
 

 

 

Noteikumi par video filmēšanu un fotografēšanu Rīgas Centrāltirgus , 
Vidzemes tirgus un tirgus "Latgale" teritorijās 

 
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar SIA "Rīgas Centrāltirgus" (turpmāk – 

Sabiedrība) tiek saskaņota un apstiprināta komerciālu video filmēšana vai 
fotografēšana Rīgas Centrāltirgus, Vidzemes tirgus un tirgus "Latgale" teritorijās 
(turpmāk – Tirgus). 

2. Komerciāli video un foto šo noteikumu izpratnē ir video un foto, ko filmē vai 
uzņem trešā puse savas komercdarbības ietvaros peļņas gūšanas nolūkos. Šos 
noteikumus nepiemēro un maksu neiekasē, ja video uzņemšanai vai fotografēšanai ir 
informatīvs, sociāls vai izglītojošs raksturs, kā arī tas pozitīvi ietekmē Tirgus publisko 
tēlu.  

3. Komerciāla video filmēšana vai fotografēšana Tirgus teritorijā ir maksas 
pakalpojums. 

4. Komerciāla video filmēšana vai fotografēšana Tirgus tēla veidošanai ir 
saskaņojama ar Sabiedrības Mārketinga un biznesa attīstības daļu, iesniedzot par to 
rakstisku iesniegumu SIA “Rīgas Centrāltirgus”. Iesniegums par plānoto filmēšanu un 
fotografēšanu iesniedzams ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms plānotā filmēšanas vai 
fotografēšanas datuma.  

5. Iesniegumā par komerciālu video filmēšanu vai fotografēšanu Tirgus 
teritorijā norādāms filmēšanas/fotografēšanas datums, laiks, vieta, tēma un mērķis, kā 
arī uzskaitāms iesaistīto cilvēku un tehnikas resurss. Ja tas ir vajadzīgs, tad 
iesniegumā norādāma arī  Sabiedrības tehniskā atbalsta nepieciešamība.  

6. Sabiedrība patur tiesības atteikt video filmēšanu vai foto uzņemšanu, ja tās 
raksturs un mērķis neatbilst morāles un ētikas normām, sabiedriskajai kārtībai vai ir 
pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

7. Maksa par komerciālu foto uzņemšanu Tirgus teritorijā, ja tā nav saistīta ar 
apmeklētāju plūsmas ierobežošanu vai nomnieku darba būtisku ietekmēšanu, tiek 
noteikta 50.00 EUR (bez PVN) par vienu stundu (60 minūtes). Minimālais 
apmaksājamais foto reportāžas laiks ir 15 (piecpadsmit) minūtes. 

8. Maksa par komerciālu video uzņemšanu Tirgus teritorijā, ja tā nav saistīta 
ar apmeklētāju plūsmas ierobežošanu vai nomnieku darba būtisku ietekmēšanu, tiek 
noteikta 100.00 EUR (bez PVN) par vienu stundu (60 minūtes). Minimālais 
apmaksājamais video reportāžas laiks ir 15 (piecpadsmit) minūtes. 

9. Pirms filmēšanas vai fotografēšanas pasākuma norises dienas tiek noslēgts 
līgums  -  Par komerciālu video filmēšanu vai fotografēšanu (pielikumā). 

10.  Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad video filmēšana vai 
fotografēšana būtiski var ietekmēt Tirgus apmeklētāju plūsmu vai atsevišķu tirgotāju 
dienas apgrozījumu. Tādos gadījumos tiek slēgts atsevišķs sadarbības līgums, kurā 
video filmēšanas vai fotografēšanas organizatori apņemas Sabiedrības nomniekiem, 
kuriem foto vai video uzņemšanas dēļ tiks ietekmēts apgrozījums,  segt  starpību starp 
dienas vidējo apgrozījumu aizvadīto 30 dienu laikā un video filmēšanas vai 
fotografēšanas dienā gūtajiem ieņēmumiem. 

 
 

 


