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2018. gada 24. oktobrī    Saistošie noteikumi Nr. SN9/2018 

 

Apstiprināti ar Olaines novada domes 

2018. gada 24. oktobra sēdes lēmumu 

(14. prot., 24. p.).  

  

Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību  

publiskā vietā Olaines novadā 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43. panta pirmās daļas 

3. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās 

daļas 4. punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo 

daļu un Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 

“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu, 

15.8. un 19.7. apakšpunktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija 

noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 

uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu  

 

Grozījumi: 27.11.2019. Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN10/2019, kas stājas 

spēkā ar 01.07.2020. 

 

I. Vispārīgie jautājumi  

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka: 

1.1. ielu tirdzniecības vietas Olaines novadā;  

1.2. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 

1.3. ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtību; 

1.4. ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņu un nosacījumus izsniegtās ielu 

tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;  

1.5. ielu tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības 

nodrošināšanai; 

1.6. nodevas apmēru par ielu tirdzniecību; 

1.7. no nodevas par ielu tirdzniecību atbrīvotās personas; 

1.8. atbildību par noteikumu neievērošanu. 

2. Noteikumos lietotie termini atbilst Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos 

Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 

tirdzniecības organizēšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr. 440) lietotajiem terminiem. 

3. Noteikumi ir saistoši fiziskām un juridiskām personām, kuras Olaines novada 

administratīvajā teritorijā veic vai organizē ielu tirdzniecību, alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos. 

4. Atļauja ielu tirdzniecībai netiek izsniegta: 

4.1. tabakas preču tirdzniecībai; 



4.2. alkoholisko dzērienu tirdzniecībai bērniem un jauniešiem organizētos pasākumos. 

5. Ielu tirdzniecības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras pēc tirdzniecības 

nodevas samaksāšanas un tirdzniecības atļaujas saņemšanas realizē preču grupas šajos 

noteikumos noteiktajās vietās un kārtībā. 

 

II. Tirdzniecības vietas un tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas 

6. Olaines novada teritorijā noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:  

      6.1. Olaines pilsētā: 

6.1.1. Nr. 1 – parkā pie Olaines Kultūras centra Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā 

(1. pielikums); 

6.1.2. Nr. 2 – laukumā pie ēkas Zemgales ielā 29, Olainē, Olaines novadā (2. pielikums); 

6.1.3. Nr. 3 – laukumā pie ēkas Zemgales ielā 43, Olainē, Olaines novadā (3. pielikums); 

6.1.4. Nr. 4 – laukumā pie ēkas Jelgavas ielā 11, Olainē, Olaines novadā (4. pielikums); 

6.1.5. Nr. 5 – pie veikala “Maxima” Veselības ielā 1, Olainē, Olaines novadā 

(5. pielikums); 

6.1.6. Nr. 6 – pie veikala “Maxima” Zemgales ielā 53, Olainē, Olaines novadā 

(6. pielikums); 

6.1.7. Nr. 7 – pie veikala “Rimi” Stacijas ielā 8, Olainē, Olaines novadā (7. pielikums); 

6.1.8. Nr. 8 – pie veikala “Olānija” Zeiferta ielā 6, Olainē, Olaines novadā (8. pielikums); 

6.1.9. Nr. 9 – Olaines Mežaparka teritorijā, Olainē, Olaines novadā (9. pielikums); 

     6.2. Olaines pagastā: 

6.2.1. Nr. 10 – laukumā pie ēkas Baznīcas ielā Nr. 3, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines 

novadā (10. pielikums); 

6.2.2. Nr. 11 – laukumā pie ēkas “Administratīvais-kultūras nams” Meža ielā 2, 

Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā (11. pielikums); 

6.2.3. Nr. 12 – Pionieru ielā starp dzīvojamajām mājām Nr. 89 un Nr. 90, Jaunolainē, 

Olaines pagastā, Olaines novadā (12. pielikums); 

6.2.4. Nr. 13 – laukumā pie ēkas Meža ielā 7, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā 

(13. pielikums); 

6.2.5. Nr. 14 – Birzniekos pie dzīvojamajām mājām Birznieki Nr. 1 un Nr. 2 

(14. pielikums); 

6.2.6. Nr. 15 – Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā, pretī tirdzniecības 

veikalam (stāvlaukumā) (15. pielikums); 

6.2.7. Nr. 16 – Pēterniekos pie dzīvojamajām mājām Pēternieki Nr. 70 un Nr. 71, 

Pēterniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā (16. pielikums); 

6.2.8. Nr. 17 – Gaismās laukumā pie dzīvojamajām mājām Gaismas ielā Nr. 1, Nr. 2, 

Nr. 3, Nr. 4, Gaismās, Olaines pagastā, Olaines novadā (17. pielikums); 

6.2.9. Nr. 18 – iebraucot dārzkopības sabiedrībā “Ezītis”, pie d/s “Ezītis” Nr. 195, uz 

koplietošanas zemes pie ceļa “Pastnieki–Birzuļu ceļš” (18. pielikums); 

6.2.10. Nr. 19 – d/s “Jāņupe-2”, iebraucot dārzkopības sabiedrībā, kreisajā pusē uz 

koplietošanas zemes (19. pielikums); 

6.2.11. Nr. 20 – d/s “Celtnieks”, ceļa “V-7” aizsargjoslā, pretī nekustamajam īpašumam 

“Celtnieks” Nr. 139, Stīpniekos (20. pielikums); 

6.2.12. Nr. 21 – laukumā pie “Karjera Jāņupe”, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā 

(21. pielikums);  

6.2.13. Nr. 22 – laukumā pie “Līdumu karjera”, Olaines pagastā, Olaines novadā 

(22. pielikums); 

6.2.14. Nr. 23 – laukumā pie “Mežezera”, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā 

(23. pielikums); 

6.2.15. individuālos gadījumos ar administrācijas atļauju cita iepriekš neminēta 

tirdzniecības vieta, kas vērsta pret publisku vietu.   



 

 

7. Ielu tirdzniecības vietās realizējamas šādas preču grupas:  

7.1. visa veida pašu ražota lauksaimniecības produkcija, kā arī no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas iegūtie pārstrādes produkti; 

7.2. grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti floristikas izstrādājumi, Ziemassvētku eglītes un 

zari, dažādi stādi un sēklas; 

7.3. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi; 

7.4. medību un zivsaimniecības produkcija; 

7.5. pašu izgatavoti mākslas un amatniecības izstrādājumi; 

7.6. lietotas personīgās mantas; 

7.7. preses izdevumi un grāmatas; 

7.8. rūpniecības un saimniecības preces. 

8. Publiska pasākuma laikā saskaņā ar pasākuma organizatora ieceri un pasākuma norises 

raksturu (izņemot pasākumus, kuru mērķauditorija ir bērni un jaunieši) ir atļauta alkoholisko 

dzērienu tirdzniecība patērēšanai uz vietas, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku. 

9. Lai saņemtu 8. punktā minēto atļauju alkoholisko dzērienu tirdzniecībai, jābūt pasākuma 

organizatora rakstiskai piekrišanai un speciālai atļaujai (licence) alkoholisko dzērienu 

tirdzniecībai. 

 

III. Tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtība 

  

10. Pašvaldība izsniedz ielu tirdzniecības atļaujas realizējamo preču grupām tirdzniecībai 

publiskās vietās:  

 10.1. ielu tirdzniecībai publiskā vietā; 

 10.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā; 

 10.3. pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem; 

 10.4. tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā. 

11. Lai saskaņotu ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizēšanas vietas iekārtojumu un 

saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai, pašvaldības kancelejā 

vai elektroniski e-pastā olainesdome@olaine.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu: 

11.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu – fiziska persona 

(24. pielikums), juridiska persona (25. pielikums) –, norādot šādu informāciju un 

pievienojot šādus dokumentus:  

11.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi 

saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi 

saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja 

reģistrācijas kods; 

11.1.2. realizējamo preču grupas; 

11.1.3. paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums; 

11.1.4. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – 

privātpersonu – par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiek veikta minētajā 

nekustamajā īpašumā; 

11.1.5. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises 

vietā un laikā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, 

izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas 

pašvaldība vai tās dibināta iestāde; 

11.1.6. ar pašvaldības būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas vizuālā izvietojuma un 

estētiskā noformējuma skice;  

11.1.7. pārvietojamās mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja 

tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās; 

mailto:olainesdome@olaine.lv


11.1.8. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrācijas 

nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās 

pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību; 

11.1.9. speciālā atļauja (licence), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem (kopija); 

11.2. tirdzniecības organizators iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot šādu informāciju 

un pievienojot šādus dokumentus:  

11.2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai 

juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; 

11.2.2. realizējamo preču grupas; 

11.2.3. paredzētā ielu tirdzniecības organizēšanas vieta, laiks un ilgums; 

11.2.4. tirdzniecības dalībnieku saraksts; 

11.2.5. ar pašvaldības būvvaldi saskaņota tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā 

izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;  

11.2.6. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – 

privātpersonu – par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiek veikta minētajā 

nekustamajā īpašumā; 

11.2.7. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises 

vietā un laikā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, 

izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas 

pašvaldība vai tās dibināta iestāde; 

11.2.8. speciālā atļauja (licence), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem (kopija).  

12. Ielu tirdzniecības vieta tiek saskaņota, ņemot vērā, ka vienas ielu tirdzniecības vietas platība 

ir ne lielāka kā 9 m2, izņemot 6.1.2. apakšpunktā noteikto tirdzniecības vietu līdz 4 m2.  

13. Pieteikumu un nepieciešamos dokumentus tirdzniecības atļaujas saņemšanai izskata, pieņem 

lēmumu un pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā izsniedz rakstisku atļauju pašvaldības 

izpilddirektors 5 (piecu) darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu un pašvaldības 

nodevas maksas kvīts iesniegšanas dienas. 

14. Ja uz vienu tirdzniecības vietu ir pieteikušies vairāki tirdzniecības dalībnieki, priekšroka 

tirdzniecības atļaujas saņemšanai ir tirdzniecības dalībniekam iesniegumu iesniegšanas 

secīgā kārtībā un ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju. 

 

IV. Tirdzniecības atļaujas derīguma termiņš 

15. Ielu tirdzniecības atļauju izsniedz ne ātrāk kā vienu mēnesi pirms tirdzniecības uzsākšanas 

uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem. 

16. Atļauju var apturēt uz laiku, ja tirdzniecības vietā vai tirdzniecības organizēšanas vietā: 

16.1. veicami remontdarbi; 

16.2. ir paredzēts pašvaldības organizēts publisks pasākums. 

17. Anulējot tirdzniecības atļauju, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.  

   

V. Ielu tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora atbildība un pienākumi  

kārtības nodrošināšanai  

 

18. Ielu tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs: 

18.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā; 

18.2. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu; 

18.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma un platības ievērošanu; 

18.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu, tai skaitā par atkritumu savākšanu un izvešanu 

ielu tirdzniecības vietā un par tirdzniecības vietas sakopšanu pēc tirdzniecības beigām; 

18.5. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību 



 

 

normatīvo aktu prasībām. 

19. Ielu tirdzniecības organizators ir atbildīgs: 

19.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā ielu tirdzniecības organizēšanas 

vietā; 

19.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita patvaļīgu nepalielināšanu; 

19.3. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu; 

19.4. par saskaņotās tirdzniecības organizēšanas vietas izvietojuma un platības 

ievērošanu; 

19.5. par tīrības un kārtības nodrošināšanu, tai skaitā par atkritumu savākšanu un izvešanu 

ielu tirdzniecības vietā un par tirdzniecības organizēšanas vietas sakopšanu pēc 

tirdzniecības beigām; 

19.6. par piekļuves tirdzniecības organizēšanas vietai nodrošināšanu; 

19.7. par zaļās zonas un apstādījumu saglabāšanu. 

20. Tirdzniecības vietā veikt tirdzniecību var tikai tirdzniecības atļaujā norādītā persona. 

21. Ielu tirdzniecības vietā ir jābūt: 

21.1. tirdzniecības atļaujai; 

21.2. tirdzniecības dalībnieka personu apliecinošam dokumentam; 

21.3. tirdzniecības preču izcelsmi apliecinošiem dokumentiem, izņemot fiziskai personai 

realizējot noteikumu 7.1.–7.6. apakšpunktā minētās preču grupas. 

 

VI. Tirdzniecības nodevas 

22. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir 5. punktā minētās personas, kuras ir 

tirdzniecības dalībnieki. 

23. Nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu: 

23.1. ielu tirdzniecībai:  

Nr. p. k.  

Tirdzniecības nodevas objekts 

Nodeva (euro)  

dienā mēnesī 

23.1.1. pašu ražota pārtikas produkcija un biškopības 

produkcija 

1,50 30,00 

23.1.2. savvaļas ziedi, ogas, sēnes, rieksti 1,50  30,00  

23.1.3. rūpnieciski ražotas pārtikas preces 3,00 60,00 

23.1.4. pašu audzētas nepārtikas preces:   

23.1.4.1.  pašu audzēti grieztie ziedi un ziedi podiņos 1,00 20,00 

23.1.4.2. no ziediem un zariem izgatavoti izstrādājumi 1,50 30,00 

23.1.4.3. puķu, dārzeņu stādi 1,50 30,00 

23.1.4.4. augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un 

krūmu stādi 

7,00 90,00 

23.1.5. pašu izgatavoti mākslas un amatniecības 

izstrādājumi 

1,50 30,00 

23.1.6. Latvijas Republikā un citās Eiropas Savienības 

dalībvalstīs audzēti ziedi (kas nav pašu audzēti) 

5,00 70,00  

23.1.7. Ziemassvētku eglītes, to zari un no zariem 

izgatavoti izstrādājumi 

3,00   



23.1.8. uzkodas no speciālām iekārtām 3,00 50,00 

23.1.9. bezalkoholiskie dzērieni, saldējums un saldētas 

sulas 

1,50 40,00 

23.1.10. lietotas personīgās mantas 1,50   

 

23.2. ielu tirdzniecībai publiska pasākuma laikā:  

 Tirdzniecības nodevas objekts Dienā par 1 m2 (euro) 

23.2.1. pašu ražota pārtikas un nepārtikas produkcija un 

biškopības produkcija 

2,00 

23.2.2.  rūpnieciski ražota pārtikas un nepārtikas produkcija 5,00 

23.2.3. augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un 

krūmu stādi 

2,00 

23.2.4. pašu izgatavoti mākslas un daiļamatniecības 

izstrādājumi 

2,00 

23.2.5. savvaļas ogas, sēnes, rieksti, ziedi un augi 2,00 

23.2.6. grāmatas un preses izdevumi 2,00 

23.2.7. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi 2,00 

23.2.8. alkoholu saturošie un enerģētiskie dzērieni 5,00 

 

24. Fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem 

nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja tā pati tirgo pašas ražoto lauksaimniecības 

produkciju, savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes, savvaļas ziedus, pašas iegūtos zvejas 

produktus vai medījamo dzīvnieku gaļu (saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro 

produktu apriti nelielā apjomā), nodevas likme dienā par pārvietojamā mazumtirdzniecības 

punkta kustības maršrutu 5,00 euro, pārējiem tirdzniecības dalībniekiem par 

mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu 8,00 euro. 

25. Ja vienlaikus tiek tirgotas vairākas preču grupas, pašvaldības nodeva tiek iekasēta par 

tirdzniecību ar preci, kurai noteikta augstākā tirdzniecības nodeva. 

26. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvotas Olaines novada teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušas fiziskas personas: 

26.1. ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invalīda apliecības oriģinālu); 

26.2. maznodrošinātās un trūcīgās personas.  

27. Nodevai par tirdzniecību publiskos pasākumos un vasaras sezonā noteikumu 6.2.12.–

6.2.14. apakšpunktā norādītajās tirdzniecības vietās Olaines novadā deklarētiem vai 

reģistrētiem tirgus dalībniekiem tiek piemērota 20% atlaide. 

 

VII. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu 

 

28. Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie likumā paredzētās 

atbildības. 

29. Par 18. un 19. punkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām 

personām līdz 28 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz 140 naudas soda 

vienībām. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Olaines novada domes sēdi 27.11.2019., kas 

stājas spēkā 01.07.2020.) 

https://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas/redakcijas-datums/1999/07/10


 

 

30. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu neievērošanu līdz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā 

pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija. (Ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar Olaines novada domes sēdi 27.11.2019., kas stājas spēkā 01.07.2020.) 

 

VIII. Noslēguma jautājumi  

 

31. Atļauja ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā, kas izsniegta 

līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir spēkā līdz tās derīguma termiņa beigām. 

32. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2011. gada 23. februāra saistošie 

noteikumi Nr. 5 “Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības atļauju un nodevu Olaines 

novadā”. 

 

    

 

 Priekšsēdētājs         A. Bergs 
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