AS “Rīgas Centrāltirgus” nefinanšu mērķu
īstenošanas
rezultāti 2016.gadā

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un sakārtošana – tirgus (ēku,
būvju, laukumu) īpašumu atjaunošana un pārbūve, kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana, izmantojot AS “Rīgas Centrāltirgus” finanšu resursus, Eiropas Savienības un
citu pieejamo finansējuma programmu līdzfinansējumu.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta īstenotā projekta “Rīgas Centrāltirgus kvartāla
degradētās teritorijas revitalizācija 1.kārta” ietvaros ir uzsākta būvprojekta izstrāde.
Projekta rezultātā tiks sakārtota Centrāltirgus kanālmala un veikta daļēja Centrāltirgus
pagrabstāva telpu rekonstrukcija.
2016. gadā pabeigti Centrāltirgus vēsturiskā Gastronomijas tirdzniecības paviljona metāla
konstrukciju pastiprināšanas darbi. Turpmākā darbu gaitā tiks uzsākti grīdas seguma
pārbūves/atjaunošanas remontdarbi un tiks veikta telpu labiekārtošana.
Izpildīta ēku ugunsdrošo nodalījumu projektēšana un izbūve starp Sakņu un Gastronomijas
paviljoniem.
Centrāltirgus Piena paviljonam tika veikta vēsturisko paviljona ieejas durvju restaurācija (no
Prāgas ielas puses).
Centrāltirgus Gaļas paviljonā tika pabeigta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana, kā arī aukstuma iekārtu vadības sistēmas izbūve.

Mikroklimata temperatūras režīma nodrošināšanai Centrāltirgus paviljonos, tika veikta visu
paviljonu ieejas durvju gaisa aizskaru uzstādīšana. Tika pabeigta siltummezgla
rekonstrukcijas 1.kārta.
Uzsākti Centrāltirgus Atklātās teritorijas rekonstrukcijas darbi starp Gaļas paviljonu, Piena
paviljonu un Administrācijas ēku. Līdz tehnoloģiskam pārtraukumam laukumā starp Gaļas
paviljonu un Centrāltirgus administrācijas ēku tika nodrošināta bruģakmens seguma
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pārbūve 5447 m platībā, lietus ūdens kanalizācijas tīklu sistēmas ierīkošana, vājstrāvu
sistēmas ierīkošana un ārējās elektroapgādes tīklu ierīkošanas uzsākšana. Atklātās
teritorijas rekonstrukcijas darbu pabeigšana plānota 2017. gadā.
Laužot apakšnomas līgumu, tiešā AS “Rīgas Centrāltirgus” pārvaldībā tika pārņemts
Āgenskalna tirgus. Sagatavots atzinums par vēsturiskās ēkas tehnisko stāvokli. Tika veikti
operatīvie tirgus teritorijas un inženiertīklu sakārtošanas darbi nepārtrauktas tirdzniecības
darbības nodrošināšanai.
AS “Rīgas Centrāltirgus” veic Vidzemes tirgus un Rūpniecības preču tirgus objektu
apakšnomas uzraudzību.
Saskaņā ar Rīgas domes 26.01.2016. lēmumu AS “Rīgas Centrāltirgus” pamatkapitālā ir
ieguldīts nekustamais īpašums, adrese Nēģu ielā 7, Rīgā.

Klientu apmierinātības paaugstināšana – komforta un sakārtotas vides
nodrošināšana gan tirgus tiešajiem klientiem (nomniekiem), gan tirgus apmeklētājiem
(pircējiem, tūristiem).
Izstrādājot Centrāltirgus un Āgenskalna tirgus tirdzniecības vietu un telpu cenrādi, nomas
maksas noteikšanai tika ņemta vērā sezonalitāte un preču/produktu grupai. Tirdzniecības
motivācijai ar pašaudzētu lauksaimniecības produkciju, tirdzniecības vietas nomas maksa ir
noteikta zemāka par 14-32% (atkarībā no sezonas laika), nekā ar ārpus Latvijas izcelsmes
lauksaimniecības preču tirgotājiem.
AS “Rīgas Centrāltirgus” sistemātiski sniedz sabiedrībai informāciju par tirgū esošajiem
ekoloģiskās un pašaudzētās pārtikas tirgotājiem un produkciju.
Drošas vides nodrošināšana – pārtikas preču drošas aprites, sanitāro un higiēnas
normu nodrošināšana apsaimniekoto tirgu teritorijās, noziedzības risku mazināšana.
Pārtikas aprites drošas aprites nodrošināšanai tika noslēgts ārpakalpojuma līgums par
dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu Centrāltirgus un Āgenskalna tirgus
teritorijās.

Visa gada garumā tika veikts sistemātisks telpu un teritorijas stāvokļa monitorings, veikti
organizatoriskie un uzraudzības pasākumi: ikmēneša sanitārās dienas tirdzniecības
paviljonos, tirdzniecības, noliktavu telpu un teritorijas ikdienas uzkopšanas kontrole.
Konstatētie pārkāpumi operatīvi novērsti.
Nodrošināta tirgotāju un to darbinieku darba apģērba un tirdzniecības vietas tīrības
ikdienas kontrole, sanitāro grāmatiņu un higiēnas apmācības esamība.
Uzsākta vienotas, nomniekiem piemērojamas, pārtikas produktu drošas aprites
paškontroles standarta pieejamības nodrošināšana (atbilstoši HACCP (Hazards Analyses and
Critical Control Points- Bīstamību analīze un kritiskie kontroles punkti) prasībām)
Centrāltirgū un Āgenskalna tirgū.

Gaļas paviljonā ierīkota automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas
sistēma.
Izvērtējot ārpakalpojuma iepirkuma rezultātus, kā arī līdz šim nodrošinātā apsardzes
pakalpojuma kvalitāti, tika pieņemts lēmums par atteikšanos no apsardzes ārpakalpojuma
un AS “Rīgas Centrāltirgus” drošības dienesta izveidošanu. Minētās darbības rezultātā
plānots uzlabot darbinieku, tirgotāju un apmeklētāju drošību Centrāltirgū un Āgenskalna
tirgū, kā arī Sabiedrības līdzekļu ietaupījumu 32% apmērā, jeb 569 tūkst. EUR.
AS “Rīgas Centrāltirgus” iespēju robežās tika sniegts atbalsts tiesībsargājošajām institūcijām
kontrabandas un nezināmas izcelsmes akcizēto preču aprites ierobežošanā. Veicot ikdienas
darba pienākumus, tika konstatēti 84 gadījumi nelegālo akcizēto preču tirdzniecībā un
uzglabāšanā. Aizturētās preces un personas tika nodotas tiesībsargājošajām institūcijām.
Visa gada griezumā ir nodrošināta ārkārtas situāciju rašanās apzināšana (sprādzienu bīstami
priekšmeti, ugunsgrēki) un sabiedriskā kārtība tirgus teritorijās: no tirgus teritorijas
izraidītas personas par dažādiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, novērstas agresīvas
konfliktsituācijas, nodrošināta sabiedriskā kārtība publisko pasākumu norišu laikā, masu
mediju pārstāvju pavadība tirgus teritorijās, nomaldījušos bērnu nogādāšana vecākiem,
veikta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšana nepieciešamības
gadījumos.
Nodrošināta diferencēta transportlīdzekļu uzturēšanās tarifu politika, atbilstoši tirgus
ikdienas darba laikam un tirgum pieguļošo teritoriju transportlīdzekļu novietošanas
izmaksām.
Āgenskalna tirgū tika novērsta patvaļīgas iebraukšanas iespēja tirgus teritorijā, izvietojot
ceļa zīmes tika izveidota kontrolēta transporta kustība teritorijā. Ieviesta transportlīdzekļu
bezmaksas caurlaižu sistēma pakalpojumu sniedzēju un preču piegādes transportlīdzekļiem.

Publiskā tēla veidošana – kopējā tēla veidošana un komunicēšana sabiedrībā.

AS “Rīgas Centrāltirgus” veic patstāvīgu tirdzniecības vietu uzraudzību, lai sekmētu
tirdzniecības darbības reglamentējošo prasību nodrošināšanu. Konstatētie pārkāpumi tiek
novērsti.

Tirgus mērķauditorijas palielināšanai AS “Rīgas Centrāltirgus” mājas lapā tika publicētas
vairāk kā 70 tirgus popularizējošas ziņas - par tematiskiem tirdziņiem, kultūras pasākumiem,
kulinārijas receptēm u.c. ziņas par tirgus darbu. Liela vērība pievērsta tirgotāju un to
tirgotās produkcijas popularizēšanai. Informācija tiek izplatīta latviešu, krievu un angļu
valodās.
Veiksmīga mērķauditorijas skaita palielināšana panākta, veicot komunicēšanu un izvietojot
aktuālo informāciju sociālajos tīklos Twitter un Facebook.

Tirgotāju un tirgus apmeklētāju informēšanai izdoti 6 laikraksti “Centrāltirgus Vēstis”
latviešu valodā un 1 laikraksts latviešu, angļu un krievu valodā, kā arī izdoti 2 laikraksti
“Āgenskalna tirgus Vēstis”.

-

Visa gada garumā, sagatavojot materiālus preses izdevumiem, sniegta informācija
plašsaziņas līdzekļiem, kā arī sniegts informatīvs atbalsts radioreportāžām. Sadarbībā ar
RīgaTV24 izveidotas un pārraidītas 125 TV reportāžas par Centrāltirgu, tirgū iegādājamo
produkciju un iepirkšanās priekšrocībām.

-

Regulāri sniegta informācija un vizuālie materiāli ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem no Vācijas,
Francijas, Japānas, Ķīnas, Turcijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas u.c. valstīm. Nodrošināta
sadarbība ar Ukrainas TV, BBC, TV orf (Austrija), RAI (Itālija), TV5 Canada, TV5 Monde, 4
Ķīnas preses pārstāvjiem, ARD TV (Vācija), Brēmenes TV (Vācija), 4 Beļģijas preses
pārstāvjiem, Japānas TV.
Sniegts atbalsts mākslas filmas un dokumentālo filmu uzņemšanā, kurās ir redzama tirgus
ikdienas darbība.
Sadarbībā ar citām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, tirgus ikdiena tika
papildināta ar šādiem kultūras pasākumiem:

-

-

sadarbībā ar “Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju” un fotogrāfu J.Saliņu bija
skatāmas vēsturiskās un mūsdienu foto liecības par Centrāltirgus ikdienu;
Centrāltirgus Sakņu paviljonā tika izvietotas ceļojošās foto izstādes “Pārtika –
ilgtspējīgs skatījums” un “Cieņpilna Dzīve Visiem”;
Centrāltirgus Nēģu laukuma tika rīkots pasākums “Gardēžu kino vakars
Centrāltirgū”, kura laikā tika demonstrēta jaunradīta filma “Tas kungs jau prasa
ēst”;
sadarbībā ar Vācijas vēstniecību organizēts ansambļa “Die 4 jungen Hinterberger
Musikanten” koncerts Centrāltirgū;
“Riga City Race” sacensību ietvarā Centrāltirgū notika orientēšanās sacensības;
kultūras pasākumi festivāla “Staro Rīga” ietvaros;
Āgenskalna tirgū sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju organizēta pasākuma
“Patriarha rudens 2016” atklāšana;
NVO “Fonds INITIUM” tika organizēts pasākums “Īslaicīgs sniegputenis Āgenskalna
tirgū”;
2016. gadā organizēti 7 gadskārtu ieražu tematiskie tirdziņi.

AS “Rīgas Centrāltirgus” ikdienas darbībā sekmē zīmola atpazīstamības veicināšanu.

Ietekmes uz vidi mazināšana – vides piesārņojuma un nelietderīgi tērētu
resursu samazināšana.
Centrāltirgus teritorijā nodrošināta atkritumu šķirošana un presēšana, kas
atkritumu samazināja par vienu trešdaļu no gadā saražotā daudzuma.
Atklātās teritorijas
pilnveidošana.
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Papildus augstākminētajām tūrisma aktivitātēm AS “Rīgas Centrāltirgus” attīsta citu kultūras
produktu pieejamību tirgus teritorijā. 2016. gadā organizēta fotoattēlu izstāde par
Centrāltirgus celtniecības un darbības pirmsākumu laiku, tirgus ikdienas darba tematiku.
Paviljonos pieejamas patstāvīgās izstādes un informatīvie materiāli - Gaļas paviljonā – par
Centrāltirgus vēsturi, Zivju paviljonā – mākslinieces Sofijas Šuhovas (Krievija) reprodukciju
izstāde.
Ar mērķi attīstīt tūrisma piedāvājumu, apzināti pieejamie kultūrvēsturiskās informācijas
avoti un nodibināta pastāvīga sadarbība ar šos informācijas avotus glabājošajām iestādēm.
2016. gadā jau piekto reizi pēc kārtas saņemts Tripadvisor izcilības sertifikāts, kas kalpo kā
darba novērtējums tūrisma piesaistes jomā.

Tūrisma attīstīšana – Centrāltirgus atpazīstamības veicināšana gan starptautiskā,
gan vietējā mērogā.
Sadarbībā ar tūrisma kompānijām, tiek popularizēts Centrāltirgus kā kultūrvēsturiskais
piemineklis, kas līdz mūsdienām ir saglabājis vēsturisko funkcionalitāti un ieņem līdera
pozīciju starp pārtikas apritē esošiem uzņēmumiem Latvijā. Tūristiem tiek piedāvātas
ekskursijas pa Centrāltirgus paviljoniem (t.sk. pagrabstāvu) un atklāto teritoriju, nodrošinot
iespēju nobaudīt Centrāltirgū nopērkamos produktus degustācijās, kas tiek rīkotas Sakņu
paviljonā. 2016. gadā nodrošinātas 156 reģistrētu tūrisma un delegāciju vizītes, t.sk., 13
ārvalstu delegācijas (sadarbībā ar Rīgas domi, Valsts Prezidenta kanceleju, Saeimu, Ārlietu
ministriju un TAVA), 12 vietēja mēroga vizītes, 42 maksas ekskursijas un 101 maksas
degustācija saskaņā ar sadarbības līgumiem. Kopumā apkalpoti 4911 organizēto tūristu
(neskaitot nereģistrētos individuālos tūristus), par 17% vairāk kā 2015.gadā.

