
APSTIPRINĀTI 

ar AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 

18.12.2019. lēmumu Nr.02-1/471  

(prot. Nr.58) 

 

Pielikums Nr.22 

         Rīgas Centrāltirgus 

AS "Rīgas Centrāltirgus" 

Tirdzniecības organizēšanas nodaļai 

 

IESNIEGUMS 

(FIZISKAI PERSONAI, KURA NEVEIC SAIMNIECISKO DARBĪBU)  
Sniegtie personas dati tiks izmantoti līgumu slēgšanai un to administrēšanai 

Vārds, uzvārds  telefona Nr.  

 

e-pasts 

personas kods  Deklarētās dzīves vietas adrese 

Lūdzu izsniegt tirdzniecības/ 

preču uzglabāšanas atļauju 

 Gaļas paviljonā 

 Sakņu paviljonā 

 Gastronomijas paviljonā 

 Piena  paviljonā 

 Zivju paviljonā 

 Atklātajā teritorijā 

 Zemnieku un puķu tirgū   

 Spīķeru ielā 2  

 Slēgtajā teritorijā  

 

NOMAS OBJEKTA-tirdzniecības vietas vai noliktavas numurs 

 tirdzniecībai 
     paša ražotā lauksaimniecības 

produkcija 

     citu personu ražotā produkcija 

     cita produkcija 

 uzglabāšanai 

Preču grupas (sortiments) atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.440 "Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 

7.punktam 

 

no ____.____._______. līdz ____.____._______. 
 

Apliecinu, ka neesmu saimnieciskās darbības veicējs un nenodarbinu citas personas (saskaņā ar 

likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"). Par izmaiņām apņemos ziņot AS "Rīgas 

Centrāltirgus" 5 dienu laikā. 

______________________ 
paraksts 

Iesnieguma iesniedzējs, parakstot šo iesniegumu, apliecina, ka gadījumā, ja nomas objekts tiks iesaistīts kādā no 

pārtikas aprites posmiem, tas tiks reģistrēts Pārtikas un veterinārā dienestā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām. 

Iesnieguma parakstīšanas datums 

 

Rīgā ____.____._______. 
 

Iesnieguma iesniedzēja paraksts  

 

_______________________ 
 

Finanšu nodaļas atzīme 

 

 
 

Atzīme par iesnieguma reģistrāciju 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                               
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

AS "Rīgas Centrāltirgus" 

atbildīgo struktūrvienību sniegtā informācija 

Tehniskā nodaļa 
Informācijas par komunālajiem pakalpojumiem tirdzniecības vietā/ tarifs 

 siltumenerģija                    __________________________________________  

 aukstā ūdens uzsildīšana   __________________________________________ 

 aukstais ūdens                  __________________________________________ 

 elektroenerģija                 __________________________________________ 
 
 

 

________________________ 
vārds, uzvārds / paraksts / datums 

Sanitārās uzraudzības atzīme (atbildīgās personas vārds, uzvārds / paraksts / datums) 

 
 

 

 
 

Tirdzniecības organizēšanas nodaļas struktūrvienības vadītāja lēmums: 

Noslēgt līgumu par tirdzniecības vietas/ noliktavas nomu ar nomas maksu: 

Nr.________________ EUR _______________________________________________________ 

Nr.________________ EUR _______________________________________________________ 

Nr.________________ EUR _______________________________________________________ 

no ____.____._______. līdz ____.____._______. 

 

 

________________________ 
vārds, uzvārds / paraksts / datums 

Tirdzniecības organizēšanas nodaļas vadītāja rezolūcija 

 

 

 

Finanšu nodaļas atzīme 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


