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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 24. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.67 
“Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās 
vietās” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Apvienojoties Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, 
Naukšēnu Rūjienas, Strenču novadu un Valmieras pilsētas 
pašvaldībām, no 2021.gada 1.jūlija ir izveidota Valmieras novada 
pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma pārejas noteikumu 17.punktu novada dome izvērtē novadu 
veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un 
pieņem jaunus vienotus novada saistošos noteikumus.  
 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek noteikts: 
1.  kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības 

organizators saskaņo ar Pašvaldību tirdzniecības vietas 
iekārtošanu un saņem atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu 
tirdzniecības organizēšanai; 

2. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 
3. ielu tirdzniecības dalībnieka un ielu tirdzniecības organizatora 

pienākumi kārtības nodrošināšanai; 
4. kārtība, kādā ar Pašvaldību saskaņojama sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un saņemama ielu 
tirdzniecības atļauja; 

5. nosacījumi Pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai ielu 
tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz 
laiku; 

6. Pašvaldības nodevas apmērs par tirdzniecību publiskās vietās 
un nodevas maksāšanas kārtība. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Noteikumu īstenošanai nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības 
budžetu. 
 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz esošajiem 
un potenciāliem ielu tirdzniecības dalībniekiem un ielu tirdzniecības 
organizētājiem, tiek definēti nepieciešamie priekšnoteikumi atļaujas 
saņemšanai ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai vai 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās, 
noteikts maksājamās nodevas apmērs. 



5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties 
Valmieras novada pašvaldības "Kapitāla pārvaldības un 
uzņēmējdarbības atbalsta nodaļā".  
Kontroli par saistošo noteikumu prasību ievērošanu veiks 
Valmieras novada Pašvaldības policija. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


