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1.mērķis

Nekustamā īpašuma (kultūrvēsturisko objektu) saglabāšana,

uzturēšana un attīstīšana. Apkārtējās vides labiekārtošana un

infrastruktūras uzlabošana.

2.mērķis

Tirdzniecības platību sakārtošana un uzlabošana.

3.mērķis

Sekmēt kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu.  

4.mērķis

Tūrisma veicināšana.  

5.mērķis

Latvijā ražotas produkcijas un veselīga uztura popularizēšana.  

6.mērķis

Drošības pasākumu un transporta kustības uzlabošana.

7.mērķis

Tirdzniecības kontroles sistēmas uzlabošana.  

8.mērķis

Energoefektivitātes uzlabošana.

9.mērķis

Informācijas tehnoloģiju sistēmu uzlabošana.

SABIEDRĪBAS NEFINANŠUMĒRĶI:



MĒRĶU IZPILDE:
īpašuma (kultūrvēsturisko objektu) saglabāšana,

1.mērķis

Nekustamā  

uzturēšana un attīstīšana. Apkārtējās vides labiekārtošana un

īpašuma

infrastruktūras uzlabošana:

2019. gadā tika īstenoti vairāki būtiski ar nekustamā  

saglabāšanu, uzturēšanu un attīstīšanu saistīti projekti:

 izstrādāts Spīķeru ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta metu

konkursa nolikums;

 izpildīti Gastronomijas paviljona atjaunošanas darbi;

 Centrāltirgus Slēgtās teritorijas 2 salās veikta

elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas pārbūve;

 izpildīti elektroapgādes sistēmas sakārtošanas darbi

Atklātajā teritorijā;

 pabeigta Centrāltirgus publisko tualešu (Slēgtajā teritorijā)

labiekārtošanas tehniskā projekta izstrāde.



MĒRĶU IZPILDE:
2.mērķis

Tirdzniecības platību sakārtošana un uzlabošana.

2019.gadā tika īstenotas vairākas aktivitātes ar mērķi sakārtot un

uzlabot esošās tirdzniecības platības, tādējādi veidojot nomniekiem

ērtāku un sakārtotāku darba vidi:

 uzstādītas tirdzniecības vitrīnas Gaļas paviljona salās;

 noslēgts līgums par pārvietojamo nojumju izgatavošanu un

uzsākti nepieciešamie projektēšanas darbi.



MĒRĶU IZPILDE:
3.mērķis

Sekmēt kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu.

2019.gadā tika īstenoti tematiskie gadskārtu gadatirgi, kultūras, izglītojošie

pasākumi, mākslas izstādes un koncerti ar mērķi sekmēt kultūras un tradicionālās

vērības, iesaistot plašupubliku.

Īstenotie pasākumi:

 Starptautiskais sieviešu dienas tirdziņš;

 Lieldienu tirdziņš;

 Lietuviešu dienas Rīgas Centrāltirgū;

 Saldumu diena;

 Līgo svētku gadatirgus;

 Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstāde;

 Jūras un zivju svētki;

 «Latvia Open Log-lift Championship» sacensības spēkavīriem;

 Gaļas, alus un siera dienas;

 Rīgas svētku gadatirgus;

 Zemgales novadu diena;

 Miķeļdienas gadatirgus;

 Elektromateriālu izstāde «Taste of Baltic Electro»



MĒRĶUIZPILDE:
4.mērķis

Tūrisma veicināšana

2019. gadā īstenotas vairākas aktivitātes Rīgas Centrāltirgus, kā

iecienīta tūristu objekta popularizēšanai:

 izveidots un atklāts Informācijas centrs, kas nodrošina

apmeklētāju informēšanu un suvenīru ar Rīgas Centrāltirgus

zīmola tirdzniecību;

 noslēgti 11 jauni līgumi ar tūrisma firmām par sadarbību tūristu

piesaistei Rīgas Centrāltirgum;

 uzņemti 5350 reģistrētie tūristi (ekskursiju un degustāciju

dalībnieki);

 veicinot Centrāltirgus starptautisko atpazīstamību, tika parakstīts

nodomu protokols par sadarbību ar Florences pilsētas tirgu (Storico

Mercato Centrale Fizenze);

 organizētas vietējo šefpavāru meistarklases rīkoto gadskārtu

svētku/gadatirgu ietvaros.



MĒRĶUIZPILDE:
5.mērķis

Latvijā ražotas produkcijas un veselīga uztura popularizēšana.

2019. gadā tika īstenotas vairākas aktivitātes Latvijā ražotas

produkcijas un veselīgauztura popularizēšanai:

 sagatavotas un publicētas 2 avīzes "Centrāltirgus vēstis", kurās tika

izvietota informācija par tirgū nopērkamajiemproduktiem;

 izvietota informācija sociālo tīklu profilos (Facebook, Instagram) ar

informāciju par tirgū pieejamo veselīgo produkciju, tirdzniecības

vietām, ekoloģisko un pašaudzēto pārtiku, tirgotājiem, notikumiem

un aktualitātēm;

 organizēti vai ņemta dalība pasākumos, kas saisīti ar sabiedrības

izglītošanu par veselīgu uzturu un Latvijas pavārmākslas tradīcijām

(vietējo šefpavāru meistarklases, sadarbībā ar Rīgas domes

Labklājības departamentu 12 reizes rīkota "Veselīga uztura skola"

u.c. aktivitātes);

 Sadarbībā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu tika

uzsākts darbs pie kopīga projekta pieteikuma izstrādes

«OurCityOurFood» H2020 programmas ietvaros.



MĒRĶUIZPILDE:
6.mērķis

Drošības pasākumu un transporta kustības uzlabošana.

2019. gadā īstenotas vairākas aktivitātes drošības pasākumu un

transporta kustības uzlabošanai:

 sākti darbi Centrāltirgus transportlīdzekļu organizēšanas sistēmas

risinājumu pilnveidošanai;

 modernizēta videonovērošanas sistēma, kas sekmējusi drošības

līmeņa paaugstināšanu teritorijā. Papildus, ieviestā

videonovērošanas sistēma ļauj veikt apmeklētāju plūsmas uzskaiti.

7.mērķis

Tirdzniecības kontroles sistēmas uzlabošana.

2019. gadā ir uzsākta tirdzniecības kontroles mehānisma sistēmas

ieviešana ar mērķi nodrošināt mūsdienīgu klientu apkalpošanu, tai

skaitā uzlabojot tirdzniecības vietu iznomāšanas procesu.



MĒRĶUIZPILDE:
8.mērķis

Energoefektivitātes uzlabošana.

2019. gadā, īstenojot ar infrastruktūras pielāgošanu un uzlabošanu

saistītus darbus, iespēju robežās ir nodrošināti energoefektīvi risinājumi,

piemēram, LED apgaismojumauzstādīšana.

9.mērķis

Informācijas tehnoloģiju sistēmu uzlabošana.

2019. gadā ieviesta Microsoft Dynamics NAV2017 sistēma, ar

mērķi nodrošināt mūsdienīgu grāmatvedības un uzskaites sistēmu

ikdienas darbā.


