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APSTIPRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē

2011.gada 31.martā
(protokols Nr.3   1.§)

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.2
„Par ielu tirdzniecības vietu ierīkošanas saskaņošanu ar Kandavas novada domi,  ielu 
tirdzniecības organizēšanas kārtību un tirgus statusa piešķiršanu Kandavas novadā”

Izdoti  saskaņā  ar  likuma  „Par  pašvaldībām” 
43.panta  pirmās  daļas  3.punktu,  Patērētāju  
tiesību  aizsardzības  likuma  21.5   pantu,  
Ministru  kabineta  2010.gada  12.maija  
noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības  
veidiem,  kas  saskaņojami  ar  pašvaldību,  un 
tirdzniecības  organizēšanas  kārtību”  9.  un 
54.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi  „Par ielu tirdzniecības vietu ierīkošanas saskaņošanu ar Kandavas novada 
domi,   ielu  tirdzniecības  organizēšanas  kārtību  un tirgus  statusa piešķiršanu Kandavas  novadā” 
(turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizators saskaņo ar 
Kandavas  novada  domi  ielu  tirdzniecības  vietas  iekārtošanu  Kandavas  novada  administratīvajā 
teritorijā; 

1.2.  ielu  tirdzniecības  dalībnieka  un  ielu  tirdzniecības  organizatora  pienākumus  kārtības 
nodrošināšanai Kandavas novada administratīvajā teritorijā; 

1.3. ielu  tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 
1.4.  kārtību,  kādā  ar  Kandavas  novada  domi  saskaņojama  sabiedriskās  ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšana  uz ielas Kandavas novada administratīvajā teritorijā; 
1.5. nosacījumus Kandavas novada domes izsniegtās ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības 

organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku; 
1.6.  gadījumus,  kad  ielu  tirdzniecības  organizators  ir  tiesīgs  noteikt  ielu  tirdzniecības 

dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru;
1.7.kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss.

2. Šie noteikumi attiecas uz visiem ielu tirgotājiem, kuri vēlas realizēt vai realizē preces vai savus 
ražojumus, kā arī vēlas veikt vai veic ielu tirdzniecības organizatoru funkcijas Kandavas novada 
administratīvajā teritorijā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, kā arī vēlas izveidot tirgu.
3. Ielu tirdzniecība ir pieļaujama tikai pēc attiecīgas atļaujas saņemšanas un pašvaldības nodevas 
samaksas (izņemot gadījumus, kad objekts nav apliekams ar pašvaldības nodevu). 



4. (  svītrots,  atbilstoši  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrijas  atzinumam,  
15.04.2011., Nr. 17- 1e/5822)
5.Īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā 
atļauta  ievērojot  Ministru  kabineta  2010.gada  12.maija  noteikumu  Nr.440  „Noteikumi  par 
tirdzniecības  veidiem,  kas  saskaņojami  ar  pašvaldību,  un  tirdzniecības  organizēšanas  kārtību” 
nosacījumus.
6. Par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un kārtības nodrošināšanu 
tirdzniecības vietā ir atbildīgs ielu tirdzniecības dalībnieks un/vai ielu tirdzniecības organizators.
7. Kandavas novada dome nodrošina, ka tās īpašumā vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā 
pirmtiesības tirdzniecības vietu izmantošanā tiek piešķirtas tirdzniecības dalībniekam, kurš pārdod 
šo  noteikumu  23.punktā  minētās  preces,  ja  tirdzniecības  vietu  skaits  ielu  tirdzniecības  vietā  ir 
ierobežots.

II. Kārtība, kādā ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizators saskaņo ar 
Kandavas novada domi ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu Kandavas novada 

administratīvajā teritorijā, saņem atļauju un nosacījumi Kandavas novada domes izsniegtās 
ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku

8.  Lai  saņemtu  pašvaldības  saskaņojumu ielu  tirdzniecību  vietas  iekārtošanai,  ielu  tirdzniecības 
dalībnieks   vai  ielu  tirdzniecības  organizators  iesniedz  Kandavas  novada  domē  vai  attiecīgajā 
pagasta  pārvaldē  Ministru  kabineta  2010.gada  12.maija  noteikumu  Nr.440  „Noteikumi  par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15. 
vai  19.punktā  minēto  iesniegumu,  kam pievieno  dokumentu  apliecinātas  kopijas,  kas  apliecina 
iesniegumā minētās informācijas patiesumu pievienotajiem dokumentiem.
9.  Noteikumu  8.punktā  minēto  iesniegumu  ielu  tirdzniecības  dalībnieks   vai  ielu  tirdzniecības 
organizators  ir  tiesīgs  iesniegt  elektroniski,  noformējot  to  atbilstoši  normatīvajiem  aktiem  par 
elektronisko dokumentu noformēšanu.
10. Saskaņojumu vai atteikumu saskaņojumam izsniedz Kandavas novada domes Finanšu nodaļas 
nodokļu  ekonomists  vai  pagasta  pārvalžu  vadītāji  vienlaicīgi  ar  ielu  tirdzniecības  atļauju 
(1.pielikums) vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju (2.pielikums) vai lēmumu par atteikumu 
izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. 
11. Kandavas novada domes Finanšu nodaļas nodokļu ekonomists vai attiecīgās pagasta pārvaldes 
vadītājs  izskata  noteikumu  8.punktā  minēto  iesniegumu  piecu  darbdienu  laikā  un  izsniedz  ielu 
tirdzniecības atļauju vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu 
izsniegt attiecīgo atļauju.
12. Ielu tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. Pēc atļaujas 
derīguma  termiņa  izbeigšanās  nepieciešams  iesniegt  šo  noteikumu 8.punktā  minēto  iesniegumu 
jaunas atļaujas saņemšanai.
13. Ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā  uz vienu 
gadu.  Pēc  atļaujas  derīguma  termiņa  izbeigšanās  nepieciešams  iesniegt  šo  noteikumu  8.punktā 
minēto iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai.
14.Kandavas novada dome ir tiesīga apturēt uz laiku¹ ielu tirdzniecības atļauju vai ielu tirdzniecības 
organizēšanas atļauju, ja tiek konstatēts, ka:

14.1. atļaujas saņēmējs Kandavas novada domei apzināti ir sniedzis nepatiesas ziņas;
14.2. patvarīgi ir mainīta ielu tirdzniecības vieta vai ielu tirdzniecības organizēšanas vieta; 
14.3. bez saskaņošanas ar Kandavas novada domi ir mainītas sākotnēji  ielu tirdzniecībai 

paredzēto preču grupas; 
14.4. konkrētai personai izsniegtā atļauja ir nodota citai personai; 
14.5. ielu tirdzniecības dalībnieks neievēro kārtību tirdzniecības organizēšanas vietā.

¹ ( redakcija precizēta atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam,  
15.04.2011., Nr. 17- 1e/5822)
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15. Kandavas novada dome ir tiesīga apturēt ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizatora 
atļaujas darbību uz laiku, ja ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizētājs nepilda 
normatīvo aktu prasības attiecībā uz ielu tirdzniecību,  izņemot šo noteikumu 14.punktā minētos 
gadījumus.  Šajā noteikumu punktā minētajā gadījumā Kandavas novada domes Finanšu nodaļas 
nodokļu ekonomists vai pagasta pārvalžu vadītāji pieņem lēmumu par attiecīgās atļaujas darbības 
apturēšanu uz laiku. Apturot atļaujas darbību pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
16. Kandavas novada domes Finanšu nodaļas nodokļu ekonomista vai pagasta pārvalžu vadītāju 
lēmumus var apstrīdēt Kandavas novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. 
17. Kandavas novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas pieņemtos lēmumus var 
pārsūdzēt tiesā.

III. Ielu tirdzniecības dalībnieka un ielu tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības 
nodrošināšanai Kandavas novada administratīvajā teritorijā 

18.  Ielu  tirdzniecības  dalībniekam ir  šādi  pienākumi  kārtības  nodrošināšanai  Kandavas  novada 
administratīvajā teritorijā, veicot ielu tirdzniecību: 

18.1. ielu tirdzniecības vietā (izņemot fiziskām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu 
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība)  patērētājiem redzamā 
vietā izvietot šādu skaidri salasāmu informāciju: 

18.1.1.  ja  ielu  tirdzniecības  dalībnieks  ir  komersants,  –  uzņēmuma  nosaukums 
(firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga 
par tirdzniecību attiecīgajā ielu tirdzniecības vietā; 

18.1.2. ja ielu tirdzniecības dalībnieks ir fiziskā persona, – vārds un uzvārds.
18.2. ( svītrots, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam,  

15.04.2011., Nr. 17- 1e/5822)
18.3. ( svītrots, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam,  

15.04.2011., Nr. 17- 1e/5822)
18.4.  nodrošināt,  lai  speciālās  iekārtas  un objekti,  ko izmanto  ielu  tirdzniecībai,  atbilstu 

spēkā  esošo  normatīvo  aktu  prasībām  un  uzturēt  minētos  objektus  kārtībā  -  tīrus  un  bez 
bojājumiem;

18.5. atbildēt par mazumtirdzniecības normu ievērošanu konkrētajā ielu tirdzniecības vietā; 
18.6.  ielu  tirdzniecības  laikā  uzturēt  kārtībā  un  pēc  darba  veikšanas  sakārtot  ielu 

tirdzniecības vietu;
18.7.  ievērot  spēkā  esošos  mazumtirdzniecību  reglamentējošos  normatīvos  aktus  un  šos 

noteikumus;
18.8. nodrošināt,  lai  attiecīgajā  ielu  tirdzniecības  vietā  atrodas  dokumenti  vai  to  kopijas 

atbilstoši saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
19. Ielu tirdzniecības organizētājam ir šādi pienākumi kārtības nodrošināšanai Kandavas novada 
administratīvajā teritorijā, organizējot ielu tirdzniecību:

19.1.  nodrošināt  pirmtiesības  tikt  iekļautam  tirdzniecības  dalībnieku  sarakstā  ielu 
tirdzniecības dalībniekam, kurš pārdod šo noteikumu 23.punktā minētās preces, ja ielu tirdzniecības 
vietu skaits ielu tirdzniecības organizēšanas vietā ir ierobežots un ielu tirdzniecība tiek organizēta 
pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā; 

19.2. ( svītrots, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam,  
15.04.2011., Nr. 17- 1e/5822);

19.3. ( svītrots, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam,  
15.04.2011., Nr. 17- 1e/5822);

19.4.  nodrošināt  aktualizēta  ielu  tirdzniecības  dalībnieku  saraksta  atrašanos  tirdzniecības 
vietā; 

19.5.  nodrošināt  ielu  tirdzniecības  organizēšanas  atļaujas  atrašanos  ielu  tirdzniecības 
organizēšanas vietā;
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19.6.  ielu  tirdzniecības  laikā  uzturēt  kārtībā  un  pēc  darba  veikšanas  sakārtot  ielu 
tirdzniecības vietu;

19.7.ievērot  spēkā  esošos  mazumtirdzniecību  reglamentējošos  normatīvos  aktus  un  šos 
noteikumus;
20.Veicot  ielu  tirdzniecību  ielu  tirdzniecības  dalībniekam  un  ielu  tirdzniecības  organizatoram, 
aizliegts:

20.1. veikt to ārpus noteiktās teritorijas;
20.2. bojāt novada vides un sabiedrisko apstādījumu elementus;
20.3.  traucēt tuvumā esošo iedzīvotāju naktsmieru. 

21.Personas, kas pārkāpj Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumus Nr.440 „Noteikumi 
par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 
un šos noteikumus var tikt sauktas pie administratīvās atbildības un sodītas ar administratīvo sodu 
atbilstoši  Latvijas  Administratīvo  pārkāpumu  kodeksa  un  Kandavas  novada  domes  saistošo 
noteikumu normām.

IV. Ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

22.  (  svītrots,  atbilstoši  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrijas  atzinumam,  
15.04.2011., Nr. 17- 1e/5822)
23.  Šajos  saistošajos  noteikumos  noteiktajā  kārtībā  noteiktajās  tirdzniecības  vietās  fiziskajām 
personām un juridiskajām personām, izņemot fiziskajām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu 
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir atļauts realizēt tikai 
sekojošās preču grupas: 

23.1. pārtikas preces:
23.1.1. visa veida lauksaimniecības produkciju un tās pārstrādes produkciju;
23.1.2. savvaļas produktus;
23.1.3. zivsaimniecības produkciju;
23.1.4.bezalkoholiskos dzērienus un karstās uzkodas;
23.1.5. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību;
23.1.6 rūpnieciski ražotu pārtikas produkciju.

23.2. nepārtikas preces:
23.2.1. mājsaimniecību amatniecības produkciju;
23.2.2. kultūras un mākslas produkciju.
23.2.3.pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības 

izstrādājumus;
23.2.4. tekstilpreces un saimniecības preces.

24.  Ielu  tirdzniecības vietās  atļauts  realizēt  alkoholiskos  dzērienus  un  tabakas  izstrādājumus, 
izmantojot kases aparātus, tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē tirdzniecību ar 
alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem. 

V. Kārtība, kādā ar Kandavas novada domi saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana  uz ielas Kandavas novada administratīvajā teritorijā 

25.  Lai  saskaņotu  sabiedriskās  ēdināšanas  pakalpojumu  sniegšanu  ar  Kandavas  novada  domi, 
tirdzniecības  dalībnieks  iesniedz  Kandavas  novada  domē  vai  pagastu  pārvaldē  iesniegumu, 
atbilstoši šo noteikumu  8.punktam.
26. Papildus šo noteikumu 25.punktā minētajiem dokumentiem  ielu tirdzniecības dalībnieks, kas 
vēlas sniegt ēdināšanas pakalpojumu uz ielas Kandavas novada administratīvajā teritorijā, iesniedz 
Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas reģistrācijas apliecības kopiju.
27. Ielu  tirdzniecības  dalībnieks,  bez  šiem  noteikumiem,  apņemas  ievērot  arī  visas  sanitāri 
higiēniskās normas un citas prasības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā, saskaņā ar 
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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28.Attiecībā  uz  ielu  tirdzniecības  atļauju  saņemšanu  sabiedriskās  ēdināšanas  pakalpojumu 
sniedzējam jāievēro šajos noteikumos noteiktais.

VI. Gadījumi un nosacījumi, kad ielu tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt ielu 
tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās 

pieļaujamo apmēru

29.  Tirdzniecības  organizators  ir  tiesīgs  noteikt  tirdzniecības  dalībniekam  maksu  par  ielu 
tirdzniecības  organizēšanas  nodrošināšanu  tikai  gadījumā,  ja  ielu  tirdzniecības  dalībnieks  nav 
pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātājs. 
30.  Šo  noteikumu  29.punktā  minētās  maksas  apmērs  nedrīkst  pārsniegt  50%  no  pašvaldības 
nodevas par tirdzniecību publiskās vietās apmēru.

VII. Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss

31. Lai izveidotu tirgu Kandavas novada administratīvajā teritorijā, ir jāsaņem Kandavas novada 
domes lēmums, saskaņojot tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas.
32.Lai  saņemtu  Kandavas  novada  domes  lēmumu  jauna  tirgus  izveidošanai  Kandavas  novada 
administratīvajā teritorijā, persona iesniedz Kandavas novada domē: 

32.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās 
personas  nosaukumu  un  nodokļu  maksātāja  reģistrācijas  numuru,  adresi,  kontakttālruni  un 
elektroniskā pasta adresi; 

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

32.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.
33. Pēc Kandavas novada domes  saskaņojuma saņemšanas, persona normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.
34.  (  svītrots,  atbilstoši  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrijas  atzinumam,  
15.04.2011., Nr. 17- 1e/5822)
35. Tirgus pārvaldītājs iesniedz Kandavas novada domē  iesniegumu brīvā formā ar lūgumu piešķirt 
atļauju veikt tirgus darbību.
36.  Ja  pilnībā  ir  izpildīti  visi  tirgus  projektā  paredzētie  izveidošanas  un  iekārtošanas  darbi, 
Kandavas novada dome pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.
37.Tirgus  pārvaldītājs  nodrošina  sabiedriskās  kārtības,  veterinārās,  higiēnas  un  ugunsdrošības 
prasības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu tirgus teritorijā. 
38.Domes lēmumu tirgus darbībai izsniedz uz 1 gadu.

VIII. Nobeiguma jautājumi

39. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Kandavas novada pašvaldības policija un 
Kandavas novada domes pilnvarotas amatpersonas.
40.Saistošie  noteikumi  publicējami  laikrakstā  „Kandavas  Novada  Vēstnesis”  un  stājas  spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

 
Kandavas novada domes priekšsēdētājs   ( personiskais paraksts)   R.Bārenis
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                                                                              1.pielikums
Kandavas novada domes 2011.gada 31.marta

saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par ielu tirdzniecības 
vietu ierīkošanas saskaņošanu ar Kandavas novada domi, 
ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību un tirgus statusa 

piešķiršanu Kandavas novadā”

KANDAVAS NOVADA DOMES
Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120 

 
 IELU TIRDZNIECĪBAS

A T Ļ A U J A
Izsniegta: 20__.gada ___._______ Nr._____________

___________________________________________________________________________
(ielu tirdzniecības dalībnieka nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs juridiskajai personai (tai skaitā publiskajai personai) vai vārds, 

uzvārds un personas kods fiziskajai personai) 
__________________________________________________________________________

Tirdzniecības norises vieta (adrese) _________________________________________________

______________________________________________________________________________

Realizējamo preču grupas (vajadzīgo atzīmēt):
 - pašu ražoto lauksaimniecības produkciju: 
 izmantošanai  pārtikā  paredzētos  augkopības,  lopkopības  un  svaigus  zvejas  produktus  nelielos  apjomos  saskaņā  ar  

normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības 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; 
 pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos; 
 lauksaimniecības  un  mājas  (istabas)  dzīvniekus  saskaņā  ar  normatīvo  aktu  prasībām par  kārtību,  kādā  organizējama  

dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai; 
 lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.
- pārtikas preces:
 visa veida lauksaimniecības produkciju un tās pārstrādes produkciju;
 savvaļas produktus;
 zivsaimniecības produkciju;
 bezalkoholiskiem dzērieniem un karstajās uzkodas;
 alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība;
 rūpnieciski ražotu pārtikas produkciju.
- nepārtikas preces:
 mājsaimniecību amatniecības produkciju;
 kultūras un mākslas produkciju.
 pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem;
 tekstilpreces un saimniecības preces.

Atļauja derīga līdz ___________________________________

     _____________________________________________________________________
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                                    Atļaujas izdevēja amats, vārds, uzvārds, paraksts un iestādes zīmogs 

Z.v. 

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!                                                                           

2.pielikums
Kandavas novada domes 2011.gada 31.marta

saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par ielu tirdzniecības 
vietu ierīkošanas saskaņošanu ar Kandavas novada domi, 
ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību un tirgus statusa 

piešķiršanu Kandavas novadā”

KANDAVAS NOVADA DOMES
Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120 

 
 IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAS

A T Ļ A U J A
Izsniegta: 20__.gada ___._______ Nr._____________

___________________________________________________________________________
(ielu tirdzniecības organizētāja nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs juridiskajai personai (tai skaitā publiskajai personai) vai vārds, 

uzvārds un personas kods fiziskajai personai) 
__________________________________________________________________________

Tirdzniecības organizēšanas vieta (adrese) ____________________________________________

______________________________________________________________________________

Realizējamo preču grupas (vajadzīgo atzīmēt):
 - pašu ražoto lauksaimniecības produkciju: 
 izmantošanai  pārtikā  paredzētos  augkopības,  lopkopības  un  svaigus  zvejas  produktus  nelielos  apjomos  saskaņā  ar  

normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības 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; 
 pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos; 
 lauksaimniecības  un  mājas  (istabas)  dzīvniekus  saskaņā  ar  normatīvo  aktu  prasībām par  kārtību,  kādā  organizējama  

dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai; 
 lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.
- pārtikas preces:
 visa veida lauksaimniecības produkciju un tās pārstrādes produkciju;
 savvaļas produktus;
 zivsaimniecības produkciju;
 bezalkoholiskiem dzērieniem un karstajās uzkodas;
 alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība;
 rūpnieciski ražotu pārtikas produkciju.
- nepārtikas preces:
 mājsaimniecību amatniecības produkciju;
 kultūras un mākslas produkciju.
 pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem;
 tekstilpreces un saimniecības preces.

Atļauja derīga līdz _______________________________________.

     _____________________________________________________________________
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                                    Atļaujas izdevēja amats, vārds, uzvārds, paraksts un iestādes zīmogs 

Z.v. 

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!                                                                           
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