
 
RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE 

Kontaktpersonas jautājumu gadījumā: Melānija Vilka 67012936 vai Inita Pavāre 67105575 

Aicinājums pieteikties ielu tirdzniecības veikšanai Tērbatas vasaras ielas 

pasākumā no 17.07.2020. līdz 16.08.2020. 

 
Rīgas pilsētas pašvaldība pirmo reizi realizēs vasaras ielas ideju -  no 17. jūlija 

līdz 16. augustam Tērbatas iela posmā no Elizabetes ielas līdz Vidzemes tirgus ieejai 

būs daļēji slēgta satiksmei, atvēlot to gājējiem, velobraucējiem, mazajiem tirgotājiem 

un kultūras pasākumiem.  

 

Aicinām pieteikties Latvijas tirgotājus dalībai Tērbatas vasaras ielas pasākumā. 

Tirdzniecības vietas tiks organizētas uz Tērbatas ielas un Vidzemes tirgū. Lai atbalstītu 

tirgotājus pēckrīzes periodā, tirdzniecības vietas būs bezmaksas.  

  

Tirdzniecību varēs veikt šādos laika periodos (no plkst. 10.00 līdz 22.00): 

- Viss periods (30 dienas) 

- 7 dienas 

- Nedēļas nogales (piektdiena – svētdiena)  

- Sestdienu rīti no plkst. 8.00 līdz 13.00 iknedēļas zemnieku 

tirdziņa ietvaros posmā no Dzirnavu ielas līdz Blaumaņa ielai. 

 

Pēc tirgotāju pieteikumu apstiprināšanas, katram tirgotājam individuāli tiks 

noteikts tirdzniecības vietas novietojums. 

Dokumentu iesniegšanas kārtība 

Elektroniski iesniedz pieteikumu e-pastā līdz 10. jūlija plkst. 12.00 

(melanija.vilka@riga.lv, inita.pavare@riga.lv), pievienojot šādus dokumentus: 

1. Ielu tirdzniecības dalībnieks (fiziskai personai norādāms vārds, uzvārds un 

personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai 

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi 

saimniecisko darbību); juridiskai personai norādāms tās nosaukums un nodokļu 

maksātāja reģistrācijas kods), kā arī norādīt: 

- atbildīgo kontaktpersonu, tālruni un e-pasta adresi; 

- vēlamo tirdzniecības periodu. 
 

2. Plānotās ielu tirdzniecības sortiments. 

3. Aktuāla ielu tirdzniecības vietas aprīkojuma skice vai fotofiksācija ar 

norādītiem izmēriem. 

4. Apliecinājumu, ka savā darbībā ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības 

finanšu plūsmas uzskaitei un nodokļu administrēšanai, un Valsts ieņēmumu 

dienestā ir reģistrēta kvīts vai maksājumu reģistrēšanas ierīce. 

 

mailto:melanija.vilka@riga.lv


 
RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE 

Kontaktpersonas jautājumu gadījumā: Melānija Vilka 67012936 vai Inita Pavāre 67105575 

 

 

Nosacījumi ielu tirdzniecības vietai 

1. Jāparedz Rīgas arhitektūrai un videi, konkrētās pilsētvides zonas apbūves 

raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums, nav pieļaujama plēves un 

zemas kvalitātes materiālu izmantošana. 
 

2. Pieļaujams izvietot tikai ārtelpai, sezonai, vietai un pasākumam atbilstošu 

aprīkojumu. 

 

3. Lai visi ielu tirdzniecības elementi, kā arī blakus izvietotās tirdzniecības vietas 

būtu stilistiski vienotas un atbilstu noteiktajam pasākuma estētiskajam kodam 

(sk. pielikumu).  
 

4. Tirdzniecības iekārtām jābūt mobilām, viegli pārvietojamām, nav pieļaujamas 

būves. 
 

Primāri tiks izvērtēti esošo Tērbatas ielas komersantu iesniegtie pieteikumi. 

 

 

 

 

 

 

Vizuālais risinājums - saulessargs un tirdzniecības vietas telts (3x3 m). 
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