
Ielu tirdzniecības un publisku pasākumu saskaņošana Rīgas 

domes Pilsētas attīstības departamentā  
 

Ielu tirdzniecības realizācijai paredzēts 
izbūvēt 

Normatīvais akts, kas jāievēro Departamentā jāiesniedz Piezīmes 

Terase bez pamatiem 

(grīda bez pamatiem, saulessargi, 

norobežojoši elementi) 

RDSN Nr.43. 

RDSN Nr.77. 

MK Nr.732 
u.c. 

 
Veidlapa Nr. DA_160 

 

Iekārtas un nojumes, kas paredzētas ielu 

tirdzniecībai (teltis tikai pasākumu laikā) 

RDSN Nr.43. 

RDSN Nr. 77. 

MK Nr.732 
u.c. 

 
Veidlapa Nr. DA_160 

 
Izvietošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 mēnesi. 

 

 

 
Iepriekš izgatavotas un no gataviem 

elementiem saliekamas ēkas ar pamatiem 

vai pamatni ne dziļāk kā 30 cm 

(kiosks, guļbūve, paviljons, konteinertipa 

ēka vai būvizstrādājums, kas ir tipveida) 

 

 

 
ĒBN 22.p. vai 29.p. 

RDSN Nr.108. 

RDSN Nr. 77. 

MK Nr.732 

u.c. 

Jāsaskaņo būves novietošana iesniedzot 
Būvvaldē 

Paskaidrojuma raksts (I grupas ēku 

būvniecībai). I daļa (Veidlapa Nr. 

BV_165) 

 

Vai 

Būvniecības iesniegums (Veidlapa Nr. 

BV_163) 

 

Un 

Veidlapa Nr. BV_160 

 

 

 

 
Iepriekš izgatavotas un no gataviem 

elementiem saliekamas ēkas ar pamatiem 

vai pamatni dziļāk kā 30 cm 

(kiosks, guļbūve, paviljons, konteinertipa 

ēka vai būvizstrādājums, kas ir tipveida) 

 

 

 
ĒBN 22.p. vai 28.p. 

RDSN Nr.108. 

RDSN Nr. 77. 

MK Nr.732 

u.c. 

Jāsaskaņo jauna būvniecība iesniedzot 

Būvvaldē 

Paskaidrojuma raksts (I grupas ēku 

būvniecībai). I daļa (Veidlapa Nr. 

BV_165) 
 

Vai 

Būvniecības iesniegums (Veidlapa Nr. 

BV_163) 

 

Un 

Veidlapa Nr. BV_160 

 

 

Teltis un dažādas iekārtas ar apjomu 

pasākumu laikā, kas nav ielu tirdzniecība 

(karuseļi, skatuves bez pamatiem, teltis) 

RTIAN 250.2punkts, 

RVC AZ TIAN 139.punkts 

MK Nr.732,  

MK Nr. 136, 

RDSN Nr. 77 
u.c. 

 

Vides objektu, vizuālo materiālu un 

reklāmu saskaņošanai publiska pasākuma 

norises vietā (Veidlapa Nr. DA_154) 

Liela izmēra konstrukcijas virs 10 m, kas nav ielu 

tirdzniecība, kā arī skatuves – ilgāk par 5 dienām RVC 

teritorijā ir kultūrvēsturiskās vides būtisks pārveidojums 

(MK Nr. 127 3.1.6.apakšpunkts), kas pieļaujams 

izņēmuma gadījumos 

 

 

 
Terases, skatuves un estrādes ar pamatiem 

 
 

Inženierbūvju BN 18.p. 

MK Nr.732 

RDSN Nr. 77 
u.c. 

 

Jāsaskaņo iesniedzot Būvvaldē 

Būvniecības iesniegums inženierbūvei 

(Veidlapa Nr. BV_187) 

 

Vides objektu, vizuālo materiālu un 

reklāmu saskaņošanai publiska pasākuma 

norises vietā (Veidlapa Nr. BV_154) 

 

 

 

Pārējās ēkas ar vai bez pamatiem , kas 

paredzētas ilgāk kā vienai sezonai 

(kiosks, guļbūve, paviljons, nojume, arī 

vieglas konstrukcijas bez pamatiem ēka, 

kas paredzēta vairāk kā vienai sezonai) 

 

 

ĒBN 22.p. vai 28.p. 

MK Nr.732 

RDSN Nr. 77. 

RDSN 108. 

u.c. 

Jāsaskaņo iesniedzot Būvvaldē 

Paskaidrojuma raksts (I grupas ēku 

būvniecībai). I daļa (Veidlapa Nr. 
BV_165) 

 

Vai 

Būvniecības iesniegums (Veidlapa Nr. 

BV_163) 

 

Un 

Veidlapa Nr. BV_160 

 

 
Piezīmes: Tikai pēc Ielu tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma saskaņošanas Būvvaldē iesniedzams Iesniegums par tirdzniecības vietas pases izgatavošanu (Veidlapa Nr. BV_140) 

 

Normatīvo aktu saīsinājumi: 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi ” (turpmāk – ĒBN) 

Ministru kabineta noteikumi Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” (turpmāk – MK Nr.732) 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” (turpmāk – Inženierbūvju BN) 

Rīgas domes Saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 

Rīgas domes Saistošie noteikumi Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) 

Rīgas domes Saistošie noteikumi Nr. 108 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” (turpmāk – RDSN Nr.108.) 

Rīgas domes Saistošie noteikumi Nr. 77 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā” (turpmāk – RDSN Nr.77.) 


