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2011.gada 24.martā                          Saistošie noteikumi Nr.9/2011 

Alūksnē                           apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

       24.03.2011. lēmumu Nr.125 

 (protokols Nr.4, 25.p.) 

 

 

Grozījumi: Saistošie noteikumi Nr.1/2015 

                    apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

                    2015.gada 29.janvāra lēmumu Nr.18 

                    protokols Nr.2, 15.p. 

 

Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu,  

Ministru kabineta 12.05.2010.noteikumu Nr.440,  

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, 

kas saskaņojami ar pašvaldību,  

un tirdzniecības organizēšanas kārtība” 9.punktu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1.ielu tirdzniecības vietas Alūksnes novada administratīvajā teritorijā; 

1.2.tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības 

nodrošināšanai; 

1.3.tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 

1.4.kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana; 

1.5.nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora 

atļaujas apturēšanai uz laiku; 

1.6.gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības 

dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, ja ielu 

tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā 

nekustamajā īpašumā; 

1.7.kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss. 

2. Šie noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai vai juridiskai personai visā Alūksnes novada 

administratīvajā teritorijā, kura vēlas saņemt pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības 

vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības 

organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu. 



3. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku 

atļauju. 

 

II. Ielu tirdzniecības vietas 

 

4. Alūksnes novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas: 

4.1.Annas pagastā: 

4.1.1.  „Ezeriņos”, kadastra Nr.3644 004 0072 (laukums pirms kapsētas „Ezeriņi”) 

(pielikums Nr. 5); 

4.1.2. „Smiltīs”, kadastra Nr. 3644 004 0073 (laukums pie Annas pagasta pārvaldes 

administratīvās ēkas) (pielikums Nr. 6); 

4.2.Ilzenes pagastā: „Ceļš „Jaunozoli – Zīles””, kadastra Nr. 3652 005 0278 (pielikums Nr. 

7); 

4.3.Jaunalūksnes pagastā: 

4.3.1. „Bejas skolā”, Bejā, kadastra Nr. 3656 010 0214 (pielikums Nr. 8); 

4.3.2. „Dainās”, kadastra Nr. 3656 010 0211 (pielikums Nr. 9); 

4.3.3. „Dālderos”, kadastra Nr. 3656 003 0080 (pielikums Nr. 10); 

4.4.Jaunannas pagastā: „Meijeros”, Meijeros, kadastra Nr. 3658 002 0251 (pielikums Nr. 11); 

4.5.Jaunlaicenes pagastā: „Jaunlaicenes parkā”, kadastra Nr. 3660 002 0256 (pielikums Nr. 

12); 

4.6.Kalncempju pagastā: „Cempjos”, kadastra Nr. 3664 004 0204 (pielikums Nr. 13); 

4.7.Liepnas pagastā: „Pagasta zemē”,  kadastra Nr.  3668 010 0525  (pielikums Nr. 14); 

4.8.Malienas pagastā: „Brencos”, kadastra Nr. 3672 002 0094 (pielikums Nr. 15); 

4.9.Mālupes pagastā: „Austriņos”, kadastra Nr. 3674 002 0146 (pielikums Nr. 16); 

4.10. Mārkalnes pagastā: „Lakstīgalās”, kadastra Nr. 3676 005 0203 (pielikums Nr. 

17); 

4.11. Pededzes pagastā: 

4.11.1. „Krustcelēs”, kadastra Nr. 3680 007 0215 (laukums pie Pededzes tautas nama) 

(pielikums Nr. 18); 

4.11.2. „Eglainē 7”, kadastra Nr. 3680 009 0084 (Kūdupes kapsētā) (pielikums Nr. 19); 

4.11.3. „Mihailovā”, kadastra Nr. 3680 004 0131 (Ķuršu ciema estrādē) (pielikums Nr. 

20); 

4.11.4. „Stāvlaukumā”, kadastra Nr. 3680 007 0214 (pielikums Nr. 21); 

4.12. Veclaicenes pagastā: „Centrā”, kadastra Nr. 3688 003 0134 (pielikums Nr. 22); 

4.13. Ziemera pagastā: „Tīksmēs”, Māriņkalnā, kadastra Nr. 3696 005 0266 (pielikums Nr. 

23). 

 

5. Papildus šo noteikumu 4.punktā noteiktajām ielu tirdzniecības vietām, ielu tirdzniecības 

vietas īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu publisku 

pasākumu laikā nosaka Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisija (turpmāk – 

Licencēšanas komisija). 

 
III. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas 

 

6. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, noteiktajās tirdzniecības vietās tirdzniecības 

dalībniekiem:  

6.1.juridiskajām un fiziskajām personām, izņemot tās fiziskās personas, kurām atbilstoši 

nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā 

darbība, ir atļauts pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces. 

6.2.fiziskajām personām, kurām nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, atļauts pārdot 2010.gada 

12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7. punktā noteiktās 

preču grupas. 

 



IV. Tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtība 

 

7. Pašvaldība izsniedz šādas atļaujas realizējamo preču grupām ielu tirdzniecībai publiskās 

vietās:  

7.1.ielu tirdzniecībai publiskās vietās; 

7.2.sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā; 

7.3.īslaicīgai preču pārdošanai (t.i. ielu tirdzniecība vienā vietā vai adresē, kas paredzēta ne 

vairāk kā 3 dienas, tirdzniecībai kalendārajā gadā nepārsniedzot 24 dienas), tajā skaitā 

kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu publisku pasākumu norises laikā un vietā; 

7.4.no pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem; 

7.5.ielu tirdzniecības organizēšanai. 

8. Tirdzniecības dalībnieks, lai saņemtu pašvaldības atļauju: 

8.1.ielu tirdzniecībai, Alūksnes novada pašvaldībā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniedz 

iesniegumu un norāda Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības 

organizēšanas kārtību” 15.punktā norādīto informāciju; 

8.2.tirdzniecības organizēšanai, Alūksnes novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu un norāda 

Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

19.punktā norādīto informāciju. 

9. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu 

tirdzniecības organizēšanai (izņemot 10.punktā noteikto) pieņem Licencēšanas komisija. 

10. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai īslaicīgu 

preču pārdošanai Alūksnes novada pagasta pārvalžu teritorijā (izņemot atļaujas izsniegšanu 

publiskiem pasākumiem) pieņem Alūksnes novada pašvaldības attiecīgās pagasta pārvaldes 

vadītājs. 

11. Licencēšanas komisija vai attiecīgās Alūksnes novada pagasta pārvaldes vadītājs izskata 

tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora iesniegumu (pielikumi Nr. 1, 2, 3 un 

4) un nepieciešamos dokumentus tirdzniecības atļaujas saņemšanai, pieņem lēmumu un 

pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā izsniedz rakstisku atļauju 5 (piecu) darba dienu 

laikā. 

12. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā par 1 (vienu) gadu. 

13. Tirdzniecības atļauju izsniedz pēc pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās 

samaksas, kas ir samaksājama saskaņā ar Alūksnes novada domes saistošajiem noteikumiem 

par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.1/2015, kas apstiprināti ar 2015.gada 29.janvāra  

lēmumu Nr.18, protokols Nr.2, 15.p., kas stājas spēkā ar 04.03.2015.) 
14. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā 

nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu par katru 

pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, 

maksā tirdzniecības organizators. 

15. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu 

tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt pašvaldības 

nodevu par tirdzniecību publiskās vietās divkāršā apmērā. 

 

V. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība 

 

16. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā: 

16.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, vai juridiskās 

personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, 

elektroniskā pasta adresi; 

16.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 

16.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu. 



17. Tirgus plānu saskaņo Alūksnes novada dome. 

18. Tirgus pārvaldītāja pienākums ir izstrādāt un saskaņot ar pašvaldību tirgus noteikumus. 

19. Pēc saskaņotu tirgus noteikumu saņemšanas, persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu. 

20. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, 

Alūksnes novada dome pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam 

tirgum. 
 

VI. Nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības  

vai tirdzniecības organizatora atļaujas apturēšanai uz laiku 

 

21. Licencēšanas komisija vai attiecīgās Alūksnes novada pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs, 

atbilstoši savai kompetencei var pieprasīt, lai tirdzniecības veicējs pārtrauc darbību un 

atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku, par to informējot ielu tirdzniecības atļaujas 

izsniedzēju, šādos gadījumos: 

21.1. sakarā ar pašvaldībā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada 

remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);  

21.2. sakarā ar paredzētajiem publiskajiem pasākumiem; 

21.3. ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai; 

21.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai. 

22. Apturot tirdzniecības atļaujas darbību, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.  

 

VII. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības  

organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai 

 

23. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs: 

23.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā; 

23.2. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu; 

23.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu; 

23.4. par šajos noteikumos noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un 

piekļuves nodrošināšanu; 

23.5. par saskaņotās tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma ievērošanu; 

23.6. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap 

tirdzniecības vietu un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos atkritumu urnu 

izvietošanu; 

23.7. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, 

atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;  

23.8. 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; 

23.9. tirdzniecības laikā tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas tai 

jābūt sakoptai.  

  

24. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs: 

24.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un platības patvaļīgu palielināšanu; 

24.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu; 

24.3. par saskaņotā tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma nodrošināšanu; 

24.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās un atkritumu urnu 

izvietošanu; 

24.5. par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc 

darba beigšanas.  

25. Tirdzniecības organizatoram un tirdzniecības dalībniekam aizliegts: 

25.1. bojāt vides un apstādījumu elementus; 



25.2. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu un 

pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu; 

25.3. pārdot dzērienus stikla iepakojumā tirdzniecībai publisko pasākumu laikā; 

25.4. aizsegt stacionāru reklāmas objektu; 

25.5. neatļautās vietās izvietot slēgtas teltis, noliktavas, nojumes ar nolaižamām sienām 

vai cita veida norobežojošas konstrukcijas. 

26. Ielu tirdzniecības vietā jābūt tirdzniecības atļaujai.  

 

VIII. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu  

un noteikumu izpildes kontrole 

  

27. Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie likumā paredzētās 

atbildības. 

28. Par šo noteikumu pārkāpumiem, kas nav paredzēti 27.punktā, var uzlikt šādu administratīvo 

sodu: 

28.1. par 23.un 24.punkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

fiziskajām personām – 14,00 EUR, bet juridiskajām personām – 71,00 EUR; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.1/2015, kas apstiprināti ar 2015.gada 29.janvāra  

lēmumu Nr.18, protokols Nr.2, 15.p., kas stājas spēkā ar 04.03.2015.) 
28.2. par 23.un 24.punkta prasību neievērošanu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek 

naudas sodu fiziskajām personām – 28,00 EUR, bet juridiskajām personām – 140,00 

EUR. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.1/2015, kas apstiprināti ar 2015.gada 29.janvāra  

lēmumu Nr.18, protokols Nr.2, 15.p., kas stājas spēkā ar 04.03.2015.) 
29. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Alūksnes novada pašvaldības policija vai 

pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.  

30. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu. Administratīvā 

pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksu.  

31.  Administratīvā soda samaksāšana neatbrīvo noteikumu pārkāpēju no noteikumu izpildes, kā 

arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

 

IX. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana 
  

32. Licencēšanas komisijas un Alūksnes novada pašvaldības attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāja 

izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Alūksnes novada domē. 

33. Alūksnes novada domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko 

rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

IX. Noslēguma jautājumi 

 

34. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

35. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē: 

35.1. Alūksnes pilsētas domes 27.07.2000. saistošie noteikumi Nr. 13 „Par tirdzniecību 

publiskās vietās Alūksnes pilsētā”; 

35.2. Alsviķu pagasta padomes 28.11.2002. saistošie noteikumi Nr. 2 „Noteikumi par 

tirdzniecību publiskās vietās Alsviķu pagastā”. 

36. Tirgus pārvaldītājs divu mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās nodrošina 

tirgus dokumentācijas prasību atbilstību saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām.  

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 



 

 

Pielikums Nr. 1 

Alūksnes novada domes 24.03.2011. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.9/2011 

 

 

Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijai 

 

no________________________________________ 

(fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai 

 

__________________________________________ 

juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas Nr. 

 

__________________________________________ 

adrese 

 

I E S N I E G U M S 

par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai  

 

 

Tirdzniecības norises vieta, laiks, ilgums ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Realizējamās preces ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Saskaņojums ar tirdzniecības organizēšanas vietas īpašnieku ____________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Saskaņojums ar publiska pasākuma organizatoru, ja tirdzniecība notiek pasākuma laikā 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Pielikumā: saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija, vai fiziskas 

personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību. 

 

 

 

______________________      ____________________

 (datums)       (paraksts) 

 



 

 

Pielikums Nr. 2 

Alūksnes novada domes 24.03.2011. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.9/2011 

 

 

Alūksnes novada pašvaldības_____________________ 

pagasta pārvaldei 

 

no________________________________________ 

(fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai 

 

__________________________________________ 

juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas Nr. 

 

__________________________________________ 

juridiskā adrese 

 

 

I E S N I E G U M S 

par atļaujas izsniegšanu īslaicīgai ielu tirdzniecībai  

 

 

Tirdzniecības norises vieta, laiks, ilgums ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Realizējamās preces ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Saskaņojums ar tirdzniecības organizēšanas vietas īpašnieku ____________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Pielikumā: saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija, vai fiziskas 

personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību. 

 

 

 

______________________      ____________________

 (datums)       (paraksts) 

 



 

 

Pielikums Nr. 3 

Alūksnes novada domes 24.03.2011. 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2011 

 

Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijai 

 

 

__________________________________________ 

juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas Nr. 

 

__________________________________________ 

juridiskā adrese 

 

I E S N I E G U M S 

par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta 

 

 

Pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts, laiks 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Realizējamās preces ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Saskaņojums ar tirdzniecības organizēšanas vietas īpašnieku ____________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

Pielikumā: saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija. 

 

 

 

______________________      ____________________

 (datums)       (paraksts) 

 



 

 

Pielikums Nr. 4 

Alūksnes novada domes 24.03.2011. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.9/2011 

 

 

Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijai 

 

__________________________________________ 

juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas Nr. 

 

__________________________________________ 

adrese 

 

 

 

I E S N I E G U M S 

par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecības organizēšanai  

 

 

Paredzētā tirdzniecības organizēšanas vieta, norises laiks, ilgums 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Tirdzniecībā paredzēto preču grupas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Saskaņojums ar tirdzniecības organizēšanas vietas īpašnieku ____________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Saskaņojums ar publiska pasākuma organizatoru, ja tirdzniecība notiek pasākuma laikā 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Pielikumā: 1) tirdzniecības dalībnieku saraksts (saskaņā ar Ministru kabineta 

12.05.2010.noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”15.1.apakšpunktu  

2) saimnieciskās darbības apliecinoša dokumenta kopija tirdzniecības organizatoram 

 

 

 

______________________      ____________________

 (datums)       (paraksts) 
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Malienas pagasta ielu tizniecibas viehs
nekustamais ipa5ums'Brenci'
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Mdlupes pagasta ielu tizniecibas vietas
nekustamais ipasums austrini'
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Mdrkalnes pagasta ielu tizniecibas vietas
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