Ilūkstes pilsētas administrācijai
Tirdzniecības dalībnieks:
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja
reģ. Nr.),

________________________________________________________________________
Faktiskā adrese: __________________________________________________________
Kontaktinformācija:
tālruņa numurs: ____________________
e-pasta adrese:

IESNIEGUMS
IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS SAŅEMŠANAI
 īslaicīgai ielu tirdzniecībai

Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu
tirdzniecībai Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Ilūkstes pilsētas svētkos, Stadiona ielā, Ilūkstē
(tirdzniecības vieta)

Pasākuma norises datums: 2022.gada 9.jūlijā.
Darbalaiks: no 8:00 līdz 15:00.
Tirdzniecību veikšu______________________________________________________,
(no galdiņa, mašīnas, pašvaldības iekārtotā vietā, no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta u.c.)

ir nepieciešams elektroenerģijas pieslēgums__________________kW
Realizējamās preču grupas ( atzīmēt sarakstā, pasvītrot ):
pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:
▪ griezti ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, puķu un dārzeņu stādi, dēsti,
sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas vai
cits________________________________________________________;
▪ izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigi zvejas produkti,
biškopības produkti ( saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu
apriti nelielos apjomos) vai
cits______________________________________________________;
▪ augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls vai
cits______________________________________________________;

▪

mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības
produkcijas vai
cits________________________________________________;
savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi;
mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas
paredzētas meža atjaunošanai);
pašu iegūti svaigi zvejas produkti un medījamie dzīvnieki vai to gaļa;
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;
lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību un blakustiesību objektus, kas
reproducēti personiskām vajadzībām);
pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības
izstrādājumi;
pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni;
alus un citi alkoholiskie dzērieni;
nepārtikas preces;
pārtikas preces;
grāmatas, preses izdevumi;
loterijas biļetes;
citi (norādīt kādi)
_____________________________________________________________________
Pielikumā pievienoti šādi dokumenti:
saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopija vai
apliecinājums, ka pretendents neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu „Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā
arī nenodarbina citas personas;
dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopija;
licences (speciālās atļaujas) kopija, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem,
uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence;
zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija, ja ir pieteikta tirdzniecība
ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona;
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja
tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
saskaņojums 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.
citi dokumenti_________________________________________________
Ar savu parakstu apliecinu, ka visi uzrādītie dokumenti ir autentiski, iesniegumā
sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, par ko uzņemos normatīvajos aktos
paredzēto atbildību.
Datums 202___.gada ____._____________________
____________________/____________________________________
(paraksts)

(vārds, uzvārds)

