Latvijas Republika
BROCĒNU NOVADA
DOME
Reģ.Nr.90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851, tālr. 638 65332, 63807300, fakss
63807298, e-pasts: broceni@saldus.lv
Brocēnos
2009. gada 21. oktobrī
Saistošie noteikumi Nr. 18
apstiprināti ar Brocēnu novada domes
2009. gada 21. oktobra
sēdes lēmumu (prot. Nr.16, 14.§)

Par tirdzniecību un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās
Brocēnu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 3.punktu un
Likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 4.punktu

1. Noteikumos lietotie termini
1.1.Tirdzniecības atļauja – Brocēnu novada pašvaldības izsniegta speciāla rakstveida atļauja,
kas apliecina, ka juridiska vai fiziska persona ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saskaņojusi
ar pašvaldību tirdzniecības vietu, laiku un tirdzniecībai paredzētās preces un savus ražojumus,
un, pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas, pilnā apmērā samaksājusi pašvaldības nodevu par
tirdzniecību publiskā vietā vai iesniedz dokumentu par atbrīvojumu no pašvaldības nodevas par
tirdzniecību publiskā vietā maksāšanas.
1.2.Tirgotāji – Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas juridiskas
personas un fiziskas personas, kas saskaņā ar statūtiem, patentiem, reģistrācijas apliecībām vai
izziņām, pēc pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksāšanas vai iesniedz
dokumentu par atbrīvojumu no pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskā vietā maksāšanas
un atļaujas par tirdzniecību publiskās vietās saņemšanas, realizē preces vai savus ražojumus
šajos noteikumos noteiktajās vietās un kārtībā.
2.Vispārīgie jautājumi
2.1. Šie noteikumi attiecas uz visiem tirgotājiem, kuri vēlas realizēt preces vai savus ražojumus
Brocēnu novada pašvaldības noteiktajās publiskās tirdzniecības vietās šajos noteikumos
noteiktajā kārtībā.
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2.2. Šie noteikumi nosaka tirdzniecības atļaujas saņemšanas un tirdzniecības kārtību publiskās
tirdzniecības vietās. Noteikumi nosaka arī nodevu par tirdzniecību publiskās vietās apmērus un
maksāšanas kārtību.
2.3. Par LR spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un kārtības nodrošināšanu
tirdzniecības vietā ir atbildīgs Tirgotājs.
3. Kārtība kādā izsniedz tirdzniecības atļaujas
3.1. Pašvaldība izsniedz atļaujas
3.1.1. ielu tirdzniecībai;
3.1.2. izbraukuma tirdzniecībai;
3.1.3. tirdzniecībai gadatirgos.
3.2. Pieteikumu tirdzniecībai publiskās vietās Brocēnu novadā iesniedz Brocēnu novada domē,
tajā norādot:
3.2.1. pieteikuma iesniedzēju (tirgotāju)- juridiskas personas nosaukumu, reģistrācijas Nr.,
adresi; fiziskas personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; nodokļa
maksātāja reģistrācijas apliecību;
3.2.2. preču un savu ražojumu nosaukumu;
3.2.3. tirdzniecības norises laiku un ilgumu;
3.2.4. iespējamās tirdzniecības vietas un nepieciešamo tirdzniecības platību.
3.3. Pieteikumam pievieno sekojošu dokumentu apliecinātas kopijas (vai iesniedz kopijas
uzrādot oriģinālus), atbilstoši tirdzniecības veidam, precēm un saviem ražojumiem:
3.3.1. juridiskās personas reģistrācijas apliecību vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību
vai patentu.
3.3.2. atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās speciālās atļaujas (licences);
3.3.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kases aparāta tehnisko pasi;
3.3.4. limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauju vai izziņu par
zemes lietošanas tiesībām, lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi;
3.3.5. Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu, ja tiek tirgotas pārtikas preces;
3.3.6. dokumentu, kas apliecina pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksu
(ja atļauja par tirdzniecību publiskā vietā netiek izsniegta, tad samaksātā nodeva tiek atmaksāta);
3.3.7. citus dokumentus, ja tādus paredz spēkā esošie tiesību akti.
3.4. Pieteikums ar visiem nepieciešamiem dokumentiem iesniedzams Brocēnu novada
pašvaldībā vismaz 10 (desmit) dienas pirms attiecīgā pasākuma.
3.5. Pieteikuma veidlapas (Pielikums nr.1) var saņemt Brocēnu pašvaldības mājaslapā internetā
www.broceni.lv vai Informācijas centrā.
3.6. Pieteikumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu izskata un attiecīgu lēmumu pieņem
izpilddirektors 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu attiecīgajā gadījumā nepieciešamo 3.2.un
3.3.punktā atrunāto dokumentu saņemšanas.
3.7. Atļauja ir noformējama un izsniedzama 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgās
amatpersonas lēmuma pieņemšanas saskaņā ar šo noteikumu 3.6.punktu.
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3.8. Tirdzniecības atļaujā (Pielikums Nr.2) norāda:
3.8.1. tirdzniecības atļaujas saņēmēju - juridiskas personas nosaukumu, reģistrācijas Nr. adresi;
fiziskas personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi;
3.8.2. tirdzniecībai paredzētās preces un savus ražojumus;
3.8.3. tirdzniecības norises datumu un laiku;
3.8.4. tirdzniecības vietu;
3.8.5. tirdzniecības atļaujas izsniegšanas datumu un derīguma termiņu.
3.9. Atļauja var netikt izsniegta, ja tirdzniecības vietā ir tirgotāju pārblīvētība un trūkst vietas
normālai tirdzniecības nodrošināšanai, kā arī lai netiktu apdraudēta cilvēku un satiksmes
drošība.
4.Tirdzniecības atļaujas derīguma termiņš
4.1. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāku par trīs kalendāriem
mēnešiem pēc kārtas. Pēc atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās jāsaņem jauna atļauja.
4.2. Atļauju aizliegts nodot izmantošanai citām juridiskām vai fiziskām personām.
5. Tirdzniecības atļaujas pārreģistrācija
5.1. Ja ir konstatētas izmaiņas pirmreizēji iesniegtajos dokumentos un / vai ir stājušies spēkā
grozījumi LR spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas bija par pamatu pirmreizējas atļaujas
izsniegšanai, Brocēnu novada pašvaldība pārreģistrē spēkā esošo atļauju, nepagarinot tās
derīguma termiņu.
5.2. Atļaujas pārreģistrācija veicama uz atbildīgās amatpersonas atsevišķa lēmuma pamata,
ievērojot vispārējos noteikumus par pieteikuma izskatīšanu.
5.3. Atļaujas pārreģistrācija šajos noteikumos atrunātajā kārtībā ir veicama tikai tad, ja tai
rakstiski ir piekritis Tirgotājs, pretējā gadījumā šo noteikumu 5.1.punktā norādītās konstatētās
izmaiņas ir pamats atļaujas anulēšanai saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu.
6. Tirdzniecības atļaujas anulēšana vai darbības apturēšana
6.1. Brocēnu novada domes izpilddirektors var pieņemt lēmumu par izsniegtās atļaujas
anulēšanu, ja:
6.1.1. Tirgotājs neizpilda un/vai pārkāpj likumdošanas aktos noteikto un šajos noteikumos
noteiktās prasības, ko apliecina kompetentas institūcijas (amatpersonas) izdotais spēkā stājušais
lēmums;
6.1.2. tirgotājs sniedzis apzināti nepatiesas ziņas;
6.1.3. patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta;
6.1.4. bez saskaņošanas ar Brocēnu novada domi mainītas sākotnēji tirdzniecībai paredzētās
preces un/vai savi ražojumi;
6.1.5. tirdzniecības atļauja nozaudēta;
6.1.6. Tirgotājs nav sniedzis piekrišanu atļaujas pārreģistrācijai šajos noteikumos atrunātajā
kārtībā un gadījumos.
6.2. Anulējot atļauju, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta
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6.3. Brocēnu novada dome (tās pilnvarotās personas) var pieprasīt, lai tirgotājs atbrīvo konkrēto
tirdzniecības vietu uz laiku šādos gadījumos:
6.3.1. sakarā ar novadā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas
fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);
6.3.2. sakarā ar paredzētajiem masu pasākumiem;
6.3.3. ja tas nepieciešams novada attīstības projektu realizācijai.
6.4. Ja Brocēnu novada dome (tās pilnvarota persona) plāno izmantot šo noteikumu 6.3. punktā
paredzētās iespējas ilgāk, par 7(septiņām dienām) pēc kārtas, tad uz paredzēto laiku tirgotājiem
tiek ierādīta cita tirdzniecības vieta.
7. Ielu tirdzniecība
7.1. Ielu tirdzniecības vietās atļauts realizēt tikai Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra
noteikumos Nr.388 „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības
vietās un izbraukumos” 7.punktā minētās preces.
7.2. Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir sekojošas ielu tirdzniecības norises
vietas:
7.2.1. Lielcieceres iela 13, Brocēni (stāvlaukums pretīm Kultūras centram).
7.2.2. Laukums pie Blīdenes kultūras nama „Ievas” Blīdenes pagastā.
7.2.3. Stāvlaukums pie „Kantora ēkas” Remtes pagastā.
7.2.4. Laukums pie dzīvojamās mājas „Ainavas” Gaiķu pagastā.
7.3. Ja tirdzniecība plānota pasākumā, kas organizēts personām, kuras jaunākas par 18 gadiem,
netiek izsniegta izbraukuma tirdzniecības atļauja alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu
tirdzniecībai.
8. Gadatirgi un izbraukuma tirdzniecība
8.1. Gadatirgus un izbraukuma tirdzniecību ir tiesīga organizēt Brocēnu novada pašvaldība,
juridiskās un fiziskās personas šajos noteikumos un LR likumdošanā noteiktā kārtībā.
8.2. Uz gadatirgus un izbraukuma tirdzniecības pieteikšanas kārtību ir attiecināmas šo
noteikumu 3.2.un 3.3.punktu prasības.
8.3. Atļauju tirdzniecībai gadatirgū un izbraukuma tirdzniecībā publiskā vietā tirgotājs saņem
Brocēnu novada domē.
9. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
9.1. Nodevas likme mēnesī par vienas vietas izmantošanu ielu tirdzniecības vietās:
9.1.1. Ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem un lietišķās mākslas un daiļamatniecības
izstrādājumiem
5.00 LVL
9.1.2. Ar ziediem
5.00 LVL
9.1.3. Ar pašu izaudzētiem augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem
5.00 LVL
9.1.4. Ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm un riekstiem
5.00 LVL
9.1.5. Ar kvasu no cisternām (mucām)
100.00 LVL
9.1.6. Ar alu no cisternām (mucām)
100.00 LVL
9.1.7. Ar saldējumu
5.00 LVL
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9.1.8. Ar bezalkoholiskajiem dzērieniem
9.1.9. Ar dabīgajām sulām
9.1.10. Ar karstām uzkodām (piemēram, pīrādziņi)
9.1.11. Ar preses izdevumiem

100.00 LVL
5.00 LVL
5.00 LVL
5.00 LVL

9.2.Nodevas likme dienā par vienas vietas izmantošanu izbraukuma tirdzniecības vietās un
tirdzniecībai gadatirgos:
9.2.1. Ar pārtikas precēm
3.00 LVL
9.2.2. Ar nepārtikas precēm
3.00 LVL
9.2.3. Ar pašu ražoto vai iegūto produkciju
3.00 LVL
9.2.4. Ar alu
20.00 LVL
9.2.5. Ar alkoholiskajiem dzērieniem
20.00 LVL
9.2.6. Ar tabakas izstrādājumiem
20.00 LVL
9.3. Ja viens tirgotājs veic tirdzniecību ar vairākām preču kategorijām, tad mazākā nodeva tiek
iekļauta lielākajā un tirgotājam ir jāmaksā lielākā nodevas likme no viņa tirgošanai piedāvātajām
precēm.
9.4. No nodevas par tirdzniecību publiskā vietā ir atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, kas
savu dzīvesvietas/ juridisko adresi ir deklarējušas Brocēnu novada administratīvajā teritorijā,
izņemot šo noteikumu 9.1.5., 9.1.6., 9.1.8., 9.2.4., 9.2.5., 9.2.6. punktos norādīto preču
tirgošanai.
10. Tirgotāju pienākumi
10.1.Tirgotājiem jāievēro Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumi Nr.388 „Noteikumi
par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”, šie
noteikumi un citi LR spēkā esošie normatīvie akti un Brocēnu novada domes apstiprinātie
saistošie noteikumi.
10.2. Tirgotājiem ir aizliegts:
10.2.1.veikt tirdzniecību ārpus noteiktās teritorijas;
10.2.2.bojāt vides un sabiedrisko apstādījumu elementus;
10.2.3.traucēt tuvumā esošo iestāžu darbību, kā arī iedzīvotāju mieru;
10.2.4. izmantot skaņas reklāmu.
10.3. Speciālajām iekārtām un objektiem, ko izmanto tirdzniecībai, jāatbilst spēkā esošajām
Latvijas Republikas tiesību normām
10.4. Speciālās iekārtas un objekti jāuztur kārtībā, tiem jābūt tīriem un bez bojājumiem.
Objektus un iekārtas, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi nedrīkst izmantot.
10.5. Tirdzniecības laikā jāuztur kārtība un pēc darba beigšanas, katras dienas beigās, jāsakārto
tirdzniecības vieta un jānovāc visas ar tirdzniecību saistītās iekārtas.
11. Atbildība
11.1. Personas, kas pārkāpj Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumus Nr.388
“Noteikumu par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un
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izbraukumos” un šos noteikumus var tikt sauktas pie administratīvās atbildības un sodītas ar
administratīvo sodu atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām.
11.2. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu pildīšanas,
kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.
12. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
12.1. Izpilddirektora pieņemtus lēmumus, kuri ir administratīvie akti, var apstrīdēt Brocēnu
novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.
12.2. Brocēnu novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt LR tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktā kārtībā.
13. Noslēguma jautājums
13.1. Saistošie noteikumi publicējami Latvijas Republikas likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā
kārtībā un stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā „Brocēnu
novada informācijas lapa”.

Brocēnu novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Mēters
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Pielikums Nr. 1
Brocēnu novada domes
__.__.2009. sēdes Nr. __,
Saistošajiem noteikumiem Nr.__
Brocēnu novada domei
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 domi 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 domes 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 “___.”________ _____________
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z.v. paraksts

Pielikums Nr. 2
Brocēnu novada domes
__.__.2009. sēdes Nr. __,
Saistošajiem noteikumiem Nr.__

Latvijas Republika
Saldus rajons
BROCĒNU NOVADA
DOME
Reģ.Nr.90000024417, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, LV 3851
tālrunis 63865332, 63807300, fakss 63807298;e-pasts: broceni@saldus.lv
AS Latvijas Krājbanka , kods UBALLV2X
norēķinu konts LV54UBAL2221131842001

_____ 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 dome atļauj veikt tirdzniecību – ielu tirdzniecību/izbraukuma
tirdzniecību/tirdzniecību gadatirgos.
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 domes izpilddirektors ___________
z.v. /____________/

