
APSTIPRINĀTI 

ar AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 

18.12.2019. lēmumu Nr.02-1/471  

(prot. Nr.58) 

 

Pielikums Nr.21 
 

AS "Rīgas Centrāltirgus" 

Tirdzniecības organizēšanas nodaļai 

IESNIEGUMS 

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

 fiziska persona  

 juridiska persona  

Vārds, uzvārds / nosaukums 

Reģistrācijas kods/ reģistrācijas numurs Deklarētās dzīves vietas adrese/ juridiskā adrese 

 

Juridiskās personas amatpersonas vārds, uzvārds e-pasts telefona Nr.  

 

 

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) 

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

Pielikumā: 

 Izdruka no VID publiskojamo datu bāzes (pievienojot attiecīgās lapas par nodokļu parādiem iepriekšējā 

mēnesī un struktūrvienībām, kas atrodas Rīgas Centrāltirgus teritorijā). Izdruku pievieno AS "Rīgas 

Centrāltirgus" TON attiecīgā paviljona vai teritorijas vadītājs. 

 Izdruka no SIA "Lursoft" datu bāzes par komersanta paraksta tiesīgajām personām. Tikai juridiskām 

personām. Izdruku pievieno AS "Rīgas Centrāltirgus" TON attiecīgā paviljona vai teritorijas vadītājs. 

 Pilnvara par pārstāvības tiesībām, ja līgumu slēdz pilnvarotā persona. (Fiziskām personām tikai notariāli 

apstiprināta pilnvara). 

Iesnieguma iesniedzējs, parakstot šo iesniegumu, apliecina, ka, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības 

finanšu plūsmas uzskaitei un nodokļu administrēšanai, savā darbībā, skaidras naudas iekasēšanai, Rīgas 

Centrāltirgū lieto: 

  VID reģistrētu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīci vai iekārtu (jānorāda 

šasijas numurs un tehniskās pases Nr.) 

 VID reģistrētu kvīšu grāmatiņu (jānorāda kvīts sēriju un Nr.) 



                                                                               
 

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  abonementu – līgumu par tirdzniecības vietas / noliktavas nomu ar nomas maksu: 

Nr.________________ EUR _______________________________________________________ 

Nr.________________ EUR _______________________________________________________ 

Nr.________________ EUR _______________________________________________________ 

Nr.________________ EUR _______________________________________________________ 

Nr.________________ EUR _______________________________________________________ 

Nr.________________ EUR _______________________________________________________ 

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

 Lēmums par atteikumu slēgt tirdzniecības vietas nomas līgumu (pamatojums): 

   

________________________ 
vārds, uzvārds / paraksts / datums 

Tirdzniecības organizēšanas nodaļas vadītāja rezolūcija 

 

Finanšu nodaļas rezolūcija 

 

 

 
 


