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Dokumenti/dati, kas komersantam jāiesniedz, lai reģistrētu tirdzniecības vietu 
 

Komersants, kurš tirgos JAUNU traktortehniku ir iesniedzis šādus dokumentus: Jā/Nē 

1. MK noteikumu Nr.897 3. pielikumā norādīto iesniegumu  

2. Tirdzniecības vietas plānu  

3. Dokumentu, kas apliecina komersanta īpašuma vai lietošanas tiesības uz attiecīgo tirdzniecības 

vietu (tas ir Zemesgrāmatas kopija un nomas līgums par telpu nomu un nekustamā īpašuma 

(zemesgabala) nomu. (Elektroniski iesniedzot, dokumentus paraksta ar elektronisko parakstu vai 

iesniedz caur Latvija.lv, klātienē iesniedzot, iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu) 

 

4. Pēcpārdošanas servisa pakalpojumu sniegšanas aprīkojuma veidu  

5.Līguma kopiju ar citu komersantu, ja paredzēts, ka tehniskā servisa pakalpojumus sniegs cits 

komersants 

 

6. Bīstamo atkritumu (eļļas, eļļas filtru) apsaimniekošanas līgumu, ņemot vērā Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 17. panta pirmās daļas 3. punktā noteikto. 

 

 

Komersants, kurš tirgos LIETOTU traktortehniku ir iesniedzis šādus dokumentus: Jā/Nē 

1. MK noteikumu Nr.897 3. pielikumā norādīto iesniegumu.  

2. Tirdzniecības vietas plānu  

3. Dokumentu, kas apliecina komersanta īpašuma vai lietošanas tiesības uz attiecīgo tirdzniecības 

vietu (tas ir Zemesgrāmatas kopija un nomas līgums par telpu nomu un nekustamā īpašuma 

(zemesgabala) nomu. (Elektroniski iesniedzot, dokumentus paraksta ar elektronisko parakstu vai 

iesniedz caur Latvija.lv, klātienē iesniedzot, iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu). 

 

 

Iesniegumā ir norādītas MK noteikumu Nr.897 10. punktā noteiktās ziņas: Jā/Nē 

1. Komersanta nosaukums  

2. Komersanta reģistrācijas numurs   

3. Komersanta juridiskā adrese  

4. Tirdzniecības vietas adrese, ja tā atšķiras no komersanta juridiskās adreses  

5. Tirdzniecības vietas tālruņa numurs  

6. Traktortehnikas, tās piekabes vai numurēto agregātu veidi, kurus paredzēts tirgot attiecīgajā 

tirdzniecības vietā, norādot atbilstošu traktortehnikas un tās piekabju vadītāju apliecības 

kategoriju, kas dod tiesības vadīt šo traktortehniku. 

 

7. Tirdzniecības vietas apliecības saņemšanas veids (elektroniski vai izdrukātu papīra formātā)  

7.Kāda veida (jauna/lietota) traktortehnika, tās piekabes un numurētie agregāti tiks piedāvāti tirgū  

8.Tirdzniecības vietas un tehniskā servisa pakalpojumu kontaktpersonas uzvārds un tālruņa 

numurs 

 

9.Tirdzniecības vietas un tehniskā servisa pakalpojumu kontaktpersonas tālruņa numurs  

10. Elektroniskā pasta adrese tirdzniecības vietā  

11. Pēcpārdošanas servisa pakalpojumu sniegšanas aprīkojuma veids, ja notiks tirdzniecība ar 

jaunu tehniku (Servisa apraksts) 
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