
 

 

 

Reklāmas nesēju izvietošanu SIA “Rīgas Centrāltirgus” teritorijā 

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojami un izvietojami 
reklāmas nesēji (transparenti, pārvietojami stendi un reklāmas plakāti) SIA 
"Rīgas Centrāltirgus" valdījumā esošajos objektos. 

2. Reklāmas nesēju izvietošanai SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdījumā 
esošajos objektos uz laika posmu līdz vienam mēnesim ir noteikta sekojoša 
nomas maksa: 

Reklāmas veids 
Reklāmas 

transparenta, gaismas 
kastes, plakāta izmērs 

Termiņš 
Nomas 
maksa, 

EUR 

PVN 
21%, 
EUR 

Summa, 
EUR 

Reklāmas transparents Līdz 800 mm * 500 mm Mēnesis 35.00 7.35 42.35 

Reklāmas transparents Līdz 1500 mm * 1000 
mm 

Mēnesis 50.00 10.50 60.50 

Reklāmas transparents Līdz 6500 mm * 2500 
mm 

Mēnesis 60.00 12.60 72.60 

Pārvietojams reklāmas stends Līdz 1000 mm * 1500 
mm 

Mēnesis 50.00 10.50 60.50 

Reklāmas plakāts (1 gab.)  Līdz 700 mm * 1000 
mm 

7 dienas 137.75 28.93 166.68 

Reklāmas plakāts (5 gab.) Līdz 700 mm * 1000 
mm 

7 dienas 154.37 32.42 186.79 

Reklāmas plakāts (10 gab.) Līdz 700 mm * 1000 
mm 

7 dienas 175.16 36.78 211.94 

Reklāmas plakāts (15 gab.) Līdz 700 mm * 1000 
mm 

7 dienas 195.94 41.15 237.09 

Reklāmas plakāts (20 gab.) Līdz 700 mm * 1000 
mm 

7 dienas 216.73 45.51 262.24 

* Izvietojot reklāmas transparentu vai pārvietojamu reklāmas stendu uz 
īsāku termiņu nekā noteikts Noteikumu 2.punktā, nomas maksa tiek aprēķināta 
proporcionāli reklāmas nesēju izvietošanas laika periodam. 

3. Reklāmas nesēju izvietošanai SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdījumā 
esošajos objektos uz laika posmu ne īsāku par trim mēnešiem ir noteikta 
sekojoša nomas maksa: 

Reklāmas veids 
Reklāmas 

transparenta, gaismas 
kastes, plakāta izmērs 

Termiņš 
Nomas 
maksa, 

EUR 

PVN 
21%, 
EUR 

Summa, 
EUR 

Reklāmas transparents Līdz 800 mm * 500 mm Mēnesis 30.00 6.30 36.30 

Reklāmas transparents Līdz 1500 mm * 1000 
mm 

Mēnesis 45.00 9.45 54.45 

Reklāmas transparents Līdz 6500 mm * 2500 
mm 

Mēnesis 55.00 11.55 66.55 

Pārvietojams reklāmas stends Līdz 1000 mm * 1500 
mm 

Mēnesis 45.00 9.45 54.45 

4. Reklāmas nesēju izvietošanai SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdījumā 
esošajos objektos uz laika posmu ne īsāku par sešiem mēnešiem ir noteikta 
sekojoša nomas maksa: 



Reklāmas veids 
Reklāmas 

transparenta, gaismas 
kastes, plakāta izmērs 

Termiņš 
Nomas 
maksa, 

EUR 

PVN 
21%, 
EUR 

Summa, 
EUR 

Reklāmas transparents Līdz 800 mm * 500 mm Mēnesis 28.00 5.88 33.88 

Reklāmas transparents Līdz 1500 mm * 1000 
mm 

Mēnesis 40.00 8.40 48.40 

Reklāmas transparents Līdz 6500 mm * 2500 
mm 

Mēnesis 50.00 10.50 60.50 

Pārvietojams reklāmas stends Līdz 1000 mm * 1500 
mm 

Mēnesis 40.00 8.40 48.40 

5. Reklāmas nesēju izvietošanai SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdījumā 
esošajos objektos uz laika posmu ne īsāku par divpadsmit mēnešiem ir 
noteikta sekojoša nomas maksa: 

Reklāmas veids 
Reklāmas 

transparenta, gaismas 
kastes, plakāta izmērs 

Termiņš 
Nomas 
maksa, 

EUR 

PVN 
21%, 
EUR 

Summa, 
EUR 

Reklāmas transparents Līdz 800 mm * 500 mm Mēnesis 25.00 5.25 30.25 

Reklāmas transparents Līdz 1500 mm * 1000 
mm 

Mēnesis 35.00 7.35 42.35 

Reklāmas transparents Līdz 6500 mm * 2500 
mm 

Mēnesis 45.00 9.45 54.45 

Pārvietojams reklāmas stends Līdz 1000 mm * 1500 
mm 

Mēnesis 35.00 7.35 42.35 

6. Reklāmas nesēji izvietojami, saskaņojot reklāmas materiālu izmēru, 
izvietojumu un skices ar normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām un SIA 
"Rīgas Centrāltirgus" valdi. 

7. Cita veida reklāmas nesēju (gaismas kastes, izkārtnes, izstāžu stendi 
u.c.) izvietošanu un nomas maksu, kuri nav minēti šajos noteikumos, nosaka 
SIA "Rīgas Centrāltirgus" valde. 

8. Reklāmas nesēji netiek izvietoti pie tirdzniecības paviljonu ārējām 
sienām. 

9. Reklāmas izdales materiālu (skrejlapas, preses izdevumi u.tml.) 
izplatīšana SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdījumā esošajos objektos jāsaskaņo ar 
SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdi. 

10. Reklāmas nesēju izvietošanai SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdījumā 
esošajos objektos, reklāmas nesēja īpašnieks SIA "Rīgas Centrāltirgus" 
iesniedz iesniegumu kopā ar skiču projektu un normatīvajos aktos noteikto 
institūciju saskaņojumu, ja tāds nepieciešams. 

11. Lēmumu par reklāmas nesēju izvietošanu SIA "Rīgas Centrāltirgus" 
valdījumā esošajos objektos SIA "Rīgas Centrāltirgus" valde pieņem 10 
(desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. 

12. Par reklāmas nesēju izvietošanu SIA "Rīgas Centrāltirgus" 
valdījumā esošajos objektos, atbilstoši šiem noteikumiem, tiek slēgti līgumi. 
Līgumi par reklāmas nesēju izvietošanu SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdījumā 
esošajos objektos prioritāri tiek slēgti ar SIA "Rīgas Centrāltirgus" tirdzniecības 
vietu nomniekiem. 

13. Reklāmas nesēji nedrīkst: 
13.1.  traucēt apmeklētāju plūsmu; 
13.2.  aizsegt citas tirdzniecības vietas; 
13.3.  aizklāt tirdzniecības vietas skatlogu vairāk nekā par 25%; 
13.4.  atrasties virs konkurējošu produktu grupas tirdzniecības vietām 

bez šīs tirdzniecības vietas nomnieka rakstiskas atļaujas. 



14. Par reklāmas nesēju materiālu saturu atbild reklāmas nesēja 
īpašnieks. 

15. Reklāmas nesēju īpašniekiem ir pienākums rūpēties par reklāmas 
nesēju uzturēšanu pienācīgā kārtībā. Nolietotu, bojātu un netīru reklāmas 
nesēju gadījumā SIA "Rīgas Centrāltirgus" var lemt par reklāmas izvietošanas 
līguma pārtraukšanu un reklāmas nesēja demontāžu. 

16. Reklāmas nesēju "reklāmas transparents, gaismas kaste un 
pārvietojams reklāmas stends" montāžu un demontāžu apmaksā reklāmas 
nesēja īpašnieks. Reklāmas nesēja "reklāmas plakāts" izvietošanu un 
noņemšanu veic SIA "Rīgas Centrāltirgus" darbinieki. 

17. Šie noteikumi neattiecas uz reklāmas nesējiem, kuri izvietojami 
nomnieka tirdzniecības vietā.  
 

 

Reklāmas nesēju izvietošanu SIA “Rīgas Centrāltirgus” paviljonos 

 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā reklāmas nesēji tiek izvietoti Centrāltirgus 

paviljonu tirdzniecības vietās (turpmāk – Instrukcija). 

2. Šī Instrukcija jāievēro visiem Centrāltirgus paviljonu stendu un tirdzniecības 

vietu nomniekiem, lai radītu vienotu un sakārtotu reklāmu izvietojumu.  

 

2. Reklāmu izvietošanas kārtība paviljonos 
 

2.1. Pirms reklāmu izvietošanas, nomnieks vēlamās tirdzniecības reklāmas 
nesēju izvietošanu saskaņo ar SIA "Rīgas Centrāltirgus" Mārketinga daļu un Tehnisko 
nodaļu, rakstot attiecīgu iesniegumu, ar pielikumā iekļautiem reklāmas vizualizācijas 
materiāliem. 

2.2. Reklāmas nesējiem virs tirdzniecības stendiem jābūt izvietotiem virs 
stenda augšējās malas un tie drīkst aizņemt visu tās platumu (skat., zīmējumu Nr.1): 

 
         Zīmējums Nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Reklāmas nesējiem virs tirdzniecības vietām saliņās jābūt izvietotiem virs 
apgaismojuma konstrukcijas, lai neaizsegtu apgaismes ķermeņu izstaroto gaismu un 
tie drīkst aizņemt visu tās platumu (skat., zīmējumu Nr.2): 

 

Zīmējums Nr.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4. Reklāmas nesējiem jāatbilst šādiem izmēriem: 
2.4.1. Reklāmas nesējiem virs tirdzniecības stendiem drīkst būt: 
  Augstums – Ne vairāk kā 200 cm; 

  Platums – Visā stenda platumā. 

2.4.2. Reklāmas nesējiem virs saliņu tirdzniecības vietām drīkst būt:  
  Augstums – Ne vairāk kā 50 cm; 

  Platums – Visā iznomāto vietu platumā. 

2.5.  Reklāmas nesēju īpašniekiem ir pienākums rūpēties par reklāmas nesēju 
uzturēšanu pienācīgā kārtībā. Nolietotu, bojātu un netīru reklāmas nesēju gadījumā 
AS "Rīgas Centrāltirgus" var lemt par reklāmas nesēja demontāžu. 

 

 

 

 

 


