ātrāk kā 10 dienas pirms ielu tirdzniec bas atļaujā norād tā atļaujas
der guma termiņa sākuma.
24. Tirdzniec bas dal bniekam sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas
demontāžas darbi jāveic ne vēlāk kā 10 dienas pēc tirdzniec bas atļaujas der guma termiņa
izbeigšanās.
25. Tirdzniec bas organizatoram un tirdzniec bas dal bniekam aizliegts:
25.1. bojāt vides un apstād jumu elementus;
25.2. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, vesel bas aizsardz bas iestāžu, sociālās
pal dz bas iestāžu, vispārizgl tojošo māc bu iestāžu un pirmsskolas izgl t bas iestāžu darbu, kā ar
apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;
25.3. pārdot dzērienus stikla iepakojumā tirdzniec bai publisko pasākumu laikā;
25.4. aizsegt stacionāru reklāmas objektu;
25.5. neatļautās vietās izvietot slēgtas teltis, noliktavas, nojumes ar nolaižamām sienām vai
cita veida norobežojošas konstrukcijas.
26. Ielu tirdzniec bas vietā jāatrodas pašvald bas izsniegtajai tirdzniec bas atļaujai.
VI. Izsniegt s at aujas ielu tirdzniec bai anulēšana un apturēšana uz laiku
27. Pašvald ba ir ties ga anulēt izsniegto atļauju normat vajos aktos noteiktajos gad jumos;
28. Pašvald ba ir ties ga tirdzniec bas dal bniekam vai tirdzniec bas organizatoram izsniegtās
atļaujas darb bu apturēt uz laiku l dz nepiln bu novēršanai, ja:
28.1. tirdzniec bas dal bnieks vai tirdzniec bas organizators apzināti pašvald bai ir sniedzis
nepatiesas ziņas;
28.2. patvar gi main ta tirdzniec bas vieta vai tirdzniec bas organizēšanas vieta;
28.3. bez saskaņošanas ar pašvald bu ir main tas atļaujā norād tās preču grupas;
28.4. tirdzniec bas atļauja ir nodota citai personai;
28.5. tirdzniec bas dal bnieks neievēro pārtikas apriti reglamentējošos normat vajos aktos
noteikto pras bu izpildi.
29. Pašvald ba ir ties ga piepras t, lai tirdzniec bas veicējs pārtrauc darb bu un atbr vo
konkrēto darb bas vietu uz laiku, par to informējot ielu tirdzniec bas atļaujas izsniedzēju, šādos
gad jumos:

29.1. sakarā ar pašvald bā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada
remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);
29.2. sakarā ar paredzētajiem publiskajiem pasākumiem;
29.3. ja tas nepieciešams pašvald bas projektu realizācijai;
29.4. ja tas rada draudus apmeklētāju droš bai.
30. Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniec bai vai tirdzniec bas organizēšanai
anulēšanu vai apturēšanu uz laiku, samaksātā pašvald bas nodeva netiek atmaksāta.
VII. Tirgus statusa pieš iršanas k rt ba
31. Lai saņemtu pašvald bas saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvald bas
administrat vajā teritorijā, persona (potenciālais tirgus pārvald tājs) iesniedz pašvald bā:
31.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai
juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi,
kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;
31.2. zemes pašuma vai lietošanas ties bu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot
oriģinālu);
31.3. tirgus plānu ar tirdzniec bas vietu izvietojumu.
32. Tirgus pārvald tājam ir jāizstrādā un jāsaskaņo ar pašvald bu tirgus noteikumus.
33. Pēc pašvald bas saskaņojuma saņemšanas, persona normat vajos aktos noteiktajā kārt bā
izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.
34. Pēc tam, kad piln bā ir izpild ti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas
darbi, izstrādāti un iesniegti tirgus noteikumi, Ludzas novada dome pieņem lēmumu par tirgus
statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.
IX. Administrat v atbild ba par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole
35. Par tirdzniec bas noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie normat vajos aktos
paredzētās atbild bas.
36. Par šo noteikumu pārkāpumiem, kas nav paredzēti 20. un 21.punktā, var uzlikt šādu
administrat vo sodu:
36.1. izsaka br dinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām l dz EUR 15,00, bet
juridiskajām personām l dz EUR 72,00;
36.2. par pras bu neievērošanu, ja tas ir izdar ts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no EUR 15,00 l dz EUR 29,00, bet juridiskajām personām no EUR 72,00
l dz EUR 143,00.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.46)

37. Noteikumu ievērošanas uzraudz bu un kontroli veic sekojošas amatpersonas:
37.1. Ludzas novada domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks;
37.2. Ludzas novada pašvald bas izpilddirektors;
37.3. Ludzas novada pašvald bas izpilddirektora vietnieks;
37.4. Ludzas novada pašvald bas pagastu pārvalžu vad tāji;
37.5. Ludzas novada pašvald bas vides inženieris.
38. Par noteikumu neievērošanu sastāda administrat vo pārkāpumu protokolu. Administrat vā
pārkāpuma lietu izskata pašvald bas Administrat vā komisija, saskaņā ar Latvijas Administrat vo
pārkāpumu kodeksu.

39. Administrat vā soda samaksāšana neatbr vo noteikumu pārkāpēju no noteikumu izpildes,
kā ar no nodar to zaudējumu atl dzināšanas, saskaņā ar spēkā esošajiem normat vajiem aktiem.
X. Administrat vo aktu apstr dēšana un p rsūdzēšana
40. Uzņēmējdarb bas licencēšanas komisijas izdoto administrat vo aktu vai faktisko r c bu
persona var apstr dēt Ludzas novada domē.
41. Ludzas novada domes pieņemto lēmumu par apstr dēto administrat vo aktu vai faktisko
r c bu var pārsūdzēt Administrat vajā rajona tiesā normat vajos aktos noteiktajā kārt bā.
XI. Noslēguma jaut jumi
42. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ludzas novada domes
informat vajā izdevumā „Ludzas Novada Vēstis”.

Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A. Gendele

1.pielikums apstiprin ts ar Ludzas novada domes
2011.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
(protokols 9, 45.punkts)

Ludzas novada pašvald bai
(juridisk s personas nosaukums, fizisk s personas v rds, uzv rds)
(juridisk s personas juridisk adrese; fizisk s personas deklarēt adrese)
(juridisk s personas nodok u maks t ja reģistr cijas Nr.; fizisk s personas kods)
(kontaktpersona, t lruņa numurs)

20

. gada

.
IESNIEGUMS
at aujas saņemšanai tirdzniec bai ielu tirdzniec bas viet

Lūdzu izsniegt atļauju tirdzniec bai ielu tirdzniec bas vietā
no
(tirdzniec bas vietas adrese)
(datums)
Laikā
no plkst.

.

l dz plkst.

l dz
(datums)

.

Tirdzniec bas vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas
preces
(preču grupu uzskait jums)

Pārtikas preces

(preču grupu uzskait jums)

Cita informācija

Pielikumā:
[ ] Saskaņojums ar nekustamā pašuma pašnieku vai vald tāju
[ ] Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darb bu, apliecinājums, ka tā neveic
saimniecisko darb bu vai saskaņā ar likumu „Par iedz votāju ienākuma nodokli” var
nereģistrēties kā saimnieciskās darb bas veicējs, kā ar nenodarbina citas personas
[ ] Ar tirdzniec bas dal bnieka parakstu apstiprināta tirdzniec bas vietas izvietojuma shēma(norādot
mērogu)
[ ] Ar tirdzniec bas dal bnieka parakstu apliecināts situācijas plāns vai zemes robežu plāns, kurā
(atbilstoši mērogam) iez mēta tirdzniec bas vieta

(amata nosaukums)

( paraksts)

( vārds, uzvārds)

2.pielikums apstiprin ts ar Ludzas novada domes
2011.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
(protokols 9, 45.punkts)

Ludzas novada pašvald bai
(juridisk s personas nosaukums, fizisk s personas v rds, uzv rds)
(juridisk s personas juridisk adrese; fizisk s personas deklarēt adrese)
(juridisk s personas nodok u maks t ja reģistr cijas Nr.; fizisk s personas kods)
(kontaktpersona, t lruņa numurs)

20

. gada

.

IESNIEGUMS
at aujas saņemšanai tirdzniec bas organizēšanai ielu tirdzniec bas viet
Lūdzu izsniegt atļauju tirdzniec bas organizēšanai ielu tirdzniec bas vietā
no
(tirdzniec bas organizēšanas vietas adrese)
(datums)
Laikā
no plkst.

.

l dz plkst.

l dz
(datums)

.

Tirdzniec bas vietu skaits
Tirdzniec bas organizēšanas vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas
preces
(preču grupu uzskait jums)

Pārtikas preces

(preču grupu uzskait jums)

Cita informācija
Pielikumā:
[ ]
Saskaņojums ar nekustamā pašuma pašnieku vai vald tāju
[ ]
Tirdzniec bas dal bnieku saraksts, kurā norād ts juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs, fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, realizējamās preču grupas, aizņemto
tirdzniec bas vietu skaits
[ ]
Tirdzniec bas dal bnieku-fizisku personu, kuras nav reģistrējušas savu saimniecisko darb bu,
apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darb bu vai saskaņā ar likumu „Par iedz votāju ienākuma
nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darb bas veicēji, kā ar nenodarbina citas personas;

(amata nosaukums)

( paraksts)

( vārds, uzvārds)

3.pielikums apstiprin ts ar Ludzas novada domes
2011.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
(protokols 9, 45.punkts)

Ludzas novada pašvald bai
(juridisk s personas nosaukums, fizisk s personas v rds, uzv rds)
(juridisk s personas juridisk adrese; fizisk s personas deklarēt adrese)
(juridisk s personas nodok u maks t ja reģistr cijas Nr.; fizisk s personas kods)
(kontaktpersona, t lruņa numurs)

20

. gada

.
IESNIEGUMS
at aujas saņemšanai ielu tirdzniec bai pas kuma laik

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniec bai pasākuma laikā
no
(pasākuma norises vieta/adrese)
(datums)
Laikā
no plkst.

.

Pasākuma
nosaukums
Pasākuma
organizators

l dz plkst.

l dz
(datums)

.

(pasākuma organizatora nosaukums)

Tirdzniec bas vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas
preces
(preču grupu uzskait jums)

Pārtikas preces

(preču grupu uzskait jums)

Cita informācija
Pielikumā:
[ ]
Saskaņojums ar pasākuma organizatoru
[ ]
Saskaņojums ar nekustamā pašuma pašnieku vai tiesisko vald tāju
[ ]
Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darb bu, apliecinājums, ka tā neveic
saimniecisko darb bu vai saskaņā ar likumu „Par iedz votāju ienākuma nodokli” var
nereģistrēties kā saimnieciskās darb bas veicējs, kā ar nenodarbina citas personas

(amata nosaukums)

( paraksts)

(vārds, uzvārds)

4. pielikums apstiprin ts ar Ludzas novada domes
2011.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
(protokols 9, 45.punkts)

Ludzas novada pašvald bai
(juridisk s personas nosaukums, fizisk s personas v rds, uzv rds)
(juridisk s personas juridisk adrese; fizisk s personas deklarēt adrese)
(juridisk s personas nodok u maks t ja reģistr cijas Nr.; fizisk s personas kods)
(kontaktpersona, t lruņa numurs)

20

. gada

.
IESNIEGUMS
at aujas saņemšanai ielu tirdzniec bas organizēšanai pas kuma laik

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniec bas organizēšanai pasākuma laikā
no
(pasākuma norises vieta/adrese)
(datums)
Laikā
no plkst.
.
l dz plkst.
.
Pasākuma nosaukums
Pasākuma organizators

l dz
(datums)

(pasākuma organizatora nosaukums)

Tirdzniec bas vietu skaits
Tirdzniec bas vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas preces

Pārtikas preces

(preču grupu uzskait jums)

(preču grupu uzskait jums)

Cita informācija

Pielikumā:
Saskaņojums ar pasākuma organizatoru
[ ]
Saskaņojums ar nekustamā pašuma pašnieku vai tiesisko vald tāju
[ ]
Ar tirdzniec bas organizatora parakstu apstiprināta tirdzniec bas vietu shēma(norādot mērogu)
[ ]
Ar tirdzniec bas organizatora parakstu apliecināts tirdzniec bas dal bnieku saraksts, kurā norād ti
[ ]
[ ]

tirdzniec bas dal bnieku nosaukumi, reģistrācijas numuri vai personas kodi, realizējamo preču sortiments,
tirdzniec bas vietu skaits
Tirdzniec bas dal bniekam- fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darb bu,
apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darb bu vai saskaņā ar likumu „Par iedz votāju ienākuma
nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darb bas veicējs, kā ar nenodarbina citas personas

(amata nosaukums)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

5. pielikums apstiprin ts ar Ludzas novada domes
2011.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
(protokols 9, 45.punkts)

Ludzas novada pašvald bai
(juridisk s personas nosaukums, fizisk s personas v rds, uzv rds)
(juridisk s personas juridisk adrese; fizisk s personas deklarēt adrese)
(juridisk s personas nodok u maks t ja reģistr cijas Nr.; fizisk s personas kods)
(kontaktpersona, t lruņa numurs)

20

. gada

.
IESNIEGUMS
at aujas saņemšanai ielu tirdzniec bai no transporta l dzek a

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniec bai no transporta l dzekļa
no
(tirdzniec bas vietas adrese)
(datums)
Laikā
no plkst.

.

l dz plkst.

l dz
(datums)

.

Tirdzniec bas vietā realizējamo preču grupas:
Nepārtikas
preces
(preču grupu uzskait jums)
Pārtikas preces

(preču grupu uzskait jums)

Pieturvietu
uzskait jums

Pielikumā:
[ ]
Saskaņojums ar nekustamā pašuma pašnieku vai vald tāju
[ ]
Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darb bu, apliecinājums, ka tā neveic
saimniecisko darb bu vai saskaņā ar likumu „Par iedz votāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā
saimnieciskās darb bas veicējs, kā ar nenodarbina citas personas
[ ]
Plānoto tirdzniec bas vietu fotofiksācija, transporta l dzekļa novietne situācijas plānā vai zemes robežu
plānā M 1:250 vai 1:500, kust bas maršruts, norādot pieturvietas tirdzniec bas veikšanai
[ ]
Ar tirdzniec bas dal bnieka parakstu apliecināts situācijas plāns vai zemes robežu plāns, kurā (atbilstoši
mērogam) iez mēta tirdzniec bas vieta

(amata nosaukums)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

6. pielikums apstiprin ts ar Ludzas novada domes
2011.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
(protokols 9, 45.punkts)

Ludzas novada pašvald bai
(juridisk s personas nosaukums, fizisk s personas v rds, uzv rds)
(juridisk s personas juridisk adrese; fizisk s personas deklarēt adrese)
(juridisk s personas nodok u maks t ja reģistr cijas Nr.; fizisk s personas kods)
(kontaktpersona, t lruņa numurs)

20

. gada

.
IESNIEGUMS
at aujas saņemšanai sabiedrisk s ēdin šanas pakalpojumu sniegšanai
(ar piesaisti past v gai pakalpojumu sniegšanas vietai)

Lūdzu izsniegt atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
(pakalpojuma sniegšanas vietas adrese)
Laikā
no plkst.

.

l dz plkst.

l dz

no
(datums)

(datums)

.

Pastāv gā
sabiedriskās
ēdināšanas
pakalpojuma
sniegšanas vieta*
(adrese)
Vasaras/ielu kafejn cas plat ba

kv.m.

Cita informācija

Pielikumā:
[ ]
Saskaņojums ar nekustamā pašuma pašnieku vai vald tāju
[ ]
pašumties bu un lietošanas ties bu apliecinošu dokumentu kopijas par pastāv go sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, pie kuras plānots iekārtot vasaras/ielu kafejn cu

(amata nosaukums)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

*Piesaiste pastāv gai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv, kad sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāv gajā un publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā ar
pastāv go sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietu un publisko sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas sarkano l niju robežās.

7. pielikums apstiprin ts ar Ludzas novada domes
2011.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
(protokols 9, 45.punkts)

Ludzas novada pašvald bai
(juridisk s personas nosaukums, fizisk s personas v rds, uzv rds)
(juridisk s personas juridisk adrese; fizisk s personas deklarēt adrese)
(juridisk s personas nodok u maks t ja reģistr cijas Nr.; fizisk s personas kods)
(kontaktpersona, t lruņa numurs)

20

. gada

.

IESNIEGUMS
at aujas saņemšanai sabiedrisk s ēdin šanas pakalpojumu sniegšanai pas kuma laik
Lūdzu izsniegt atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā
(pasākuma norises vieta/adrese)
Laikā
no plkst.

.

l dz plkst.

Pasākuma
nosaukums
Pasākuma
organizators

.

(pasākuma organizatora nosaukums)

Pakalpojumu sniegšanas vietu skaits
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā realizējamo preču grupas:
Pārtikas preces
(preču grupu uzskait jums)

Cita informācija
Pielikumā:
[ ]
Saskaņojums ar pasākuma organizatoru
[ ]
Saskaņojums ar nekustamā pašuma pašnieku vai tiesisko vald tāju
[ ]
Ar tirdzniec bas organizatora parakstu apstiprināta tirdzniec bas vietu shēma(norādot mērogu)

(amata nosaukums)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

8. pielikums apstiprin ts ar Ludzas novada domes
2011.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
(protokols 9, 45.punkts)

LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

AT AUJA Nr.
ielu tirdzniec bai past v g ielu tirdzniec bas viet
Ludzā
Tirdzniec bas dal bnieka
nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr. vai fiziskas personas kods
Tirdzniec bas vietas adrese
Darba laiks
Realizējamo preču grupas
Atļaujas der guma termiņš

20

no plkst.

.

. gada

.

l dz plkst.

.

l dz

no
(datums)

(datums)

*Atļauja der ga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliec bu vai personu apliecinošu
dokumentu

Uzņēmējdarb bas licencēšanas
komisijas priekšsēdētājs
Z.v.

(vārds, uzvārds)

9. pielikums apstiprin ts ar Ludzas novada domes
2011.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
(protokols 9, 45.punkts)

LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

AT AUJA Nr.
ielu tirdzniec bas organizēšanai past v g ielu tirdzniec bas viet
Ludzā

Tirdzniec bas organizatora
nosaukums
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas Nr. vai fiziskas
personas kods
Tirdzniec bas organizēšanas
vietas adrese
Tirdzniec bas vietu skaits
Darba laiks
Realizējamo preču grupas
Atļaujas der guma termiņš

20

no plkst.

.

. gada

.

l dz plkst.

.

l dz

no
(datums)

(datums)

*Atļauja der ga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliec bu vai personu
apliecinošu dokumentu

Uzņēmējdarb bas
licencēšanas komisijas
priekšsēdētājs
Z.v.

(vārds, uzvārds)

10. pielikums apstiprin ts ar Ludzas novada domes
2011.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
(protokols 9, 45.punkts)

LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

AT AUJA Nr.
ielu tirdzniec bai pas kuma laik
Ludzā
Tirdzniec bas dal bnieka
nosaukums
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas Nr. vai fiziskas
personas kods
Pasākuma nosaukums
Pasākuma organizators
Tirdzniec bas norises vietas
adrese
Darba laiks
Realizējamo preču grupas
Atļaujas der guma termiņš

20

no plkst.

.

. gada

.

l dz plkst.

.

l dz

no
(datums)

(datums)

*Atļauja der ga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliec bu vai personu
apliecinošu dokumentu
Uzņēmējdarb bas
licencēšanas komisijas
priekšsēdētājs
Z.v.

(vārds, uzvārds)

11. pielikums apstiprin ts ar Ludzas novada domes
2011.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
(protokols 9, 45.punkts)

LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

AT AUJA Nr.
ielu tirdzniec bas organizēšanai pas kuma laik
Ludzā
Tirdzniec bas organizatora
nosaukums
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas Nr. vai fiziskas
personas kods
Pasākuma nosaukums
Pasākuma organizators
Tirdzniec bas organizēšanas
vietas adrese
Tirdzniec bas vietu skaits
Darba laiks
Realizējamo preču grupas
Atļaujas der guma termiņš

20

no plkst.

.

. gada

.

l dz plkst.

.

l dz

no
(datums)

(datums)

*Atļauja der ga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliec bu vai personu
apliecinošu dokumentu
Uzņēmējdarb bas
licencēšanas komisijas
priekšsēdētājs
Z.v.

(vārds, uzvārds)

12. pielikums apstiprin ts ar Ludzas novada domes
2011.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
(protokols 9, 45.punkts)

LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

AT AUJA Nr.
ielu tirdzniec bai no transporta l dzek a
Ludzā

20

. gada

.

Tirdzniec bas dal bnieka
nosaukums
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas Nr.
vai fiziskas personas kods
Pieturvietu uzskait jums

Darba laiks

no plkst.

.

l dz plkst.

.

Realizējamo preču grupas
Atļaujas der guma termiņš

(datums)
*Atļauja der ga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliec bu vai personu
apliecinošu dokumentu

Uzņēmējdarb bas
licencēšanas komisijas
priekšsēdētājs
Z.v.

(vārds, uzvārds)

13. pielikums apstiprin ts ar Ludzas novada domes
2011.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
(protokols 9, 45.punkts)

LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

AT AUJA Nr.
sabiedrisk s ēdin šanas pakalpojumu sniegšanai
(ar piesaisti past v gai pakalpojuma sniegšanas vietai)
Ludzā

20

. gada

.

Pakalpojuma sniedzēja
nosaukums
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas Nr.
vai fiziskas personas kods
Pakalpojuma sniegšanas vietas
adrese
Vasaras/ielu kafejn cas plat ba
(kv.m.)
Darba laiks
Pastāv gās pakalpojuma
sniegšanas vietas adrese
Atļaujas der guma termiņš

no plkst.

.

l dz plkst.

.

l dz

no
(datums)

(datums)

*Atļauja der ga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliec bu vai personu
apliecinošu dokumentu

Uzņēmējdarb bas
licencēšanas komisijas
priekšsēdētājs
Z.v.

(vārds, uzvārds)

14. pielikums apstiprin ts ar Ludzas novada domes
2011.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
(protokols 9, 45.punkts)

LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

AT AUJA Nr.
sabiedrisk s ēdin šanas pakalpojuma sniegšanai pas kuma laik
Ludzā

20

. gada

.

Pakalpojuma sniedzēja
nosaukums
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas Nr. vai fiziskas
personas kods
Pasākuma nosaukums
Pasākuma organizators
Pakalpojuma sniegšanas vietas
adrese
Pakalpojuma sniegšanas vietu
skaits
Darba laiks
Realizējamo preču grupas
Atļaujas der guma termiņš

no plkst.

.

l dz plkst.

.

l dz

no
(datums)

(datums)

*Atļauja der ga uzrādot Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliec bu vai personu
apliecinošu dokumentu
Uzņēmējdarb bas
licencēšanas komisijas
priekšsēdētājs
Z.v.

(vārds, uzvārds)

