
3.pielikums   

2012. gada 28. jūnija Aglonas novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr. 6 
 

1. Tirdzniecības dalībnieks: 

_____________________________________________________________________

______ 
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr.,) 

_____________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________

____ 
2.Faktiskā adrese: 

_____________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________

______ 

  

3. Kontaktinformācija:  

3.1. tālruņa numurs:_________________________________    

3.2. mobilā tālruņa numurs:___________________________    

3.3. faksa numurs:__________________________________    

3.4. e-pasta adrese:_________________________________   

3.5. patenta numurs:________________________________   

  

IESNIEGUMS 

  

4. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu 

tirdzniecībai Aglonas novada administratīvajā teritorijā  

_____________________________________________________________________

______ 
(tirdzniecības vieta) 

  

Laikā no 202__.gada ____.___________________līdz 202___.gada 

_____.___________________.  

  

Laikā no pulksten _____:____ līdz pulksten ____:_____  

  

Tirdzniecību 

veikšu_______________________________________________________________

_   
(no galdiņa, mašīnas utt.) 

  

5. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas:  

 pašu ražoto lauksaimniecības produkciju; 

 izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus; 

 grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus 

nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus;  

 puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas; 



 augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu;  

 mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas; 

 savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus; 

 mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētās meža 

atjaunošanai); 

 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus; 

 pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības  izstrādājumus; 

 pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu 

 pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus; 

 alu un citus alkoholiskos dzērienus; 

 rūpnieciski ražotas nepārtikas preces; 

 rūpnieciski ražotas pārtikas preces; 

 lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību un blakustiesību objektus, kas reproducēti 

personiskām vajadzībām); 

 grāmatas, preses izdevumi; 

 loterijas biļetes; 

 citas (norādīt, kādas) 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

______ 

Pielikumā:  

 saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot  oriģinālu); 

 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;  

 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 202___.gada ____._____________________  

  

____________________/______________________________________ 
                       (paraksts)                                     (vārds, uzvārds)                                                              

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032010051200440&Req=0101032010051200440&Key=0101032008010200005&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032010051200440&Req=0101032010051200440&Key=0101032006040400266&Hash=

