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Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851
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Brocēnos
2012.gada 18.janvārī
Saistošie noteikumi Nr.1
apstiprināti ar Brocēnu novada pašvaldības domes
2012.gada 18.janvāra
sēdes lēmumu (prot.Nr.1 1.§)

Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību
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”.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka ielu tirdzniecības un tirdzniecības organizēšanas kārtību
publiskās vietās, kā arī nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Brocēnu novadā.
2. Saistošajos noteikumos termini tiek lietoti atbilstoši LR Ministru kabineta 2010.gada
12.maija noteikumos Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” (turpmāk tekstā – MK noteikumu
Nr.440) noteiktajiem terminiem.
3. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku
atļauju.
4. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas
tirgojas publiskās vietās Brocēnu novada administratīvajā teritorijā.
5. Saistošie noteikumi attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas realizēt
preces vai savus ražojumus Brocēnu novada pašvaldības noteiktajās publiskajās tirdzniecības
vietās šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
II. Tirdzniecības vietas
6. Brocēnu novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas pašvaldības iekārtotas ielu
tirdzniecības vietas:
6.1. Lielcieceres iela 13, Brocēni (stāvlaukums pretīm Kultūras centram);
6.2. Laukums pie Blīdenes kultūras nama, „Ievas” Blīdenes pagastā;
6.3. Stāvlaukums pie „Kantora ēka” Remtes pagastā;

6.4. Laukums pie dzīvojamās mājas „Ainavas” Gaiķu pagastā.
7. Ārpus šo noteikumu 6.punktā minētajām vietām ir atļauta īslaicīga sezonāla rakstura preču
pārdošana, tai skaitā kultūras, sporta, reliģisku vai citu pasākumu laikā, veicot tirdzniecību
no transportlīdzekļiem un uz attiecīga pasākuma norises laiku iekārtotām tirdzniecības
vietām. Šajā gadījumā tirdzniecība rakstiski jāsaskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai
tiesisko valdītāju, kā arī pasākuma organizatoru un jāsaņem pašvaldības atļauja ielu
tirdzniecībai.
III.Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
8. Fiziskām personām, kurām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē
saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā atļauts pārdot MK noteikumu Nr.440 7.punktā
minētās preces.
9. Juridiskām un fiziskām personām, kuras:
9.1. reģistrējušas saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībā atļauts pārdot MK noteikumu
Nr.440 7.1.1. – 7.1.3., 7.4. un 7.5.punktos minētās preces, kā arī amatnieku
izstrādājumus un mākslas priekšmetus;
9.2. reģistrējušas saimniecisko darbību, publisku pasākumu laikā publiskās vietās Brocēnu
novada administratīvajā teritorijā, atļauts pārdot pārtikas preces atbilstoši MK noteikumu
Nr.440 6.punkta nosacījumiem, kā arī publiskā pasākuma tematikai atbilstošas
nepārtikas preces, alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus.
IV. Tirdzniecības vietu iekārtošanas un saskaņošanas kārtība
10. Pašvaldība saskaņo un izsniedz atļaujas:
10.1. ielu tirdzniecībai publiskās vietās,
10.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskos pasākumos publiskās
vietās,
10.3. tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta,
10.4. tirdzniecības organizatoriem ielu tirdzniecības organizēšanai.
11. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu šo noteikumu 10.punktā minēto darbību veikšanai:
11.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz MK noteikumu Nr.440 15.punktā minēto
informāciju un dokumentus,
11.2. Tirdzniecības organizators iesniedz MK noteikumu Nr.440 19.punktā minēto
informāciju un dokumentus,
11.3. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno:
11.3.1. dokumenta kopiju, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē;
11.3.2. licences (speciālas atļaujas) kopija, ja uzņēmējdarbības veida veikšanai ir
nepieciešama licence (speciāla atļauja);
11.3.3. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir pieteikta tirdzniecība ar
pašu ražotu lauksaimniecības produkciju;
11.3.4. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tirdzniecība
tiek veikta noteikumu 7.punktā paredzētajā tirdzniecības vietā.
12. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus tirdzniecības dalībnieks vai organizators var
iesniegt arī elektroniski, ievērojot visus nosacījumus par elektronisko dokumentu
noformēšanu.
13. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata un lēmumu par tirdzniecības atļaujas
izsniegšanu vai atteikšanu izsniegt atļauju piecu darba dienu laikā pieņem pašvaldības
izpilddirektors. Izpilddirektora prombūtnes laikā lēmumu pieņem viņu aizstājošā persona.
14. Ja iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, izpilddirektors nosaka
termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot iesniedzējam. Ja iesniedzējs noteiktajā termiņā
nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas. Iesniegtie
dokumenti tiek atgriezti pēc iesniedzēja pieprasījuma.
15. Brocēnu novada pašvaldības izpilddirektors neizsniedz atļauju, ja:
15.1. atbilstoši saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām nav iesniegti visi
nepieciešamie dokumenti;
15.2. Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir noteikti ierobežojumi konkrētajam
tirdzniecības veidam;
15.3. nav samaksāta pašvaldības nodeva;

15.4. iesniedzējs atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
15.5. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
16. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk par 3(trīs) kalendāra
mēnešiem pēc kārtas.
17. Atļauju tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas par ielu tirdzniecību samaksas, ja tāda paredzēta
šajos noteikumos.
V.

Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības
nodrošināšanā

18. Tirdzniecības veicējam pēc sabiedriskās kārtības sargu, kā arī pēc kontrolējošo iestāžu
amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda:
18.1. tirdzniecības atļauja, personu apliecinošs dokuments;
18.2. tirdzniecības preču izcelsmi apliecinoši dokumenti, izņemot, ja tiek tirgoti savvaļas
augi, ogas, sēnes vai rieksti;
18.3. pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas atrašanās dabā.
19. Tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā tirdzniecības laikā un pēc darba beigšanas jāsakārto.
20. Tirdzniecības atļauju aizliegts nodot izmantošanai citām personām.
21. Speciālajām iekārtām un objektiem, kurus izmanto tirdzniecībā, jāatbilst Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām.
22. Speciālās iekārtas un objekti jāuztur kārtībā, tiem jābūt tīriem un bez bojājumiem.
VI.

Nosacījumi ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības
anulēšanai un apturēšanai

23. Pašvaldība ir tiesīga anulēt izsniegto tirdzniecības atļauju, MK noteikumu Nr.440 27.punktā
noteiktajos gadījumos.
24. Pašvaldība ir tiesīga apturēt uz laiku izsniegto tirdzniecības atļauju, ja tiek pārkāpti un/vai
netiek pildīti šo noteikumu V.nodaļā minētie nosacījumi. Atļaujas darbība tiek apturēta uz
laiku līdz konstatētais pārkāpums tiek novērsts.
25. Anulējot tirdzniecības atļauju vai apturot uz laiku pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
26. Lēmumu par atļaujas anulēšanu un darbības apturēšanu pieņem izpilddirektors ne vēlāk kā 1
(viens) mēneša laikā pēc pārkāpuma atklāšanās.
VII. Nodevas likme par ielu tirdzniecību publiskās vietās, maksāšanas kārtība,
atvieglojumi un kontrole
27. Nodevas likme mēnesī par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecības vietā šo
noteikumu 8.punktā minētajām personām ir Ls 5,00. Nodevas likme nedēļā par vienas
tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecības vietā šo noteikumu 8.punktā minētajām
personām ir Ls 2,00.
28. Nodevas likme mēnesī par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecības vietā šo
noteikumu 9.1.punktā minētajām personām ir Ls 5,00. Nodevas likme nedēļā par vienas
tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecības vietā šo noteikumu 9.1.punktā minētajām
personām ir Ls 2,00.
29. Nodevas likme dienā par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu publisku pasākumu laikā
publiskās vietās šo noteikumu 9.2.punktā minētajām personām:
29.1. Tirgojoties ar pārtikas precēm un pasākuma tematikai atbilstošām nepārtikas precēm ir
Ls 3,00;
29.2. Tirgojoties ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem ir Ls 20,00.
30. Nodevas likme mēnesī par tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta:
30.1. Tirgojoties ar pārtikas precēm ir Ls 7,00;
30.2. Tirgojoties ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem ir Ls 30,00.
31. Nodevas likme nedēļā par tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta:
31.1. Tirgojoties ar pārtikas precēm ir Ls 4,00;
31.2. Tirgojoties ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem ir Ls 15,00.
32. 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.

33. Nodeva maksājama Brocēnu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. LV90000024417, kontā
Nr. LV64HABA0551031887712, A/S „Swedbank”, kods HABALV2X.
VIII. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas kārtība
34. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem iestājas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
noteiktā atbildība.
35. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata novada pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
36. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu pildīšanas, kā
arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību
aktiem.
37. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Brocēnu novada pašvaldības domē.
38. Lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.
IX. Noslēguma jautājumi
39. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
40. Atzīt par spēku zaudējušiem Brocēnu novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošos
noteikumus Nr.18 „Par tirdzniecību un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās
Brocēnu novadā”.
41. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz to termiņa
beigām.

Domes priekšsēdētājs

A.Mēters

Pielikums Nr. 1
Brocēnu novada pašvaldības
18.01.2012. sēdes Nr.1,
Saistošajiem noteikumiem Nr.1

Brocēnu novada pašvaldībai
Lielcieceres ielā 3, Brocēni, Brocēnu novadā
_____________________________________
juridiskas personas nosaukums,
fiziskas personas vārds, uzvārds
_____________________________________
juridiskas personas reģ. Nr, /fiziskas personas kods /
nodokļu maksātāja reģ. apliecības Nr./ patenta Nr.
_________________________________
Adrese
________________________
kontakttālrunis

pieteikums
tirdzniecībai publiskā vietā Brocēnu novadā
Lūdzu Brocēnu novada pašvaldību izskatīt iespēju piešķirt tirdzniecības vietu _____
kv.m. platībā Brocēnu novada, ____________________ vai ___________________ vai
_____________, tirdzniecībai ar _____________________________________, laika posmā no
_______.gada “___.”______________ plkst. _______ līdz ______.gada “___.”_____________
plkst. ____
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Brocēnu novada pašvaldības Saistošajiem
noteikumiem un citiem LR spēkā esošo normatīvajiem aktiem, kas nosaka tirdzniecības kārtību
publiskās vietās.
Pielikumā:
 Juridiskās personas reģistrācijas apliecības vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības vai
patenta kopija- ___ lapa.
 Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamo speciālo atļauju (licenču) kopijas ___ lapas.
 Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kases aparāta tehniskās pases kopija- ___
lapa.
 Limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par
zemes lietošanas tiesībām, lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi, kopija- ___ lapa.
 Pārtikas un veterinārā dienesta izziņas (ja tiek tirgotas pārtikas preces) kopija- ___ lapas.
 Dokuments, kas apliecina pašvaldības nodevas samaksu vai dokuments, kas apliecina
atbrīvojumu no pašvaldības nodevas samaksas ____ lapa.

_____.gada “___.”__________
z.v.

________________
paraksts

Pielikums Nr. 2
Brocēnu novada pašvaldības
18.01.2012. sēdes Nr. 1,
Saistošajiem noteikumiem Nr.1

Latvijas Republika
BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851
tālrunis 63865332, 63807300, fakss 63807298, e-pasts: dome@broceni.lv

_____ Nr.____
______________________________________________
juridiskas personas nosaukums,
fiziskas personas vārds, uzvārds
____________________________________________
juridiskas personas reģ. Nr, /fiziskas personas kods /
nodokļu maksātāja reģ. apliecības Nr./ patenta Nr.
____________________________________________
Adrese

Atļauja
tirdzniecībai publiskā vietā Brocēnu novadā
Brocēnu novada pašvaldība atļauj veikt tirdzniecību – ielu tirdzniecību/tirdzniecību publiskā
vietā publisku pasākumu laikā/ tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Tirgotāja vārds, uzvārds, telefons _____________
Preču vai savu ražojumu nosaukums ______________
Tirdzniecības vieta ____________
Tirgotājs ir atbildīgs par Brocēnu novada saistošo noteikumu un citu LR spēkā esošo normatīvo
aktu ievērošanu.
Atļauja derīga no _______.gada “___.”______________ plkst. _______ līdz ______.gada
“___.”_____________ plkst. ________, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un / vai
reģistrācijas apliecību.
Brocēnu novada pašvaldības izpilddirektors ___________
z.v. /____________/

Latvijas Republika
BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851
tālrunis 63865332, 63807300, fakss 63807298, e-pasts: dome@broceni.lv

18.01.2012. saistošo noteikumu Nr.1 „Par ielu tirdzniecību un nodevas
apmēru par ielu tirdzniecību Brocēnu novadā” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai izpildītu pienākumus, kuri
pašvaldībai noteikti normatīvajos aktos, un regulētu kārtību, kādā
tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar
Brocēnu novada pašvaldību tirdzniecības vietu iekārtošanu, kā arī
noteikt Brocēnu novada administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietas.
2.1.Mainoties normatīvajiem aktiem, kas regulē ar pašvaldību
saskaņojamos tirdzniecības veidus, nepieciešams veikt grozījumus
saistošajos noteikumos. Ja tiek mainīts vairāk par 50% no noteikumiem,
lietderīgāk ir izdot jaunus saistošos noteikumus.
2.2.Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar 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.
2.3. Saistošo noteikumu mērķis ir uzlabot ielu tirdzniecības kārtību un
sekmētu saimniecisko darbību, pārdodot preces Brocēnu novadā.
2.4. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks
vai tirdzniecības organizators ar Brocēnu novada pašvaldību saskaņo
ielu tirdzniecības vietu iekārtošanu vai tirdzniecību, tirdzniecības
dalībnieka pienākumus kārtības nodrošināšanai, realizējamās preču
grupas tirdzniecības vietās un nosacījumus novada pašvaldības izdotās
tirdzniecības atļaujas apturēšanai uz laiku.
Saistošo noteikumu projekts neietekmēs esošo pašvaldības budžetu.

Saistošajos noteikumos ietvertais tiesiskais regulējums attiecināms uz
ielu tirdzniecības dalībniekiem un ielu tirdzniecības organizētājiem.
Noteikumi rada jaunas tiesības un uzliek pienākumus ielu tirdzniecībā,
kā arī nodrošina vienlīdzīgas tiesības un iespējas visiem tirdzniecības
dalībniekiem pašvaldības ierīkotajās tirdzniecības vietās, uzlabojot
pakalpojuma pieejamību.
Jāiesniedz iesniegums Brocēnu novada pašvaldības administrācijā,
pievienojot saistošajos noteikumos norādītos dokumentus.
Nav attiecināms uz projekta saturu

A.Mēters

