
Nomas objekts Mērv.
Noma,      

EUR

PVN likme 

21%

Summa,               

EUR

1.1.1. Stendos (2-9; 13) + elektrība m2/mēnesī 23.44 4.92 € 28.36

1.1.2. Stendos (10; 11) + elektrība m2/mēnesī 13.47 2.83 € 16.30

1.1.3.  Stends (12)  + elektrība m2/mēnesī 12.48 2.62 € 15.10

1.1.4.  Stendi (21-27)  + elektrība m2/mēnesī 31.79 6.68 € 38.47

1.1.5.  Stends (28) + elektrība + komunālie maksājumi m2/mēnesī 13.72 2.88 € 16.60

1.2. Tirdzniecība uz galdiem ar olām  + elektrība dienā 4.35 0.91 € 5.26

1.3.1. Piena,gastronomijas,konditorejas izstr.+elektrība dienā 3.44 0.72 € 4.16

1.3.2. Gaļas izstrādājumi +elektrība dienā 6.21 1.30 € 7.51

1.3.3. Medus,maize+ elektrība dienā 4.35 0.91 € 5.26

1.3.4. Tirdzniecība ar kulinārijas izstrādājumiem + elektrība dienā 2.86 0.60 € 3.46

1.3.5. Tirdzniecība ar poligrāfijas izstrdājumiem  un cita preču tirdzniecība 

saskaņota ar VT administrāciju +elektrība
dienā 3.73 0.78 € 4.51

1.3.6.Tirdzniecībai ar amatniecības izstrādājumiem (30-32) + elektrība dienā 3.19 0.67 € 3.86

1.3.7. Individuālā aukstuma kamera ārpus tirdzniecības vietas + elektrība m2/mēnesī 17.00 3.57 € 20.57

1.4. Aukstumkamera 4m2  (116 -118)  + elektrība m2/mēnesī 12.74 2.68 € 15.42

1.5. Noliktava Nr.119 (18m
2

)  + elektrība m2/mēnesī 8.53 1.79 € 10.32

1.6. Vieta kafijas automāta izvietošanai 1m
2

 +elektrība mēnesī 70.10 14.72 € 84.82

1.7. Preču uzglabāšana nakts laikā tirdzniecības saliņās** naktī 0.59 0.12 € 0.71

2.1. Tirdzniecība ar svaigu gaļu un tās produkciju +  elektrība dienā 8.01 1.68 € 9.69

2.2. Tirdzniecība ar svaigu gaļu un tās produkciju + elektrība mēnesī 235.25 49.40 € 284.65

2.3. Preču uzglabāšana nakts laikā tirdzniecības vietās** naktī 0.59 0.12 € 0.71

3.1.1. Stendos (122-130) + elektrība m2/mēnesī 26.57 5.58 € 32.15

2. Tirdzniecības vietu noma Paviljona Svaigas gaļas nodaļā*

Viena tirdzniecības vieta  atbilst 1.25 metram , ja nav noteikts citādāk. 

**Maksa par preču uzglabāšanu nakts laikā tiek piemērota tirdzniecības vietām ar ikdienas apmaksu.

3.Tirdzniecības vietu noma Paviljona Dārzeņu nodaļā*

3.1. Tirdzniecība no stendiem

3.2. Tirdzniecība no galdiem

**Maksa par preču uzglabāšanu nakts laikā tiek piemērota tirdzniecības vietām ar ikdienas apmaksu.

APSTIPRINĀTS

ar SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdes

25.02.2021. lēmumu Nr.02-1/66

(Prot. Nr.13)

SIA "Rīgas Centrāltirgus"

VIDZEMES TIRGUS tirdzniecības vietu un telpu nomas maksas

CENRĀDIS 2021.GADAM

1. Tirdzniecības vietu noma Paviljona  Piena- gastronomijas nodaļā*

1.1.Tirdzniecība stendos:

1.3. Tirdzniecība ar piena, konditorejas, gastronomijas,  gaļas izstrādājumiem saliņās:

Viena tirdzniecības vieta saliņās atbilst vienam metram , ja nav noteikts citādāk. 
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dienā 2.86 0.60 € 3.46

*dienā 4.29 0.90 € 5.19

dienā 3.56 0.75 € 4.31

*dienā 5.33 1.12 € 6.45

dienā 4.27 0.90 € 5.17

*dienā 6.4 1.34 € 7.74

3.2.4. Preču uzglabāšana nakts laikā** naktī 0.59 0.12 € 0.71

dienā 2.86 0.60 € 3.46

*dienā 4.29 0.90 € 5.19

dienā 3.56 0.75 € 4.31

*dienā 5.34 1.12 € 6.46

dienā 4.27 0.90 € 5.17

*dienā 6.40 1.34 € 7.74

4.1.4. Pļavu un sausajiem ziediem, pūpoliem, dārza zaļumu buntītēm, sēnēm, 

savvaļas u.c. dabas veltēm
dienā 2.61 0.55 € 3.16

dienā 3.41 0.72 € 4.13

*dienā 5.11 1.07 € 6.18

m
2

/dienā 4.24 0.89 € 5.13

*m
2

/dienā 6.35 1.33 € 7.68

4.1.7. Preču uzglabāšana nakts laikā * m/naktī 0.59 0.12 € 0.70

4.2.1. Zemniekiem un zemnieku saimniecībām ar pašu audzēto un pašu 

ražoto produkciju, meža veltēm, stādiem 
dienā 6.13 1.29 € 7.41

4.2.2. Fiziskām un juridiskām personām ar lauksaimniecības produkciju, 

meža veltēm, stādiem
dienā 6.51 1.37 € 7.87

4.2.3. Fiziskajām un  juridiskām personām tirdzniecībai ar  eksotiskajiem 

augļiem, citrusaugļiem, arbūziem, riekstiem, u.t.m.
dienā 7.51 1.58 € 9.08

4.3. Tirdzniecība ar kvasu vieta/dienā 6.08 1.28 € 7.36

4. Tirdzniecības vietu noma Atklātā teritorija

4.1.Tirdzniecība no galdiem

4.1.1. Zemniekiem un zemnieku saimniecībām tirdzniecībai ar pašu audzēto, 

ražoto lauksaimniecības produkciju un medu, slēdzot abonementu-līgumu 

(*ar ikdienas apmaksu)

4.1.2. Fiziskām un juridiskām personām ar lauksaimniecības produkciju un 

medu, slēdzot abonementu-līgumu (*ar ikdienas apmaksu)

4.1.3. Fiziskajām un  juridiskām personām tirdzniecībai ar eksotiskajiem 

augļiem, citrusaugļiem, arbūziem, riekstiem, u.tml.,slēdzot abonementu-

līgumu (*ar ikdienas apmaksu)

4.1.5. Dēstiem, sēklām, ziedu sīpoliem un stādiem, ziediem (uz galdiem)

4.1.6. Tirdzniecība ar eglēm, slēdzot abonementu-līgumu (tirdzniecības 

vietas platība saskaņota ar RCT administrāciju) (*ar ikdienas apmaksu)

*Maksa par preču uzglabāšanu nakts laikā tiek piemērota tirdzniecības vietām ar ikdienas apmaksu.

Viena tirdzniecības vieta  atbilst vienam metram , ja nav noteikts citādāk. 

4.2 Tirdzniecība no automašīnām (vieglie auto un kravas auto ar pilnu masu līdz 3500 kg)  tirdzniecības vietās ar apzīmējumu AT-

M 1-AT-M6

4.4. Saldētavas:

**Maksa par preču uzglabāšanu nakts laikā tiek piemērota tirdzniecības vietām ar ikdienas apmaksu.

Viena tirdzniecības vieta saliņās atbilst vienam metram , ja nav noteikts citādāk. 

3.2.1. Zemniekiem un zemnieku saimniecībām tirdzniecībai ar pašu audzēto, 

ražoto lauksaimniecības produkciju un medu, slēdzot abonementu-līgumu 

(*ar ikdienas apmaksu)

3.2.2. Fiziskām un juridiskām personām ar lauksaimniecības produkciju un 

medu, slēdzot abonementu-līgumu (*ar ikdienas apmaksu)

3.2.3. Fiziskajām un  juridiskām personām tirdzniecībai ar eksotiskajiem 

augļiem, citrusaugļiem, arbūziem, riekstiem, u.tml.,slēdzot abonementu-

līgumu (*ar ikdienas apmaksu)

*Paviljona tirdzniecības vietās, kurās nav uzstādīti ūdens patēriņa uzskaites skaitītāji, papildus nomas maksai tiek piemērota maksa 

par ūdens patēriņu, atbilstoši iesniegumā norādītajam aprēķinam.
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4.4.1. Saldētavas līdz(-2
o

)(Nr.4-10m
2

; Nr.5-15,4m
2

; Nr.6-1 līdz Nr.6-7 - 

27m
2

)
m

2
/mēnesī 14.91 3.13 € 18.04

4.4.2. Saldētavas līdz(+7
o

)(Nr.1-8m
2

; Nr.2-16m
2

;Nr.3-6,3m
2

) m
2

/mēnesī 12.44 2.61 € 15.05

4.5.1. Noliktavas 9m2 (1-18) +elektrība mēnesī 37.92 7.96 € 45.88

4.5.2. Noliktavas 9.9m2 (19-33) +elektrība mēnesī 41.70 8.76 € 50.46

4.6.1. Tirdzniecība ar tirgus pārvaldītāju saskaņotām rūpniecības precēm,  

slēdzot abonementu-līgumu ( Preču uzglabāšana nakts laikā ir iekļauta 

nomas maksā)

dienā 2.01 0.42 € 2.43

4.6.2. Tirdzniecība ar tirgus pārvaldītāju saskaņotām rūpniecības precēm, 

veicot apmaksu par trim dienām  ( Preču uzglabāšana nakts laikā nav 

iekļauta nomas maksā)

dienā 2.49 0.52 € 3.01

4.6.3.  Tirdzniecība ar tirgus pārvaldītāju saskaņotām rūpniecības precēm ar 

ikdienas apmaksu (Preču uzglabāšana nakts laikā nav iekļauta nomas 

maksā)

dienā 3.01 0.63 € 3.64

4.6.4. Preču uzglabāšana nakts laikā naktī 0.59 0.12 € 0.71

4.7. Tirdzniecības vietas apgaismojums dienā 0.78 0.16 € 0.94

5.1.1. Tirdzniecībai ar ziediem un rūpniecības precēm (K32-K49) m
2

/mēnesī 21.44 4.50 € 25.94
5.1.2. Tirdzniecībai ar lauksaimniecības, pārtikas, rūpniecības, zoo precēm, 

gaļu un gaļas izstrādājumiem u.c. (K2, K3, K10, K16-20, K-71, K-103, 

K105, K106, K113-K118, K119-K129, K142, K143, K147, K170-K177, 

K179-K182)

m
2

/mēnesī 14.33 3.01 € 17.34

5.1.3. Tirdzniecībai ar gaļu, gaļas izstrādājumiem, pārtiku u.c. (K-178) m
2

/mēnesī 10.10 2.12 € 12.22

5.1.4. Tirdzniecībai ar rūpniecības precēm (K-104;K-111;K112A) m
2

/mēnesī 8.07 1.69 € 9.76

5.1.5. Noliktavas (K109; K112B) m
2

/mēnesī 4.23 0.89 € 5.12

5.1.6. Noliktava  (B003T51) m
2

/mēnesī 4.75 1.00 € 5.75

5.1.7. Tirdzniecība ar ziediem (K64-K71) m
2

/mēnesī 14.33 3.01 € 17.34

5.1.8. Noliktavas (K108-K110, K142, K166, K171A, K173A, K174, K174A, 

K176A)
m

2
/mēnesī 5.08 1.07 € 6.15

5.1.9. Noliktava-darbnīca (K110) m
2

/mēnesī 5.08 1.07 € 6.15

5.1.10. Pārtikas preces (K132) m
2

/mēnesī 8.07 1.69 € 9.76

5.1.11. Maksas tualete un dušas  (K133) m
2

/mēnesī 2.29 0.48 € 2.77

5.1.12. Sabiedriskā ēdināšana (K144) m
2

/mēnesī 10.06 2.11 € 12.17

5.1.13. Sabiedriskā ēdināšana (K173) m
2

/mēnesī 14.33 3.01 € 17.34

5.1.14. Frizētava (K146) m
2

/mēnesī 5.08 1.07 € 6.15

5.1.15. Kioski pakalpojumu sniegšanai (K130-K131) m
2

/mēnesī 7.50 1.58 9.08

5.2.1. Tirdzniecībai ar lauksaimniecības produkciju  (K32, K37, K98-K100, 

K107, K114-K116, K143) 
m

2
/mēnesī 14.33 3.01 € 17.34

5.2.2. Tirdzniecībai ar lauksaimniecības produkciju un eksotiku (K32, K37, 

K98-K100, K107, K114-K116)
m

2
/mēnesī 21.44 4.50 € 25.94

5.3.1. Tirdzniecība ar svaigām zivīm un to produkciju stacionārā 

tirdzniecības vietā + elektrība + komunālie maksājumi (K148)
dienā 10.01 2.10 12.11

4.5. Noliktavas

4.6. Tirdzniecība no galdiem zem nojumes

5.Tirdzniecības kiosku noma Atklātā teritorijā

5.1.Tirdzniecības kioski atklātajā teritorijā+elektrība+komunālie pakalpojumi

5.2. Lauksaimniecības preču un augļu tirdzniecība tirdzniecības kioskos+elektrība+komunālie pakalpojumi

5.3. Tirdzniecība ar svaigām zivīm un to produkciju  

Saldētavas nomas maksā ir iekļauta maksa par elektrību
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5.3.2. Tirdzniecības ar svaigām zivīm un zivju produkciju no automašīnām dienā 10.01 2.10 12.11

Visu VT tirdzniecības vietu, telpu un noliktavu nomas maksā ir iekļauta maksa par atkritumu izvešanu.

Cenrādis stājas spēkā ar 2021.gada 1.martu
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