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Nr.18
(protokols Nr.24, punkts Nr.3)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos
noteikumos Nr.7 “Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 12 panta pirmās daļas 4.punktu

Izdarīt Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.7
„Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā” šādus grozījumus:
1. papildināt 11.punktā aiz vārda „pieņem” ar vārdiem „izņemot šo saistošo
noteikumu IV.1nodaļu”;
2. papildināt ar IV.1nodaļu šādā redakcijā:
IV.1 Ielu tirdzniecība, ielu tirdzniecības organizēšana publisku
pasākumu norises vietā un laikā
13.1 Ielu tirdzniecība, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma
sniegšana, publiska pasākuma norises vietā un laikā ir pieļaujama, ja to ir
saskaņojis publiskā pasākuma organizators un pašvaldība, izņemot gadījumu, ja
pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.
13.2 Publiskā pasākuma organizators iesniedz pašvaldībā iesniegumu,
kurā norāda pasākuma laikā realizējamās preču grupas, sabiedriskās ēdināšanas
veidu, ielu tirdzniecības, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas, vietu ierīkošanai
noteiktās prasības konkrētā pasākuma ietvaros.
13.3. Pašvaldība izvērtē pasākuma organizatora iesniegumu par pasākumu
un tajā organizējamo ielu tirdzniecību, tai skaitā sabiedrisko ēdināšanu un ir
tiesīga:
13.31. neatļaut ielu tirdzniecību, tai skaitā sabiedrisko ēdināšanu, konkrēta
pasākuma laikā;
13.32. noteikt vai ierobežot pasākuma laikā un vietā realizējamās preču
grupas, tai skaitā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību;
13.33. pieprasīt citus dokumentus pēc situācijas izvērtējuma.
13.4 Ja ir saņemts pozitīvs pašvaldības lēmums:

13.41. atļauju ielu tirdzniecībai, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanai, publisku pasākumu laikā, izsniedz, ievērojot šo
noteikumu IV.nodaļā noteikto kārtību;
13.42. atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai publisku pasākumu laikā
izsniedz, ievērojot šo noteikumu IV. nodaļā noteikto kārtību.
13.5 Ielu tirdzniecība, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšana, pašvaldības rīkotajos publiskajos pasākumos notiek saskaņā ar
pašvaldības izpilddirektora apstiprinātu nolikumu, kas tiek publicēts pašvaldības
mājaslapā internetā www.lielvarde.lv, paredzēto kārtību.
13.6 Ielu tirdzniecības atļaujas pašvaldības vai tās dibinātas iestādes
organizēto pasākumu laikā izsniedz un attiecīgo ielu tirdzniecības vietu ierāda
pasākuma organizētājs (iestādes vadītājs).”
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