1. pielikums
2014 .gada 27. marta un 29.maija
Preiļu novada pašvaldības
Saistošajiem noteikumiem Nr.2014/13
1. Tirdzniecības dalībnieks (rakstīt drukātiem burtiem)
_________________________________________________________________
(juridiskas personas nosaukums, reģ. Nr. , vai fiziskas personas vārds, uzvārds,
personas kods, individuāla darba veicēja reģ. Nr.,)
2. Kontaktinformācija
___________________________________________________________________
(adrese, kontakttalrunis, e-pasts)
IESNIEGUMS
Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un/vai izsniegt
atļauju ielu tirdzniecībai
Preiļu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā:
____________________________________________________________________
(tirdzniecības vieta adrese)
Laikā periodā no 201__.gada ___.____________ līdz 201__.gada __.______________.
Laikā no plkst.______
līdz plkst._______.
Tirdzniecību veikšu
________________________________________________________________
(no galdiņa, mašīnas, iekārtotas vietas utt.)
Tirdzniecībai paredzēto preču grupas (pasvītrot vajadzīgo):
• augkopības produkti;
• lopkopības produkti;
• svaigi zvejas produkti;
• biškopības produkti;
• grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;
• Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos augošie dažādu sugu
skuju koki, puķu un dārzeņu stādi,
• dēsti, sīpoli, gurni, ziemcietes un sēklas;
• augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;
• mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības
produkcijas;
• mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas,
kas paredzētas meža
atjaunošanai);
• savvaļas ogas, augli, rieksti, sēnes un ziedi;
• lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;
• lietotas personiskās mantas;
• rūpnieciski ražotas pārtikas preces;
• rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības
izstrādājumi;
bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;
alus un alkoholiskie dzērieni;
tabakas izstrādājumi;
saldējumu no speciālām iekārtām;
loterijas biļetes;
galda spēles un spēles;
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;
pārējie (norādīt, kādi)__________________________________________ .

Pielikumā:
• saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija
(uzrādot oriģinālu), izņemot publisko personu, vai fizisku personu, kurai
atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav
jāreģistrē saimnieciskā darbība,
• apliecinājumu, kā persona neveic saimniecisko darbību;
• dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot
oriģinālu);
• licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši
normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama
licence;
• zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja
ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz
tikai fiziska persona;
• ar Būvvaldi saskaņotu tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas
vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;
• saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
• saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu
pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas
pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība
vai tās dibināta iestāde;
• pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja
tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.
Apliecinu, ka sniegtā
informācija ir pilnīga un
patiesa.
*________________________
(datums)
*_______________________
(paraksts)
* Iesnieguma rekvizītus „paraksts” un datums” neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu

