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APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes
2020. gada 14. jūlija
ārkārtas sēdes protokola Nr.13
lēmumu Nr.13-9
Iekšējās kārtības noteikumi
Ielu tirdzniecībai pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā “Jaunais tirgus”
Rīgas ielā 108C, Līvānos
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2. punktu
1. Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek
organizēta ielu tirdzniecība pašvaldības ierīkotajā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā
“Jaunais tirgus” (turpmāk- tirdzniecības vieta) Rīgas ielā 108C, Līvānos, Līvānu
novadā, tirdzniecības veidus un tirgotāja pienākumus un atbildību.
2. Tirgotājs – fiziska vai juridiska persona, kas saņēmusi pašvaldības atļauju
(turpmāk – Atļauja) tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā un nomaksājusi pašvaldības
noteikto nodevu.
3. Tirdzniecības vieta – tirdzniecības atļaujā norādītā tirdzniecības vieta. Uz
viena tirdzniecības galda ir divas tirdzniecības vietas. Atļaujā tirgotājam tiek norādīts
tirdzniecības nojumes identifikācijas numurs un tirdzniecības vietas numurs.
4. Tirdzniecības atļauja – pašvaldības tirdzniecības atļauja tirgotājam, kas tiek
izsniegta pēc pašvaldības nodevas nomaksas saskaņā ar Līvānu novada domes
saistošajiem noteikumiem.
5. Tirgotājiem, veicot ielu tirdzniecību tirdzniecības vietā, jāievēro spēkā esošie
attiecīgo jomu regulējošie normatīvie akti un pašvaldības saistošie noteikumi.
6. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju pašvaldības iekārtotā ielu tirdzniecības
vietā tirgotājam jāiesniedz Līvānu novada domē iesniegums saskaņā ar Līvānu novada
domes saistošajiem noteikumiem.
7. Tirdzniecību tirdzniecības vietā tirgotājs var uzsākt, ja ir saņemta pašvaldības
tirdzniecības atļauja un nomaksāta pašvaldības noteiktā tirdzniecības nodeva saskaņā
ar Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par Līvānu novada pašvaldības
nodevām”
8. Tirdzniecības nodevas nomaksu var veikt:

8.1. ar maksājumu karti Līvānu novada domes kasē, aizpildot pieteikumu par
ielu tirdzniecību;
8.2. Internetbankā vai lielveikala “Maxima” kasēs pēc saņemta avansa rēķina.
9. Ja nodevas nomaksa tiek veikta par vienu tirdzniecības dienu, to var veikt
skaidrā naudā tirdzniecības vietā pie pašvaldības kārtībnieka vai nekustamo īpašumu
un vides pārvaldības daļas speciālista no plkst. 8.00 līdz 8.30 no otrdienas līdz
sestdienai, aizpildot vienas dienas atļaujas pieteikumu (pielikumā) par ielu tirdzniecību,
pretī saņemot darījumu apliecinošu dokumentu (kvīti).
10. No nodevas atbrīvotas personas ar I un II grupas invaliditāti, trūcīgas un
maznodrošinātas personas, uzrādot attiecīgo apliecību vai Līvānu novada Sociālā
dienesta izsniegtu izziņu.
11. Viena atļauja tiek izsniegta vienam tirgotājam uz vienu pašvaldības
iekārtoto ielu tirdzniecības vietu.
12. Tirdzniecības vietā atļauta tirdzniecība ar vietējo audzētāju un mājražotāju
pārtikas precēm, dārza un meža veltēm, stādiem, grieztiem ziediem utl. Ja ir brīvas
tirdzniecības vietas, tad pieļaujama tirdzniecība arī ar vietējo amatnieku
izstrādājumiem. Teritorijā nav atļauts tirgoties ar rūpniecības precēm.
13. Tirdzniecības vietā tirdzniecība atļauta no plkst. 7.00-15.00 otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās. Brīvdiena – pirmdiena.
14. Tirgotājiem preču pievešana un izkraušana no transporta jāveic bez
kavēšanās un transportlīdzeklis jānovieto attālākajos automašīnu stāvlaukumos,
tuvākajos automašīnu stāvlaukumos saglabājot brīvas vietas apmeklētāju transportam.
15. Iekārtošanās tirdzniecības vietā jāveic līdz plkst. 8.00, pretējā gadījumā
pašvaldībai ir tiesības ierādīt tirdzniecības vietu citam tirgotājam.
16. Tirdzniecības vietā uzstādīto ūdens brīvkrānu atļauts izmantot,
nepiesārņojot apkārtējo teritoriju.
17. Tirdzniecības vietas teritorijā nav atļauts smēķēt un atrasties alkohola un
citu apreibinošo vielu ietekmē.
18. Tirgotājiem nav atļauts tirgoties no blakus esošajiem stāvlaukumiem un
ielām. Tirdzniecības vietas teritorijā nav atļauts tirgoties no automašīnām un automašīnu
piekabēm.
19. Tirgotājam aizliegts:
19.1. veikt ielu tirdzniecību ārpus ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības
organizēšanas atļaujā noteiktās vietas un laika, kā arī realizēt preču grupas, kuras nav
norādītas saņemtajā atļaujā;
19.2. reklamēt savu darbību, izmantojot skaņas reklāmu un izvietot ar
realizējamo preču grupām nesaistītu reklāmu.
20. Tirgotājs ir atbildīgs par tīrības un kārtības ievērošanu, uzturēšanu savā
tirdzniecības vietā, ugunsdrošības noteikumu un darba drošības noteikumu,
tirdzniecības noteikumu ievērošanu tirdzniecības vietā, par savas tirdzniecības vietas
sakopšanu pēc tirgošanās beigām, kā arī ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos
drošības pasākumus saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu un
higiēnas prasības. Tirgotājs ir atbildīgs par sabiedriskās kārtības, vides aizsardzības,
pieklājīgas uzvedības un ētikas normu ievērošanu atrodoties tirdzniecības vietā.
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21. Izsniegtajām tirdzniecības atļauju kopijām jāatrodas tirgotāja tirdzniecības
vietā. Atļaujā ierakstītā fiziskā vai juridiskā persona/uzņēmuma pārstāvis ir atbildīgs
par šo Noteikumu ievērošanu un kārtību tirdzniecības vietā.
22. Tirdzniecības vietas apsekošanu, kontroli par pašvaldības nodevas nomaksu
un kārtības uzraudzību veic Līvānu novada pašvaldības kārtībnieks.
23. Tirgotāja pienākums ir pēc pieprasījuma uzrādīt pašvaldības kārtībniekam
tirdzniecības atļauju un apliecinājumu (maksājuma kvīti) par tirdzniecības nodevas
nomaksu.
24. Tirgotāja pienākums pēc tirdzniecības dienas beigām atstāt tīru savu
tirdzniecības vietu (galdu, solus), neatstāt tirdzniecības teritorijā tirgošanai paredzēto
personīgo inventāru, izturēties saudzīgi pret tirdzniecības teritorijas inventāru un
nebojāt to.
25. Ja tirgotājs neievēro šos noteikumus un prasības attiecībā uz vietas
iekārtošanu vai arī piedalās tirdzniecībā ar precēm, kas neatbilst Pieteikumā
norādītajām precēm, pašvaldības kārtībniekam ir tiesības piemērot administratīvo
atbildību un liegt tirdzniecības iespējas un izraidīt tirgotāju no pašvaldības ielu
tirdzniecības vietas. Šajā gadījumā tirgotājs var zaudēt tiesības veikt ielu tirdzniecību
arī citos datumos, kas jau ir bijuši apstiprināti, un kārtībniekam ir tiesības viņu
nepielaist pie tirdzniecības arī turpmāk.
26. Pašvaldība neuzņemas atbildību par tirdzniecības vietā atstātām mantām.
27. Tirdzniecības vietas teritorijas un tai pieguļošo ielu un stāvlaukumu sanitāro
uzkopšanu, tualešu uzturēšanu nodrošina Līvānu novada pašvaldības sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs

A. Vaivods
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