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11.novembra  

krastmala pie kuģīšu 

piestātnes pretī ēkai 

11.novembra  

krastmalā 29 

Sarkanajās līnijās, 

1.grupa, Nr.2017, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 
 

Saldējums 

13.janvāra iela (pie 

Pilsētas kanāla 

tiltiņa) 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

13.janvāra iela (pie 

tramvaja pieturas) 

40.grupa, Nr.166, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

 

2 Saldējums 

Amatu iela 5 6.grupa, Nr.44, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, nodota 

patapinājumā Rīgas 

domes Izglītības, 

kultūras un sporta 

departamenta Kultūras 

pārvaldei 

2 Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, 

lietišķās mākslas, daiļamatniecības 

izstrādājumi 

Blaumaņa ielas un 

Krišjāņa Barona 

ielas krustojums 

(skvērā) 

30.grupa, Nr.176, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, iznomāta 

2 Saldējums; ziedi 

Brīvības bulvāra un 

Elizabetes ielas 

stūris, pie 

Esplanādes 

9.grupa, Nr.2, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Rīgas domes 

Mājokļu un vides 

departamenta valdījumā 

2 Saldējums 

Brīvības bulvāra un 

Kalpaka bulvāra 

stūris, Esplanādes 

parka pusē 

Sarkanajās līnijās, 

5.grupa, Nr.87, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Rīgas domes 

Mājokļu un vides 

departamenta valdījumā 

1 Saldējums 

Brīvības bulvāra un 

Tērbatas ielas stūris, 

pie pieturas 

Sarkanajās līnijās, 

5.grupa, Nr.87, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Brīvības bulvāris pie 

Rīgas Kristus 

Piedzimšanas 

pareizticīgo 

katedrāles 

Sarkanajās līnijās, 

5.grupa, Nr.87, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Rīgas domes 

Mājokļu un vides 

departamenta valdījumā 

2 Saldējums 

Brīvības iela Sarkanajās līnijās, 

35.grupa, Nr.2015, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

3 Karstās uzkodas; ziedi; pašu izaudzēti 

augļi, ogas 

Brīvības iela 90 Sarkanajās  līnijās, 

23.grupa, Nr.9003, 

Nr.9002, Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums 

3 Saldējums 
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Brīvības ielas un 

Elizabetes ielas 

stūris (pie ēkas 

Brīvības ielā 38, 

Elizabetes ielas 

pusē) 

Sarkanajās līnijās, 

20.grupa, Nr.9000, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Brīvības ielas un 

Ģertrūdes ielas 

krustojums 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

3 Ziedi; 

saldējums 

Doma laukums 6 Sarkanajās līnijās, 

7.grupa, Nr.162, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Doma laukums 8 Sarkanajās līnijās, 

7.grupa, Nr.162, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Doma laukums 8, 

pretī Pils ielai  

1.grupa, Nr.1062, 

sarkanajās līnijās, pieder 

Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

1 Saldējums  

Doma laukums, 

Rīgas Doma 

aizsardzības zonā 

7.grupa, Nr.50, 

privātīpašums 

1 Saldējums;  

bezalkoholiskie dzērieni 

Elizabetes iela 65 Sarkanajās līnijās, 

21.grupa, Nr.9006, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Esplanādes parka 

teritorija 

9.grupa, Nr.2, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Rīgas domes 

Mājokļu un vides 

departamenta valdījumā 

6 Ziedi; saldējums;  

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Esplanādes parks 

Kalpaka bulvāra 

pusē 

9.grupa, Nr.2, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Rīgas domes 

Mājokļu un vides 

departamenta valdījumā 

1 Saldējums 

Grēcinieku iela 34 Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

2 Saldējums; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija (grieztie 

ziedi) 

Jaunavu iela, 

Rātsnama pasāža 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

8 Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, 

lietišķās mākslas un daiļamatniecības 

izstrādājumi  

(maksimāli pieļaujamā vienas 

tirdzniecības vietas platība ir 3,6 x 1,2 

m) 

Jēkaba iela 30, pie 

Krišjāņa Valdemāra 

ielas un Jēkaba ielas 

krustojuma 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 
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Jēkaba ielas un 

Torņa ielas stūris, 

skvēra pusē 

9.grupa, Nr.51, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Rīgas domes 

Mājokļu un vides 

departamenta valdījumā 

1 Saldējums 

Kalpaka bulvāris 

pretī Reimersa ielai 

9.grupa, Nr.2, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Rīgas domes 

Mājokļu un vides 

departamenta valdījumā 

1 Saldējums 

(Svītrots ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 13.06.2019. rīkojumu Nr.291-ir) 

Kaļķu iela 28  5. grupa, Nr. 57, 

privātīpašums 

3 Saldējums; iepirkti ziedi; 

bezalkoholiskie dzērieni; pašu audzēti 

ziedi 
(Svītrots ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 30.11.2018. rīkojumu Nr.751-ir) 

Kaļķu ielas un 

Kungu ielas stūris, 

pie ēkas Kaļķu  

ielā 2  

Sarkanajās līnijās, 

1.grupa, Nr.9006, piekrīt 

Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

 

1 Saldējums 

 

Kaļķu iela pie ēkas  

Kaļķu ielā 15 

9.grupa, Nr.9001, 

sarkanajās līnijās, piekrīt 

Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

 

1 Saldējums 

 

Kaļķu iela pie ēkas  

Kaļķu ielā 26 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Ziedi 

Kanālmala pie 

Radio ielas loka 

5.grupa, Nr.37, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, SIA “Rīgas 

meži” apsaimniekošanā 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Kanālmalas 

apstādījumi pie 

Bastejkalna 

9. grupa, Nr. 28, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Rīgas domes 

Mājokļu un vides 

departamenta valdījumā 

4 Saldējums; iepirkti ziedi; 

bezalkoholiskie dzērieni 

 

Kanālmalas 

apstādījumi pie 

tiltiņa (pie 

Bastejkalna) 

9.grupa, Nr.28, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Rīgas domes 

Mājokļu un vides 

departamenta valdījumā 

1 
 

Saldējums 

Kanālmalas 

apstādījumi posmā 

starp Brīvības 

bulvāri un Krišjāņa 

Barona ielu, Raiņa 

bulvāra pusē 

50.grupa, Nr.55, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Rīgas domes 

Mājokļu un vides 

departamenta valdījumā 

2 Saldējums 

Krišjāņa Barona iela 

74, skvērā pie 

Krišjāņa Barona 

ielas un Bruņinieku 

ielas krustojuma 

33.grupa, Nr.66, 

privātīpašums 

1 Saldējums;  

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 
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Krišjāņa Barona 

ielas un Radio ielas 

krustojums 

5.grupa, Nr.56, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Iepirkti ziedi; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija  

(grieztie ziedi) 

Krišjāņa Barona iela 

posmā starp 

Aspazijas bulvāri un 

Raiņa bulvāri, pie 

tiltiņa 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

3 Saldējums 

(Svītrots ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 13.06.2019. rīkojumu Nr.291-ir) 

Krišjāņa Barona 

ielas un Ģertrūdes 

ielas stūris, pie 

pieturas 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Krišjāņa Barona 

ielas un Lāčplēša 

ielas stūris, pie ēkas 

Krišjāņa Barona ielā 

40 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Krišjāņa Barona 

ielas un Matīsa ielas 

stūris 

Sarkanajās līnijās,   

Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums 

1 Saldējums 

Krišjāņa Barona iela 

116A (Centra sporta 

kvartāls)  

35.grupa, Nr.130, pieder 

Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

1 Saldējums  

Krišjāņa Valdemāra 

ielas un Elizabetes 

ielas stūris 

Sarkanajās līnijās, 

10.grupa, Nr.9009, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Krišjāņa Valdemāra 

ielas un Raiņa 

bulvāra stūris, pie 

Kanālmalas 

apstādījumiem 

Sarkanajās līnijās, 

10.grupa, Nr.9007, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

2 Saldējums; ziedi; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, grieztie ziedi, 

zari, no tiem gatavoti izstrādājumi) 

Krišjāņa Valdemāra 

iela pie Latvijas 

Mākslas akadēmijas 

ēkas (Kalpaka 

bulvārī 13) 

9.grupa, Nr.2, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Mājokļu un 

vides departamenta 

valdījumā, 

apsaimniekotājs SIA 

“Rīgas meži” 

 

1 Saldējums 

Laukums pie 

Sv.Pētera luterāņu 

baznīcas, blakus 

skvēram 

Sarkanajās līnijās, 

1.grupa, Nr.64, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

2 Pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi, pašu izgatavoti mākslas 

priekšmeti 

Līvu laukuma mala 

pretī Kaļķu ielas un 

Riharda Vāgnera 

ielas krustojumam 

Sarkanajās līnijās,    

Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums 

8 Ziedi; pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi, pašu izgatavoti mākslas 

priekšmeti; 

(ziedu tirdzniecības vieta darbojas no 

1.marta līdz 30.novembrim, no plkst. 

21.00 līdz plkst. 7.30) 

Līvu laukums 6.grupa, Nr.81, Nr.82, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums 

9 Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti 

(gleznas) 
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Līvu laukums pretī 

ēkai Kaļķu ielā 18  

6.grupa, Nr.81, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 
 

Saldējums 

Līvu laukums starp 

Meistaru ielu un 

Ķēniņu ielu 

6.grupa, Nr.67, pieder 

Rīgas pilsētas 

pašvaldībai, apsaimnieko 

SIA “Rīgas meži”  

1 Saldējums 

Matīsa iela 25, pie 

veikala “Bērnu 

pasaule” 

33.grupa, Nr.58, 

privātīpašums 

2 Saldējums, Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari* 

Matīsa iela pie ēkas 

Brīvības ielā 90 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Mazā Pils iela 17 8.grupa, Nr.40, Latvijas 

valsts īpašums 

1 Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, 

lietišķās mākslas, daiļamatniecības 

izstrādājumi 

Meistaru ielas un 

Zirgu ielas stūris, 

Līvu laukuma malā 

6.grupa, Nr.67, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

2 Saldējums; pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi, pašu izgatavoti mākslas 

priekšmeti 

Merķeļa iela 4 Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

3 Saldējums; karstās uzkodas un 

bezalkoholiskie dzērieni 

Merķeļa ielas posms 

no Krišjāņa Barona 

ielas līdz Tērbatas 

ielai 

5.grupa, Nr.4, 

privātīpašums;  

sarkanajās  līnijās, 

5.grupa, Nr.2021, 

Nr.9011, Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums, 

Rīgas domes Mājokļu un 

vides departamenta 

valdījumā 

7 Saldējums; ziedi; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija (grieztie 

ziedi) 

Pie ieejas Vērmanes 

dārzā no Krišjāņa 

Barona ielas un 

Merķeļa ielas stūra 

(Vērmanes dārza 

pusē) 

5.grupa, Nr.5, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, SIA “Rīgas 

meži” valdījumā 

1 Saldējums; karstās uzkodas 

Radio iela pie 

krustojuma ar 

13.janvāra ielu 

Sarkanajās līnijās,  Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Radio iela pie 

tramvaja pieturas 

Sarkanajās līnijās,   

Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums 

8 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; ziedi; pašu izaudzētas ogas; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, 

lietišķās mākslas, daiļamatniecības 

izstrādājumi; saldējums; karstās 

uzkodas 

Raiņa bulvāris 33 Sarkanajās līnijās,  

5.grupa, Nr.9007, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 
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Raiņa bulvāris 

Kanālmalas 

apstādījumu pusē, 

pretī ēkai Raiņa 

bulvārī 1 

Sarkanajās līnijās, 

9.grupa, Nr.9014, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Raiņa bulvāris pie 

13.janvāra ielas 

pieturas, Pilsētas 

kanāla pusē 

Sarkanajās līnijās,  

5.grupa, Nr.9007, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Raiņa bulvāris 

posmā starp 

Brīvības bulvāri un 

Krišjāņa Barona ielu 

(Latvijas Nacionālās 

operas un baleta 

pusē) 

Sarkanajās līnijās,  Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

8 Saldējums; ziedi 

Rātslaukums pie 

Latvijas Okupācijas 

muzeja 

1.grupa, Nr.108, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Skārņu iela 1.grupa, Nr.30, Nr.64, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums 

(būvniecībai 

neparedzētajā teritorijā) 

55***

* 

Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, 

lietišķās mākslas, daiļamatniecības 

izstrādājumi; ziedi; karstās uzkodas 

Skārņu iela, skvērs 

pie Sv.Pētera 

baznīcas 

1.grupa, Nr.64, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Skvērs pie Latvijas 

Nacionālās operas 

un baleta, pie 

Aspazijas bulvāra 

un Krišjāņa Barona 

ielas krustojuma 

5.grupa, Nr.56, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Smilšu iela pie 

Pulvertorņa 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

4 Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, 

lietišķās mākslas, daiļamatniecības 

izstrādājumi; ziedi; saldējums 

Strēlnieku laukums 

pie sabiedriskā 

transporta pieturas 

1.grupa, Nr.108, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

2 Saldējums 

Šķūņu ielas un 

Doma laukuma 

stūris 

Sarkanajās līnijās,  Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Tērbatas iela pie 

ieejas Vidzemes 

tirgū 

Sarkanajās līnijās,  Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Tērbatas iela posmā 

no Merķeļa ielas 

līdz Elizabetes ielai 

Sarkanajās līnijās, 

5. grupa, Nr. 9000, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums  

3 Saldējums; karstās uzkodas un 

bezalkoholiskie dzērieni 

Tērbatas iela 50 Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums  

     1 Saldējums 
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Tērbatas iela 56 

 

Sarkanajās līnijās, 

22. grupa, Nr. 9005, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums 

     1 Saldējums 

Tirgoņu ielas un 

Kaļķu ielas stūris 

7.grupa, Nr.2024, 2023, 

100, privātīpašums 

55 Saldējums; karstās uzkodas un 

bezalkoholiskie dzērieni; pašu 

izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*  

(tirdzniecības vieta uz zemesgabala ar 

kadastra Nr.01000070100 *) 

Torņa iela Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

16 Saldējums; 

karstās uzkodas; 

pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi;  

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti 

Torņa iela pie 

Jēkaba kazarmām 

Sarkanajās līnijās,  Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

2 Saldējums 

Trokšņu iela Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

6 Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, 

lietišķās mākslas, daiļamatniecības 

izstrādājumi 

Vaļņu iela 26 Sarkanajās līnijās, 

2.grupa, Nr.9014,  

piekrīt Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

1 Saldējums 

Vaļņu iela pie ēkas  

Vaļņu ielā 11 

6.grupa, Nr.9020, 

sarkanajās līnijās, piekrīt 

Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

1 Saldējums  

Vērmanes dārzs 5.grupa, Nr.5, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Rīgas domes 

Mājokļu un vides 

departamenta valdījumā, 

apsaimnieko  

SIA “Rīgas meži” 

7** Saldējums; karstās uzkodas un 

bezalkoholiskie dzērieni 

Zemitāna iela 10, 

pie Zemitānu 

dzelzceļa stacijas 

35.grupa, Nr.132, 

Latvijas valsts īpašums, 

lietotāja valsts akciju 

sabiedrība “Latvijas 

dzelzceļš” 

1** Saldējums 

Zigfrīda Annas 

Meierovica bulvāris 

Kanālmalas 

apstādījumu pusē, 

posmā starp 

Brīvības bulvāri un 

Bastejkalnu 

Sarkanajās līnijās, 

9.grupa, Nr.9011, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 
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Zigfrīda Annas 

Meierovica bulvāris, 

Kanālmalas 

apstādījumu pusē  

pie Bastejkalna 

Sarkanajās līnijās, 

9.grupa,  Nr.9013,  Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Mājokļu un 

vides departamenta 

valdījumā, 

apsaimniekotājs SIA 

“Rīgas meži” 

1+1 Iepirkti ziedi; 

saldējums 

Zirgu iela pie ēkas 

Smilšu ielā 1 (pie 

ieejas Finanšu 

ministrijas ēkā) 

Sarkanajās līnijās, 

7.grupa, Nr.162, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Ziedi 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Rīgas pilsētas izpilddirektora 09.05.2016. rīkojumu Nr.203-ir; 24.10.2016. 

rīkojumu Nr.525-ir; 23.01.2017. rīkojumu Nr.19-ir; 27.02.2017. rīkojumu Nr.75-ir; 09.10.2017. rīkojumu 

Nr.587-ir; 14.11.2017. rīkojumu Nr.658-ir; 30.11.2017. rīkojumu Nr.697-ir; 25.01.2018. rīkojumu Nr.45-ir; 

06.06.2018. rīkojumu Nr.315-ir; 26.06.2018. rīkojumu Nr.377-ir; 30.11.2018. rīkojumu Nr.751-ir; 

28.01.2019. rīkojumu Nr.41-ir; 09.05.2019. rīkojumu Nr.196-ir; 13.06.2019. rīkojumu Nr.291-ir; 11.09.2019. 

rīkojumu Nr.456-ir; 14.05.2020. rīkojumu Nr.187-ir; 05.06.2020. rīkojumu Nr.229-ir; 01.07.2020. rīkojumu 

Nr.256-ir) 

 

Rīgas Latgales priekšpilsēta 

 

13.janvāra iela 8 Sarkanajās līnijās, 

4.grupa, Nr.2024,  

Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums, 

iznomāta 

2 Saldējums; Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari*; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*) 

Aglonas iela 28 

(faktiskais 

izvietojums pie ēkas 

Bultu ielā 3) 

78.grupa, Nr.344, 

privātīpašums 

2 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (augkopības produkti, puķu 

un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, 

ziemcietes un sēklas); augļi, dārzeņi, 

ogas ******  

(ar papildu tirdzniecības vietas 

aprīkojumu) 

Akadēmiķa 

Mstislava Keldiša 

iela 11 

121.grupa, Nr.2056, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; ziedi; pašu izaudzēti stādi 

Akadēmiķa 

Mstislava Keldiša 

iela 16 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums; ziedi; pašu izaudzēti stādi, 

dēsti, pašu izaudzēti augļi, dārzeņi, ogas 

Aleksandra Čaka 

ielas un Artilērijas 

ielas stūris, pie 

Ziedoņdārza 

Sarkanajās līnijās,  Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Ziedi; saldējums 

Andreja Saharova 

iela 2 

121.grupa, Nr.1042, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums, 

iznomāta 

5 Saldējums; ziedi; augļi, dārzeņi, ogas; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Andreja Saharova 

iela 14 

121.grupa, Nr.1187, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (lopkopības produkti); 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 
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Andreja Saharova  

iela 20A 

121.grupa, Nr.216, 

privātīpašums 

3 Saldējums; ziedi; karstās uzkodas; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (Ziemassvētkiem paredzētie 

nocirstie vai podos augošie dažādu sugu 

skuju koki*); savvaļas ziedi 

Andreja Saharova 

iela 21 

121.grupa, Nr.1055, 

privātīpašums 

5 Saldējums; iepirkti ziedi; karstās 

uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari un no tiem gatavoti 

izstrādājumi*; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija (griezti 

ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi, Ziemassvētkiem 

paredzētie nocirstie vai podos augošie 

dažādu sugu skuju koki*, augkopības 

produkti, lopkopības produkti, puķu un 

dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, 

ziemcietes un sēklas, mājas apstākļos 

ražoti pārtikas produkti no pašu ražotas 

lauksaimniecības produkcijas); savvaļas 

ogas, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Andreja Saharova  

iela 23A 

121.grupa, Nr.1178, 

privātīpašums 

2 Saldējums;  

iepirkti ziedi;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie 

dzērieni;  

pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi;  

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot pašu iegūtus svaigus zvejas 

produktus);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi;  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis 

Andreja Saharova  

iela 1G 

121.grupa, Nr.2426, 

privātīpašums 

1 Iepirkti ziedi; savvaļas ogas, augļi, 

rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; iepirkti 

augļi, dārzeņi, ogas 
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Augusta Deglava  

iela 100 

71.grupa, Nr.204, 

privātīpašums 

3 Saldējums;  

iepirkti ziedi;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie 

dzērieni;  

pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

iepirkti 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari, no tiem gatavoti izstrādājumi*; 

pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija; 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; pašu 

kūpinātas zivis  

Augusta Deglava  

iela 106 k-4 

Daļa sarkanajās līnijās, 

daļa (71.grupa, Nr.373) 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums 

3 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; saldējums 

Augusta Deglava 

iela 110 

71.grupa, Nr. 1337, 

privātīpašums 

2 Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari un no tiem gatavoti 

izstrādājumi*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie 

vai podos augošie dažādu sugu skuju 

koki*;   

augļi, dārzeņi, ogas); 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

(1 tirdzniecības vieta ar tirdzniecības 

sortimentu – pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija (augļi, 

dārzeņi, ogas) un iepirkti augļi, dārzeņi, 

ogas – saskaņota līdz 30.09.2020.) 

Augusta Deglava 

iela 120 

71.grupa, Nr.292, 

privātīpašums 

 

1 Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari un no tiem gatavoti 

izstrādājumi; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzēti nocirstie vai 

podos augošie dažādu sugu skuju koki, 

augkopības produkti);   

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas  

Augusta Deglava  

iela 160B 

Sarkanajās  līnijās,  

121.grupa, Nr.33, piekrīt 

Rīgas pilsētas 

pašvaldībai  

1 Iepirkti ziedi; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija (augļi, 

dārzeņi, ogas), savvaļas ziedi; iepirkti 

augļi, dārzeņi, ogas 

Dārziņi Sarkanajās līnijās, 

121.grupa, Nr.2019, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums 

3 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; saldējums; ziedi; pašu 

izaudzēti stādi, dēsti; kvass no cisternas 

(mucas) 
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Daugavas 

promenāde, Kaņiera 

iela 17  

Sarkanajās līnijās, 

72.grupa, Nr.2137, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

2 Saldējums; bezalkoholiskie dzērieni 

 

Daugavas 

promenāde, 

Ķengarags  

(pretī nekustamajam 

īpašumam ar 

kadastra 

Nr.01000780943007) 

Sarkanajās līnijās, 

78.grupa, Nr.69, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums; 

bezalkoholiskie dzērieni 

 

Daugavas 

promenāde pretī 

Spīķeru kvartālam 

Sarkanajās līnijās, 

4.grupa, Nr.16, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Daugavas 

promenāde, Rumbas 

iela 40 

Sarkanajās līnijās, 

125. grupa Nr. 6866, 

privātīpašums, nodots 

Rīgas Austrumu 

izpilddirekcijas lietošanā 

1 Saldējums; bezalkoholiskie dzērieni 

(tirdzniecības vieta darbojas līdz 

31.10.2020.) 

Daugavas 

promenāde pie 

peldvietas 

Sarkanajās līnijās, 

125. grupa Nr. 6866, 

privātīpašums, nodots 

Rīgas Austrumu 

izpilddirekcijas lietošanā 

1 Saldējums; 

bezalkoholiskie dzērieni 

 

Daugavpils iela 31 39.grupa, Nr.109, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Rīgas 

Austrumu 

izpilddirekcijas lietošanā 

1 Pašu izaudzēti augkopības produkti, 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Ernesta Birznieka-

Upīša iela 2 

31.grupa, Nr.138, 

privātīpašums, 

31.grupa, Nr.2050, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

20 Saldējums; ziedi; karstās uzkodas un 

bezalkoholiskie dzērieni; pašu 

izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija, savvaļas ogas, augļi, rieksti, 

sēnes un savvaļas ziedi; pašu iegūti 

svaigi zvejas produkti un medījumu 

gaļa nelielā apjomā 

Ilūkstes iela 24A Daļa sarkanajās līnijās, 

121.grupa, Nr.2522, 

privātīpašums  

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Ilūkstes iela 99 71.grupa, Nr.1511, 

privātīpašums 

3 Ziedi; stādi, savvaļas augi 

Jāņogu iela 108 125.grupa, Nr.6204, 

privātīpašums  

 

2 Saldējums; 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 
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Kalna iela 19, pie 

Ivana kapiem 

Sarkanajās līnijās, 

45.grupa, Nr.9002, 

piekrīt Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

20 Griezti ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi, puķu un dekoratīvo koku 

un krūmu stādi; 

mākslīgie ziedi, kapu vāzes, 

sveces********** 

(maksimāli pieļaujamā vienas 

tirdzniecības vietas platība ir  

1 x 1 m) 

Krasta iela 101 Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Krasta iela 34 43.grupa, Nr.191, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, iznomāta 

1 Saldējums; Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari* 

Krasta iela 46 48.grupa, Nr.180, 

privātīpašums 

6 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (Ziemassvētkiem paredzētie 

nocirstie vai podos augošie dažādu 

skuju koki*, mājas apstākļos ražoti 

pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas (kūpinātas 

zivis)) 

Krasta iela 52 48.grupa, Nr.2015,  

Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums, 

iznomāta 

1 Karstās uzkodas un bezalkoholiskie 

dzērieni 

Krasta iela 56 48.grupa, Nr.2033, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, iznomāta 

2 Saldējums; karstās uzkodas un 

bezalkoholiskie dzērieni; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (Ziemassvētkiem paredzētie 

nocirstie vai podos augošie dažādu sugu 

skuju koki*); augļi, dārzeņi, ogas 

Krasta iela 60 48.grupa, Nr.2007, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, iznomāta, ir 

privatizācijas 

ierosinājums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Krasta ielā pie ēkas 

Krasta 

ielā 95 

Sarkanajās līnijās, 

72.grupa, Nr.9999, 

piekrīt Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas  

Krustpils iela 117 Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Kvadrāta iela 11 125.grupa, Nr.6400, 

privātīpašums 

 

1 Saldējums; 

karstās uzkodas un bezalkoholiskie 

dzērieni 
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Ķengaraga iela 3 Sarkanajās līnijās, 

72.grupa, Nr.49, piekrīt 

Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

 

 

1 Saldējums; 

iepirkti ziedi; 

bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, lopkopības 

produkti, biškopības produkti, grieztie 

ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi, puķu un dārzeņu stādi, 

dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas, 

augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo 

koku un krūmu stādmateriāls, mājas 

apstākļos ražoti pārtikas produkti no 

pašu ražotās lauksaimniecības 

produkcijas);  

 savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Ķengaraga iela 6 Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*, saldējums 

Lokomotīves  

iela 76A 

78.grupa, Nr.2017, 

privātīpašums 

1 Pašu ražoti augkopības produkti 

(dārzeņi, augļi, ogas) 

(maksimāli pieļaujamā vienas 

tirdzniecības vietas platība ir 4,5 x 2 m) 

Lokomotīves  

iela 100 

78.grupa, Nr.2015, 

privātīpašums  

1 Ziedi; stādi; karstās uzkodas; saldējums; 

pašu izaudzēti augkopības produkti; 

savvaļas augi 

Lubānas iela 46 71.grupa, Nr.2152, 

privātīpašums 

1 Pašu izaudzēti augkopības produkti, 

stādi, dēsti, Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari*; savvaļas augi, ogas, 

sēnes, rieksti 

Lubānas iela 52 71.grupa, Nr.163, 

privātīpašums 

2 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; saldējums; pašu izaudzēti 

augļi, dārzeņi un ogas; kvass 

Lubānas iela 113A Sarkanajās līnijās, 

121.grupa, Nr.2283, 

privātīpašums 

2 Ziedi; stādi; karstās uzkodas; saldējums; 

pašu izaudzēti augkopības produkti; 

savvaļas augi 

Lubānas iela 117A Daļa, 121.grupa, 

Nr.2721, sarkanajās 

līnijās piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai, 

daļa, 121.grupa, 

Nr.2428, privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie 

vai podos augošie dažādu sugu skuju 

koki*) 

Lubānas  

iela 129 k-4 

121.grupa, Nr.4038, 

privātīpašums 

1 Saldējums; ziedi; pašu izgatavoti 

amatniecības darinājumi, pašu 

izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija; savvaļas ogas, ziedi, sēnes 

un savvaļas ziedi, mežu reproduktīvais 

materiāls, pašu iegūti svaigi zvejas 

produkti (tikai svaigas zivis); augļi, 

dārzeņi, ogas ****** 
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Maskavas iela bez 

numura 

125.grupa, Nr.2043, 

privātīpašums 

1 Pašu izaudzēti augkopības produkti, 

stādi, dēsti 

Maskavas iela 1A 4.grupa, Nr.2021, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, iznomāta   

1 Karstās uzkodas 

Maskavas  

iela 170/1 

48.grupa, Nr.115,  

Latvijas valsts īpašums, 

zemesgabals piesaistīts 

privatizējamai 

dzīvojamai mājai 

Maskavas ielā 170/1 

1 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (augkopības produkti, piens) 

******  

(tirdzniecības vieta darbojas trešdienās) 

Maskavas iela 222 72.grupa, Nr.168, 

privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (augkopības produkti); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; augļi, dārzeņi, ogas 

(tirdzniecības vieta darbojas no maija 

līdz oktobrim) 

Maskavas iela 250 

k-4 

72.grupa, Nr.2311, 

sarkanajās līnijās, piekrīt 

Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Maskavas  

iela 250B 

72.grupa, Nr.299, 

privātīpašums 

 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

 

Maskavas iela 250E 72.grupa, Nr.2033, 

privātīpašums 

 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Maskavas iela 256A 78.grupa, Nr.887, 

privātīpašums 

3 Saldējums; 

iepirkti ziedi; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari un no tiem gatavoti 

izstrādājumi*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, biškopības 

produkti, savvaļas ogas, augļi, rieksti, 

sēnes un savvaļas ziedi, 

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai 

podos augošie dažādu sugu skuju 

koki*); 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Maskavas iela 256B Sarkanajās līnijās, 

78.grupa, Nr.2180, 

privātīpašums 

3 Saldējums; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie 

vai podos augošie dažādu sugu skuju 

koki*); 

augļi, dārzeņi, ogas 

Maskavas iela 264 78.grupa, Nr.257, 

privātīpašums 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 
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Maskavas iela 267 72.grupa, Nr.261, 

privātīpašums  

1 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (augkopības produkti); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi;  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Maskavas iela 281 72.grupa, Nr.2068, 

piesaistīts dzīvojamai 

mājai Maskavas ielā 281 

1 Ziedi; pašu ražoti augkopības produkti; 

augļi, dārzeņi, ogas ******  

(ar papildu tirdzniecības vietas 

aprīkojumu) 

Maskavas iela 313 Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; saldējums 

Maskavas iela 322A 78.grupa, Nr.2325, 

privātīpašums 

4 Saldējums; ziedi; karstās uzkodas un 

bezalkoholiskie dzērieni; pašu 

izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija; savvaļas ogas, augļi, rieksti, 

sēnes un savvaļas ziedi;  

mežu reproduktīvais materiāls;  

pašu iegūti svaigi zvejas produkti; 

augļi, dārzeņi, ogas 

(tirdzniecības vieta darbojas no plkst. 

8.00 līdz plkst. 23.00) 

Maskavas iela 322C 78.grupa, Nr.945, 

privātīpašums 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Maskavas  

iela 357 

78.grupa, Nr.240, 

privātīpašums 

5 Saldējums;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie 

dzērieni; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari un no tiem gatavoti 

izstrādājumi*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, Ziemassvētkiem 

paredzētie nocirstie vai podos augošie 

dažādu sugu skuju koki*); 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Maskavas iela 400 125.grupa, Nr.266, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, iznomāts 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Maskavas iela 418A 125.grupa, Nr.81, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Maskavas iela 447B Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

2 Ziedi; stādi; karstās uzkodas; saldējums; 

pašu izaudzēti augkopības produkti; 

savvaļas augi 

Maskavas iela bez 

numura 

Starp zemesgabalu 

(125.grupa, Nr.2057) un 

Maskavas ielas sarkano 

līniju, Rīgas pilsētas 

rīcībā līdz zemes 

reformas beigām 

1 Pašu izaudzēti augļi, dārzeņi, ogas 
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Mazā Rencēnu  

iela 1 

121.grupa, Nr.864, 

privātīpašums  

2 Karstās uzkodas un bezalkoholiskie 

dzērieni; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari un no tiem gatavoti 

izstrādājumi*; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Nīcgales iela 46A Sarkanajās līnijās, 

71.grupa, Nr.2004,  

privātīpašums 

3 Karstās uzkodas no speciālām iekārtām; 

saldējums; ziedi, savvaļas augi; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Nīcgales iela 53 71.grupa, Nr.907, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, iznomāts  

SIA “MARNO J”  

 

1 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (augkopības produkti); 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Tirdzniecības vieta darbojas līdz 

05.11.2027. 

Pie Pļavnieku kapu 

galvenās ieejas 

Sarkanajās līnijās, 

121.grupa, Nr.9999 

piekrīt Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

 

50 Griezti ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi, puķu un dekoratīvo koku 

un krūmu stādi; 

mākslīgie ziedi, kapu vāzes, 

sveces********** 

(maksimāli pieļaujamā vienas 

tirdzniecības vietas platība  ir  

1 x 1 m) 

Pie Pļavnieku kapu 

otrās ieejas 

Sarkanajās līnijās, 

121.grupa, Nr.9999, 

piekrīt Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

 

20 Griezti ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi, puķu un dekoratīvo koku 

un krūmu stādi; 

mākslīgie ziedi, kapu vāzes, 

sveces********** 

(maksimāli pieļaujamā vienas 

tirdzniecības vietas platība  ir  

1 x 1 m) 

Pļavnieku iela 1A 121.grupa, Nr.1401, 

privātīpašums 

2 Ziedi, augļi, dārzeņi, ogas 

Prāgas iela 1, pie 

autoostas 

4.grupa, Nr.2021, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, ir privatizācijas 

ierosinājums 

6 Karstās uzkodas; saldējums 

Prāgas iela pie 

tiltiņa, tirdzniecības 

centra pusē 

Sarkanajās līnijās, 

4.grupa, Nr.167, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

2 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; saldējums; bezalkoholiskie 

dzērieni; pašu izgatavoti mākslas 

priekšmeti, lietišķās mākslas, 

daiļamatniecības izstrādājumi 

Prāgas ielas un 

13.janvāra ielas 

stūris 

Sarkanajās līnijās, 

4.grupa, Nr.2012, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

3 Saldējums; ziedi; karstās uzkodas, 

bezalkoholiskie dzērieni 

Prūšu iela 2  78.grupa, Nr.434,  

privātīpašums  

1  Augļi, dārzeņi, ogas 
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Prūšu iela 2B 78.grupa, Nr.407,  

privātīpašums 

4 Saldējums; ziedi; karstās uzkodas un 

bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi; pašu izgatavoti mākslas 

priekšmeti; Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, biškopības 

produkti, grieztie ziedi, zari, no tiem 

gatavotie izstrādājumi, Ziemassvētkiem 

paredzētie nocirstie vai podos augošie 

dažādu sugu skuju koki*, puķu, un 

dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, 

ziemcietes un sēklas, augļu koku un 

ogulāju stādi, dekoratīvo koku un 

krūmu stādmateriāls, mājas apstākļos 

ražoti pārtikas produkti no pašu ražotas 

lauksaimniecības produkcijas);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi;  

augļi, dārzeņi, ogas 

Prūšu iela 20A 78.grupa, Nr.381, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, iznomāta 

2 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; saldējums; kvass no cisternas 

(mucas); ziedi 

Prūšu iela 23A 79.grupa, Nr.2102, 

privātīpašums, 

dzīvojamās mājas Prūšu 

ielā 23A kopīpašums 

1 Pašu ražoti augkopības produkti; 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; iepirkti augļi, dārzeņi, 

ogas 

Prūšu iela 23C Sarkanajās līnijās, 

78. grupa Nr. 22, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Iepirkti ziedi; 

bezalkoholiskie dzērieni; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari* un no tiem gatavoti 

izstrādādājumi; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(pašu iegūti svaigi zvejas produkti); 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis 

Rēzeknes iela 3 121.grupa, Nr.2772,  

privātīpašums  

8 Saldējums; 

bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi;  

augļi, dārzeņi, ogas; 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, mājas apstākļos 

ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas) 

Rīgas Centrālā 

dzelzceļa stacija (3. 

un 4.perons) 

4.grupa, Nr.2004, 

Latvijas valsts īpašums, 

lietotāja valsts akciju 

sabiedrība “Latvijas 

dzelzceļš” 

4** Saldējums; 

karstās uzkodas no speciālām iekārtām  
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Rušonu iela 17A 78.grupa, Nr.2065, 

privātīpašums 

2 Ziedi; augļi, dārzeņi, ogas 

Rušonu iela 28 78.grupa, Nr.246, 

privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (augkopības produkti, 

biškopības produkti); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

augļi, dārzeņi, ogas 

Rušonu ielas un 

Prūšu ielas stūris 

(pie ēkas Prūšu  

ielā 20A) 

Sarkanajās līnijās, 

78.grupa, Nr.23, piekrīt 

Rīgas pilsētas 

pašvaldībai  

1 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (augkopības produkti); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Salaspils iela 2A 72.grupa, Nr.212, 

privātīpašums 

40 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija; savvaļas ogas, augļi, rieksti, 

sēnes un savvaļas ziedi, mežu 

reproduktīvais materiāls; pašu iegūti 

svaigi zvejas produkti un medījumu 

gaļa ******  

Salnas iela 1 Sarkanajās līnijās, 

121.grupa, Nr.1431,  

privātīpašums 

1 Pašu izaudzēti augļi, dārzeņi un ogas, 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Salnas iela 2/4 121.grupa, Nr.2041, 

privātīpašums 

1 Pašu izaudzēti augļi, dārzeņi un ogas 

Spīķeru kvartāls (pie                     

Spīķera 8 k-1) 

4.grupa, Nr.69, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Rīgas 

Austrumu 

izpilddirekcijas 

valdījumā 

1 Saldējums 

 

Spīķeru kvartāls (pie                   

Spīķera 12 k-4) 

4.grupa, Nr.69, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, Rīgas 

Austrumu 

izpilddirekcijas 

valdījumā 

1 Saldējums; karstās uzkodas (cukurvate) 

 

Stabu iela 58 29.grupa, Nr.127, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Stacijas laukums 2 4.grupa, Nr.2003, 

Latvijas valsts īpašums, 

iznomāts 

8 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; saldējums 

Tallinas iela 60 34.grupa, Nr.9, 

privātīpašums 

2 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (tikai grieztie ziedi, zari, no 

tiem gatavoti izstrādājumi, 

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai 

podos augošie dažādu sugu skuju koki*; 

mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti 

no pašu ražotās lauksaimniecības 

produkcijas); savvaļas ogas, augļi, 

rieksti, sēnes un savvaļas ziedi 

Tallinas iela 73 36.grupa, Nr.63, 

privātīpašums 

1 Pašu izaudzēti ziedi, stādi 

Ulbrokas iela 7 

 

121. grupa Nr. 2144, 

privātīpašums 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 
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Vējstūru iela 28 125.grupa, Nr.98, 

privātīpašums 

328 Saldējums; ziedi; karstās uzkodas, 

bezalkoholiskie dzērieni; pašu 

izgatavoti amatniecības darinājumi; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija; savvaļas ogas, ziedi, sēnes 

un savvaļas ziedi, mežu reproduktīvais 

materiāls; pašu iegūti svaigi zvejas 

produkti (tikai svaigas zivis); augļi, 

dārzeņi, ogas (tirdzniecība paredzēta no 

auto transportlīdzekļa, izmantojot 

tirdzniecības vietas papildaprīkojumu) 

Vietalvas iela pie 

ieejas Matīsa kapos 

38.grupa, Nr.234, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

10 Griezti ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi, puķu un dekoratīvo koku 

un krūmu stādi; 

mākslīgie ziedi, kapu vāzes, 

sveces********** 

(maksimāli pieļaujamā vienas 

tirdzniecības vietas platība  ir  

1 x 1 m) 

Višķu iela 14 78.grupa, Nr.14, 

privātīpašums 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Višķu iela 14B 126.grupa, Nr.53, 

privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (augkopības produkti: augļi, 

dārzeņi, ogas); augļi, dārzeņi, ogas 

****** 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Rīgas pilsētas izpilddirektora 09.05.2016. rīkojumu Nr.203-ir; 13.05.2016. 

rīkojumu Nr.213-ir; 10.06.2016. rīkojumu Nr.260-ir; 29.08.2016. rīkojumu Nr.411-ir; 24.10.2016. rīkojumu 

Nr.525-ir; 12.12.2016. rīkojumu Nr.592-ir; 23.01.2017. rīkojumu Nr.19-ir; 27.02.2017. rīkojumu Nr.75-ir; 

03.04.2017. rīkojumu Nr.135-ir; 02.05.2017. rīkojumu Nr.197-ir; 29.05.2017. rīkojumu Nr.258-ir; 

15.06.2017. rīkojumu Nr.303-ir; 23.08.2017. rīkojumu Nr.482-ir; 12.09.2017. rīkojumu Nr.529-ir; 

09.10.2017. rīkojumu Nr.587-ir; 21.03.2018. rīkojumu Nr.121-ir; 23.04.2018. rīkojumu Nr.208-ir; 

06.06.2018. rīkojumu Nr.315-ir; 26.06.2018. rīkojumu Nr.377-ir; 18.07.2018. rīkojumu Nr.425-ir; 

13.06.2019. rīkojumu Nr.291-ir; 11.09.2019. rīkojumu Nr.456-ir; 14.05.2020. rīkojumu Nr.187-ir; 

05.06.2020. rīkojumu Nr.229-ir; 01.07.2020. rīkojumu Nr.256-ir) 

 

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas pārraudzībā esošā administratīvā teritorija 

 

Rīgas Vidzemes priekšpilsēta 
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Alberta iela 7 Sarkanajās līnijās, 19.grupa, 

Nr.60, Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums 

2 Pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti 

(tirdzniecības vietas darbības periods 

15.aprīlis–15.oktobris) 

Augusta 

Deglava  

iela 47 

71.grupa, Nr.85, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Augusta 

Deglava  

iela 65A 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Augusta 

Deglava  

iela 67 

71.grupa, Nr.160, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Augusta 

Deglava  

iela 67 

71.grupa, Nr.160, 

privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (lopkopības produkti) 

Augusta 

Deglava  

iela 69B 

Sarkanajās līnijās, 71. grupa, 

Nr.1435, Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums, 

iznomāta 

4 Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, 

lietišķās mākslas, daiļamatniecības 

izstrādājumi, bezalkoholiskie dzērieni, 

karstās uzkodas no speciālām iekārtām, 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Baznīcas iela 14 20.grupa, Nr.86 

privātīpašums 

1 Pašu izaudzēti augļi, dārzeņi, ogas, 

savvaļas augi (zāļu tējas) 

Berģu iela 48 127.grupa, Nr.2012, 

privātīpašums 

1 Saldējums; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, lopkopības 

produkti, mājas apstākļos ražoti pārtikas 

produkti no pašu ražotas 

lauksaimniecības produkcijas); 

augļi, dārzeņi, ogas 

(tirdzniecības vieta darbojas 

ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un 

svētdienās) 

Berģu iela 78 70.grupa, Nr.2114, 

privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (grieztie ziedi, zari, no tiem 

gatavoti izstrādājumi, Ziemassvētkiem 

paredzētie nocirstie vai podos augošie 

dažādu sugu skuju koki, augkopības 

produkti, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, 

sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas, augļu 

koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku 

un krūmu stādmateriāls) 

Biķernieku iela 

16A 

89.grupa, Nr. 490, 

privātīpašums 

     1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

(tirdzniecības vieta darbojas līdz 

30.09.2020.) 

Biķernieku  

iela 58 

116.grupa, Nr.270, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Biķernieku  

iela 98 

122.grupa, Nr.2013, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 
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Biķernieku  

iela 98 

122.grupa, Nr.2013, 

privātīpašums 

4 Pašu izaudzēti ziedi, stādi un dēsti; 

savvaļas augi, ogas, sēnes, rieksti; pašu 

izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās 

mākslas, daiļamatniecības izstrādājumi 
(Svītrots ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 28.01.2019. rīkojumu Nr.41-ir) 

Biķernieku  

iela 126 

122. grupa, Nr. 2108, 

privātīpašums 

1 Pašu izaudzēti augļi, dārzeņi, ogas, stādi 

un dēsti 

Biķernieku  

iela 143 

92. grupa, Nr. 2318, 

privātīpašums 

2 Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(lopkopības produkti; Ziemassvētkiem 

paredzēti nocirsti vai podos augoši 

dažādu sugu skuju koki*) 

Biķernieku  

iela 160 

123.grupa, Nr.2395, 

privātīpašums 

2 Saldējums; ziedi; karstās uzkodas un 

bezalkoholiskie dzērieni; pašu 

izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija; 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; mežu reproduktīvais 

materiāls; pašu iegūti svaigi zvejas 

produkti (tikai svaigas zivis); augļi, 

dārzeņi un ogas  

Brīvības  

gatve 382 

92.grupa, Nr.2564, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Brīvības  

gatve 201 

86.grupa, Nr.6, 

privātīpašums 

2 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Brīvības  

gatve 372 

92.grupa, Nr.13, 

privātīpašums 

6 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Brīvības  

gatve 401C 

91.grupa, Nr.58, 

privātīpašums 

50 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija; savvaļas ogas, augļi, rieksti, 

sēnes un savvaļas ziedi; pašu iegūti 

svaigi zvejas produkti un medījumu 

gaļa (nelielā apjomā); pašu izgatavoti 

mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas, 

daiļamatniecības izstrādājumi; 

bezalkoholiskie dzērieni; saldējums; 

karstās uzkodas no speciālām iekārtām; 

ziedi 

Brīvības  

gatve 404 

92.grupa, Nr.28, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Brīvības  

gatve 409 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums, 

zemesgabala daļa iznomāta 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Brīvības  

gatve 409 

91.grupa, Nr.60, 

privātīpašums 

1 Pašu kūpinātas zivis 

Brīvības  

gatve 409A, 

6.tramvaja 

galapunktā 

Sarkanajās līnijās, 91.grupa, 

Nr.61, Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums 

1 Saldējums 
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Brīvības gatve 

428A 

92.grupa, 

Nr.511,privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (augkopības produkti); 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Brīvības  

gatve 430B 

92.grupa, Nr.2045,  

privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (augkopības produkti); 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Brīvības  

gatve 452 

127.grupa, Nr.598, 

privātīpašums 

1 Pašu izaudzēti augļi, dārzeņi, ogas, stādi 

un dēsti 

Brīvības gatves 

un Baltezera 

ielas stūris 

91.grupa, Nr.2134, piekrīt 

Rīgas pilsētas pašvaldībai 

39 Saldējums;  

iepirkti ziedi;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie 

dzērieni;  

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari un no tiem gatavoti 

izstrādājumi*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis 

********* 

(maksimāli pieļaujamā vienas 

tirdzniecības vietas platība 1 x 1 m) 

No 1.aprīļa līdz 1.decembrim 

tirdzniecības vietās, kas numurētas no 

1. līdz 8. un no 27. līdz 32., 

pieļaujamais  tirdzniecības sortiments ir 

pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (izņemot svaigas zivis un 

svaigu gaļu); savvaļas ogas, augļi, 

rieksti, sēnes un savvaļas ziedi 

Brīvības ielas un 

Palīdzības ielas 

stūris 

23.grupa, Nr.45, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Brīvības iela  

(pie ēkas 

Brīvības ielā 

214) 

Sarkanajās līnijās, 86.grupa,  

Nr.9001, piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

1 Saldējums;  

iepirkti ziedi; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, lopkopības 

produkti, biškopības produkti, grieztie 

ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi, puķu un dārzeņu stādi, 

dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas, 

augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo 

koku un krūmu stādmateriāls, mājas 

apstākļos ražoti pārtikas produkti no 

pašu ražotās lauksaimniecības 

produkcijas, izņemot svaigas zivis un 

gaļu);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

iepirktie augļi, dārzeņi, ogas 
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Bruņinieku iela 

(pretī ēkai 

Bruņinieku  

ielā 5 k-2) 

Sarkanajās līnijās, 23.grupa, 

Nr.2016, Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašums 

1 Ziedi; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (augkopības produkti, 

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi) 

Celmu iela 3 122.grupa, Nr.66, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Dzelzavas  

iela 6A 

70.grupa, Nr.471, 

privātīpašums 

1 Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie 

vai podos augošie dažādu sugu skuju 

koki, augkopības produkti);  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Dzelzavas  

iela 35 

70.grupa, Nr.2277, Rīgas 

pilsētas pašvaldības rīcībā 

līdz zemes reformas beigām 

vai īpašuma tiesību 

noskaidrošanai 

3 Pašu izaudzēti ziedi, stādi un dēsti; 

savvaļas augi, ogas, sēnes, rieksti; pašu 

izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās 

mākslas, daiļamatniecības izstrādājumi; 

saldējums; karstās uzkodas no 

speciālām iekārtām; Ziemassvētkiem 

paredzētie skuju koki un zari* 

Dzelzavas  

iela 36B 

70.grupa, Nr.2030, 

privātīpašums 

1 Karstās uzkodas un  bezalkoholiskie 

dzērieni 

 
Dzelzavas  

iela 38A 

Daļa sarkanajās līnijās, 

70.grupa, Nr.156, 

privātīpašums 

100 Pašu izaudzēti ziedi, stādi un dēsti; 

savvaļas augi, ogas, sēnes, rieksti; pašu 

izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās 

mākslas, daiļamatniecības izstrādājumi; 

saldējums; karstās uzkodas no 

speciālām iekārtām; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; pašu ražoti biškopības 

produkti,  mājas apstākļos ražoti 

pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas, 
izmantošanai pārtikā paredzētie 

augkopības, lopkopības un svaigi zvejas 

produkti (izņemot svaigas zivis un 

svaigu gaļu) 

Dzelzavas  

iela 38A 

70.grupa, Nr.156, 

privātīpašums 

22 Pašu izaudzēti augļi, dārzeņi, stādi, 

dēsti, ziedi; savvaļas augi, ogas, sēnes, 

rieksti; saldējums 

Dzelzavas  

iela 51B 

71.grupa, Nr.2576, 

privātīpašums 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

(tirdzniecības vieta darbojas līdz 

09.03.2021.) 

Dzelzavas  

iela 57 

71.grupa, Nr.16, 

privātīpašums 

2 Pašu izaudzēti augļi, dārzeņi, stādi, 

dēsti, ziedi; savvaļas augi, ogas, sēnes, 

rieksti; Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari* 
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Dzelzavas  

iela 72 

71.grupa, Nr. 833, 

privātīpašums 

3 Saldējums; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari *;   

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie 

vai podos augošie dažādu sugu skuju 

koki); 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas  

(1 tirdzniecības vieta  ar tirdzniecības 

sortimentu – iepirkti augļi, dārzeņi, 

ogas – saskaņota līdz 30.09.2020.) 

Dzelzavas  

iela 74 

71.grupa, Nr.2064, 

privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (augkopības produkti) 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi;  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Dzelzavas  

iela 78 

71.grupa, Nr.1333, 

privātīpašums 

1 Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari un no tiem gatavoti 

izstrādājumi; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi, Ziemassvētkiem paredzēti 

nocirstie vai podos augošie dažādu sugu 

skuju koki, augkopības produkti);   

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Dzelzavas ielas 

un Stirnu ielas 

stūris 

Sarkanajās līnijās, piekrīt 

Rīgas pilsētas pašvaldībai 

28 Saldējums; 

ziedi; 

karstās uzkodas, bezalkoholiskie 

dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

augļi, dārzeņi, ogas 

********* 

 

Dzelzavas iela 

(pie Purvciema 

tirgus) 

70.grupa, Nr.2040, 

privātīpašums 

103 Saldējums; iepirkti ziedi;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie 

dzērieni; pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi; pašu izgatavoti mākslas 

priekšmeti; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija; savvaļas 

ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi; iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; pašu 

kūpinātas zivis 
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Dzilnas iela 18 92.grupa, Nr.2193, 

privātīpašums 

1 Pašu izaudzēti augļi, dārzeņi, stādi, 

dēsti, ziedi; savvaļas augi, ogas, sēnes, 

rieksti 

Elizabetes  

iela 25 

19.grupa, Nr.44, 

privātīpašums 

10 Pašu izaudzēti ziedi, stādi un dēsti; 

savvaļas augi, ogas, sēnes, rieksti, augļi 

un savvaļas ziedi; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija (izņemot 

svaigu gaļu un svaigas zivis); mežu 

reproduktīvais materiāls; lietišķās 

mākslas, daiļamatniecības izstrādājumi 

Elizabetes ielas 

un Antonijas 

ielas stūris 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums 

1 Saldējums 

Gaiļezera iela 8 122.grupa, Nr.259, 

privātīpašums 

1 Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari un no tiem gatavoti 

izstrādājumi*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie 

vai podos augošie dažādu sugu skuju 

koki*) 

Ģertrūdes iela 

pie ēkas 

Brīvības ielā 55 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums 

1 Saldējums 

Hipokrāta iela 2 122. grupa, Nr. 2078, 

Latvijas valsts īpašums, SIA 

“Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca” 

valdījumā 

1 Karstās uzkodas (tirdzniecības vieta 

darbojas līdz 31.07.2020.) 

Hipokrāta iela 7 122.grupa, Nr.2104, 

privātīpašums 

3 Ziedi; karstās uzkodas, bezalkoholiskie 

dzērieni; augļi, dārzeņi, ogas 

Hipokrāta  

iela 13 

122.grupa, Nr.2122, 

privātīpašums 

1 Pašu izaudzēti augkopības produkti, 

stādi un dēsti 

Hipokrāta 

iela 28 

122.grupa, Nr.2047, 

privātīpašums 

1 Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari un no tiem gatavoti 

izstrādājumi*; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie 

vai podos augošie dažādu sugu skuju 

koki*) 
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Hipokrāta iela 

pretī Gaiļezera 

ielai 

Sarkanajās līnijās, 

122.grupa, Nr.11, piekrīt 

Rīgas pilsētas pašvaldībai 

11 Saldējums;  

iepirkti ziedi;  

karstās uzkodas; 

pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti;  

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); 

savvaļas augļi, ogas, sēnes, rieksti un 

savvaļas ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis 

********* 

(no 1.aprīļa līdz 1.decembrim 

tirdzniecības vietās, kas numurētas no 

1. līdz 4.,  7. un 8., pieļaujamais 

tirdzniecības sortiments: pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija (izņemot 

svaigas zivis un svaigu gaļu); savvaļas 

ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi, pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi un pašu izgatavoti mākslas 

priekšmeti 

 

Hospitāļu iela 1 

(Ēveles ielas un 

Miera ielas stūrī) 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums 

2 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; saldējums 

Ieriķu iela 3 70.grupa, Nr.2320, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Ieriķu iela 3A 70.grupa, Nr.2320, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Ieriķu iela 41B 89.grupa, Nr.2051, 

privātīpašums 

3 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; ziedi; augļi, dārzeņi, ogas 

Juglas iela 2 92.grupa, Nr.68, 

privātīpašums 

1 Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari un no tiem gatavoti 

izstrādājumi*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie 

vai podos augošie dažādu sugu skuju 

koki*) 

Kastrānes  

iela 3A 

89.grupa, Nr.2050, 

privātīpašums 

2 Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi*; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija (izņemot 

svaigas zivis un svaigu gaļu);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; iepirkti augļi, dārzeņi, 

ogas; pašu kūpinātas zivis 
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Krišjāņa 

Valdemāra  

iela 62A 

70.grupa, Nr.2114, 

privātīpašums 

1 

 

Saldējums; ziedi; 

bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, lopkopības 

produkti, biškopības produkti, grieztie 

ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi, puķu un dārzeņu stādi, 

dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas, 

augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo 

koku un krūmu stādmateriāls, mājas 

apstākļos ražoti pārtikas produkti no 

pašu ražotās lauksaimniecības 

produkcijas,  izņemot svaigu gaļu un 

neapstrādātas zivis);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

mežu reproduktīvais materiāls; 

augļi, dārzeņi, ogas 

Krišjāņa 

Valdemāra  

iela 77 

24.grupa, Nr.2014, 

privātīpašums 

1 Ziedi; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (augkopības produkti, 

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi) 

Krišjāņa 

Valdemāra  

iela 112 

25.grupa, Nr.19, 

privātīpašums 

2 Saldējums; ziedi; augļi, dārzeņi, ogas; 

karstās uzkodas un bezalkoholiskie 

dzērieni; pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi; pašu izgatavoti mākslas 

priekšmeti; Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigu gaļu un svaigu zivju 

produkciju); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

mežu reproduktīvais materiāls 

(tirdzniecības vieta darbojas no 

1.oktobra līdz 30.aprīlim) 

Krišjāņa 

Valdemāra ielas 

un Sporta ielas 

stūris, 

vidusskolas pusē 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums 

1 Saldējums 
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Krišjāņa 

Valdemāra ielas 

un Zirņu ielas 

stūris 

Zemesgabala daļa, 25.grupa, 

Nr.2006, piesaistīta 

dzīvojamai mājai Krišjāņa 

Valdemāra  

ielā 147 k-1, daļa sarkanajās 

līnijās, 25.grupa, Nr.9000, 

piekrīt Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

15 + 

(1 

*****) 

Saldējums;  

iepirkti ziedi; 

karstās uzkodas un bezalkoholiskie 

dzērieni; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi *; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis 

*********   

(maksimāli pieļaujamā vienas 

tirdzniecības vietas platība 1 x 1 m, 

izņemot tirdzniecībai ar karstajām 

uzkodām no speciālām iekārtām;  

dzīvojamai ēkai piesaistītās 

tirdzniecības vietas darbojas līdz ēkas 

Krišjāņa Valdemāra  

ielā 147 k-1 pilnā privatizācijas procesa 

pabeigšanai) 

Kvēles iela 64 124.grupa, Nr.303, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums 

     1 Saldējums; bezalkoholiskie dzērieni 

Lielvārdes  

iela 75 

116.grupa, Nr.265, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Lielvārdes iela 

141 

71.grupa, Nr.188,  

Rīgas pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums; bezalkoholiskie dzērieni  

Lielvārdes ielas 

un Brīvības 

gatves stūris 

Sarkanajās līnijās, 

115.grupa, Nr.271, piekrīt 

Rīgas pilsētas pašvaldībai 

24 Iepirkti ziedi;  

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi;  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis 

 

********* 

(maksimāli pieļaujamā vienas 

tirdzniecības vietas platība  

1 x 1m; no 1.aprīļa līdz 1.decembrim 

tirdzniecības vietās, kas numurētas no  

15. līdz 18., pieļaujamais  tirdzniecības 

sortiments ir pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija (izņemot 

svaigas zivis un svaigu gaļu) 
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Lielvārdes ielas 

un Kuršu ielas 

stūris 

Sarkanajās līnijās, 

115.grupa, Nr.153, 

privātīpašums 

10 Pašu izaudzēti augkopības produkti, 

stādi, dēsti, ziedi; pašu izgatavoti 

mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas, 

daiļamatniecības izstrādājumi; savvaļas 

augi, ogas, sēnes, rieksti; saldējums; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Lizuma iela 4 Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums, 

91.grupa, Nr.96 

11 Pašu izaudzēti stādi, dēsti, ziedi un  

savvaļas augi; Ziemassvētkiem 

paredzētie skuju koki un zari* 

Mālpils ielas un 

Vesetas ielas 

stūris 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums, 

24.grupa, Nr.2062 

1 Saldējums; 

karstās uzkodas 

Miera iela 2 23.grupa, Nr.98, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari)* 

Miera ielas un 

Alojas ielas 

stūris (Miera iela 

43) 

24.grupa, Nr.2086, Rīgas 

pilsētas pašvaldības rīcībā 

līdz zemes reformas beigām 

vai īpašuma tiesību 

atjaunošanai 

4 Pašu izaudzēti ziedi, stādi un dēsti; 

savvaļas augi, ogas, sēnes, rieksti; pašu 

izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās 

mākslas, daiļamatniecības izstrādājumi; 

saldējums; karstās uzkodas no 

speciālām iekārtām; Ziemassvētkiem 

paredzētie skuju koki un zari* 

Murjāņu iela 91 124. grupa, Nr. 315, 

privātīpašums 

1 Bezalkoholiskie dzērieni; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

(tirdzniecības vieta darbojas līdz 

30.09.2020.) 

Murjāņu ielas un 

Juglas ielas 

stūris 

Sarkanajās līnijās, 92.grupa, 

Nr.9005, piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

6 Saldējums; 

iepirkti ziedi; 

karstās uzkodas un bezalkoholiskie 

dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari no tiem gatavoti 

izstrādājumi*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis 

********* 

Murjāņu ielas un 

Kvēles ielas 

stūris 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Nīcgales iela 2 70.grupa, Nr.2041, 

privātīpašums 

2 Saldējums; Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari*; iepirkti augļi, 

dārzeņi, ogas; pašu kūpinātas zivis 
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Nīcgales  

iela 2A 

70. grupa, Nr. 32, 

70. grupa, Nr. 2122, 

privātīpašums 

2 Karstās uzkodas un bezalkoholiskie 

dzērieni; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas  

(1 tirdzniecības vieta ar tirdzniecības 

sortimentu – iepirkti augļi, dārzeņi, 

ogas – uz zemesgabala 70. grupa 

Nr. 2122  saskaņota līdz 30.09.2020.) 

Nīcgales iela 3 70.grupa, Nr.154, 

privātīpašums 

41 Pašu izaudzēti ziedi, stādi un dēsti; 

savvaļas augi, ogas, sēnes, rieksti; pašu 

izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās 

mākslas, daiļamatniecības izstrādājumi; 

saldējums; karstās uzkodas no 

speciālām iekārtām; Ziemassvētkiem 

paredzētie skuju koki un zari* 

Nīcgales iela 4 

(Varžu iela b/n) 

70.grupa, Nr.2031, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Nīcgales iela pie 

ēkas Nīcgales 

ielā 4 

Sarkanajās līnijās,70.grupa, 

Nr.9011, piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai  

 

1 Savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Pāles iela 14 92.grupa, Nr.2217, valstij 

piekrītoša zeme, piesaistīta 

Latvijas Neredzīgo biedrības 

ēkām un būvēm 

3 Savvaļas augi, ogas, sēnes, rieksti; pašu 

izaudzēti stādi, ziedi, augkopības 

produkti; Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari*  

(tirdzniecības vietas darbojas līdz 

privatizācijas procesa pabeigšanai) 

Pie Bābelīša 

ezera 

91.grupa, Nr.91, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums 

2*** Saldējums; karstās uzkodas no 

speciālām iekārtām, bezalkoholiskie 

dzērieni 

 

Pie 

Dambjapurva 

ezera 

92.grupa, Nr.22, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums 

2*** Saldējums, karstās uzkodas no 

speciālām iekārtām, bezalkoholiskie 

dzērieni 

Pie Velnezera Rīgas pilsētas pašvaldības 

rīcībā līdz zemes reformas 

beigām 

2*** Saldējums; karstās uzkodas no 

speciālām iekārtām, bezalkoholiskie 

dzērieni 

Purvciema  

iela 35 

70.grupa, Nr.2276, 

privātīpašums 

4 Bezalkoholiskie dzērieni; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; ziedi, augļi, dārzeņi, ogas 
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Sergeja 

Eizenšteina  

iela 29 

122.grupa, Nr.257, 

privātīpašums 

1 Saldējums; 

karstās uzkodas, bezalkoholiskie 

dzērieni; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, lopkopības 

produkti, biškopības produkti, puķu un 

dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, 

ziemcietes un sēklas, augļu koku un 

ogulāju stādi, dekoratīvo koku un 

krūmu stādmateriāls, mājas apstākļos 

ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas, izņemot 

svaigu gaļu un neapstrādātas zivis); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

mežu reproduktīvais materiāls; 

augļi, dārzeņi, ogas  

Sergeja 

Eizenšteina  

iela 43A 

122.grupa, Nr.2005, 

privātīpašums 

1 Pašu izaudzēti augkopības produkti, 

stādi un dēsti 

Silciema  

iela 13 k-3 

92.grupa, Nr.84, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums, 

piesaistīts  privatizējamai 

dzīvojamai mājai Silciema 

ielā 13 k-3 

2 Ziedi; Ziemassvētkiem paredzētie skuju 

koki un zari*; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija (izņemot 

svaigas zivis un svaigu gaļu); savvaļas 

ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi, augļi, dārzeņi, ogas  

(tirdzniecības vietas darbojas līdz ēkas 

Silciema ielā 13 k-3 pilnā privatizācijas 

procesa pabeigšanai) 

Skolas iela 1 Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums 

1 Saldējums 

Stabu iela 2A 20.grupa, Nr.2004, 

privātīpašums 

5 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie 

vai podos augošie dažādu sugu skuju 

koki*) 

 

Stirnu iela 26 71.grupa, Nr.1455, 

privātīpašums 

3 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 
(Svītrots ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 30.11.2018. rīkojumu Nr.751-ir) 

Stirnu iela 32 Sarkanajās līnijās, 70.grupa, 

Nr.9007,  

piekrīt Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti); savvaļas ogas, 

augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi 

Stirnu iela 45A 70.grupa, Nr.2260, 

privātīpašums 

3 Bezalkoholiskie dzērieni, 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*, ziedi, augļi, dārzeņi, ogas 
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Stirnu ielas un 

Dzelzavas ielas 

stūris 

Sarkanajās līnijās, 70.grupa, 

Nr.50, privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*) 

(tirdzniecības vieta netiek speciāli 

iekārtota, tirdzniecības vietas platība  

3x6 m) 

Stirnu ielas un 

Purvciema ielas 

stūris 

Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Vaidavas  

iela 9B 

70.grupa, Nr.2476, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari* 

Vaidavas  

iela 15 

70.grupa, b/n, paturams 

Rīgas pilsētas pašvaldības 

rīcībā līdz zemes reformas 

beigām vai īpašuma tiesību 

atjaunošanai 

1 Saldējums 

Vaidavas iela 

15A 

70.grupa, Nr.2114, 

privātīpašums 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas  

(Svītrots ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 30.11.2018. rīkojumu Nr.751-ir) 

Varavīksnes  

gatve 14A 

71.grupa, Nr.2321, 

privātīpašums 

24 Saldējums; ziedi; 

pašu izgatavoti amatniecības  

darinājumi, pašu izgatavoti mākslas 

priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju  

koki un zari*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot lopkopības produktus, svaigus 

zvejas produktus, mājas apstākļos 

ražotus pārtikas produktus no pašu 

ražotas lauksaimniecības produkcijas); 

savvaļas ogas, ziedi, sēnes un  

savvaļas ziedi; augļi, dārzeņi, ogas 

Viršu iela 3A 71.grupa, Nr.2723, 

privātīpašums 

10 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (izņemot svaigus zvejas 

produktus un augļu koku un ogulāju 

stādus, dekoratīvo koku un krūmu 

stādmateriālu); savvaļas ogas, augļi, 

rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; augļi, 

dārzeņi, ogas 

Zālīša iela 1 Sarkanajās līnijās, Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašums 

7 Ziedi; Ziemassvētkiem paredzētie skuju 

koki un zari*; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija (izņemot 

svaigas zivis un svaigu gaļu); savvaļas 

ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi; augļi, dārzeņi, ogas 
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Zvaigznāja 

gatve 2 

Sarkanajās līnijās, piekrīt 

Rīgas pilsētas pašvaldībai 

2  

+ 

(1 

*****) 

Saldējums;  

iepirkti ziedi;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie 

dzērieni;  

pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Rīgas pilsētas izpilddirektora 09.05.2016. rīkojumu Nr.203-ir; 13.05.2016. 

rīkojumu Nr.213-ir; 10.06.2016. rīkojumu Nr.260-ir; 29.08.2016. rīkojumu Nr.411-ir; 24.10.2016. rīkojumu 

Nr.525-ir; 27.02.2017. rīkojumu Nr.75-ir; 03.04.2017. rīkojumu Nr.135-ir; 02.05.2017. rīkojumu Nr.197-ir; 

29.05.2017 rīkojumu Nr.258-ir; 15.06.2017. rīkojumu Nr.303-ir; 23.08.2017. rīkojumu Nr.482-ir; 

12.09.2017. rīkojumu Nr.529-ir; 09.10.2017. rīkojumu Nr.587-ir; 06.03.2018. rīkojumu Nr.99-ir; 23.04.2018. 

rīkojumu Nr.208-ir; 06.06.2018. rīkojumu Nr.315-ir; 30.11.2018. rīkojumu Nr.751-ir; 28.01.2019. rīkojumu 

Nr.41-ir; 13.06.2019. rīkojumu Nr.291-ir; 11.09.2019. rīkojumu Nr.456-ir; 14.05.2020. rīkojumu Nr.187-ir; 

05.06.2020. rīkojumu Nr.229-ir) 

 

Rīgas Ziemeļu rajons 

 

Aizsaules iela   

(pie I Meža 

kapiem) 

Sarkanajās līnijās, 

90.grupa, Nr.2003, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

108 

+ 

(350**

*****) 

Iepirkti ziedi;  

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti;  

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari un no tiem gatavoti izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija (pašu 

izaudzēti grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi, Ziemassvētkiem paredzētie 

nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju 

koki, pašu izaudzēti puķu un dārzeņu stādi, dēsti, 

sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas)  

********* 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m). 

No 1.aprīļa līdz 1.decembrim tirdzniecības 

vietās, kas numurētas no 27. līdz 68., 

pieļaujamais  tirdzniecības sortiments ir pašu 

ražota lauksaimniecības produkcija (tikai pašu 

izaudzēti grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi un  pašu izaudzēti puķu un dārzeņu 

stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas) 
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Atlantijas  

iela 20 

111.grupa, 

Nr.2155, piekrīt 

Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

1 

***** 

Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari no tiem gatavoti izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*, augkopības 

produkti, griezti ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, 

gumi, ziemcietes un sēklas);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi; 

pašu kūpinātas zivis 

Atlantijas iela 

(pie ēkas 

Baltāsbaznīcas 

ielā 50) 

Sarkanajās līnijās, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

3 

***** 

Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari no tiem gatavoti izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*, augkopības 

produkti, griezti ziedi, zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, 

gumi, ziemcietes un sēklas); savvaļas ogas, augļi, 

rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; 

pašu kūpinātas zivis 

Atlantijas iela 

(pie ēkas 

Baltāsbaznīcas 

ielā  50) 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

6 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu izaudzēti augkopības produkti, ziedi, stādi; 

savvaļas augi 

Augusta 

Dombrovska      

iela 23 

112.grupa, Nr.105, 

privātīpašums 

1 Pašu izaudzēti augļi, dārzeņi, ogas, stādi, ziedi; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; pašu kūpinātas zivis 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības vietas 

platība 1 x 1 m) 

Augusta 

Dombrovska  

iela 73 

111.grupa, Nr.143, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m) 

Augusta 

Dombrovska 

iela 74 

111.grupa, Nr.136, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari)* 

Augusta 

Dombrovska 

iela (laukums 

pretī 

tirdzniecības 

centram 

“RIMI”) 

112.grupa, Nr.25, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas 

pašvaldībai, 

apsaimnieko Rīgas 

Ziemeļu 

izpilddirekcija 

29 

+ 

(2*** 

**) 

Iepirkti ziedi; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti;  

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari, no tiem gatavoti izstrādājumi*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis 

********* 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m; tirdzniecības vietas 

darbojas līdz zemes reformas beigām vai līdz 

attiecīga Rīgas domes lēmuma pieņemšanai par 

zemesgabala turpmāko izmantošanu) 
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Augusta 

Dombrovska 

ielas un 

Baltāsbaznīcas 

ielas stūris 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

2 

***** 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu izaudzēti augkopības produkti, ziedi, stādi; 

savvaļas augi 

Baltāsbaznīcas 

iela 42 

111.grupa, Nr.343, 

privātīpašums 

2 Saldējums; ziedi; karstās uzkodas un 

bezalkoholiskie dzērieni; pašu izgatavoti 

amatniecības darinājumi,  

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); savvaļas 

ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi, 

mežu reproduktīvais materiāls; 

augļi, dārzeņi, ogas 

Čiekurkalna 

2.līnija 30 

87.grupa, Nr.82, 

privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija;  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Čiekurkalna 

4.šķērslīnija 19 

87.grupa, Nr.80, 

privātīpašums 

1 

***** 

Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari, no tiem gatavoti izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigu gaļu un svaigas zivis);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi; 

pašu kūpinātas zivis 

Duntes iela 19A 17.grupa, Nr.122, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, iznomāta 

20 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija; pašu 

iegūti svaigi zvejas produkti un medījumu gaļa 

nelielā apjomā; mežu reproduktīvais materiāls; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās 

mākslas, daiļamatniecības izstrādājumi 

Edžiņa gatve 1 112.grupa, Nr.106, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, piesaistīta 

privatizējamai 

dzīvojamai mājai 

Edžiņa gatvē 1 

2 Ziedi un pašu izaudzēti stādi  

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m; tirdzniecības vieta 

darbojas līdz ēkas Edžiņa gatvē 1 pilnā 

privatizācijas procesa pabeigšanai) 

Elizabetes  

iela 10 

Sarkanajās līnijās, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

3 Iepirkti ziedi; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija (grieztie 

ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi un 

augkopības produkti) 

*********  

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m) 

Elizabetes  

iela 19 

11.grupa, Nr.108, 

privātīpašums 

12 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); savvaļas 

augi, ogas, rieksti un sēnes; mājas apstākļos 

ražoti pārtikas produkti no pašu ražotas 

lauksaimniecības produkcijas, izmantošanai 

pārtikā paredzēti augkopības, lopkopības, svaigi 

zvejas produkti (izņemot svaigas zivis un svaigu 

gaļu) un biškopības produkti 
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Ezermalas  

iela 27 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

2 

***** 

Ziedi; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); savvaļas 

ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; augļi, 

dārzeņi, ogas 

Ezermalas  

iela 27 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

4 Ziedi; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); savvaļas 

ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; augļi, 

dārzeņi, ogas 
(Svītrots ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 28.01.2019. rīkojumu Nr.41-ir) 

Gaujas iela 12 90.grupa, Nr.47, 

privātīpašums 

1 Ziedi; pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija (grieztie 

ziedi, no tiem gatavoti izstrādājumi, 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari, 

puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, 

ziemcietes un sēklas, augļu koku un ogulāju 

stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi, mežu reproduktīvais materiāls 

Gaujas iela   

(pie II Meža 

kapiem) 

Sarkanajās līnijās, 

90.grupa, Nr.2007, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

25 

+ 

(55***

*** 

*) 

Saldējums; 

ziedi; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija (tikai 

pašu izaudzēti grieztie ziedi, zari, no tiem 

gatavoti izstrādājumi, puķu stādi, dekoratīvo 

koku un krūmu stādi)  

********* 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m) 

Gaujas ielas un 

Aizsaules ielas 

krustojums, pie 

laikrakstu kioska 

Sarkanajās līnijās, 

90.grupa, Nr.2008, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

4 Ziedi, pašu izaudzēti stādi  

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m) 

Jaunciema 

7.šķērslīnija 12 

Sarkanajās līnijās, 

114.grupa, Nr.194, 

privātīpašums 

8 Saldējums; ziedi; pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi, pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

pašu izaudzēti stādi 

Jaunciema  

gatve 160 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

2 

***** 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu izaudzēti augkopības produkti, ziedi, stādi, 

savvaļas augi 
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Jaunciema  

gatve 170 

114.grupa, Nr.110, 

privātīpašums 

2 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija (grieztie 

ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, 

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*, augkopības 

produkti, biškopības produkti, puķu un dārzeņu 

stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas, 

augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un 

krūmu stādmateriāls, mājas apstākļos ražoti 

pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas (izņemot svaigas 

zivis));  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi 

Jaunciema  

gatve 184 

114.grupa, Nr.77, 

privātīpašums 

1 Pašu izaudzēti augkopības produkti 

Jaunciema  

gatve 214 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

2 

***** 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu izaudzēti augkopības produkti, ziedi, stādi, 

savvaļas augi 

Jaunciema 

gatves un Āliņģu 

ielas krustojums 

(asfaltēts 

laukums) 

Sarkanajās līnijās, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

5 

+  

(1 

*** 

**) 

Iepirkti ziedi; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari, no tiem gatavoti izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi;  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis  

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m) 

Kreimeņu  

iela 12 

111.grupa, Nr.324, 

privātīpašums 

2 Ziedi, augļi, dārzeņi, ogas 

Krišjāņa 

Valdemāra iela 

pie preses kioska 

(blakus Latvijas 

Nacionālajam 

teātrim)  

Sarkanajās līnijās, 

10.grupa, Nr.9007, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Kronvalda parks 10.grupa, Nr.120, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, 

apsaimniekotājs 

SIA “Rīgas meži” 

5 ** Saldējums;  

iepirkti ziedi;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija (grieztie 

ziedi un augkopības produkti) 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m) 

Lēdurgas iela 7 Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

2 

***** 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu izaudzēti augkopības produkti, ziedi, stādi, 

savvaļas augi 

Lēdurgas ielas 

un Vitrupes ielas 

krustojums 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

3 

***** 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu izaudzēti augkopības produkti, ziedi, stādi, 

savvaļas augi 
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Mangaļu 

prospekts 1C, 

pie Vecāķu 

dzelzceļa 

stacijas 

120.grupa, 

Nr.2323,  Latvijas 

valsts īpašums, 

lietotāja valsts 

akciju sabiedrība 

“Latvijas 

dzelzceļš”  

3** Saldējums; 

karstās uzkodas 

Mežaparka 

teritorija 

95.grupa, Nr.40, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, 

apsaimniekotājs 

SIA “Rīgas meži” 

12 *** Saldējums; bezalkoholiskie dzērieni, karstās 

uzkodas; pašu izaudzēti augkopības produkti  

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m) 

Mežaparka 

teritorija 

95.grupa, Nr.40, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, 

apsaimniekotājs 

SIA “Rīgas meži” 

3 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 2 x 3 m) 

Meža prospekta 

un Kokneses 

prospekta stūris 

(pie ēkas Meža 

prospektā 26) 

94.grupa Nr.9000, 

sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums  

1 Karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni 

Meža prospekts 

(pretī ēkai Meža  

prospektā 24) 

94.grupa Nr.62, 

sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums  

1 Karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni 

Mīlgrāvja iela 2 70.grupa, Nr.471, 

privātīpašums 

1 Saldējums;  

iepirkti ziedi;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni;  

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi;  

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; iepirkti 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari, no 

tiem gatavoti izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija;  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 
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Mīlgrāvja iela 

14 

Daļa zemesgabala 

atrodas sarkanajās 

līnijās, 68.grupa, 

Nr.2055, 

privātīpašums  

3 Saldējums; ziedi; augļi, dārzeņi, ogas; 

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, biškopības produkti, 

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, 

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*, puķu un 

dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un 

sēklas, augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo 

koku un krūmu stādmateriāls, mājas apstākļos 

ražoti pārtikas produkti no pašu ražotas 

lauksaimniecības produkcijas);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi 

Mores iela 5 Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

2 

***** 

Ziedi; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); savvaļas 

ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; augļi, 

dārzeņi, ogas 

Pētersalas  

iela 1, trolejbusa 

maršruta 

galapunkts 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

2 Saldējums; ziedi; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); savvaļas 

ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; augļi, 

dārzeņi, ogas  

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m) 

Pētersalas  

iela 18B 

12.grupa, Nr.49 

privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti) 

 

Pie centrālās 

ieejas 

Mežaparkā 

95.grupa, Nr.40, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums,  

apsaimniekotājs 

SIA “Rīgas meži” 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m) 
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Pie Jaunciema 

kapiem 

Sarkanajās līnijās, 

114.grupa, Nr.200, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

60 

+ 

(120**

*** 

**) 

+ 

(1****

** 

**) 

Ziedi; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

bezalkoholiskie dzērieni********; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija (grieztie 

ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi; 

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*) 

********* 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m). 

No 1.aprīļa līdz 1.decembrim tirdzniecības 

vietās, kas numurētas no 7. līdz 40., pieļaujamais  

tirdzniecības sortiments ir pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija (tikai pašu izaudzēti 

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, 

puķu stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādi) 

Tilta iela 18  16. grupa, Nr. 74, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas 

pašvaldībai, Rīgas 

Ziemeļu 

izpilddirekcijas 

valdījumā 

51 Iepirkti ziedi; pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi; pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari, no tiem gatavoti izstrādājumi*; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija (izņemot svaigas 

zivis un svaigu gaļu); savvaļas ogas, augi, rieksti, 

sēnes un savvaļas ziedi; iepirkti augļi, dārzeņi, 

ogas; pašu kūpinātas zivis 

********* 

(pašvaldības iekārtotās vietās maksimāli 

pieļaujamā vienas tirdzniecības vietas platība  

1 x 1 m) 

Pie I Meža 

kapiem 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

10 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m) 

Pludmales  

iela 18 

Sarkanajās līnijās, 

120.grupa, 

Nr.2117, pieder 

Rīgas pilsētas 

pašvaldībai, 

iznomāts Ojāram 

Ruģelim 

2 Saldējums; 

bezalkoholiskie dzērieni 

(tirdzniecības vieta darbojas līdz 30.01.2029.) 

Pludmales iela 

bez numura  

(Pludmales ielas 

un Kāpu 

prospekta 

krustojums) 

Sarkanajās līnijās, 

120. grupa,      

Nr. 876, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Pludmales iela 

Vecāķos 

Sarkanajās līnijās, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas 

pašvaldībai, nodota 

valdījumā Rīgas 

Ziemeļu 

izpilddirekcijai 

12 Saldējums; 

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti) (11 tirdzniecības vietas ar 

maksimāli pieļaujamo vienas tirdzniecības vietas 

platību 1 x 1,5 m) un viena tirdzniecības vieta 

(Nr.8) ar maksimāli pieļaujamo platību 2 x 3 m) 
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Pulkveža Brieža 

iela 12 

Sarkanajās līnijās, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

12 Iepirkti ziedi;  

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; iepirkti 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari, no 

tiem gatavoti izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*, grieztie ziedi, 

augkopības produkti) (maksimāli pieļaujamā 

vienas tirdzniecības vietas platība 1 x 1 m) 

Pulkveža Brieža  

iela 33 

11. grupa, 

Nr. 2045, 

privātīpašums 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

(tirdzniecības vieta darbojas līdz 15.09.2020.) 

Pulkveža Brieža 

iela 33A 

11.grupa, Nr.2046,  

privātīpašums 

3 Saldējums; ziedi; augļi, dārzeņi, ogas; 

karstās uzkodas, bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, biškopības produkti, 

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, 

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*, puķu un 

dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un 

sēklas, augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo 

koku un krūmu stādmateriāls, mājas apstākļos 

ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi 

Rīgas Nacionālā 

zooloģiskā dārza 

teritorija 

94.grupa, Nr.267, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas 

pašvaldībai, 

lietotājs Rīgas 

pašvaldības SIA 

“Rīgas Nacionālais 

zooloģiskais dārzs” 

8* Saldējums; 

karstās uzkodas, bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti)  

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m) 

Rīnūžu ielas un 

Tauvas ielas 

krustojums 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

2 

***** 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu izaudzēti augkopības produkti, ziedi, stādi, 

savvaļas augi 

Sarkandaugavas 

iela 28 

Sarkanajās līnijās, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

2 

***** 

Iepirkti ziedi; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari, no tiem gatavoti izstrādājumi*;  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi;  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis 
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Tilta iela 30 16.grupa, Nr.79, 

privātīpašums 

16 Saldējums (1 vieta); iepirkti Ziemassvētkiem 

paredzētie skuju koki un zari, no tiem gatavoti 

izstrādājumi*; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie 

vai podos augošie dažādu sugu skuju koki*; 

augkopības produkti; lopkopības produkti 

(izņemot svaigu gaļu); puķu un dārzeņu stādi, 

dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas; mājas 

apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas); savvaļas ogas, 

augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; iepirkti 

augļi, dārzeņi, ogas; pašu kūpinātas zivis 

Tilta iela bez 

numura 

16.grupa, Nr.2036, 

privātīpašums 

14 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); savvaļas 

ogas, augi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

saldējums 

Tilta iela blakus 

3.trolejbusa 

galapunktam 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, 16.grupa, 

Nr.2020 

4 Ziedi; saldējums; pašu izaudzēti augkopības 

produkti (maksimāli pieļaujamā vienas 

tirdzniecības vietas platība 1 x 1 m) 

Tvaika  

iela 54 k-1 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

3 

***** 

Ziedi; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); savvaļas 

ogas, augi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; augļi, 

dārzeņi, ogas 

Vecāķi, Cirsmas 

ielas un 

Vasarnieku ielas 

stūris, pie kāpām 

Sarkanajās līnijās, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas 

pašvaldībai, daļa 

nodota valdījumā 

Rīgas Ziemeļu 

izpilddirekcijai 

 

6 Saldējums;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti) 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1,5 m) 

Vecāķi, 

Mazsalacas 

iela 18 

Sarkanajās līnijās, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

2 Saldējums;  

bezalkoholiskie dzērieni;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti) 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas  

platība 1 x 1,5 m) 

Vecāķi, 

Pludmales ielas 

gals, uz terases 

120.grupa, 

Nr.2232, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, nodota 

faktiskajā 

valdījumā Rīgas 

Ziemeļu 

izpilddirekcijai 

12 Saldējums;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti); savvaļas ogas 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1,5 m) 
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Vecāķi, 

Pludmales ielas 

un Garciema 

ielas stūris 

Sarkanajās līnijās, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

2 Saldējums;  

bezalkoholiskie dzērieni;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti) 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas  

platība 1 x 1,5 m) 

Vecāķi, 

Pludmales ielas 

un Kāpu 

prospekta stūris 

 

Sarkanajās līnijās, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

2 Saldējums;  

bezalkoholiskie dzērieni;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti) 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas  

platība 1 x 1,5 m) 

Vecāķi, 

pludmales un 

kāpu zona 

120.grupa, 

Nr.2232, piekrīt 

Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

24 Saldējums;  

bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti);  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas;  

sporta un atpūtas inventāra preces  

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība  

1 x 1,5 m) (tirdzniecība pieļaujama, arī 

pārvietojoties saskaņotās tirdzniecības vietas 

teritorijā) 

Vecāķi, Selgas 

iela pie 

glābšanas 

stacijas 

Sarkanajās līnijās, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas 

pašvaldībai, nodota 

valdījumā Rīgas 

Ziemeļu 

izpilddirekcijai 

8 Saldējums; 

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; pašu 

ražota lauksaimniecības produkcija (augkopības 

produkti) 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība sešu tirdzniecības vietu 

izvietojumam – 1 x 1,5 m, divu tirdzniecības vietu 

izvietošanai – 2 x 3 m, vienas brīvas tirdzniecības 

vietas ar platību 2 x 3 m vietā pieļaujams izvietot 

3 tirdzniecības vietas ar platību 1 x 1,5 m); 

divas tirdzniecības vietas ar maksimāli 

pieļaujamo vienas tirdzniecības vietas platību 

1 x 1,5 m (Nr.7 un Nr.8)) 

Vecmīlgrāvja 

5.līnija 

113.grupa, Nr.5, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

8 Karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija (tikai 

pašu izaudzēti augkopības produkti, grieztie 

ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, puķu 

stādi, Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari*) 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība  1 x 1 m) 
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Viestura 

prospekts (pie 

ēkas Viestura 

prospektā 22A)  

68.grupa, Nr.2184,  

68.grupa, Nr.2185, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

2 

***** 

Iepirkti ziedi; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari un no tiem gatavoti izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu);  

savvaļas ogas, augi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis 

Viestura 

prospekts (pretī 

ēkai Viestura 

prospektā 24) 

Sarkanajās līnijās, 

68.grupa, Nr.315,  

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

4 

+  

(1 

*** 

**) 

Saldējums;  

iepirkti ziedi;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari, no tiem gatavoti izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi;  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis 

(4 vietas ar maksimālo izmēru  

1 x 1 m; 1 vieta  ar maksimālo izmēru 4 x 3 m; 

Ziemassvētkiem paredzēto skuju koku un zaru 

maksimālais tirdzniecības laukums 4 x 3 m un 13 

x 7 m) 

Viestura 

prospekts 37 

95.grupa, Nr.2123, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

5 

***** 

Ziedi; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); savvaļas 

ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; augļi, 

dārzeņi, ogas 

Viestura 

prospekts 57, 

Viestura 

prospekts 59 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

3 

***** 

Ziedi; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot svaigas zivis un svaigu gaļu); savvaļas 

ogas, augi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; augļi, 

dārzeņi, ogas 

Viesturdārzs pie 

bērnu spēļu 

laukuma 

11.grupa, Nr.39, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, Rīgas 

domes Mājokļu un 

vides departamenta 

valdījumā 

3* Saldējums  

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības 

vietas platība 1 x 1 m) 

Ziemeļblāzmas 

iela 36 

111.grupa, Nr.191, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

 

1 Saldējums 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Rīgas pilsētas izpilddirektora 10.06.2016. rīkojumu Nr.260-ir; 29.08.2016. 

rīkojumu Nr.411-ir; 23.01.2017. rīkojumu Nr.19-ir; 27.02.2017. rīkojumu Nr.75-ir; 03.04.2017. rīkojumu 

Nr.135-ir; 02.05.2017. rīkojumu Nr.197-ir; 23.08.2017. rīkojumu Nr.482-ir; 30.11.2017. rīkojumu Nr.697-ir; 

23.04.2018. rīkojumu Nr.208-ir; 06.06.2018. rīkojumu Nr.315-ir; 30.11.2018. rīkojumu Nr.751-ir; 

28.01.2019. rīkojumu Nr.41-ir; 13.06.2019. rīkojumu Nr.291-ir; 11.09.2019. rīkojumu Nr.456-ir; 14.05.2020. 

rīkojumu Nr.187-ir; 20.07.2020. rīkojumu Nr.279-ir) 
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Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas pārraudzībā esošās administratīvās teritorijas 

 

 

Rīgas Kurzemes rajons 

 

Anniņmuižas  

bulvāris 19 

80.grupa, Nr.2000, 

privātīpašums 

30 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija; savvaļas 

ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi, mežu 

reproduktīvais materiāls; pašu iegūti svaigi zvejas 

produkti un medījumu gaļa (nelielā apjomā); 

lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību 

vai blakustiesību objektus, kas reproducēti 

personiskām vajadzībām); pašu izgatavoti 

mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas, 

daiļamatniecības izstrādājumi; bezalkoholiskie 

dzērieni, karstās uzkodas no speciālām iekārtām 

Anniņmuižas 

bulvāris 40A 

117. grupa, 

Nr. 366, 

privātīpašums 

3 Saldējums;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni;  

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari un no tiem gatavoti izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija; 

pašu kūpinātas zivis 
(Svītrots ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 28.01.2019. rīkojumu Nr.41-ir) 

Anniņmuižas 

bulvāris 90 

82.grupa, Nr.269, 

privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti) 

Anniņmuižas 

iela 17 

99.grupa, Nr.2184, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

augļi, dārzeņi un ogas; 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, biškopības produkti,  

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, 

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*, mājas apstākļos 

ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas) 

Āzenes iela 5 62.grupa, Nr.185, 

privātīpašums 

 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

Balasta  

dambis 15 

62.grupa, Nr.190, 

privātīpašums 

 

1 Pašu izgatavoti amatniecības darinājumi;  

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari un no tiem gatavoti izstrādājumi*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija;  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi 

Buļļu iela 61 Sarkanajās līnijās, 

104.grupa, Nr.20, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Ziedi; pašu izaudzēti augkopības produkti, stādi, 

dēsti, savvaļas augi, ogas, sēnes, rieksti; pašu 

izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas, 

daiļamatniecības izstrādājumi 
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Dammes  

iela 36A 

80.grupa, Nr.766, 

privātīpašums 

8 Ziedi; pašu izaudzēti augkopības produkti, 

savvaļas augi, ogas, sēnes, rieksti; pašu izgatavoti 

mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas, 

daiļamatniecības izstrādājumi; saldējums; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

Dammes iela 46 80.grupa, Nr.2011, 

privātīpašums 

11 Saldējums; ziedi; pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi, pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, grieztie ziedi, zari, no tiem 

gatavoti izstrādājumi, puķu un dārzeņu stādi, 

dēsti, Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai 

podos augošie dažādu sugu skuju koki*); savvaļas 

ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; augļi, 

dārzeņi, ogas 

Dammes iela pie 

sabiedriskā 

transporta 

pieturas, pretī 

ēkai Dammes  

ielā 29 

Sarkanajās līnijās, 

117.grupa, 

Nr.9004, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Ziedi;  

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, grieztie ziedi, zari, no tiem 

gatavoti izstrādājumi, biškopības produkti, 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi;  augļi, dārzeņi, ogas 

Daugavgrīvas 

iela 45 

Sarkanajās līnijās, 

61.grupa, Nr.248, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

Daugavgrīvas 

iela 112 

63.grupa, Nr.55, 

privātīpašums 

2 Iepirkti 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari, no 

tiem gatavoti izstrādājumi*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, biškopības produkti, 

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*, puķu un 

dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un 

sēklas, mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no 

pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Daugavgrīvas 

iela 112 

Sarkanajās līnijās, 

63.grupa, Nr.55, 

privātīpašums 

1 Ziedi; augļi, dārzeņi, ogas 

Daugavgrīvas 

sala (Buļļu sala) 

autostāvvietā pie 

3.autobusa 

galapunkta 

109.grupa, Nr.24, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, Rīgas 

Pārdaugavas 

izpilddirekcijas 

valdījumā 

2 Saldējums; karstās uzkodas, bezalkoholiskie 

dzērieni 

(tirdzniecības vieta darbojas no 1.jūnija līdz 

31.augustam) 
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Daugavgrīvas 

salas (Buļļu 

salas) pludmale 

(autobusa 

maršruta 

galapunktā) 

109.grupa, Nr.84, 

Aizsardzības 

ministrijas 

īpašums, 

109.grupa, Nr.2015 

(Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, iznomāta) 

3 Kvass  no cisternas (mucas); bezalkoholiskie 

dzērieni, karstās uzkodas; saldējums 

Daugavgrīvas 

salas (Buļļu 

salas) pludmale 

(Flotes ielas 

galā) 

Pludmales teritorija 

Flotes ielas galā, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

3 Kvass  no cisternas (mucas); bezalkoholiskie 

dzērieni, karstās uzkodas; saldējums 

Daugavgrīvas 

salas (Buļļu 

salas) pludmale 

Ilmeņa ielas galā 

109.grupa, Nr.2, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, tā daļa 

(109.grupa, Nr.2, 

8003) Rīgas 

Pārdaugavas 

izpilddirekcijas 

valdījumā; 

109.grupa, 

Nr.2015, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, 

apsaimnieko Rīgas 

Pārdaugavas 

izpilddirekcija 

7 Saldējums; 

bezalkoholiskie dzērieni un  karstās uzkodas 

(tirdzniecība tikai no speciālām iekārtām) 

 

Daugavgrīvas 

salas (Buļļu 

salas) pludmale 

pie attīrīšanas 

iekārtām 

109.grupa, Nr.29, 

jūras piekrastes 

josla, Valsts 

īpašums 

1 Saldējums  

(tirdzniecības vietai noteikts nosacījums – preces 

piegādei aizliegts izmantot auto transportlīdzekli) 

 

Dzirciema  

iela 1A 

64. grupa, Nr. 454, 

privātīpašums 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Dzirciema  

iela 7A 

64.grupa, Nr.2016, 

privātīpašums 

16 Saldējums; ziedi; karstās uzkodas un 

bezalkoholiskie dzērieni; Ziemassvētkiem 

paredzētie skuju koki un zari*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, lopkopības produkti, 

biškopības produkti, grieztie ziedi, zari, no tiem 

gatavoti izstrādājumi; Ziemassvētkiem paredzētie 

nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju 

koki*; puķu un  dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, 

ziemcietes un sēklas, augļu koku un ogulāju stādi, 

dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls, mājas 

apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas); savvaļas ogas, 

augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; mežu 

reproduktīvais materiāls; pašu iegūti svaigi zvejas 

produkti; 

augļi, dārzeņi, ogas 
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Dzirciema  

iela 26 

64.grupa, Nr.2161, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, daļa 

iznomāta 

30 Iepirkti ziedi; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija; 

iepirkti augļi, dārzeņi,  

ogas ******  

(tirdzniecības vieta darbojas katru pirmdienu un 

ceturtdienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00) 

Dzirciema  

iela 31A 

65.grupa, Nr.241, 

privātīpašums 

11 Ziedi;  

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, grieztie ziedi, zari, no tiem 

gatavoti izstrādājumi, puķu un dārzeņu stādi, 

dēsti, Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai 

podos augošie dažādu sugu skuju koki*); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi; 

augļi, dārzeņi, ogas 

Dzirciema     

iela 42 

65.grupa, Nr.38, 

privātīpašums   

 

1 Savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi; augļi, dārzeņi, ogas 

(tirdzniecības vieta darbojas no 1.aprīļa līdz 

30.septembrim) 

Dzirciema  

iela 51 

65.grupa, Nr.29, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

Dzirciema  

iela 51 

65.grupa, Nr.9999, 

rezerves zemes 

fonda zeme, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

rīcībā 

1 Ziedi; augļi, dārzeņi, ogas 

(tirdzniecības vieta darbojas līdz likuma par 

rezerves zemes fonda izmantošanu pieņemšanai) 

Dzirciema     

iela 67 

67.grupa,  Nr.2062,  

dzīvojamās mājas 

Dzirciema ielā 67 

dzīvokļu un 

nedzīvojamo telpu 

īpašnieku 

kopīpašums ar 

Latvijas valsti  

1 Ziedi; savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un 

savvaļas ziedi; augļi, dārzeņi, ogas 

(tirdzniecības vieta darbojas no 15.aprīļa līdz 

15.novembrim) 

Dzirciema  

iela 70 

67.grupa, Nr.322, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

Dzirciema     

iela 84A 

67.grupa, Nr.216, 

privātīpašums 

2 Ziedi; pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, biškopības produkti, 

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, 

puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, 

ziemcietes un sēklas); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi; 

augļi, dārzeņi, ogas 

(tirdzniecības vieta darbojas no 1.aprīļa līdz 

15.novembrim) 
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Garā iela bez 

numura (Garās 

ielas un 

Dzirciema ielas 

stūris) 

67.grupa, Nr.209 

privātīpašums 

26 Saldējums;  

iepirkti ziedi;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni;  

pašu izgatavoti amatniecības izstrādājumi;  

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija; 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Gobas iela 13 101.grupa, Nr.92, 

privātīpašums 

4 Saldējums; ziedi; augļi, dārzeņi, ogas; karstās 

uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, lopkopības produkti, svaigi 

zvejas produkti, biškopības produkti, grieztie 

ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi, 

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*, puķu un 

dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un 

sēklas, augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo 

koku un krūmu stādmateriāls, mājas apstākļos 

ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi; 

mežu reproduktīvais materiāls;  

pašu iegūti svaigi zvejas produkti 

Gobas iela 14 101.grupa, Nr.65, 

privātīpašums 

2 Ziedi; 

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*); 

augļi, dārzeņi, ogas 

Gobas iela 17 101.grupa, Nr.67, 

privātīpašums 

21 Saldējums; iepirkti ziedi; karstās uzkodas un 

bezalkoholiskie dzērieni; pašu izgatavoti 

amatniecības darinājumi; pašu izgatavoti mākslas 

priekšmeti; iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari un no tiem gatavoti 

izstrādājumi*; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie 

vai podos augošie dažādu sugu skuju koki*, 

augkopības produkti, lopkopības produkti, 

biškopības produkti, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, 

sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas, mājas 

apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas); savvaļas ogas, 

rieksti, sēnes un savvaļas ziedi   
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Grīvas iela 11 k-

26 

67.grupa, Nr.2056, 

Rīgas pilsētas 

rīcībā līdz zemes 

reformas beigām 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti); 

augļi, dārzeņi, ogas 

Imantas iela 1A Sarkanajās līnijās, 

93.grupa, Nr.9000,  

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, mājas apstākļos ražoti 

pārtikas produkti no pašu ražotas 

lauksaimniecības produkcijas (kūpināta gaļa, 

kūpinātas zivis)); 

augļi, dārzeņi, ogas 

Imantas  

15.līnija 7 

93.grupa, Nr.439, 

privātīpašums 

2 Iepirkti 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari, no 

tiem gatavoti izstrādājumi*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu skuju koki un zari*); 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Jūrmalas  

gatve 78D 

93.grupa, Nr.344, 

privātīpašums 

1 Karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni  

Jūrmalas  

gatve 85 

82.grupa, Nr.261, 

privātīpašums 

2 Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari*; pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*; savvaļas ogas, 

augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi;   

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; pašu iegūti svaigi 

zvejas produkti (tikai no speciālām 

iekārtām)****** 

(izņemot Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki 

un zari*) 

Jūrmalas  

gatve 85A 

82.grupa, Nr.281, 

privātīpašums 

3 Saldējums; karstās uzkodas; 

bezalkoholiskie dzērieni; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija; 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi;  

 pašu iegūti svaigi zvejas produkti 

(zvejas produkti tikai no speciālām iekārtām); 

augļi, dārzeņi, ogas 

******(izņemot Ziemassvētkiem paredzētie skuju 

koki un zari) 

Jūrmalas  

gatve 87 

82.grupa, Nr.259, 

privātīpašums 

 

1 Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari un no tiem gatavoti izstrādājumi*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti); savvaļas ogas, augļi, 

rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Jūrmalas  

gatve 112 

Sarkanajās līnijās, 

82.grupa, Nr.9006,  

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai  

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 
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Jūrmalas gatve 

bez numura 

Sarkanajās līnijās, 

82.grupa, Nr.2368, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Ziedi; Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari*; pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augļi, dārzeņi, ogas, ziedi); 

augļi, dārzeņi, ogas ****** 

Jūrmalas gatves 

un Dzirciema 

ielas stūris 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, 64.grupa, 

Nr.57, 

privātīpašums 

2 Ziedi; karstās uzkodas;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, ziedi); augļi, dārzeņi, ogas 

(tirdzniecības vietā uz Rīgas pilsētas pašvaldības 

īpašumā esošas zemes) 

Kalnciema  

iela 41 

60.grupa, Nr.82, 

privātīpašums 

2 Ziedi; augļi, dārzeņi, ogas;  

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti; svaigi zvejas produkti; 

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi 

Kleistu iela 9 80.grupa, Nr.2035, 

privātīpašums 

18 Saldējums; ziedi; augļi, dārzeņi, ogas; 

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija; 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi;  

mežu reproduktīvais materiāls; 

pašu iegūti svaigi zvejas produkti 

Kleistu iela 14 80. grupa, Nr. 369,  

80. grupa, 

Nr. 2217, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums, daļēji 

ielas sarkanajās 

līnijās 

2 Iepirkti ziedi; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, pašu 

izgatavoti mākslas priekšmeti; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari, no tiem gatavoti izstrādājumi*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, grieztie ziedi, zari, no tiem 

gatavoti izstrādājumi, Ziemassvētkiem paredzētie 

nocirstie vai podos augošie dažādu skuju koki un 

zari*);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi;  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

(viena tirdzniecības vieta darbojas sestdienās, 

svētdienās; no 1. jūnija līdz 31. augustam 

darbojas otrdienās ceturtdienās vai no 1. jūnija 

līdz 30. septembrim darbojas pirmdienās, 

trešdienās, piektdienās)(tirdzniecība saskaņojama 

ar Rīgas Anniņmuižas vidusskolas administrāciju)  

 (tirdzniecība paredzēta no transportlīdzekļa 

un/vai izvietojot galdu) 

Kleistu iela pie 

ūdenskrātuves 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

2 Kvass no cisternas; bezalkoholiskie dzērieni, 

karstās uzkodas; saldējums 
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Kristapa ielas un 

Melnsila ielas 

stūris, pretī ēkai 

Melnsila ielā 19 

Sarkanajās līnijās, 

60.grupa, Nr.9999, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

2 Ziedi;  

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija;   

savvaļas ogas, sēnes; augļi, dārzeņi, ogas  

(viena tirdzniecības vieta paredzēta tirdzniecībai 

no auto transportlīdzekļa, otra, izmantojot galdu) 

Kurzemes 

prospekts 1A 

93.grupa, Nr.327, 

privātīpašums 

9 Bezalkoholiskie dzērieni;  

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*) 

Kurzemes 

prospekts 4 

Sarkanajās līnijās, 

93.grupa, Nr.9999, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Iepirkti ziedi; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (augkopības produkti, ziedi, 

biškopības produkti); 

 savvaļas augļi, ogas, sēnes; 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas  
(Svītrots ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 28.01.2019. rīkojumu Nr.41-ir) 

Kurzemes 

prospekts 59A 

80.grupa, Nr.2319, 

privātīpašums 

 

2 Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari, no tiem gatavoti izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari, no 

tiem gatavoti izstrādājumi*, augkopības 

produkti); 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 
(Svītrots ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 13.06.2019. rīkojumu Nr.291-ir) 

Kurzemes 

prospekts 132A 

117.grupa, Nr.71, 

privātīpašums 

22 Saldējums; iepirkti ziedi; pašu izgatavoti 

amatniecības darinājumi; pašu izgatavoti mākslas 

priekšmeti; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija; iepirkti 

augļi, dārzeņi, ogas; pašu iegūti svaigi zvejas 

produkti 

Kurzemes 

prospekts b/n 

(aiz autobusa 

pieturas) 

8.grupa, Nr.2030, 

privātīpašums 

3 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija (ziedi, 

stādi); savvaļas ziedi  

(vienas tirdzniecības vietas platība 1 x 1,5 m) 

Kurzemes 

prospekts pie 

ēkas Slokas  

ielā 161 

Sarkanajās līnijās, 

80.grupa, Nr.0031, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

2 Ziedi;  

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari*, biškopības produkti); 

savvaļas ogas, ziedi, sēnes; augļi, dārzeņi, ogas 

Kurzemes 

prospekts pretī 

ēkai Kurzemes 

prospektā 46 

Sarkanajās līnijās, 

80.grupa, Nr.9000, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Ziedi;  

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*, 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija; 

augļi, dārzeņi, ogas 
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Kūdras iela 8A 64.grupa, Nr.192, 

privātīpašums 

 

5 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija (griezti 

ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, 

augkopības produkti, lopkopības produkti, 

biškopības produkti,  puķu un dārzeņu stādi, dēsti, 

sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas, mājas 

apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi;  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas;  

pašu kūpinātas zivis 

Lemešu ielas un 

Gobas ielas 

stūris 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, 97.grupa, 

Nr.3  

 

2 Ziedi; pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti); augļi, dārzeņi, ogas  

(Ziemassvētkiem paredzēto skuju koku un zaru 

tirdzniecības vietas platība 6 x 2,5 m) 

Lēpju iela 5 103.grupa, Nr. 7, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

Lidoņu iela 3 Sarkanajās līnijās, 

77.grupa, Nr.9000, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

1 Augļi, dārzeņi, ogas 

Lidoņu iela 27 67.grupa, Nr.234, 

privātīpašums 

14 Ziedi; pašu izaudzēti augkopības produkti; 

savvaļas augi, ogas, sēnes un rieksti; pašu 

izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas, 

daiļamatniecības izstrādājumi; Ziemassvētkiem 

paredzētie skuju koki un zari*; saldējums; pašu 

ražota lauksaimniecības produkcija, pašu iegūti 

svaigi zvejas produkti un medījumu gaļa; 

bezalkoholiskie dzērieni, karstās uzkodas no 

speciālām iekārtām 

Lidoņu  

iela 27 k-1 

67.grupa, Nr.48, 

privātīpašums 

11 Saldējums;  

iepirkti ziedi;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības izstrādājumi; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis 

Lidoņu iela 30 67.grupa, Nr.230, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*) 
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Lidoņu iela b/n 

(pretī ēkai 

Lidoņu 

ielā 27 k-1) 

Sarkanajās līnijās, 

67.grupa, Nr.9001, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

3 Iepirkti ziedi; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari*, no tiem gatavoti izstrādājumi; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, Ziemassvētkiem paredzētie 

nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju 

koki*, biškopības produkti); 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

(divu  tirdzniecību vietu  kopējā platība ir 3 m2 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības vietas 

platība 1 x 1,5 m), vienas  tirdzniecības vietas 

kopējā  platība ir 3 m2 (maksimāli pieļaujamā 

vienas tirdzniecības vietas platība ir  

3 x 1 m)) 

Melnsila iela 

(pretī ēkai 

Melnsila  

ielā 21) 

Sarkanajās līnijās, 

60.grupa, Nr.9999,  

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Ziedi; pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi) 

Parādes iela 5B 103.grupa, Nr.47, 

privātīpašums 

1 Saldējums;  

iepirkti ziedi;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības izstrādājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija;  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis 

Parādes iela 12 103. grupa, Nr. 35, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

Parādes ielas un 

Plēksnes ielas 

stūris 

103.grupa, Nr.46, 

daļa apstādījumu 

un dabas teritorijā, 

daļa sarkanajās 

līnijās 

4 Ziedi; pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, biškopības produkti); 

savvaļas augi, ogas, sēnes un rieksti; augļi, 

dārzeņi, ogas (trīs  tirdzniecību vietu kopējā 

platība ir 3 m2 (maksimāli pieļaujamā vienas 

tirdzniecības vietas  platība 1 x 1 m), vienas 

tirdzniecības vietas kopējā platība ir 3 m2 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības vietas 

platība ir 3 x 1 m) 

Pie Bolderājas 

kapiem 

110.grupa, Nr.125, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

31 Grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, 

puķu un dekoratīvo koku un krūmu stādi; 

mākslīgie ziedi, kapu vāzes, sveces********** 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības vietas 

platība ir 1 x 1 m) 
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Pie Lāčupes 

kapiem 

Sarkanajās līnijās, 

80.grupa, Nr.292,  

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, 

apsaimnieko 

Kapsētu pārvalde 

21 Grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, 

puķu un dekoratīvo koku un krūmu stādi; 

mākslīgie ziedi, kapu vāzes, sveces********** 

(maksimāli pieļaujamā vienas tirdzniecības vietas 

platība ir 1 x 1 m) 

Plēksnes  

iela 9/11 

103.grupa, Nr.36, 

privātīpašums  

1 Pašu izaudzēti augļi, ogas 

Slokas iela 52G 63.grupa, Nr.162, 

privātīpašums 

1 Karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni 

Slokas iela 115 80.grupa, Nr.18, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

Slokas iela 146 80.grupa, Nr.2151,  

privātīpašums 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas  

Slokas iela 141 

(pie ēkas 

Kurzemes 

prospektā 132) 

117.grupa, Nr.81, 

privātīpašums 

3 Saldējums; ziedi; augļi, dārzeņi, ogas; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, biškopības produkti, 

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi, 

Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*, mājas apstākļos 

ražoti pārtikas produkti no pašu ražotas 

lauksaimniecības produkcijas); savvaļas ogas, 

augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi 

Slokas iela  

(pie ēkas Slokas 

ielā 171A) 

Sarkanajās līnijās, 

80.grupa,  Nr.39, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

1 Ziedi; 

augļi, dārzeņi, ogas 

Slokas ielas un 

Kalnciema ielas 

stūris, pretī ēkai 

Slokas ielā 14 

Sarkanajās līnijās, 

61.grupa, Nr.9000, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija; 

augļi, dārzeņi, ogas  

(****** vai tirdzniecības vieta iekārtota, 

izvietojot galdu) 

Spilves iela 22 67. grupa, Nr. 150, 

privātīpašums 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Stūrmaņu  

iela 27 

97.grupa, Nr.2169, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi;  

mežu reproduktīvais materiāls; 

augļi, dārzeņi un ogas****** 

(ar papildu tirdzniecības vietas aprīkojumu) 

Stūrmaņu  

iela 27 

97.grupa, Nr.2169, 

privātīpašums 

 

1 Pašu kūpinātas zivis 

Stūrmaņu  

iela 29 

97.grupa, Nr.2038, 

privātīpašums 

2 Saldējums; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari, no tiem gatavoti izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*);  

pašu kūpinātas zivis 
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Tapešu iela 1, 

pie Zasulauka 

dzelzceļa 

stacijas 

60.grupa, Nr.364,  

tiesiskā valdītāja 

Satiksmes 

ministrija, lietotāja 

valsts akciju 

sabiedrība 

“Latvijas 

dzelzceļš”  

 

4** Saldējums; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, grieztie ziedi); 

ziedi; 

augļi, dārzeņi, ogas 

Tālavas gatve  

(teritorija pie 

Rīgas Imantas 

vidusskolas) 

82. grupa, Nr. 883, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums; 

bezalkoholiskie dzērieni 

Vaidelotes  

iela 13 

67.grupa, Nr.271, 

privātīpašums 

2 Ziedi; pašu izaudzēti augkopības produkti, stādi 

un dēsti, savvaļas augi, ogas, sēnes un rieksti; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās 

mākslas, daiļamatniecības izstrādājumi; kvass no 

cisternas (mucas); bezalkoholiskie dzērieni, 

karstās uzkodas; saldējums 

 

Valdeķu iela 

51A 

107.grupa, Nr.493, 

privātīpašums 

1 Saldējums;  

iepirkti ziedi;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni;  

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi;  

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; iepirkti 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari, no 

tiem gatavoti izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija;  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi;  

pašu iegūti svaigi zvejas produkti (tikai svaigas 

zivis); 

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; 

pašu kūpinātas zivis 

Zentenes iela 

pretī ēkai 

Zentenes ielā 11 

Sarkanajās līnijās, 

117.grupa, 

Nr.9999, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Ziedi; pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, grieztie ziedi, zari, no tiem 

gatavoti izstrādājumi*, biškopības produkti);  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi; 

augļi, dārzeņi, ogas 

 

Zentenes ielas 

un Anniņmuižas 

bulvāra stūris 

Sarkanajās līnijās, 

117.grupa, 

Nr.9000, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un  zari*, grieztie ziedi); 

augļi, dārzeņi, ogas 

Ziedoņa ielas un 

Kurzemes 

prospekta stūris 

117.grupa, Nr.73, 

privātīpašums 

29 Ziedi; pašu izaudzēti augkopības produkti, stādi 

un dēsti; savvaļas augi, ogas, sēnes un rieksti; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās 

mākslas, daiļamatniecības izstrādājumi; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 
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Zolitūdes  

iela 21A 

82.grupa, Nr.2698, 

privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, puķu un dārzeņu stādi, 

dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas) ****** 

(ar papildu tirdzniecības vietas aprīkojumu ) 

(tirdzniecības vieta darbojas sestdienās no  

plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00) 

 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Rīgas pilsētas izpilddirektora 09.05.2016. rīkojumu Nr.203-ir; 13.05.2016. 

rīkojumu Nr.213-ir; 10.06.2016. rīkojumu Nr.260-ir; 29.08.2016. rīkojumu Nr.411-ir; 23.01.2017. rīkojumu 

Nr.19-ir; 27.02.2017. rīkojumu Nr.75-ir;02.05.2017. rīkojumu Nr.197-ir; 29.05.2017. rīkojumu Nr.258-ir; 

23.08.2017. rīkojumu Nr.482-ir; 12.09.2017. rīkojumu Nr.529-ir; 09.10.2017. rīkojumu Nr.587-ir; 

25.10.2017. rīkojumu Nr.623-ir; 21.03.2018. rīkojumu Nr.121-ir; 23.04.2018. rīkojumu Nr.208-ir; 

26.06.2018. rīkojumu Nr.377-ir; 18.07.2018. rīkojumu Nr.425-ir; 30.11.2018. rīkojumu Nr.751-ir; 

28.01.2019. rīkojumu Nr.41-ir; 09.05.2019. rīkojumu Nr.196-ir; 13.06.2019. rīkojumu Nr.291-ir; 11.09.2019. 

rīkojumu Nr.456-ir; 14.05.2020. rīkojumu Nr.187-ir; 05.06.2020. rīkojumu Nr.229-ir; 01.07.2020. rīkojumu 

Nr.256-ir) 

 

Rīgas Zemgales priekšpilsēta 

 

Aleksandra 

Bieziņa iela 7 

99.grupa, Nr.750, 

privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(dārzeņi, augļi) ****** 

Aleksandra 

Bieziņa iela 8 

99.grupa, Nr.2044, 

privātīpašums 

9 Saldējums; ziedi; augļi, dārzeņi, ogas; 

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija;  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi;  

mežu reproduktīvais materiāls; 

pašu iegūti svaigi zvejas produkti 

Apuzes iela 45 Sarkanajās līnijās, 

99.grupa, Nr.2385, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, iznomāta 

2 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*) 

Arkādijas parks 55.grupa, Nr.4, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, 

apsaimnieko Rīgas 

pašvaldības 

aģentūra “Rīgas 

dārzi un parki” 

1 Saldējums 

Bauskas iela 13 53.grupa, Nr.229,  

privātīpašums  

2 Augļi, dārzeņi, ogas 

Beberbeķu iela 

58 

82.grupa, Nr.147, 

privātīpašums 

1 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 
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Dižozolu iela 2 79.grupa, Nr.370, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, iznomāta, 

ir privatizācijas 

pieteikums 

9 Saldējums; iepirkti ziedi; karstās uzkodas un 

bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija; 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi; iepirkti augļi, dārzeņi, ogas; pašu iegūti 

svaigi zvejas produkti; pašu kūpinātas zivis 

Graudu iela b/n 

(pretī 

nekustamajam 

īpašumam 

Bauskas ielā 77 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti); savvaļas sēnes, ogas; 

augļi, dārzeņi, ogas 

Kārļa Ulmaņa 

gatve 88A 

75.grupa, Nr.2133, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, iznomāta 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki  un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, biškopības produkti,  

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*) 

Kārļa Ulmaņa 

gatve 96 

99.grupa, Nr. 2176, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Augļi, dārzeņi, ogas,  pašu izaudzēti augkopības 

produkti 

(Svītrots ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 28.01.2019. rīkojumu Nr.41-ir) 

Kārļa Ulmaņa 

gatve 180 

82.grupa, Nr.339, 

privātīpašums 

20 Pašu izaudzēti augkopības produkti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

bezalkoholiskie dzērieni, karstās uzkodas; 

saldējums; pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, 

daiļamatniecības izstrādājumi; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija 

Lielirbes iela, 

Jaunmoku 

iela b/n 

75.grupa, Nr.2005, 

privātīpašums 

50 Saldējums;  

iepirkti ziedi;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni;  

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi;  

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija;  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas;  

pašu kūpinātas zivis 

Lielirbes iela, 

teritorija, kuru 

ietver Jaunmoku 

iela un Remtes 

iela 

75.grupa, Nr.456, 

privātīpašums, 

75.grupa, Nr.2055, 

privātīpašums 

4 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, lopkopības produkti, 

biškopības produkti,  Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari*, mājas apstākļos ražoti 

pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas); 

savvaļas ziedi 

Lucavsalas 

atpūtas zonas 

teritorija 

51.grupa, Nr.172, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, Rīgas 

Pārdaugavas 

izpilddirekcijas 

valdījumā 

5 Saldējums, saldējuma kokteiļi (tirdzniecības 

vietas Nr.1, Nr.2); saldējums, karstās uzkodas, 

bezalkoholiskie dzērieni (tirdzniecības vieta 

Nr.3);  cukurvate (tirdzniecības vieta Nr.4); 

saldējums, cukurvate (tirdzniecības vieta Nr.5) 
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Mālu iela pie 

Ziepniekkalna 

kapiem 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

21 Grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, 

puķu un dekoratīvo koku un krūmu stādi; 

mākslīgie ziedi, kapu vāzes, sveces********** 

Mārupes  

iela 10A 

56.grupa, Nr.8, 

privātīpašums 

3 Saldējums; ziedi; augļi, dārzeņi, ogas; 

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, biškopības produkti, 

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie 

izstrādājumi, Ziemassvētkiem paredzētie 

nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju 

koki*, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, 

ziemcietes un sēklas, mājas apstākļos ražoti 

pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas); savvaļas ogas, 

augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; 

mežu reproduktīvais materiāls 

Mazā Nometņu 

iela 36 

56.grupa, Nr.56, 

privātīpašums 

30 Saldējums; 

iepirkti ziedi;  

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; pašu 

izgatavoti amatniecības darinājumi; pašu 

izgatavoti mākslas priekšmeti; iepirkti 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari un 

no tiem gatavoti izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(izņemot lopkopības produktus);savvaļas ogas, 

augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; iepirkti 

augļi, dārzeņi, ogas; pašu iegūti svaigi zvejas 

produkti (tikai svaigas zivis); pašu kūpinātas 

zivis 

Mūkusalas  

iela 41B 

50.grupa, Nr.124, 

privātīpašums 

1 Karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni 

 

Mūkusalas  

iela 71 

50.grupa, Nr. 148, 

privātīpašums 

2 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

Mūkusalas  

iela 93 (pie 

tirdzniecības 

centra 

Mūkusalas 

 ielā 95) 

52.grupa, Nr.42, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

Nometņu  

iela 53 

57.grupa, Nr.199, 

privātīpašums 

 

1 Iepirkti ziedi;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki, augkopības 

produkti);  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Nometņu  

iela 64, pie 

Āgenskalna 

tirgus 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 
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Ozolciema  

iela 28 

79.grupa, Nr.400, 

zemesgabals 

piesaistīts 

privatizējamai 

dzīvojamai mājai 

Ozolciema ielā 28 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija; augļi, 

dārzeņi, ogas 

(tirdzniecības vieta darbosies līdz ēkas 

Ozolciema ielā 28 pilnā privatizācijas procesa 

pabeigšanai) 

Paula Lejiņa iela 

2A 

93.grupa, Nr.136, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

Paula Lejiņa iela 

5 

93.grupa, Nr.2132, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, 

zemesgabals 

piesaistīts 

privatizējamai 

dzīvojamai mājai 

Paula Lejiņa ielā 5 

2 Iepirkti ziedi, iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari un no tiem gatavoti 

izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, ziedi, pārtikā izmantojamie 

lopkopības, biškopības produkti un mājas 

apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotas 

lauksaimniecības produkcijas);  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas  

(tirdzniecības vieta darbojas līdz ēkas Paula 

Lejiņa ielā 5 pilnā privatizācijas procesa 

pabeigšanai) 

Paula Lejiņa iela 

8 

99.grupa, Nr.759, 

privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(dārzeņi, pārtikā izmantojamie lopkopības 

produkti (piens) un mājas apstākļos ražoti 

pārtikas produkti no pašu ražotas 

lauksaimniecības produkcijas (piena produkti)) 

****** 

Pie Imantas 

dzelzceļa 

stacijas 

93.grupa, Nr.2232, 

Latvijas valsts 

īpašums, lietotāja 

valsts akciju 

sabiedrība 

“Latvijas 

dzelzceļš” 

4** Saldējums; 

ziedi;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija (grieztie 

ziedi, augkopības produkti); 

augļi, dārzeņi, ogas 

Pie Torņakalna 

dzelzceļa 

stacijas 

55.grupa, Nr.2, 

Latvijas valsts 

īpašums, lietotājs 

valsts akciju 

sabiedrība 

“Latvijas 

dzelzceļš” 

2** Saldējums 

Pie Zolitūdes 

dzelzceļa 

stacijas 

93.grupa, Nr.2166, 

Latvijas valsts 

īpašums, lietotāja 

valsts akciju 

sabiedrība 

“Latvijas 

dzelzceļš” 

3** Saldējums; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, grieztie ziedi); 

ziedi; 

augļi, dārzeņi, ogas 

Pilsoņu iela 1A 57.grupa, Nr.2019, 

privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti); savvaļas ogas, augļi, 

rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; iepirkti augļi, 

dārzeņi, ogas 
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Pilsoņu iela 10, 

pie Paula 

Stradiņa 

klīniskās 

universitātes 

slimnīcas 

56.grupa, Nr.2061, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums 

Pilsoņu iela  

(pie ēkas Pilsoņu 

ielā 13) 

Sarkanajās līnijās, 

80.grupa,  Nr.39, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

7 Ziedi; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(biškopības produkti); 

augļi, dārzeņi, ogas 

Pilsoņu ielas un 

Tukuma ielas 

stūris, stāvvietā 

pie Paula 

Stradiņa 

klīniskās 

universitātes 

slimnīcas 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija ****** 

Planīcas iela 12 75.grupa, Nr.2086, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

(tirdzniecības vieta darbojas decembrī) 

Priedaines  

iela 20 

99.grupa, Nr.414, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*) 

Priedaines  

iela 37 

99.grupa, Nr.0006, 

privātīpašums 

1 Bezalkoholiskie dzērieni; pašu ražota 

lauksaimniecības produkcija (Ziemassvētkiem 

paredzētie nocirstie vai podos augošie dažādu 

sugu skuju koki*, lopkopības produkti, puķu un 

dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un 

sēklas, augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo 

koku un krūmu stādmateriāls, mājas apstākļos 

ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas);  iepirkti augļi, 

dārzeņi, ogas; pašu kūpinātas zivis 

Rostokas iela 

pretī ēkai 

Rostokas 

ielā 7  

 

Sarkanajās līnijās, 

93.grupa, Nr.85, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

2 Ziedi; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, grieztie ziedi, zari, no tiem 

gatavoti izstrādājumi, biškopības produkti); 

savvaļas ogas, augļi, sēnes; augļi, dārzeņi, ogas 

Rostokas iela 7, 

pie tirdzniecības 

centra 

93.grupa, Nr.749, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, iznomāta 

8 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

kvass no cisternas (mucas); ziedi; pašu izaudzēti 

augļi, dārzeņi, ogas; pašu izgatavoti amatniecības 

darinājumi; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija; karstās uzkodas un bezalkoholiskie 

dzērieni 
(Svītrots ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 30.11.2018. rīkojumu Nr.751-ir) 

Ruses iela 5 93.grupa, Nr.2314, 

atrodas sarkanajās 

līnijās, piekrīt 

Rīgas pilsētas 

pašvaldībai 

1 Iepirktie ziedi; pašu ražota lauksaimniecības 

produkcija (augkopības produkti); iepirkti augļi, 

dārzeņi, ogas  
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Ruses iela 8 93.grupa, Nr.797, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, 

zemesgabals 

piesaistīts 

privatizējamai 

dzīvojamai mājai 

Ruses ielā 8 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija ******  

(tirdzniecības vieta darbojas līdz ēkas Ruses ielā 

8  pilnā privatizācijas procesa pabeigšanai) 

Stendes  

iela 1 k-4 

76.grupa, Nr.2069, 

piesaistīts 

privatizējamai 

dzīvojamai mājai 

Stendes ielā 1 k-4 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, grieztie ziedi, zari, no tiem 

gatavoti izstrādājumi, Ziemassvētkiem paredzētie 

skuju koki un zari*); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi 

****** (tirdzniecība paredzēta gan no auto 

transportlīdzekļa, gan no galda) (tirdzniecības 

vieta darbojas līdz ēkas Stendes ielā 1 k-4 

privatizācijas procesa pabeigšanai) 

Svētes iela 3 74.grupa, Nr.316, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*) 

Tēriņu iela 63 106.grupa, Nr.419, 

privātīpašums 

5 Ziedi; pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, grieztie ziedi, zari, no tiem 

gatavoti izstrādājumi, Ziemassvētkiem paredzētie 

nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju 

koki*, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, 

ziemcietes, augļu koku un ogulāju stādi, 

dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls, mājas 

apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotas 

lauksaimniecības produkcijas ); savvaļas ogas, 

augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi;  

augļi, dārzeņi un ogas ****** (tirdzniecība 

paredzēta gan no auto transportlīdzekļa, gan 

iekārtotās tirdzniecības vietās no galda) 

Ulmales iela 8 82.grupa, Nr.373, 

privātīpašums 

1 Augļi, dārzeņi, ogas 

Uzvaras  

bulvāris 3A 

Sarkanajās līnijās, 

49.grupa, Nr.9003, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

2 Ziedi; pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, grieztie ziedi, zari un no 

tiem gatavoti darinājumi); 

 augļi, dārzeņi, ogas 

(tirdzniecības vietas darbības laiks no 1.marta 

līdz 30.novembrim) 

Uzvaras bulvāris 

15 
49.grupa, Nr.261, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums, Bērnu un 

jaunatnes sporta 

skolas “Arkādija” 

apsaimniekošanā 

1 Karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni 

(tirdzniecības vieta darbojas no 1.novembra līdz 

31.martam) 
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Vaiņodes iela 2 74.grupa, Nr.364, 

privātīpašums 

2 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

saldējums 

Valdeķu iela 8 Sarkanajās līnijās, 

74.grupa, Nr.2132, 

piekrīt Rīgas 

pilsētas pašvaldībai  

1 Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*) 

Valdeķu iela 50 79.grupa, Nr.438, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari* 

Valdeķu iela 53 107.grupa, 

Nr.9004, 

sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

 8 Iepirkti ziedi;  

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari, no tiem gatavoti izstrādājumi*;   

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*, augkopības un 

biškopības produkti, mājas apstākļos ražoti 

pārtikas produkti no pašu ražotas 

lauksaimniecības produkcijas);  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas  

(tirdzniecības vietas ar sortimentu no pašu 

ražotas lauksaimniecības produkcijas darbības 

laiks saskaņots no 1.novembra līdz 30.martam) 

Valdeķu iela 

(starp ēkām 

Valdeķu ielā 53, 

55 un 58) 

107.grupa, 

Nr.2220, 

privātīpašums 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

Valdeķu  

iela 56 k-1 

79.grupa, Nr.2098, 

privātīpašums 

3 Saldējums; ziedi; augļi, dārzeņi, ogas; 

karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu izgatavoti amatniecības darinājumi; 

pašu izgatavoti mākslas priekšmeti; 

Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija; 

savvaļas ogas, ziedi, sēnes un savvaļas ziedi; 

pašu iegūti svaigi zvejas produkti; 

(tirdzniecībai ar Ziemassvētkiem paredzētajiem 

skuju kokiem un zariem paredzēta viena 

tirdzniecības vieta 5 x 5 m platībā) 

Valdeķu iela 

62A 

Daļa sarkanajās 

līnijās, 79.grupa, 

Nr.43 

privātīpašums 

2 Iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

(tirdzniecības vieta darbojas no maija līdz 

novembrim) 

Valgales iela 

b/n, pie ēkas 

Kārļa Ulmaņa 

gatvē 122 

99.grupa, Nr.2129, 

privātīpašums 

5 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti, lopkopības produkti, 

biškopības produkti, mājas apstākļos ražoti 

pārtikas produkti no pašu ražotas 

lauksaimniecības produkcijas) 

Ventas iela pie 

Pleskodāles 

kapiem 

Sarkanajās līnijās, 

75.grupa, Nr.21, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

8 Grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, 

puķu un dekoratīvo koku un krūmu stādi; 

mākslīgie ziedi, kapu vāzes, sveces********** 
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Ventspils iela 1 56.grupa, Nr.0154, 

pieder Rīgas 

pilsētas pašvaldībai 

1 Pašu ražota lauksaimniecības produkcija (grieztie 

ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, 

augkopības produkti, biškopības produkti); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 

ziedi 

Vienības  

gatve 95 

74.grupa, Nr.2037, 

privātīpašums 

1 Iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari un no tiem gatavoti izstrādājumi*; pašu 

ražota lauksaimniecības produkcija 

(Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos 

augošie dažādu sugu skuju koki*); karstās 

uzkodas no speciālām iekārtām, bezalkoholiskie 

dzērieni; iepirkti augļi, dārzeņi, ogas 

Vienības gatve 

113 

107. grupa,  

Nr. 24, 

privātīpašums 

1 Bezalkoholiskie dzērieni; 

pašu ražota lauksaimniecības produkcija 

(augkopības produkti; biškopības produkti); 

savvaļas ogas, augļi, rieksti;  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas  

(tirdzniecības vieta darbojas līdz 30.09.2020. 

katru dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 21.00) 
(Svītrots ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 30.11.2019. rīkojumu Nr.751-ir) 

Zeļļu ielas un 

Bāriņu ielas 

stūris 

Sarkanajās līnijās, 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

īpašums 

1 Saldējums; 

iepirkti ziedi;  

bezalkoholiskie dzērieni; 

iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un 

zari un no tiem gatavoti izstrādājumi*;  

pašu ražota lauksaimniecības produkcija;  

iepirkti augļi, dārzeņi, ogas (Ziemassvētkiem 

paredzēto skuju koku un zaru tirdzniecības vietas 

platība 6 x2,5 m)  

Ziepniekkalna 

iela pie ēkas 

Ziepniekkalna 

ielā 25 

Sarkanajās līnijās, 

119.grupa, 

Nr.9004, Rīgas 

pilsētas pašvaldības 

īpašums 

1 Augļi, dārzeņi, ogas 

Zolitūdes iela 34 93.grupa, Nr.731, 

privātīpašums 

1 Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari*; 

pašu audzēti augkopības produkti, zaļumi, ziedi, 

mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu 

ražotās lauksaimniecības produkcijas; iepirkti 

augļi, dārzeņi, ogas 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Rīgas pilsētas izpilddirektora 13.05.2016. rīkojumu Nr.213-ir; 10.06.2016. 

rīkojumu Nr.260-ir; 12.12.2016. rīkojumu Nr.592-ir; 23.01.2017. rīkojumu Nr.19-ir; 27.02.2017. rīkojumu 

Nr.75-ir; 02.05.2017. rīkojumu Nr.197-ir; 29.05.2017. rīkojumu Nr.258-ir; 09.10.2017. rīkojumu Nr.587-ir; 

21.03.2018. rīkojumu Nr.121-ir; 06.06.2018. rīkojumu Nr.315-ir; 26.06.2018. rīkojumu Nr.377-ir; 

30.11.2018. rīkojumu Nr.751-ir; 28.01.2019. rīkojumu Nr.41-ir; 09.05.2019. rīkojumu Nr.196-ir; 13.06.2019. 

rīkojumu Nr.291-ir; 11.09.2019. rīkojumu Nr.456-ir; 22.10.2019. rīkojumu Nr.533-ir; 14.05.2020. rīkojumu 

Nr.187-ir; 05.06.2020. rīkojumu Nr.229-ir)  

* Tirdzniecības vieta ar noteikto sortimentu “Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari” 

darbojas tikai decembrī un janvārī. 

**  Ielu tirdzniecības vietu izvietojumu nosaka konkrētās zemes valdītājs vai apsaimniekotājs 

katram tirdzniecības veicējam atsevišķi. 

***  Mobilā ielu tirdzniecības vieta saskaņā ar zemes apsaimniekotāja vai valdītāja noteiktu 

maršrutu, kurā atzīmētas noteiktas pieturvietas tirdzniecības veikšanai. 

**** Konkrēto ielu tirdzniecības vietu ierāda Rīgas Austrumu izpilddirekcija. 
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***** Mobilā ielu tirdzniecības vieta, kas darbojas, izmantojot auto transportlīdzekli, 

iekļaujama maršrutā, kuru norāda attiecīgā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcija, izsniedzot 

atļauju. 

****** Tirdzniecība paredzēta no auto transportlīdzekļa. 

******* Tirdzniecības vietas darbojas 4 dienas Lieldienu laikā (no piektdienas līdz 

pirmdienai), 1 dienu 18.novembrī, 2 dienas Mirušo piemiņas dienā (sestdienā pirms Mirušo piemiņas 

dienas un svētdienā). 

******** Tirdzniecības vietas darbojas no 1.aprīļa līdz 30.septembrim. 

********* Atļauja tirdzniecībai tiek izsniegta ar derīguma termiņu, kas nepārsniedz  

3 mēnešus. 

********** Lieldienu laikā (četras dienas no piektdienas līdz pirmdienai), 18.novembrī (vienu 

dienu), Mirušo piemiņas dienā (divas dienas – sestdienā pirms Mirušo piemiņas dienas un svētdienā). 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 24.10.2016. rīkojumu Nr.525-ir) 

 

 

 

Rīgas pilsētas izpilddirektors                          J.Radzevičs 


