SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2019.gada

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

“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
1.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:
1.1. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
“8. Pašvaldības administratīvajā teritorijā ielu tirdzniecība ir atļauta:
8.1. pašvaldības noteiktās ielu tirdzniecības zonās Siguldas pilsētā (pielikums):
8.1.1. pie Maija parka, 10 tirdzniecības vietas;
8.1.2. Svētku laukumā, 10 tirdzniecības vietas;
8.1.3. pie Gaisa trošu ceļa 5 tirdzniecības vietas Krimuldas pusē;
8.1.4. Gūtmaņalas teritorijā, 1 tirdzniecības vieta;
8.1.5. Turaidas ielā 2A (pie stāvlaukuma), 8 tirdzniecības vietas pie stāvlaukuma;
8.1.6. Pils kompleksa teritorijā, 5 tirdzniecības vietas;”;
1.2. izteikt 11.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.1.2. augļi (t.sk. savvaļas ogas), savvaļas ziedi;”;
1.3. svītrot 11.2.apakšpunktā vārdus “un pie Peldu ielas”;
1.4. svītrot 11.3.apakšpunktā vārdus “Siguldas un”;
1.5. izteikt 13.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.1. augļi (t.sk. ogas), dārzeņi;”;
1.6. izteikt 14.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“14.3. pašu audzēti augļi (t.sk. ogas);”;
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1.7. papildināt ar 39.1 punktu šādā redakcijā:
“39.1 Publiskā pasākuma laikā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, kā arī
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību ielu tirdzniecības dalībnieks nodrošina,
izmantojot vairākkārt izmantojamus vai videi draudzīgus (no ekoloģiskiem
materiāliem un bioplastmasas veidotus izstrādājumus, kas, nonākot vidē, sadalās)
vienreizējās lietošanas traukus un ēšanas piederumus (t.sk. galda piederumus,
salmiņus, traukus, kokteiļu maisāmos kociņus, kafijas krūžu vāciņus u.c).”;
1.8. svītrot 50.5.3.apakšpunktā vārdus “Siguldas pusē un” un vārdus un pieturzīmi “pie
Peldu ielas,”;
1.9. izteikt 71.punktu šādā redakcijā:
“71. Par noteikumu neievērošanu vainīgās personas tiek sauktas pie atbildības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”;
1.10. izteikt 72.punktu šādā redakcijā:
“72. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu neievērošanu līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Siguldas novada Pašvaldības
policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata pašvaldības
Administratīvā komisija.”;
1.11. izteikt 73.punktu šādā redakcijā:
“73. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona
var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības domē.”;
1.12. izteikt 74.punktu šādā redakcijā:
“74. Siguldas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto
administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”;
1.13. izteikt pielikumu šādā redakcijā:
“Pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 27.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.15 (prot. Nr.6, 11.§)
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2. Šo noteikumu 1.9. un 1.10.apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās
atbildības likumu.

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics
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Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.__ “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
Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi aktualizēt
informāciju par ielu tirdzniecības vietām Siguldas
novadā, t.sk. precizēt atsevišķu tirdzniecības vietu skaitu
noteiktajās tirdzniecības zonās, kā arī veikt izmaiņas
šobrīd noteiktajās tirdzniecības zonās, noteikt prasības
ielu tirdzniecībai pasākumu laikā. Vienlaikus saistošie
noteikumi precizēti atbilstoši Administratīvās atbildības
likumam, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.jūlijā.
Saistošajos noteikumos veikti arī atsevišķi redakcionāli
grozījumi.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi aktualizēt
informāciju par ielu tirdzniecības vietām Siguldas
novadā, t.sk. precizēt atsevišķu tirdzniecības vietu skaitu
noteiktajās tirdzniecības zonās, kā arī veikt izmaiņas
šobrīd noteiktajās tirdzniecības zonās, izslēdzot Peldu
ielu 5 kā tirdzniecības zonu, kā arī 7 tirdzniecības vietas
pie Gaisa trošu ceļa Siguldas pusē, savukārt Pils
kompleksā nosakot 5 tirdzniecības vietas. Ar
grozījumiem tiek noteiktas arī prasības ielu tirdzniecībai
pasākumu laikā, proti, noteikts sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniedzējiem, kā arī alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības ielu tirdzniecības dalībniekam
publisko pasākumu laikā izmantot tikai vairākkārt
izmantojamus vai videi draudzīgus (no ekoloģiskiem
materiāliem un bioplastmasas veidotus izstrādājumus,
kas, nonākot vidē, sadalās) vienreizējās lietošanas
traukus un ēšanas piederumus (t.sk. galda piederumus,
salmiņus, traukus, kokteiļu maisāmos kociņus, kafijas
krūžu vāciņus u.c).
Vienlaikus saistošie noteikumi precizēti atbilstoši
Administratīvās atbildības likumam, kas stāsies spēkā
2020.gada 1.jūlijā. Atbilstoši izmaiņām administratīvo
sodu sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas
procesā, konkrēti pārkāpumi un sodi turpmāk tiks
noteikti nozaru likumos. Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un
sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā
likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības
likumā” (Nr.114/Lp13), paredzot Patērētāju tiesību
aizsardzības likumā administratīvo atbildību par
administratīvajiem pārkāpumiem patērētāju tiesību
aizsardzības, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas
jomā, t.sk. arī ielu tirdzniecības jomā un kompetenci
administratīvo pārkāpumu procesā.

6

Saistošajos noteikumos veikti arī atsevišķi redakcionāli
grozījumi, t.sk. precizējot Siguldas novada pašvaldības
domes nosaukumu.
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.
Nav ietekmes.

Par saistošo noteikumu piemērošanu iedzīvotāji var
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

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

