
 
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650,  

tālr.: 64628030,fakss:64628035, 

e-pasts novads@vilani.lv 

 

Viļānos 

APSTIPRINĀTS: 

                                                                             Ar Viļānu novada pašvaldības domes  

                                                                              2018.gada 22.februāra sēdes lēmumu 

protokola Nr.3 13§  

 

 

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.103 

„Par tirdzniecību Viļānu novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

10.panta trešo daļu un 12.panta pirmās daļas 4.punktu,   

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 

 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var  

uzlikt pašvaldības nodevas” 16.
1
punktu un Ministru kabineta  

2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem,  

kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu. 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka Viļānu novada pašvaldības (turpmāk tekstā - pašvaldība) 

ielu tirdzniecības nodevu (turpmāk tekstā – nodeva) objektus, apmērus un 

piemērošanas kārtību, kā arī ielu tirdzniecības (turpmāk tekstā - tirdzniecība) kārtību 

Viļānu novadā. 

2. Nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras veic tirdzniecību Viļānu 

novada administratīvajā teritorijā. 

3. Tirdzniecība Viļānu novada administratīvajā teritorijā ir atļauta tikai ar pašvaldības 

izsniegtu atļauju.  

4. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

4.1.Abonements – dokuments, kas par maksu piešķir tiesības veikt tirdzniecību 

Viļānu novada administratīvajā teritorijā laika periodu, kurš ir viens vai vairāki 

kalendārie mēneši.  

4.2.Ikmēneša ielu tirdzniecība – tirdzniecība, kura notiek ik mēnesi, katra mēneša 

otrajā svētdienā, laika posmā no plkst.7.00-14.00, Brīvības, Raiņa, Ziedu, 

Centrālā, Lauku un Rēzeknes ielā, Viļānos. 

4.3.Ikdienas ielu tirdzniecība – tirdzniecība, kura notiek katru dienu Brīvības ielā 21, 

Viļānos. 
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5. Viļānu novadā ir noteiktas sekojošas pašvaldības iekārtotas tirdzniecības vietas 

(www.vilani.lv pieejama karte un plāns):  

5.1.Ikdienas tirdzniecība Brīvības ielā 21, Viļānos,; 

5.2.Ikmēneša tirdzniecība -Brīvības, Raiņa, Lauku, Centrālā, Ziedu, Rēzeknes ielā 

Viļānos;  

5.3.Tirdzniecība pašvaldības rīkotā publiskā pasākuma laikā Kultūras laukums 2, 

Raiņa iela 2 B (Lakstīgalu sala), Brīvības iela 28 (stadions) Viļānos; šoseja Viļāni 

– Rēzekne 3.km (Lauku diena).  

6. Tirdzniecības vietas var tikt mainītas vai uz laiku slēgtas, sakarā ar remontdarbu 

veikšanu, pasākumu īstenošanu vai citu apstākļu iestāšanos. Par tirdzniecības vietu 

slēgšanu vai maiņu paziņojums tiek publicēts pašvaldības mājas lapā www.vilani.lv. 

7. Tirdzniecības atļauju (1. pielikumā paraugs) var saņemt, iesniedzot pašvaldībā 

iesniegumu vai aizpildītu iesnieguma veidlapu (pieejama: www.vilani.lv), tajā 

norādot: tirdzniecības dalībnieka rekvizītus; realizējamo preču grupu; nepieciešamo 

tirdzniecības vietas metrāžu (m2). 

8. Tirgotāja pienākums ir saskaņot tirdzniecības vietu ar tirdzniecības organizatoru pie 

atļaujas izdošanas, nodevas apmaksas un vietas ieņemšanas  rakstiski vai klātienē.  

9. Tirgotājiem ir pienākums uzturēt un pēc sevis atstāt kārtībā savu tirdzniecības vietu, 

ievērot kārtības noteikumus un vispārpieņemtās uzvedības normas publiskās vietās, 

sadarboties ar pašvaldības atbildīgajām personām, pašvaldības administrāciju, 

pašvaldības policiju. Ziņot pašvaldības pārstāvim, kurš ir atbildīgs par tirdzniecības 

organizēšanu, pašvaldības administrācijai vai pašvaldības policijai par 

konfliktsituācijām, nekārtībām vai noteikumu neievērošanu tirdzniecības laikā. 

10. Pašvaldība ir tiesīga anulēt tirdzniecības atļauju, ja tirgotājs ir sniedzis nepatiesas 

ziņas, bez saskaņošanas ir mainīta tirdzniecības vieta un preču grupa vai netiek 

ievērotas Pārtikas un veterinārā dienesta prasības un tirdzniecības kārtība. 

11. Sūdzības par tirdzniecības norisi un nodevas iekasēšanas kārtību izskata pašvaldības 

administrācija, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650.  

 

 

III. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole 

12. Pašvaldības nodevas apmaksas kārtība: 

12.1.  Katru dienu ikdienas ielu tirdzniecības vietā vai ik mēnesi ikmēneša ielu 

tirdzniecības vietā skaidrā naudā pret izsniegtu stingrās uzskaites kvīti, nodevu 

iekasē pašvaldības pilnvarots darbinieks; 

12.2.  Veicot priekšapmaksas maksājumu ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms 

tirdzniecības dienas. Maksājumu veicot pašvaldības kasē skaidrā vai bezskaidrā 

naudā pret maksājumu apstiprinošu dokumentu – kvīti vai maksājuma uzdevumu 

vai ar bankas pārskaitījumu  

13. Pašvaldības rekvizīti ir pieejami pašvaldības mājas lapā www.vilani.lv.  

14. Pirms veikt nodevas priekšapmaksas maksājumu, nodevas summa jāsaskaņo rakstiski 

ar atbildīgo personu, kura organizē pašvaldības rīkotu publisku pasākumu vai 

tirdzniecību, balstoties uz saistošo noteikumu izcenojumu un aizņemto tirdzniecības 

teritoriju – metrāžu vai kvadratūru.  
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15. Ja tiek veikta nodevas apmaksa 12.2. minētajā gadījumā, tad maksājuma uzdevumā 

obligāti ir šāda informācija: Tirdzniecības dalībnieks, preču grupa, metrāža, 

tirdzniecības vieta un laiks. 

16. Ja ir izsniegts vai pieteikts tirdzniecības abonements, atļauja, kā arī ja ir veikta 

tirdzniecības vietas rezervācija ar nodevas apmaksu, tad norādītajai informācijai 

abonementā, atļaujā ir jāsakrīt ar maksājumā uzrādīto informāciju. 

17. Tirdzniecības vietā, konstatējot datu un summas nesakritību ar jau veikto nodevas 

apmaksu, pašvaldības atbildīgajai personai ir tiesības veikt nodevas pārrēķinu.  

18. Nodeva netiek atmaksāta vai pārcelta uz citu analogu periodu gadījumā, ja tirgotājs ir 

priekšapmaksā samaksājis nodevu un rezervējis tirdzniecības vietu, bet uz 

tirdzniecību neierodas. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad tirdzniecība tiek 

pārtrauktu vai nenotiek tirgotāja vainas dēļ. Savukārt gadījumā, ja pašvaldības rīkots 

publisks pasākums tiek atcelts – samaksātā nodeva tiek pārcelta vai atgriezta.  

19. Tirgotājam pēc pieprasījuma ir pienākums uzrādīt nodevas apmaksas apstiprinošo 

dokumentu vai tirdzniecības atļauju pašvaldības atbildīgajai personai un citām 

instancēm, kurām ir tiesisks pamats pieprasīt minēto informāciju. 

20. No nodevas un maksas par tirdzniecību ir atbrīvoti: Viļānu novada mājražotāji un 

amatnieki, tirgotāji ar pašu ievāktu vai izaudzētu preci, kuru aizņemtā teritorija 

nepārsniedz 1 m
2
; labdarības organizācijas un labdarības pasākuma dalībnieki. 

21. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžeta ieņēmumos. 

22. Kontroli par nodevas iekasēšanas likumību veic pašvaldības Grāmatvedības un 

ekonomikas nodaļa. 

 

IV. Ikdienas tirdzniecība 

23. Ikdienas tirdzniecība atļauta tikai tai paredzētā vietā – Brīvības ielā 21, Viļāni.  

24. Tirdzniecības nodevas apmēri: 

24.1. tirdzniecības vieta no 1 m
2
 līdz 3 m

2
 – 1.00 EUR; 

24.2. tirdzniecības vieta no 1 m
2
 līdz 3 m

2 
ar elektrības pieslēgumu – 3.00 EUR; 

24.3. tirdzniecības vieta no 4 līdz 8 m
2
 – 2.00 EUR; 

24.4. tirdzniecības vieta no 4 līdz 8 m
2
 ar elektrības pieslēgumu – 4.00 EUR; 

24.5. tirdzniecības vieta no 9 m
2
 līdz 20 m

2
 – 3.00 EUR; 

24.6. tirdzniecības vieta no 9 m
2
 līdz 20 m

2
 ar elektrības pieslēgumu – 5.00 EUR. 

25. Pēc tirdzniecības dalībnieka pieprasījuma, ikdienas tirdzniecībai var tikt izsniegts 

abonements vienam vai vairākiem mēnešiem:  

25.1. Abonements tirdzniecībai tirgus laukumā par kalendāro mēnesi (2.pielikumā 

paraugs) tiek izsniegts pašvaldībā, Kultūras laukums 1A, Viļānos, uz 

tirdzniecības dalībnieka iesnieguma pamata.  

25.2. Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai klātienē, tajā norādot: tirdzniecības 

dalībnieka rekvizītus un realizējamo preču grupu un tās izcelsmi; tirdzniecības 

abonementa mēnesi/-šus; nepieciešamo tirdzniecības vietas platību (m
2
). 

25.3 Abonementu izsniedz 3 darba dienu laikā pēc nodevas apmaksas, kuras apmērs 

tiek noteikts, balstoties uz noteiktajiem izcenojumiem.  

25.4. Abonementā ir iekļauta dalība arī ikmēneša ielu tirdzniecībā un tirdzniecībai 

publiskā pasākumā, kur aizņemtajai faktiskajai metrāžai un dalībniekam ir 

jāatbilst abonementā norādītajai informācijai. 



 
 

26. Abonementa nodevas apmērs ikdienas ielu tirdzniecībā mēnesī:  

26.1. tirdzniecības vieta no 1 m
2
 līdz 3 m

2
 – 10.00 EUR; 

26.2. tirdzniecības vieta no 1 m
2
 līdz 3 m

2
 ar elektrības pieslēgumu – 15.00 EUR; 

26.3. tirdzniecības vieta no 4 m
2
 līdz 8 m

2
 – 20.00 EUR; 

26.4. tirdzniecības vieta no 4 m
2
 līdz 8 m

2 
ar elektrības pieslēgumu – 25.00 EUR; 

26.5. tirdzniecības vieta no 9 m
2
 līdz 20 m

2 
– 40.00 EUR; 

26.6. tirdzniecības vieta no 9 m
2
 līdz 20 m

2 
ar elektrības pieslēgumu

 
– 45.00 EUR. 

27.Viļānu novada administratīvajā teritorijā reģistrētam uzņēmumam, saimnieciskās darbības 

veicējam vai deklarētam tirgotājam tiek piemērota atlaide tirdzniecības nodevas abonementam 

50 % apmērā. 

 

V. Ikmēneša ielu tirdzniecība  

28.Tirdzniecības vietas ikmēneša ielu tirdzniecībā ierāda pašvaldības atbildīgais darbinieks, 

šāda kārtība saglabājas arī pie vietu saskaņošanas. Priekšroka ir tirgotājam ar saskaņotu un 

apmaksātu vietu, otrkārt - tirgotājam ar saskaņotu tirdzniecības vietu. Par saskaņotām un 

apmaksātām tirdzniecības vietām informē tirdzniecības vietu plāns sektoros vai norāde ar 

fiziskas vai juridiskas personas datiem tirdzniecības vietā. 

29. Saskaņotās vietas atļauts ieņemt tikai norādītajā vietā ar atzīmēto metrāžu paredzētājā 

tirdzniecības dienā. 

30. Vietas ieņemšana, kas ir pretrunā ar pašvaldības noteikto kārtību, ir administratīvi 

sodāma. 

31. Vietu sadales kārtība ikmēneša ielu tirdzniecībā: 

31.1.Vietu sadale notiek klātienē tirdzniecības dienā vai rakstiski ne vēlāk kā 3 dienas 

līdz tirdzniecības veikšanai.  

31.2.Tirdzniecības vietas atļauts ieņemt tikai norādītajā vietā ar atzīmēto metrāžu (pēc 

izvietotā tirdzniecības vietu plāna tirdzniecības ielā vai pie norādes ar fiziskas vai 

juridiskas personas datiem) tirdzniecības dienā: 

31.2.1.aprīlis – septembris līdz plkst. 6.00, 

33.2.2. oktobris – marts līdz plkst. 7.00. 

31.3.Pēc norādītā vietu ieņemšanas laika, brīvās vietas atļauts ieņemt citam tirgotājam, 

klātienē saskaņojot ar pašvaldības atbildīgo personu. 

32.Trešajai personai ir aizliegts ieņemt, rezervēt, liegt vai traucēt izvietot preci tirgotājiem, kā 

arī veikt citas prettiesiskas un noteiktajai kārtībai neatbilstošas darbības. 

33.Nodevas apmēri:  

33.1. tirdzniecība no vieglās automašīnas – 3 EUR;  

33.2. tirdzniecība no smagās automašīnas, autobusa – 5 EUR;  

33.3. tirdzniecība ar alu un citu alkoholisko dzērienu - 10 EUR;  

33.4. pārtikas tirdzniecība līdz 10 m
2 
– 10 EUR; 

33.5. pārtikas tirdzniecība ar elektrības pieslēgumu līdz 10 m
2 
– 13EUR; 

33.6. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) līdz 10 m
2
 10 EUR; 

33.7. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) ar elektrības 

pieslēgumu līdz 10 m
2
 13 EUR; 

33.8. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) 11-30 m
2 

15 EUR; 

33.9. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) ar elektrības 

pieslēgumu 11-30 m
2 

15 EUR; 



 
 

33.10. tirdzniecība ar pašu izgatavotiem amatniecības priekšmetiem, 

mājražotāju precēm par 1 m
2
 – 1 EUR; 

33.11. tirdzniecība ar pašu izaudzēta un ievākta produkcija – stādi, dārzeņi, 

graudaugi, augļi, meža veltes 1 m
2
  – 1 EUR; 

33.12. tirdzniecība ar dzīvniekiem par 1 m
2
 – 1 EUR;  

33.13. tirdzniecība ar lietotiem sadzīves priekšmetiem, metālu un detaļām par 

1 m
2
 – 1 EUR; 

33.14. tirdzniecība ar lietotu apģērbu, apaviem par 3 m
2
 – 1 EUR; 

33.15. tirdzniecība ar preci novietotu uz galda, saliekamās gultas, plauktiem, 

statīviem vai brīvi izliktu preci (uz zemes) par 1 m
2
 – 1 EUR; 

33.16.  tirdzniecība no telts, nojumes par 1 m
2
 – 1 EUR, kur noteicošais ir 

tirdzniecības vietas garums, m: 

33.16.1. no 1 līdz 2 m - 3 EUR; 

33.16.2. no 3 m līdz 4 m
  
- 5 EUR; 

33.16.3. no 5 m līdz 6 m - 7 EUR; 

33.16.4. no 7 m līdz 8 m  - 10 EUR; 

33.16.5. no 9 m līdz 10 m - 12 EUR; 

33.16.6. no 11 m līdz 13 m - 15 EUR; 

33.16.7. no 14 m līdz 18 m - 20 EUR; 

33.16.8. no 19 m līdz 25 m - 25 EUR; 

34.Veicot tirdzniecības nodevas apmaksu par vismaz sešiem mēnešiem ar vietas saskaņošanu 

pie pašvaldības atbildīgās personas, tiek piemērota atlaide nodevai 20 %. 

35. Ja tirgotājs atbilst vairākām nodevas kategorijām – tiek piemērota augstākā. 

 

VI. Tirdzniecība publiskā pasākuma laikā 
36. Tirdzniecības nodevas tiek iekasētas arī publiskā pasākuma laikā, ja tajā notiek 

tirdzniecība. 

37. Tirdzniecībai publiska pasākuma laikā tiek piemēroti nodevas apmēri, kuri noteikti  V. 

nodaļā 

VII. Noslēguma jautājumi 

38. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

39. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2014.gada 1. janvāra Viļānu novada 

pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 60 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās 

vietās”. 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                    Jekaterina Ivanova 

 

 

 



 
 

1.pielikums 

Atļaujas paraugs 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

 

Reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650,  

tālr.: 64628030, tālr.64628033,fakss:64628035  

e-pasts: novads@vilani.lv 

 

 

 

ATĻAUJA 

Ielu tirdzniecībai  Nr.__ 

 

Persona: Vārds, Uzvārds/ Nosaukums 

Juridiskā adrese: -________ 

 

Nod .maksātāja reģistrācijas apliecība : ___________izd.dat. _____________ 

 

Tirdzniecības norises vieta  

 

Preču/pakalpojuma sortiments: preču grupas nosaukums 

 

Atļaujas derīguma termiņš: _______.gada __.mēnesi 

 

Atļaujas izdošanas datums: ______.gada ___.mēnesis 

 

 
Viļānu novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja  Jekaterina Ivanova                                                            __________________ 

                                               ____paraksts___zīmogs 

 
 



 
 

2.pielikums 

Abonementa paraugs 

  

LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650,  

tālr.: 64628030,fakss:64628035, 

e-pasts novads@vilani.lv 

 

ABONEMENTS 

Ielu tirdzniecībai Nr. __ 

 

     Persona: Vārds Uzvārds/ Nosaukums 

Personas kods/ Reģistrācijas Nr.: _______________ 

Prece: izcelsme un preču grupas nosaukums 

Tirdzniecības vietas metrāža: ___ m
2
 

Tirdzniecības laiks: mēnsis, ____.gads 

Izdots: __.____._______. 

Derīgs:____________________ 

  Viļānu novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja  Jekaterina Ivanova                                                            __________________ 

                                               ____paraksts___zīmogs 
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                                                     Paskaidrojuma raksts  

Viļānu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.103 

„Par tirdzniecību Viļānu novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punkts  nosaka, 

ka pildot savas funkcijas pašvaldība ir tiesīga ieviest vietējās nodevas un 

noteikt to apmēru un likuma 21.panta pirmās daļas 15.punks paredz, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā un turklāt tikai dome var pieņemt saistošus  noteikumus  par  

pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā noteiktajos gadījumos noteikt 

nodokļu apmērus.  

Likuma par „Nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 

4.punktā ir noteikts, ka vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru 

kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā 

uzlikt pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās. 

Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, 

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevu” 16.
1
 punkts nosaka, ka 

pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības 

nodevas uzlikšanu papildus šo noteikumu 16.punktā minētajām personām 

noteikt personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, izstrādāti saistošie noteikumi, kas 

paredz nodevas apmērus diferencēt un pielāgot atbrīvojumus vai atlaides 

atsevišķām personu grupām. Turklāt saistošie noteikumi nosaka 

detalizētu kārtību, kādā notiek ielu tirdzniecība Viļānu novadā. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Tiek pieņemti jauni saistošie noteikumi, kuru būtība ir regulēt ielu 

tirdzniecības organizāciju Viļānu novadā, nosakot diferencētas nodevas 

un kārtību. Šie saistošo noteikumi nosaka: 

1. Kārtību kādā notiek pieteikšanās tirdzniecībai Viļānu novadā un 

kādā veidā tiek veikta nodevas apmaksa. 

2. Diferencētus nodevas apmērus atkarībā no tirdzniecības vietas, 

preču grupas un tirdzniecības platības. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Var paredzēt, ka ir iespējami papildu ieņēmumi pašvaldības budžetā, 

kurus šobrīd nevar prognozēt. 

5. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir plānots regulēt tirdzniecības 

organizāciju Viļānu novadā, piemērojot atvieglotus nosacījumus 

mājražotājiem, zemniekiem un ražotājiem. Saistošie noteikumi arī paredz 

iepriekšēju pieteikšanos tirdzniecībai, kas pozitīvi ietekmēs tirdzniecības 

kārtību tirdzniecības dienās. Kopumā saistošie noteikumi nebūtiski 

ietekmē uzņēmējdarbības vidi Viļānu novada pašvaldības teritorijā. 

6. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Viļānu novada pašvaldības 

administrācija. 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja              Jekaterina Ivanova 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011995020232770&Req=0103011995020232770&Key=0101032005062800480&Hash=#IntPNpunkt16.

