SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2021.gada 25.martā

Nr.10
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot. Nr.4, 39.§)

Grozījumi Siguldas novada pašvaldība domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”
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”
8. un 9.punktu, 15.8. un 19.7.apakšpunktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta pirmo, trešo un ceturto daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.pantu
Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” šādus
grozījumus:
1. papildināt 2.2.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
“2021.gadā uzkodu tirdzniecība no speciālajām iekārtām var ietvert arī ēdiena gatavošanu un
pārtikas produktu pārstrādi;”;
2. izteikt 8.1.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.1.2.3. C zona – 2 tirdzniecības vietas un papildu ielu tirdzniecības vietās (Nr.3, Nr.4 un Nr.5),
kas izveidotas tikai uz laika posmu līdz 2021.gada 31.decembrim;”;
3. papildināt ar 10.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.1.3. ja tas atļauts pārvietojamā transportlīdzekļa maršrutā saskaņā ar šo noteikumu
4.pielikumu;”;
4. papildināt 10.2.apakšpunktu aiz vārdiem “izņemot publisku pasākumu laikā” ar vārdiem
“vai ja tas atļauts pārvietojamā transportlīdzekļa maršrutā saskaņā ar šo noteikumu
4.pielikumu;”;
5. papildināt 11.2.6.apakšpunktu aiz vārdiem “līdz 31.oktobrim” ar vārdiem “izņemot
2021.gadā, kad tas atļauts visu gadu;”;
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6. papildināt 11.4.3.apakšpunktu aiz vārdiem “līdz 31.oktobrim” ar vārdiem “izņemot
2021.gadā, kad tas atļauts visu gadu;”;
7. papildināt ar 11.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.4.4. papildu ielu tirdzniecības vietās (Nr.3, Nr.4., un Nr.5) 2021.gadā atļauts tirgot šo
noteikumu 11.2.1.-11.2.6.apakšpunktos norādītās preču grupas;”;
8. izteikt 14.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“14.4. uzkodas no speciālām iekārtām.”;
9. papildināt ar 14.1 punktu šādā redakcijā:
“14.1 Šo noteikumu 14.punktā noteiktais ierobežojums attiecībā uz pašu ražotu produkciju nav
attiecināms uz ielu tirdzniecību 2021.gadā;”;
10. papildināt 17.punktu aiz vārdiem “izmantojot pakalpojumu portālu e-sigulda)” ar vārdiem
“vai piesaka e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv.”;
11. papildināt 24.punktu aiz vārdiem “izmantojot pakalpojumu portālu e-sigulda” ar vārdiem
“vai piesaka e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv.”;
12. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:
“26. Ielu tirdzniecība Svētku laukuma C zonā atļauta tikai no M1 kategorijas A segmenta (īpaši
maza klase, pilsētas automašīna) speciāli aprīkota transportlīdzekļa ar produkcijas
izgatavošanai nepieciešamām iekārtām, izņemot papildu ielu tirdzniecības vietās (Nr.3, Nr.4
un Nr.5), kas izveidotas tikai uz laika posmu līdz 2021.gada 31.decembrim.”;
13. papildināt 30.punktu aiz vārdiem “izmantojot pakalpojumu portālu e-sigulda” ar vārdiem
“vai piesaka e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv.”;
14. papildināt 32.punktu aiz vārdiem “izmantojot pakalpojumu portālu e-sigulda” ar vārdiem
“vai piesaka e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv.”;
15. izteikt 32.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“32.3. plānoto transportlīdzekļa pārvietošanās maršrutu, izņemot šo noteikumu 34.1 punktā
noteiktajā gadījumā;”;
16. papildināt ar 34.1 punktu šādā redakcijā:
“34.1 Šo noteikumu 2.6.1.apakšpunktā noteiktajā teritorijā 2021.gadā pārvietojamais
transportlīdzeklis var pārvietoties tikai pa maršrutu, kas noteikts šo noteikumu 4.pielikumā.
Apstāšanās maršrutā atļauta, ievērojot ceļu satiksmes drošību un netraucējot transportlīdzekļu un
gājēju satiksmi, lai apkalpotu klientus, bet ne ilgāk kā 2 (divas) stundas attiecīgajā vietā.
Apstāšanās nav atļauta vietās pie patstāvīgajām ielu tirdzniecības vietām, izņemot pie Svētku
laukuma B zonas.”;
17. papildināt 46.punktu aiz vārdiem “izmantojot pakalpojumu portālu e-sigulda” ar vārdiem
“vai piesaka e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv.”;
18. papildināt 50.5.2.apakšpunktu aiz vārdiem “Svētku laukuma C zonā” ar vārdiem “(vieta
Nr.1 un Nr.2)”;
19. papildināt ar 50.5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“50.5.5. Svētku laukumā C zonā (vieta Nr.3, Nr.4 un Nr.5) – 9 m2.”;
20. papildināt 50.1 punktu aiz vārdiem “Svētku laukuma A zonā” ar vārdiem “un C zonā vieta
Nr.3, Nr.4 un Nr.5”;
21. papildināt ar 80.punktu šādā redakcijā:
“80. Šajos noteikumos paredzētais izņēmuma regulējums attiecībā uz 2021.gadu ir spēkā līdz
2021.gada 31.decembrim.”;
22. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:
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“2.pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 27.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.15
(prot.Nr.6, 11.)

”
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23. papildināt ar 4.pielikumu šādā redakcijā:
“4.pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 27.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.15
(prot.Nr.6, 11.§)

Priekšsēdētājs
Spēkā stājušies 2021.gada 1.aprīlī.

(paraksts)

”
U. Mitrevics
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Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 10 “Grozījumi Siguldas
novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par kārtību,
kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Lai atbalstītu uzņēmējdarbību Siguldas novadā Covid-19
infekcijas izplatības ierobežojumu skartajās nozarēs, ir
nepieciešams izdarīt grozījumus Siguldas novada
pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un
organizēta ielu tirdzniecība”, nosakot papildu ielu
tirdzniecības vietas, paplašinot ielu tirdzniecības preču
klāstu, kā arī nosakot citus izņēmumus ielu tirdzniecībai
laika periodā līdz 2021.gada 31.decembrim.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos:
- noteiktas papildu ielu tirdzniecības vietas
Siguldas Svētku laukumā laika periodā līdz
2021.gada 31.decembrim;
- paplašināts ielu tirdzniecībā realizējamo preču
klāsts
laika
periodā
līdz
2021.gada
31.decembrim;
- noteikts pārvietojamo transportlīdzekļu maršruts
Siguldas pilsētas teritorijā laika periodam līdz
2021.gada 31.decembrim.
3. Informācija par plānoto projekta Nav ietekmes.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta Pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi, jo paplašina ielu
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
tirdzniecības vietas un realizējamo preču klāstu,
pašvaldības teritorijā
tādējādi sniedzot atbalstu Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežojumu pārvarēšanai.
5. Informācija par
Par saistošo noteikumu piemērošanu iedzīvotāji var
administratīvajām procedūrām
vērsties Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu
centrā.
6. Informācija par konsultācijām ar Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts
privātpersonām
publicēts Siguldas novada pašvaldības mājaslapā, kā arī
nodrošināta to pieejamība pašvaldības domes ēkā un
pagasta pārvaldēs saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas
konsultācijas ar privātpersonām.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

U. Mitrevics

