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TIRGUS NODEVU, MAKSAS PAKALPOJUMU UN NOMAS MAKSU 

CENRĀDIS 
 

Tirdzniecības nodevas par vienas tirdzniecības vienības (vieta, viena metrs vai 

viena m2) izmantošanu dienā. Cenā iekļauts PVN. 

Tirdzniecība atklātā teritorijā un pārtikas preču paviljonā mērāma metros 

(izņemot automašīnu vietas). 

Tirdzniecība rūpniecības preču paviljonā un kioskos mērāma kv. metros uz 

līguma pamata, pusēm vienojoties. 

 

Nr. Pakalpojuma veids Tarifs par vienu vienību, EUR 

Vieta Tekošais metrs 

1.  Tirdzniecība ar visa veida gaļu un tās 

produktiem (juridiskām personām) 

 8 

2.  Tirdzniecība ar importa putnu gaļu un 

tās izstrādājumiem 

 8 

3.  Tirdzniecība ar pašražoto putnu, trušu 

gaļu un tās izstrādājumiem 

 5 

4.  Tirdzniecība ar žāvēto gaļu un gaļas 

izstrādājumiem (juridiskām personām) 

 8 

5.  Tirdzniecība ar iepirktām olām  6 

6.  Tirdzniecība ar mājsaimniecības olām 

(fiziskām personām) 

 3 

7.  Tirdzniecība ar pienu, piena produktiem 

(juridiskām personām) 

 7 

8.  Tirdzniecība ar medu un citiem bišu 

produktiem 

 6 

9.  Tirdzniecība ar maizi un konditorejas 

izstrādājumiem 

 6 

10.  Tirdzniecība ar importētiem augļiem, 

dārzeņiem un citiem pārtikas produktiem 

paviljonā 

 8 

11.  Tirdzniecība ar pašražoto 

lauksaimniecības produkciju atklātā 

teritorijā 

 3 

12.  Tirdzniecība ar pašražoto 

lauksaimniecības produkciju paviljonā 

 4 

13.  Tirdzniecība ar konfektēm  5 

14.  Tirdzniecība ar zaļumiem (pētersīļi, 

dilles, loki, skābenes un citas garšvielas 

buntītēs) 

 3 

15.  Tirdzniecība ar mājražotāju 

konservējumiem 

 3 

16.  Tirdzniecība ar ziediem atklātā teritorijā  3 

17.  Tirdzniecība ar ziediem paviljonā  5 
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18.  Tirdzniecība ar stādiem (no galdiem, 

dārza ratiņiem) 

 3,5 

19.  Tirdzniecība ar savvaļas ogām un sēnēm 

atklātā teritorijā 

 3 

20.  Tirdzniecība ar zivīm, zivju paviljonā  6 

21.  Tirdzniecība no smagajām automašīnām 9  

22.  Tirdzniecība no vieglajām automašīnām, 

auto piekabēm 

8,5  

23.  Mājlopu, putnu tirdzniecība  3 

24.  Tirdzniecība ar mājražotāju precēm, 

dziju, lietotiem apģērbiem, polietilēna 

maisiņiem 

 3 

25.  Tirdzniecība no teltīm 2x2m 6  

26.  Tirdzniecība no teltīm 2x3m 9  

 

TIRGUS PAKALPOJUMI 

 

Nr Pakalpojuma veids Tarifs  

27.  Gaļas un tās izstrādājumu uzglabāšana saldētavā 

par diennakti 

0,05 par 1kg 

28.  Vienas vietas abonēšana (min. 3 tirgus dienas) 30% no vietas cenas 

29.  Vienas vietas rezervēšana nākošai dienai atklātā 

teritorijā 

2 EUR 

30.  Elektroenerģijas izmantošana 2 EUR dienā 

31.  Iznomāto telpu maksas tarifi tirgus teritorijā 

esošajiem, tirgum piederošajiem kioskiem 

 

32.  Nomas maksa mēnesī 2 EUR par 1m2 + PVN + 

patērētā elektroenerģija 

33.  Komunālo pakalpojumu maksa 1,5 EUR par 1m2 + PVN + 

patērētā elektroenerģija 

34.  Rēķinu apmaksa skaidra nauda kase  1 EUR par rēķinu 

 


