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Brocēnos
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Saistošie noteikumi Nr.4
apstiprināti ar Brocēnu novada pašvaldības domes
2015.gada 18.februāra sēdes lēmumu Nr.3, 10.§

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība
Brocēnu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 3. punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 4.punktu un
LR Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
8. un 9.punktu
Grozījumi: Brocēnu novada pašvaldības 2014.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.5, kas stājas spēkā ar
2015.gada 2.aprīli.

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Brocēnu
novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu;
1.2. ar pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un ielu tirdzniecības atļauju
izsniegšanas kārtību;
1.3. ielu tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības
nodrošināšanai;
1.4. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.5. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
ielu tirdzniecības vietās;
1.6. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora
atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;
2. Nodarboties ar ielu tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku
atļauju.
II. Ar pašvaldību saskaņojamie ielu tirdzniecības veidi un ielu tirdzniecības atļauju
izsniegšanas kārtība
3. Ar pašvaldību ir saskaņojami šādi ielu tirdzniecības veidi:

4.
5.

6.
7.

3.1. ielu tirdzniecība darbībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā;
3.2. ielu tirdzniecība pasākuma laikā;
3.3. ielu tirdzniecības organizēšana pasākuma laikā;
3.4. īslaicīga rakstura ielu tirdzniecība;
3.5. ielu tirdzniecība sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.
Ielu tirdzniecības atļauja tiek izsniegta atbilstoši ielu tirdzniecības veidam.
Atļauja īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai vai atļauja īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības
organizēšanai tiek izsniegta, ja tirdzniecības norise vienā vietā vai adresē paredzēta ne ilgāk
kā 5 dienas, tirdzniecībai kalendārajā gadā nepārsniedzot 40 dienas.
Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju, tirdzniecības dalībnieks pašvaldībā iesniedz
iesniegumu, kur norāda tirdzniecības vietu, laiku un preču sortimentu.
Ielu tirdzniecības, tirdzniecības organizēšanas atļaujas tiek izsniegtas pēc nodevas
samaksāšanas. Izpilddirektors piecu darba dienu laikā izsniedz vai atsaka izsniegt
tirdzniecības atļaujas, tirdzniecības organizēšanas atļaujas, izņemot gadījumus, kad šajos
noteikumos noteikts citādi.

III. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšana un saņemama ielu tirdzniecības atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai
8. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība
tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī
teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss.
9. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiskās vietās ir veicama atbilstoši
gadalaikam pavasara/vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim).
10. Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv gadījumā,
kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā vietā un publiskajā vietā ir
viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo vietu un publiskā vietā plānoto sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas
sarkano līniju robežās.
11. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā un saņemtu ielu
tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pašvaldībā jāiesniedz:
11.1. Iesniegums, norādot ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, laiku un preču
sortimentu.
11.2. Būvvaldē pirmsprojekta stadijā jāiesniedz projekts divos eksemplāros, kura sastāvā
iekļauta:
11.2.1. vietas fotofiksācija;
11.2.2. objekta novietne situācijas plānā vai zemes robežu plānā (A4 formātā);
11.2.3. vietas iekārtojums, mēbeļu (atsevišķos gadījumos arī grīdas) izvietojums shēmā
M 1:100;
11.2.4. detaļu dizains (mēbeles, saulessargi/lietussargi, norobežojošie elementi,
apgaismojums, puķu kastes un citi elementi);
11.3. īpašuma tiesību apliecinošs dokuments vai nomas līgums par zemesgabalu uz kura
tiek plānots veikt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu. Nomas līgumā jābūt paredzētai
atļaujai veikt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu.
11.4. Saskaņojot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā
Izpilddirektors nosaka darbības periodu, darba laiku un skaņu pastiprinošu iekārtu
izmantošanu.
12. Izpilddirektors 5 darba dienu laikā izsniedz atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu
izsniegt atļauju.
13. Gadījumos, kad tirdzniecības vietā konstatēti vairākkārtēji pārkāpumi par apkārtējo
iedzīvotāju miera traucēšanu, Izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par darba laika

ierobežošanu vai skaņu pastiprinošu iekārtu lietošanas ierobežošanu vai aizliegšanu
attiecīgajā tirdzniecības vietā.
14. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā
14.1. jānodrošina sabiedriskā tualete, paredzot vienu vienību uz 60 apmeklētāju sēdvietām,
slēdzot līgumu ar blakus esošu iestādi (ne tālāk par 50 m no darbības vietas) par tās
sabiedrisko tualešu izmantošanu vai uzstādot pārvietojamo sabiedrisko tualeti; uzstādot
pārvietojamo sabiedrisko tualeti, tā jānoformē atbilstoši vides estētiskajām prasībām,
integrējot to kopējā dizaina risinājumā;
14.2. trauku mazgāšana pieļaujama tikai tad, ja tiek nodrošināts, ka kanalizācijas ūdeņi
nenonāk augsnē.
15. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pasākumu laikā atļaujas saņemšanai
pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, norādot vietu, laiku un paredzamo sortimentu.
IV. Kārtība, kādā ar pašvaldību tiek saskaņota pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas
iekārtošana
16. Lai saskaņotu jaunu pastāvīgo ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu pašvaldībā jāiesniedz:
16.1. iesniegums, kurā jānorāda:
16.1.1. pastāvīgo tirdzniecības vietu skaits, adrese;
16.1.2. tirdzniecībai paredzēto preču grupu uzskaitījums;
16.1.3. darbības periods, laiks;
16.1.4. pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu gadījumā – tirdzniecības laiks katrā
pieturvietā;
16.2. pastāvīgās tirdzniecības vietas projekts (vietas fotofiksācija; objekta (kopējās
aizņemamās teritorijas) izvietojums situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā;
tirdzniecības vietas iekārtojuma izvietojums plānā M 1:100; detalizēts dizaina
risinājums);
16.3. ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – pastāvīgās
tirdzniecības vietas projekts (vietas fotofiksācija; objekta novietne situācijas plānā vai
zemesgabala robežu plānā; autotransporta izvietojums plānā M 1:100 un kustības
maršruts, norādot pieturvietas tirdzniecības veikšanai);
16.4. saskaņojums ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta pastāvīgā tirdzniecības
vieta vai pieturvietu izveide tirdzniecības veikšanai, īpašnieku vai tiesisko valdītāju par
pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas izveidi.
17. Jaunas pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas izveide tiek saskaņota viena mēneša laikā, ja tās
izveidi akceptē:
17.1. Attīstības komiteja;
17.2. Būvvalde, izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā
mazumtirdzniecības punkta;
18. Lēmumu par pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas saskaņošanu vai atteikumu saskaņot jaunu
pastāvīgo ielu tirdzniecības vietu pieņem dome.
V. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības
nodrošināšanai
19. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir atbildīgs:
19.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;
19.2. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;
19.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma ievērošanu;
19.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m attālumā ap
tirdzniecības vietu un atkritumu urnu izvietošanu;

19.5. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
19.6. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, uzturēšanu
kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem, kā arī iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu
funkcionālo nozīmi, novākšanu;
19.7. par ielu tirdzniecības vietu, tostarp saulessargu, demontāžu darba dienas beigās,
izņemot gadījumu, kad tirdzniecības vieta saskaņota būvvaldē kā projekts ar
tirdzniecības vietas aprīkojuma piesaisti konkrētajai vietai dabā;
19.8. tirdzniecības laikā tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas tai jābūt
sakoptai.
20. Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tikai tirdzniecības atļaujā
norādītā persona, norādītā fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs
personas pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai persona, kas
ar norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba tiesiskās attiecības un ir attiecīgi
pilnvarota.
21. Tirdzniecības dalībniekam sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas
demontāžas darbi jāveic ne vēlāk kā 2 dienas pēc tirdzniecības atļaujas derīguma termiņa
izbeigšanās.
22. Tirdzniecības organizatoram un tirdzniecības dalībniekam aizliegts:
22.1. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;
22.2. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu un
bērnudārzu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;
22.3. pārdot dzērienus stikla iepakojumā tirdzniecībai pasākumu laikā;
22.4. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un
uztveršanu;
22.5. bez pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas īpašnieka vai tā
pārstāvja iepriekšējas piekrišanas aizsegt pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu
sniegšanas vietas skatlogu un reklāmas stendu;
22.6. izvietot ar realizējamo produkciju nesaistītu reklāmu;
23. Ielu tirdzniecības vietā jābūt tirdzniecības atļaujai.
24. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram pēc Izpilddirektora vai viņa
pakļautībā esošo pilnvaroto personu, kā arī pēc kontrolējošo iestāžu amatpersonu
pieprasījuma jāuzrāda:
24.1. personu apliecinošs dokuments;
24.2. tirdzniecības atļauja;
VI. Tirdzniecības vietas un realizējamo preču grupas
25. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības
veidam un vietām.
26. Brocēnu novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas pašvaldības iekārtotas ielu
tirdzniecības vietas:
26.1. Lielcieceres iela 13, Brocēni (stāvlaukums pretīm Kultūras centram);
26.2. Laukums pie Blīdenes kultūras nama, „Ievas” Blīdenes pagastā;
26.3. Stāvlaukums pie „Kantora ēka” Remtes pagastā;
26.4. Laukums pie dzīvojamās mājas „Ainavas” Gaiķu pagastā.
27. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Cieceres ezera pludmalē bez piesaistes
pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai tiek rīkots konkurss par
tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.
Konkursa vērtēšanas komisija tiek apstiprināta ar Izpilddirektora rīkojumu. Konkursa
uzvarētājs iegūst tiesības 3 gadus, sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus un saņemt
ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

28. Ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai atļauts tirgot tikai
pārtikas preces, kas domātas patērēšanai tirdzniecības vietā.
29. Ielu tirdzniecības vietās maksimāli pieļaujamais realizējamo preču grupu uzskaitījums:
29.1. saldējums;
29.2. ziedi;
29.3. uzkodas, bezalkoholiskie dzērieni un alkoholiskie dzērieni, kuru maksimāli pieļaujamā
absolūtā spirta daudzums ir līdz 13,5%.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Brocēnu novada pašvaldības 2014.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.5, kas
stājas spēkā ar 2015.gada 2.aprīli)

29.3. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi;
29.4. pašu izgatavoti mākslas priekšmeti;
29.5. fiziskām personām, zemnieku saimniecībām un lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvām sabiedrībām Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 7.1, 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētās preces, izņemot
medījamos dzīvniekus;
29.6. augļi, dārzeņi, ogas.
30. Pašvaldības apsaimniekojamās pludmales teritorijās – saldējumu, karstās uzkodas un
bezalkoholiskos dzērienus, sporta, atpūtas, peldēšanas un pludmales inventāra preces, kā arī
sauļošanās kosmētiku.
31. Ielu tirdzniecībai pasākuma laikā tirdzniecībā realizējamās preču grupas var tikt papildinātas
saskaņojot ar izpilddirektoru.
VII. Nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora
atļaujas darbības apturēšanai uz laiku
32. Izpilddirektors var pieprasīt, lai tirdzniecības veicējs pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto
darbības vietu uz laiku, šādos gadījumos:
32.1. sakarā ar veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas
fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);
32.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus akceptējis Izpilddirektors;
32.3. ja tas nepieciešams novada projektu realizācijai;
32.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai;
32.5. ja netiek ievēroti šo Noteikumu nosacījumi.
VIII. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes
kontrole
33. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem iestājas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
noteiktā atbildība.
34. Par šo noteikumu pārkāpumiem, kas nav paredzēti 33.punktā, var uzlikt šādu administratīvo
sodu:
34.1. par 19. vai 21.punkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no 36 euro līdz 71 euro, bet juridiskajām
personām – no 142 euro līdz 356 euro;
34.2. par 19. vai 21.punkta prasību neievērošanu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā,
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 71 euro līdz 142 euro, bet juridiskajām
personām – no 356 euro līdz 711 euro;
34.3. par 22. vai 32.punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām
līdz 71 euro, bet juridiskajām personām – līdz 711 euro;

34.4. par 20.punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 356
euro, bet juridiskajām personām – līdz 1423 euro;
34.5. par 23. un 24.punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām
no 71 euro līdz 142 euro, bet juridiskajām personām – no 356 euro līdz 711 euro;
34.6. par 23.punkta prasību neievērošanu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no 142 euro līdz 356 euro, bet juridiskajām personām
– no 711 euro līdz 1423 euro.
35. Šo noteikumu izpildi kontrolē pašvaldības institūciju amatpersonas atbilstoši savai
kompetencei, ja tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus viņām noteiktas ar
domes priekšsēdētāja rīkojumu.
36. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata novada pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
37. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu pildīšanas, kā
arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību
aktiem.
IX. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
38. Nodevu likmes noteiktas par vienu tirdzniecības vietu. Noteikumu 40. punktā tirdzniecības
vieta noteikta – 3 x 3 m lielumā. Noteikumu 41. punktā noteiktā nodeva attiecināma uz visu
saskaņoto tirdzniecības platību.
39. Nodeva par ielu tirdzniecību tirdzniecības dalībniekiem pastāvīgā tirdzniecības vietā un
īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības vietā ir šāda:
dienā
nedēļā
mēnesī
Brocēnu novada administratīvajā teritorijā:
saldējums, ziedi
3 euro
7 euro
21 euro
uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni
4 euro
14 euro
36 euro
pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, pašu
2 euro
4 euro
14 euro
izgatavoti mākslas priekšmeti, Ziemassvētkiem
paredzētie skuju koki un zari, zaru izstrādājumi
fiziskām personām, zemnieku saimniecībām un
2 euro
4 euro
14 euro
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām
sabiedrībām Ministru kabineta 2010.gada
12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību” 7.1, 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā
minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus
augļi, dārzeņi, ogas
2 euro
4 euro
14 euro
Pašvaldības apsaimniekojamās pludmales
teritorijās:
saldējums
3 euro
7 euro
21 euro
uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni
4 euro
14 euro
36 euro
Sporta, atpūtas, peldēšanas un pludmales
3 euro
7 euro
21euro
inventāra preces, sauļošanās kosmētika
40. Pašvaldības nodeva tirdzniecības dalībniekiem ielu tirdzniecībai pasākuma laikā, ir šāda:
Nodeva par
vienu
tirdzniecības

Tirdzniecības vieta realizējot pārtikas produktus (bez alkoholisko dzērienu
realizācijas)
Tirdzniecības vieta realizējot pārtikas produktus ar alkoholiskajiem
dzērieniem, kuru maksimāli pieļaujamā absolūtā spirta daudzums ir līdz
13,5%
Tirdzniecības vieta realizējot nepārtikas preces, rūpnieciski ražotas preces
Pašnodarbinātajām personām – amatniekiem, realizējot savu produkciju
Tirdzniecības vieta bez produkcijas realizācijas (prezentācija, degustācija)
Tirdzniecības vieta realizējot loterijas biļetes
Tirdzniecības vieta fiziskām personām, zemnieku saimniecībām un
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām realizējot
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 7.1, 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētās preces,
izņemot medījamos dzīvniekus

vietu dienā
14 euro
36 euro

14 euro
7 euro
7 euro
7 euro
7 euro

41. Pašvaldības nodeva ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
publiskā vietā ir šāda:
Nodeva ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā
1 mēnesim
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
20 euro
sniegšana (bezalkoholisko dzērienu
realizācija)
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
50 euro
sniegšana (ar alkoholiskajiem
dzērieniem, kuru maksimāli pieļaujamā
absolūtā spirta daudzums ir līdz 13,5%)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Brocēnu novada pašvaldības 2014.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.5, kas
stājas spēkā ar 2015.gada 2.aprīli)

42. Ja tirdzniecības dalībnieks veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta
precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.
43. Fiziskās personas, kurām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē
saimnieciskā darbība, un kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Brocēnu novada
administratīvajā teritorijā, ir atbrīvotas no nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās.
44. Nodeva maksājama Brocēnu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. LV90000024417, konta
Nr. LVHABA0551031887712, A/S „Swedbank”, kods HABALV2X.
XI. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
45. Izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt domē, bet
domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
46. Domes administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
47. Lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.

XII. Noslēguma jautājumi
48. Atzīt par spēku zaudējušiem Brocēnu novada pašvaldības domes 2012.gada 8.janvāra
saistošos noteikumus Nr.1 „Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību
Brocēnu novadā”.
49. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz to termiņa
beigām.

Domes priekšsēdētāja

S.Dūklava

