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Par tirdzniecības vietu iekārtošanu
Ziloņu ielā, Valmierā un izsoles
rīkošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka,
ka pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, lai
vasaras periodā veicinātu uzņēmējdarbību un iedzīvinātu un dažādotu Ziloņu ielas promenādi, kā
Valmieriešu un pilsētas viesu iecienītu pastaigu un atpūtas vietu, saskaņā ar Ministru kabineta
12.05.2010. noteikumiem Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 14.1.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības
27.07.2017. saistošo noteikumu Nr.283 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu
tirdzniecība Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 3.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības
26.04.2018. saistošo noteikumu Nr.304 “Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās
Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 9.5.punktu un Tautsaimniecības, vides un attīstības
lietu, Saimniecisko lietu un Finanšu komiteju 14.04.2022. atzinumiem,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins,
J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš,
H.Rokpelnis, J.Jakovins, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:

1. pēc Ziloņu ielas (kadastra Nr.9601 001 2006) promenādes nodošanas ekspluatācijā, iekārtot
tajā divas tirdzniecības vietas, katru 6 m2 platībā;

2. tirdzniecības dalībniekus, kam tiks izsniegta ielu tirdzniecības atļauja tirdzniecības veikšanai
Ziloņu ielas ierīkotajās tirdzniecības vietās, noskaidrot atklātā nomas tiesību izsolē;

3. noteikt vienas tirdzniecības nomas tiesību sākuma cenu 80 euro mēnesī bez PVN
(pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus), kas pielīdzināma viena mēneša
tirdzniecības nodevas maksai;

4. lai veicinātu tirdzniecības dalībnieku interesi piedalīties izsolē, atbrīvot izsoles uzvarētāju no
nodevas maksāšanas par ielu tirdzniecības veikšanu ierīkotajā vietā;

5. uzdot pašvaldības Nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt
izsoles procedūru vasaras ielu tirdzniecībai Ziloņu ielas iekārtotajās tirdzniecības vietās;

6. lēmums stājas spēkā 2022.gada 28.aprīlī.

Pielikumā: Tirdzniecības vietu plānotais izvietojums uz 1 lappuses.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


