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Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas
novada pašvaldību tirgus noteikumus
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 8.1 un 9.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldības
(turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošana, tiek
piešķirts, atcelts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus.
2. Noteikumos lietotie termini – tirgus, tirgus pārvaldītājs, tirgus plāns – ir interpretējami, kā
arī tirdzniecības organizēšana tirgū ir veicama atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.
3.Tirgus statuss tiek piešķirts un atcelts ar Siguldas novada Domes lēmumu.
II. Jauna tirgus izveidošana un tirgus statusa piešķiršana
4. Lai saskaņotu jauna tirgus izveidošanas lietderību, noteiktu tirgus atrašanās vietu un tā
teritorijas robežas tirgus statusa piešķiršanai, komersants (turpmāk arī – tirgus veidotājs)
pašvaldības Pakalpojumu centrā iesniedz vai elektroniski uz e-pasta adresi:
pakalpojumucentrs@sigulda.lv nosūta iesniegumu, kurā lūdz piešķirt tirgus statusu un norāda
komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai vārdu, uzvārdu un nodokļu
maksātāja reģistrācijas kodu (ja iesniegumu iesniedz saimniecisko darbību reģistrējusi fiziska
persona), kā arī norāda plānoto tirgus darbības vietu (adresi), vienlaikus iesniegumam
pievienojot:
4.1. tirgus projektu ar situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā (ja nav paredzēta jauna
būvniecība) un uz topogrāfiskā plāna (ja ir paredzēta jauna būvniecība) atbilstoši mērogam
iezīmētām plānotā tirgus teritorijas robežām (mērogā 1:500), kurā norādītas tirdzniecības vietas
un autostāvvietas, transporta un gājēju kustības shēmas (tai skaitā pieslēgumi ielām un ceļiem),
pievienojot tirdzniecības vietu dizaina un vizuālā noformējuma risinājumu vides kontekstā (tai
skaitā grafiskās norādes, izkārtnes un reklāmas objekti);
4.2. tirgus izveides un darbības koncepciju, kas ietver arī informāciju par realizējamām preču
grupām, plānoto nodarbināto personu skaitu;
4.3. plānotās tirgus darbības vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu
kopijas;
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4.4. rakstisku saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ja iesniedzējs nav nekustamā
īpašuma īpašnieks.
5. Noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajā tirgus projektā jāparedz šādas prasības:
5.1. visai teritorijai, kurā tiek organizēta tirdzniecība, ir jābūt klātai ar cieto segumu;
5.2. tirgus atklātajā teritorijā un zem nojumēm jāiekārto stacionāri galdi un noteiktas vietas
tirdzniecībai no transportlīdzekļiem;
5.3. tirgū jāiekārto slēgti stacionāri tirdzniecības objekti, kuros radīti priekšnosacījumi sanitāro
un higiēnas normu ievērošanai pārtikas preču uzglabāšanai un realizācijai.
6. Saņemot noteikumu 4.punktā minētos dokumentus, Siguldas novada Dome tos izvērtē,
uzklausa sabiedrības viedokli par jauna tirgus izveidošanu noteiktajā teritorijā (rīkojot aptauju
pašvaldības mājaslapā internetā www.sigulda.lv ) un pieņem lēmumu par jauna tirgus
izveidošanas lietderību un tirgus statusa piešķiršanu, nosakot tirgus atrašanās vietu un tā
teritorijas robežas, vai atteikumu piešķirt tirgus statusu konkrētajai teritorijai.
III. Tirgus statusa atcelšana
7. Siguldas novada Dome ar lēmumu ir tiesīga atcelt tirgus statusu šādos gadījumos:
7.1. saņemts tirgus pārvaldītāja iesniegums par tirgus statusa atcelšanu;
7.2. izbeigta tirgus darbība;
7.3. tirgus pārvaldītājs, iesniedzot noteikumu 4.punktā minētos dokumentus, sniedzis
nepatiesas ziņas;
7.4. saņemts teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, īpašnieka iesniegums par tirgus statusa
atcelšanu;
7.5. netiek ievērotas normatīvo aktu prasības, tai skaitā tirgus pārvaldītājs ir veicis izmaiņas
tirgus noteikumos, nesaskaņojot tās ar pašvaldību, kā arī netiek novērsti uzraudzības un
kontroles institūciju atklātie pārkāpumi tirgū;
7.6. tirgus darbība noteiktajā teritorijā nav lietderīga.
8. Lēmumu par tirgus statusa atcelšanu Siguldas novada Dome pieņem pēc šo noteikumu
7.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un situācijas, tai skaitā tirgus darbības lietderības,
izvērtēšanas un par to nekavējoties rakstveidā paziņo tirgus pārvaldītājam.
IV. Kārtība, kādā saskaņojami tirgus noteikumi
9. Pēc Siguldas novada Domes lēmuma pieņemšanas par tirgus statusa piešķiršanu, pirms tirgus
darbības uzsākšanas, tirgus pārvaldītājs pašvaldības Pakalpojumu centrā iesniedz saskaņošanai
tirgus noteikumus divos eksemplāros. Pašvaldības izpilddirektors izskata un saskaņo iesniegtos
tirgus noteikumus, vienu noteikumu eksemplāru izsniedzot tirgus pārvaldītājam, vai arī atsaka
saskaņot iesniegtos tirgus noteikumus, rakstiski sniedzot atzinumu par novēršamajām
nepilnībām.
10. Noteikumu 9.punktā paredzētā kārtība piemērojama arī tad, ja tirgus pārvaldītājs veicis
izmaiņas tirgus noteikumos.
V. Noteikumu izpildes kontrole, administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
11. Noteikumu izpildes kontroli veic pašvaldības izpilddirektors.
12. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var
apstrīdēt Siguldas novada Domē.
13. Siguldas novada Domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko
rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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