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
AT ĻAU JA
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 ___________________________________
_____________________________________________________________________
Atļaujas izdevēja amats, vārds, uzvārds, paraksts un iestādes zīmogs

Z.v.
Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!

