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Līvānu novada domes saistošie noteikumi

Par tirdzniecību publiskās vietās un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā
LĪVĀNOS

2013.gada 28. marta

Nr.7
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem, un nodevām" 12.panta pirmās daļas
4.punktu, un Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu
Nr.440 «Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka tirdzniecības
veidus, kas saskaņojami ar Līvānu novada pašvaldību (turpmāk tekstā - pašvaldība),
tirdzniecības organizēšanas kārtību, tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtību, un
nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss.
2. Noteikumos lietotie termini:
tirdzniecības atļauja — pašvaldības izsniegta speciāla rakstveida atļauja, kura apliecina,
ka fiziska vai juridiska persona šajos noteikumos noteiktā kartībā ir saskaņojusi
tirdzniecības vietu, laiku, tirdzniecībai paredzēto preču grupas, samaksājusi pašvaldības
noteikto tirdzniecības nodevu un ir tiesīga uzsākt tirdzniecību;
3. Šie noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt pašvaldības
saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu

tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
II. Tirdzniecības vietu noteikšanas kārtība
4. Līvānu novada teritorijā publiskās vietās pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas tiek
noteiktas:
4.1. Līvānu pilsētā - ar Līvānu novada domes lēmumu;
4.2. Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru un Turku pagasta teritorijā - ar atbilstošā
pagasta valdes lēmumu.
5. Īslaicīgai ielu tirdzniecībai, tai skaitā tirdzniecības organizēšanai, tirdzniecības
vietas tiek saskaņotas ar pašvaldības izpilddirektoru, kas tiek noformēts kā tirdzniecības
atļauja.
6. Katru tirdzniecības vietu saskaņo atsevišķi, ņemot vērā tirgojamo preču veidus,
apjomus un nepieciešamo tirdzniecības platību.
III. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
7. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, pašvaldības noteiktajās un saskaņotajās
tirdzniecības vietās tirdzniecības dalībniekam:
7.1. juridiskai un fiziskai personai, izņemot tās fiziskās personas, kurām
atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē
saimnieciskā darbība, ir atļauts pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces;
7.2. fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, - pašu ražotā
lauksaimniecības produkcija, pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumi.
IV. Tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtība
8. Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai publiskās vietās, ielu
tirdzniecības organizēšanai un pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem:
8.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu (1. pielikums),
norādot šādu informāciju:
8.1.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās
personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi,
kontakttālruni un elektroniskā pasta adresi;
8.1.2. realizējamo preču grupas;
8.1.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;
8.1.4. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ja
tirdzniecība paredzēta vairākās vietās.
8.2. tirdzniecības organizators iesniedz iesniegumu (2.pielikums), norādot
šādu informāciju:
8.2.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās
personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi,
kontakttālruni un elektroniskā pasta adresi;
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8.2.2. paredzētās ielu tirdzniecības organizēšanas vietu, norises laiku un
ilgumu;
8.2.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā;
8.2.4. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šo noteikumu 7.1.1.
un 7.1.2. apakšpunktā minētā informācija par tirdzniecības dalībnieku.
9. Tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators iesniegumam
pievieno:
9.1. saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju,
izņemot publisko personu, vai fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība,
apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību (3. pielikums);
9.2. dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju;
9.3. licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem,
uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);
9.4. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir pieteikta
tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska
persona;
9.5. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
9.6. 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.
9.1 Ja ielas vai ceļa tiešā tuvumā paredzēta ielu tirdzniecība vai tirdzniecības
organizēšana, kas var ietekmēt ceļu satiksmes drošību, ielu tirdzniecības vietas vai
tirdzniecības organizēšanas vietas izvietojums un tirdzniecības laiks papildus jāsaskaņo ar
Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” vietējo pārvaldi.
/ Līvānu novada domes 27.10.2016. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā/

10. Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus tirdzniecības atļaujas
saņemšanai izskata, pieņem lēmumu un pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā
izsniedz rakstisku atļauju ( 3. pielikums) 5 (piecu) darba dienu laikā:
10.1. Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors - tirdzniecības vietām Līvānu
pilsētā;
10.2. Pagasta pārvaldes vadītājs – tirdzniecības vietām atbilstošā Līvānu novada
pagasta teritorijā.
11. Saņemot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju, ir
maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Līvānu novada domes
2011. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Līvānu novada pašvaldības
nodevām” noteiktā kārtībā un apjomā.
12. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā
valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība,
nodevu maksā tirdzniecības organizators.
13. Tirdzniecības atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk
kā uz 6 (sešiem) mēnešiem. Tirdzniecības atļauju tirdzniecībai no pārvietojama
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mazumtirdzniecības punkta ar pašvaldību saskaņotā kustības maršrutā un laikā, ja
tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās, izsniedz uz laiku līdz vienam gadam.
/Ar precizējumiem Līvānu novada domes 25.04.2013. gada lēmuma Nr6-9 redakcijā/
14. Tirdzniecības organizēšanas atļauju izsniedz tirdzniecības organizatoram par
katru tirdzniecības organizēšanas reizi, ievērojot nosacījumu, ka tirdzniecības
organizēšana vienā vietā var notikt ne ilgāk kā trīs dienas un ne vairāk kā sešas reizes
gadā.
15. Pašvaldība ir tiesiska apturēt izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības
organizatora atļaujas darbību uz laiku, ja:
15.1. tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators apzināti pašvaldībai ir
sniedzis nepatiesas ziņās;
15.2. konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo normatīvo
aktu pārkāpumi;
15.3. patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta;
15.4. bez saskaņošanas ar pašvaldību mainītas atļaujā norādītās preču grupas;
15.5. tirdzniecības atļauja ir nodota citai personai;
15.6. tirdzniecības dalībnieks neievēro pārtikas apriti reglamentējošos
normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi.
15.1 Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības
organizēšanai darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu, samaksātā pašvaldības nodeva
netiek atmaksāta.
V. Tirdzniecības dalībnieka atbildība
16. Tirdzniecība publiskās vietās bez pašvaldības atļaujas ir tirdzniecība
neatļautās vietās.
17. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro pašvaldības
saistošie noteikumi un Latvijas Republikā spēkā esošie tirdzniecību reglamentējošie
normatīvie akti.
18. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir atbildīgs par kārtības
uzturēšanu tirdzniecības vietā un tās sakārtošanu pēc darba pabeigšanas.
19. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas
tiesības citai personai.
VI. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība
20. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības
administratīvajā teritorijā, persona iesniedz pašvaldībai:
20.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai
juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi,
kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;
20.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot
oriģinālu);
20.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.
21. Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona normatīvajos aktos
4

noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.
22. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas
darbi, pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.
23. Tirgus pārvaldītāja pienākums ir izstrādāt un saskaņot ar pašvaldību tirgus
noteikumus.
VII. Uzraudzība un atbildība.
24. Saistošo noteikumu kontroli un Administratīvā pārkāpuma procesu par
noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšanai
veic:
24.1. Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītāja vietnieks,
24.2. Līvānu novada domes kārtībnieks.
/LND 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.15, kas precizēti ar Līvānu novada domes 2020.
gada 16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11-1, redakcijā/

25. Atbildība par tirdzniecības noteikumu
Administratīvās atbildības likuma noteiktajā kārtībā.

pārkāpumiem

iestājas

/LND 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.15, kas precizēti ar Līvānu novada domes 2020.
gada 16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11-1, redakcijā/

25.1 Par šo Saistošo noteikumu V nodaļas 16., 17., 18. un 19. punktā
norādītiem pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu no 2(divām) līdz 16 naudas soda vienībām (sešpadsmit naudas soda
vienības).
25.2 Par šo noteikumu pārkāpumiem lietas izskata un lēmumu par
administratīvā soda piemērošanu pieņem Līvānu novada domes Administratīvā
komisija.
25.3 Lēmumu par administratīvā soda piemērošanu, kas pieņemts pēc
noteikumu grozījumu stāšanās spēkā, saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma
166. panta otro daļu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā Administratīvās atbildības
likumā noteiktā kārtībā un termiņos.
/LND 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.15, kas precizēti ar Līvānu novada domes 2020.
gada 16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11-1, redakcijā/

VIII. Noslēguma jautājums.
26. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā ”Līvānu Novada Vēstis”.
/Ar precizējumiem Līvānu novada domes 25.04.2013. gada lēmuma Nr. 6-9 redakcijā/

Domes priekšsēdētājs

A. Vaivods
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1. pielikums
Līvānu novada domes
2013. gada 28. marta
saistošajiem noteikumiem Nr.7

1.Tirdzniecības dalībnieks
_____________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, Reģ.Nr., juridiskā adrese, fiziskās personas

_____________________________________________________________________
vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja Reģ.Nr., adrese, kontakttālrunis)

vai
(reģistrācijas numurs komercreģistrā
vai Uzņēmumu reģistrā)

(personas kods)

2. Faktiskā adrese _______________________________________________
____________________________________________________LV-_______
3.Kontaktinformācija:
3.1.tālruņa numurs
3.2.mobīlā 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 Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
___________________________________________________________________
(tirdzniecības vieta)
Laikā no _____________________ līdz ______________________
Laikā no plkst._________________ līdz _______________ ______
Tirdzniecību veikšu
_______________________________________________________
(no galdiņa, mašīnas utt.)
5.Tirdzniecības preču grupas:






augkopības produkti;
lopkopības produkti;
svaigi zvejas produkti;
biškopības produkti;
grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;
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 Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu un
dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;
 augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;
 mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotas lauksaimniecības produkcijas;
 mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas
meža atjaunošanai);
 savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;
 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;
 lietotas personiskās mantas;
 rūpnieciski ražotas pārtikas preces;
 rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;
 pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi;
 bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;
 alus un alkoholiskie dzērieni;
 tabakas izstrādājumi;
 saldējums no speciālām iekārtām;
 loterijas biļetes;
 galda spēles un spēles;
 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;
 pārējie (norādīt, kādi)_____________________________________________
Pielikumā:
 saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopija, izņemot publisko
personu, vai fiziskas personas, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājumus, ka tā neveic
saimniecisko darbību;
 dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē, kopija;
 licences (speciālās atļaujas) kopija, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības
veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);
 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;
 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.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Datums: ______.gada ___._____________
Paraksts: ___________________________
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2. pielikums
Līvānu novada domes
2013. gada 28. marta
saistošajiem noteikumiem Nr.7

1.Tirdzniecības organizators
_____________________________________________________________________
(juridiskās personas vai publiskās nosaukums, Reģ. Nr., juridiskā adrese,
_____________________________________________________________________
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja Reģ.Nr.,
adrese, kontakttālrunis, e-pasts)
vai
(reģistrācijas numurs komercreģistrā
vai Uzņēmumu reģistrā)

(personas kods)

2. Faktiskā adrese
_____________________________________________________________________
________________________________________________________LV-________
3.Kontaktinformācija:
3.1.tālruņa numurs
3.2.mobīlā tālruņa numurs
3.3.faksa numurs
3.4.e-pasta adrese

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
IESNIEGUMS

4.Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu
tirdzniecības organizēšanai Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
_____________________________________________________________________
(organizēšanas vieta)
Laikā no _____________________ līdz ______________________
Laikā no plkst._________________ līdz _______________ ______
5.Tirdzniecības organizēšanas vietā realizējamo preču grupas:







augkopības produkti;
lopkopības produkti;
svaigi zvejas produkti;
biškopības produkti;
grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;
Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki, puķu un
dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;
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 augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;
 mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotas lauksaimniecības produkcijas;
 mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas
meža atjaunošanai);
 savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;
 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki;
 lietotas personiskās mantas;
 rūpnieciski ražotas pārtikas preces;
 rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;
 pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi;
 bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;
 alus un alkoholiskie dzērieni;
 tabakas izstrādājumi;
 saldējums no speciālām iekārtām;
 loterijas biļetes;
 galda spēles un spēles;
 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;
 pārējie (norādīt, kādi)_____________________________________________
Pielikumā:
 saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija, izņemot publisko
personu;
 tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības
dalībnieku vai fiziskas personas , kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājuma, ka tā neveic
saimniecisko darbību, kā arī nenodarbina citas personas, kopija ;
 saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
 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;

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Datums: ______.gada ___._____________
Paraksts: ___________________________
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3. pielikums
Līvānu novada domes
2013. gada 28. marta
saistošajiem noteikumiem Nr.7

1.Tirdzniecības dalībnieka
(vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja Reģ.Nr., adrese,
kontakttālrunis)
2. Faktiskā adrese _______________________________________________
____________________________________________________LV-_______
3.Kontaktinformācija:
3.1.tālruņa numurs
3.2.mobīlā tālruņa numurs
3.3.faksa numurs
3.4.e-pasta adrese
3.5.patenta numurs

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
APLIECINĀJUMS

Ar šo apliecinu, ka neveicu saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu ‘’Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli” varu nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja/s,
kā arī nenodarbinu citas personas.

Datums: ______.gada ___._____________
Paraksts: ___________________________

10

4. pielikums
Līvānu novada domes
2013. gada 28. marta
saistošajiem noteikumiem Nr.7

(LOGO )
ATĻAUJA
ielu tirdzniecībai / tirdzniecības organizēšanai
Līvānos
______. gada____. _________________

Nr._____

____________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, Reģ.Nr., juridiskā adrese;

_____________________________________________________________________
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja Reģ.Nr.,
patenta Nr.; adrese, kontakttālrunis)

_____________________________________________________________________
(tirdzniecības dalībniekam, tirdzniecības organizatoram)
atļauts veikt tirdzniecību (sniegt ēdināšanas pakalpojumu) ar šādām preču grupām:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
tirdzniecības vietā
_____________________________________________________________________
Laikā no plkst.______________ līdz _____________________
Īpašie tirdzniecības noteikumi:____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Atļauja derīga no _____.gada____.___________ līdz
_______.gada____.___________

_____________________________________________________________________
(Amats, paraksts, paraksta atšifrējums)
Z.v.
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