
Tirdzniecības pakalpojumu darbība pēc 15.11.  

Nedēļas dienas/ Tirdzniecības 

pakalpojumu vietu veidi 
Drošā vide1 

NEdrošā vide2 

Darba dienās  

ārpus tirdzniecības centriem 
Drīkst strādāt visi 

Tikai ja ir atsevišķa ieeja no ārtelpas3 un pieejamā platība 

zem 1500m2: 

 Pirmās nepieciešamības 
(t.i. pārtikas, medicīnas preču, aptiekas, veterinārās aptiekas, optikas, 

dzīvnieku barības, preses, higiēnas preču veikali) 

  

Darba dienās  

tirdzniecības centros4  
 Drīkst strādāt visi 

Tikai ja ir atsevišķa ieeja no ārtelpas un pieejamā platība 

zem 1500m2: 

 Pirmās nepieciešamības 
(t.i. pārtikas, medicīnas preču, aptiekas, veterinārās aptiekas, optikas, 

dzīvnieku barības, preses, higiēnas preču veikali) 

  

Brīvdienās  

ārpus tirdzniecības centriem 
 Drīkst strādāt visi 

Tikai ja ir atsevišķa ieeja no ārtelpas un pieejamā platība 

zem 1500m2: 

 Pirmās nepieciešamības 

                                                           
1 nodrošināt ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju, kā arī lietot mutes un deguna aizsegus un ievērot vispārējās epid.drošības prasības, 

kā arī darba laika ierobežojumu no 6:00 līdz 21:00 visiem, kas nav pirmās nepiec. 
2 nodrošinātu ne mazāk kā 25m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju; aptiekās, kas veic vakcināciju pret Covid-19 vai izsniedz testēšanas sertifikātus -ne 

mazāk kā 15 m2. kā arī lietot mutes un deguna aizsegus un ievērot vispārējās epid.drošības prasības, kā arī darba laika ierobežojumu no 6:00 līdz 21:00, visiem, kas nav 

pirmās nepiec. 
3 Atsevišķa ieeja no ārtelpas saprotama, ka var būt gan kā atsevišķa ieeja no āra uz konkrēto noteikto pirmās nepieciešamības veikalu, gan kā atsevišķa ieeja uz sarkano zonu, 

ja tajā ir vairāki sarkanā režīma pirmās nepieciešamības veikali (un tikai šādi veikali šajā zonā). 
4 platība virs 1500 m2 un vismaz 5 tirdzniecības vietas 



Nedēļas dienas/ Tirdzniecības 

pakalpojumu vietu veidi 
Drošā vide1 

NEdrošā vide2 

  

Brīvdienās  

tirdzniecības centros  

Pirmās nepieciešamības  (t.sk.virs 

1500m2) 

 Jebkuri ar atsevišķu ieeju no ārtelpas, 

norobežojot piekļuvi koplietošanas telpām 

Pirmās nepieciešamības (ja ir atsevišķa ieeja no ārtelpas un 

pieejamā platība zem 1500m2) 

 

Gan brīvdienās, 

gan darba dienās  

 degvielas uzpildes stacijas 

 

 Drīkst strādāt visi 

 

 Drīkst strādāt visi 

Gan brīvdienās, 

gan darba dienās  

autoostas un dzelzceļa stacijās 

esošās biļešu tirdzniecības 

kases, kurās tiek pārdotas 

biļetes tikai uz iekšzemes 

maršrutiem 

 Drīkst strādāt visi 

 

 

 

 Drīkst strādāt visi 

Gan brīvdienās, 

gan darba dienās  

atklātā tirgus teritorija un ielu 

tirdzniecības vietas 

 Drīkst strādāt visi 

 

 

 Drīkst strādāt visi 



Nedēļas dienas/ Tirdzniecības 

pakalpojumu vietu veidi 
Drošā vide1 

NEdrošā vide2 

 Gan brīvdienās, 

gan darba dienās  

tirgus iekštelpās (paviljoni) 

  Drīkst strādāt visi 

Tikai ja ir atsevišķa ieeja no ārtelpas un pieejamā platība 

zem 1500m2: 

 Pirmās nepieciešamības veikali 
  

Gan brīvdienās, 

gan darba dienās  

ielu tirdzniecības organizēšana 

(piem., gadatirgi, Ziemassvētku 

tirdziņi) 

Aizliegts 

 

 

 Aizliegts 

 


