
 

 

1. pielikums Jūrmalas domes 

2022. gada 15. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 48 

(protokols Nr. 14, 40. punkts) 

 

 
Iesniedzējs – fiziskā persona: 

(aizpilda fiziska persona, kura nav reģistrējusi saimniecisko darbību). 

 

Vārds, uzvārds:  

Personas kods vai nodokļu  

maksātāja reģistrācijas kods: 
 

Kontaktinformācija: 

Deklarētā dzīvesvietas adrese: 

 

Tālruņa numurs:  

Elektroniskā pasta adrese:  

Iesniedzējs – juridiskā persona: 

(aizpilda juridiska persona vai fiziska persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību). 

 

Nosaukums:  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods:  

Kontaktinformācija: 

Juridiskā adrese: 

 

Tālruņa numurs:  

Elektroniskā pasta adrese:  

IESNIEGUMS 

Par atļaujas saņemšanu ielu tirdzniecībai, īslaicīgās tirdzniecības organizēšanai, ielu tirdzniecības 

organizēšanai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiska pasākuma laikā. 

 

Lūdzu izsniegt atļauju (attiecīgo atbildi " " atzīmēt ar x): 

  Ielu tirdzniecībai pasākuma laikā 

 Īslaicīgās tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā 

 Ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā 

 Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākumu laikā 

 

 Tirdzniecības vietas adrese un pasākuma nosaukums:  

 

 

 Tirdzniecības vietu skaits (tikai ielu tirdzniecības organizēšanai):  

 

 

 

 Tirdzniecības vietas darbības periods (datums un laiks): 
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 Plānotās tirdzniecības preču grupas: 

- Pārtikas preces: 

 

 

- Nepārtikas preces: 

 

 

 Atļauju vēlos saņemt (attiecīgo atbildi " " atzīmēt ar x): 

 elektroniski e-pastā 

 elektroniski oficiālajā elektroniskajā adresē 

 papīra formātā pa pastu 

 papīra formātā Jūrmalas domes Apmeklētāju centrā 

 

 Cita noderīga informācija (piemēram, apliecinājums par saimnieciskās darbības neveikšanu un 

citu personu nenodarbināšanu, VID reģistrēta kases aparāta vai kvīšu Nr., zemes nomas līguma 

Nr. u.c.):  

 

 

 

 

Iesniegumam jāpievieno Iesniedzamo dokumentu aprakstā minētie dokumenti atbilstoši 

ielu tirdzniecības veidam! 

 

Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesīgumu, pievienoto dokumentu likumīgu izcelsmi 

un kopiju atbilstību oriģināliem. 

 

 

 

Informējam, ka personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības noteiktā mērķa 

īstenošanai: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības atļauju izsniegšanas administrēšana. 

Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, Jomas iela 1/5, pasts@jurmala.lv, 

67093816. Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi un datu subjekta tiesību 

realizāciju var iegūt vēršoties pie pārziņa, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, pārziņa 

mājaslapas www.jurmala.lv sadaļā “Personas datu aizsardzība” vai pie pārziņa datu 

aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pastu personasdati@jurmala.lv. 

 (amata nosaukums)  (paraksts)  (vārds, uzvārds) 



 

 

IESNIEDZAMO DOKUMENTU APRAKSTS 

 

Ielu tirdzniecības 

veids 
Iesniedzamie dokumenti 

Ielu tirdzniecība, īslaicīgās tirdzniecības organizēšana, ielu tirdzniecības organizēšana un 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiska pasākuma laikā 

Ielu tirdzniecība 

publiska pasākuma 

laikā uz pašvaldības 

zemes 

 krāsaina tirdzniecības vietas foto fiksācija; 

 saskaņojums ar publiska pasākuma rīkotāju par ielu tirdzniecību 

publiska pasākuma norises laikā un vietā; 

 fiziska persona, kura nav reģistrējusi saimniecisko darbību, – 

apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar 

likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā 

saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;  

 juridiska persona vai fiziska persona, kura ir reģistrējusi 

saimniecisko darbību, – apliecinājums par Valsts ieņēmumu 

dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas 

elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts 

ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību. 

Ielu tirdzniecība 

publiska pasākuma 

laikā uz privātas zemes 

 krāsaina tirdzniecības vietas foto fiksācija; 

 tirdzniecības vietas izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm 

mērogā 1:100 vai 1:250; 

 saskaņojums ar privātās zemes īpašnieku; 

 saskaņojums ar publiska pasākuma rīkotāju par ielu tirdzniecību 

pasākuma norises laikā un vietā; 

 fiziska persona, kura nav reģistrējusi saimniecisko darbību, – 

apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar 

likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā 

saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;  

 juridiska persona vai fiziska persona, kura ir reģistrējusi 

saimniecisko darbību, – apliecinājums par Valsts ieņēmumu 

dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas 

elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts 

ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību. 

Ielu tirdzniecības 

organizēšana publiska 

pasākuma laikā 

 tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā norādīts fiziskās personas 

vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav 

reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja 

reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko 

darbību), vai juridiskās personas nosaukums (uzņēmums) un 

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; 

 krāsaina tirdzniecības iekārtas foto fiksācija; 

 tirdzniecības vietas izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm 

mērogā 1:100 vai 1:250; 

 saskaņojumu ar publiska pasākuma rīkotāju par ielu tirdzniecības 

organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā; 

 tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu 

dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas 

elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts 

ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību (norādot numurus); 

 fiziska persona, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, – 

apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar 

likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā 

saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas. 
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Ielu tirdzniecības 

veids 
Iesniedzamie dokumenti 

Sabiedriskās 

ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšana 

publiska pasākuma 

laikā 

 aizpildīta un parakstīta vispārējo rādītāju veidlapa sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem (4. pielikums), klāt 

pievienojot saskaņojumu ar zemes īpašnieku; 

 krāsaina tirdzniecības vietas foto fiksācija; 

 tirdzniecības vietas izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm 

mērogā 1:100 vai 1:250; 

 saskaņojums ar publiska pasākuma rīkotāju par sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pasākuma norises laikā un 

vietā; 

 tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu 

dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas 

elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts 

ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību (norādot numurus); 

 ja pakalpojumu sniegšana tiek veikta no pārvietojamā 

tirdzniecības punkta, papildus jāiesniedz līguma kopija ar 

atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu. 
 


