
PROJEKTS 

 

APSTIPRIN TI 
ar Daugavpils domes 20__.gada__._____ 

lēmumu Nr. _______ (prot. Nr.___,___.§) 
 

Daugavpils domes 20__.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils 

domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.18 “Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus 
statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus”” 

Izdoti saskaņ  ar likuma “Par pašvaldīb m” 43.panta pirm s daļas 
3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 

“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, 
un tirdzniecības organizēšanas k rtību” 8.1 un 9.punktu 

Izdarīt Daugavpils domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.18 “K rtība, k d  
tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus p rvaldīt js saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus” (Latvijas 

Vēstnesis, 2011., Nr.84, 2013., Nr.251, 2015., Nr.60) š dus grozījumus: 

1. Aizst t 3.punkt  v rdu “pašvaldība” ar v rdiem “Daugavpils pilsētas dome”. 

2. Svītrot 5.1.apakšpunkt  v rdus “vai fiziskai personai – Valsts ieņēmuma dienesta 
izsniegt s reģistr cijas apliecības kopiju (uzr dot oriģin lu)”. 

3. Svītrot 5.2.apakšpunktu. 

4. Aizst t 9.punkt  v rdu “domes” ar v rdu “pašvaldības”. 

 

Daugavpils domes priekšsēdēt js      A.Elksniņš 

 



PROJEKTS 

 

Daugavpils domes saistošo noteikumu projekta  
 “Grozījumi Daugavpils domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.18 

“Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību 
tirgus noteikumus”” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

emot vērā to, ka komersanta reģistrācijas apliec bas 

ir aizstātas ar elektroniskiem reģistra ierakstiem, kas 
ikvienam pieejami Uz ēmumu reģistra informācijas 

t mekļvietnē, kā ar  to, ka Uz ēmumu reģistrs vairs 

neizsniedz reģistrācijas apliec bas, ir nepieciešams 

precizēt saistošo noteikumu tekstu. 

 2. ss projekta satura izklāsts 
Ar groz jumu tiek precizēts pieteikumam 

pievienojamo dokumentu saraksts, sv trojot pras bu 
iesniegt komersanta reģistrācijas apliec bu (groz jums 
5.1.apakšpunktā, sv trots 5.2.apakšpunkts). Kā ar  tiek 

precizēts teksts (groz jums 3.punktā un 9.punktā). 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvald bas 

budžetu 

Ar saistošo noteikumu projektu netiek paredzēta 
ietekme uz pašvald bas budžetu.  

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uz ēmējdarb bas vidi 
pašvald bas teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 
administrat vajām procedūrām 

Administrat vās procedūras netiek main tas.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Nav notikušas. 

Daugavpils domes priekšsēdētājs      A.Elksni š 


