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Nekustamā īpašuma 

apsaimniekošana un 

sakārtošana 

Kanālmalas pārbūves projekta 

izstrādāšana 

Pārbūvēta, sakārtota 

kanālmala 

Pārbūves projekta saskaņošana 

un būvdarbu iepirkuma 

izsludināšana 

Projekts ir izstrādāts, tas 

netika saskaņots Rīgas 

pilsētas būvvaldē. 

Sakarā ar projekta Rail 

Baltica virzību un RD 

Attīstības departamenta 

īstenoto projektu 

"Maskavas, Gogoļa un 

Turgeņeva ielu 

degradētās teritorijas 

revitalizācija" ir 

mainījusies šīs teritorijas 

attīstības vīzija, tādējādi 

izstrādāto projektu ir 

nepieciešams mainīt. 

Zivju paviljona apsaimniekošana Zivju paviljona 

infrastruktūras 

sakārtošana un 

uzlabošana 

Piebūves tehniskā projekta 

izstrāde 

Piebūves tehniskais projekts 

nav izstrādāts 

Tehniskās izvērtēšanas 

rezultātā tika konstatēts, 

ka projektu nevarēs 

saskaņot, jo ēkas pārbūve 

neatbilst Latvijas 

būvnormatīviem. 

Centralizēto aukstumiekārtu, 

saldējamo kameru un 

kompresoru telpas pārbūve 

(projekts un izbūve) 

Saldējamo kameru projekts 

izstrādāts un saskaņots 

būvvaldē 

Izbūve paredzēta RD 

Attīstības departamenta 

īstenotā projekta" 

Maskavas, Gogoļa un 

Turgeņeva ielu 

degradētās teritorijas 

revitalizācija" ietvaros 

Gastronomijas paviljona 

apsaimniekošana 

Gastronomijas 

pārņemšana RCT 

apsaimniekošanā un 

pārvaldīšanā 

Nomas līguma izbeigšana ar 

ilgtermiņa nomnieku 

Līgums izbeigts 31.12.2015. Veiktas darbības, lai 

nodrošinātu paviljona 

darbības nepārtrauktība, 

apstiprinātas 

tirdzniecības vietas un 

cenrādis. 
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 Piena paviljona apsaimniekošana Uzlabota Piena 

paviljona 

infrastruktūra 

Administrēšanas uzsākšana Uzsākta administrēšana  

Iekšējo elektroapgādes tīklu 

pārbūves projekts 

Izstrādāts elektroapgādes 

projekts 

Projekta realizācija 

paredzēta pēc paviljona 

metāla konstrukciju 

pastiprināšanas darbu 

pabeigšanu 2017.g. 

Ārdurvju nomaiņa Ārdurvju nomaiņa saskaņota 

VKPAI 

Darbi tiks veikti 

2016.gadā. 

Gaļas paviljona apsaimniekošana Uzlabota Gaļas 

paviljona 

infrastruktūra 

Grīdas seguma remonts Darbi tiek veikti pakāpeniski Grīdas segums tiek 

remontēts pakāpeniski, 

lai nepārtrauktu paviljona 

darbību. 

Iekšējo elektroapgādes tīklu 

rekonstrukcija 

Netika realizēts Elektroapgādes tīklu 

rekonstrukcijas vietā tika 

realizēts projekts avārijas 

situācijas novēršanai 

pārseguma konstrukcijās 

– izejas uz kanālu 

pārseguma atjaunošana 

un noliktavas pārseguma 

atjaunošana (projekta 

izstrāde un darbi). 

Ārdurvju nomaiņa Ārdurvju nomaiņa saskaņota 

VKPAI 

Darbi tiks veikti 

2016.gadā. 

Nodrošināt ugunsgrēka 

signalizācijas ierīkošanu. 

Veikti ugunsgrēka 

signalizācijas izbūves darbi. 

 

Atklātās teritorijas apsaimniekošana Atklātās teritorijas 

infrastruktūras un 

seguma uzlabošana 

Elektrotīklu tehniskais projekts Atsevišķi netika realizēts, 

jautājums tika risināts 

teritorijas seguma nomaiņas 

projekta ietvaros. 

2016.gadā ir paredzēts 

veikt atklātās teritorijas 

seguma nomaiņu. 

Laukuma rekonstrukcijai 

nepieciešamo dokumentu 

izstrādāšana 

Saņemts Rīgas pilsētas 

būvvaldē saskaņots projekts 

2016.gadā ir paredzēts 

veikt atklātās teritorijas 

seguma nomaiņu. 
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Spīķeru ēku apsaimniekošana Turpmākiem darbiem 

nepiecienāmās 

dokumentācijas 

izstrāde. 

Tehniskie projekti piecām 

spīķeru ēkām 

Termiņi pārcelti. Pārcelti termiņi: 

- Administrācijas ēkai 

Nēģu ielā 7 plānots 

2018. gadā; 

- pārējiem 4 spīķeriem 

termiņš atkarīgs no 

izbūves finansējuma 

avota. 

Āgenskalna tirgus apsaimniekošana Objekt apakšnoma. Jauna nomas līguma 

noslēgšana, investīciju plāna 

apstiprināšana 

Līgums noslēgts. 

Izstrādāts gāzes katla mājas 

rekonstrukcijas projekts. 

 

2016.gadā izbeigts 

Nekustamā īpašuma 

nomas līgums, jo 

nomnieks nepilda 

uzņemtās saistības. 

Vidzemes tirgus apsaimniekošana Objekt apakšnoma. Nomas līguma noslēgšana, 

attīstības plāna izstrāde 

Līgums noslēgts Nomniekam līdz 

2016.gada 30.novembrim 

jāiesniedz Vidzemes 

tirgus attīstības 

koncepcija. 

Rūpniecības preču tirgus 

apsaimniekošana 

Trīs zemes gabali 

apvienoti vienā 

veselā. 

Attīstības priekšlikuma 

realizēšanas uzraudzība un 

kontrole 

VKPAI atteica zemes gabalu 

apvienošanu, jo zemes gabali 

ietilpst Rail Baltica izpētes 

teritorijā. 

Ņemot vērā Rail Baltica 

projekta saskaņošanu, 

atlikta zemes ierīcības 

projekta izstrādāšana, 

līdz brīdim, kad tiks 

saskaņots Rail Baltic 

projekts. 

Lai sakārtotu teritoriju 

nojauktas 8 ēkas. 

Piena, Gastronomijas, Sakņu un 

Zivju paviljonu jumtu metāla 

konstrukciju pastiprināšanai 

nepieciešamo dokumentu 

izstrādāšana 

Turpmākiem darbiem 

nepiecienāmās 

dokumentācijas 

izstrāde. 

Piena, Gastronomijas, Sakņu 

un Zivju paviljonu metāla 

konstrukciju pastiprināšanas 

projekta izstrāde 

Izstrādāts un būvvaldē 

saskaņots Piena, 

Gastronomijas, Sakņu un 

Zivju paviljonu metāla 

konstrukciju pastiprināšanas 

projekts. 

Projekts tiks realizēts pa 

kārtām. 2016.gadā darbus 

paredzēts veikt 

Gastronomijas paviljonā. 

Temperatūras režīma nodrošināšana 

paviljonos 

Nepieciešamā klimata 

režīma 

nodrošināšana. 

Gaisa aizkaru izbūvei un 

paviljonu siltummezgla 

rekonstrukcijai nepieciešamo 

dokumentu izstrādāšana 

Izstrādāts projekts 

siltummezgla rekonstrukcijai 

un gaisa aizkaru izbūvei. 

Rekonstrukciju paredzēts 

realizēt 2016.gadā. 
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Klientu 

apmierinātības 

paaugstināšana  

Regulāru sapulču organizēšana ar 

lielāko tirgotāju pārstāvjiem. 

Organizēt tirgotāju 

sapulces par 

aktuālajiem 

jautājumiem 

Informēt tirgotājus par norisēm 

Rīgas Centrāltirgū 

Organizēta sapulce ar 

Gastronomijas paviljona 

nomniekiem 

Pirms Gastronomijas 

paviljona pārņemšanas 

Rīgas Centrāltirgus 

apsaimniekošanā, 

2015.gada 1.decembrī 

organizēta sapulce ar 

nomniekiem par 

turpmākiem darbības 

nosacījumiem 

Nomas maksu un tarifu pilnvērtīgas 

metodoloģijas izstrāde  

Pielāgot nomas 

maksu sezonalitātei 

un preču/produktu 

grupu īpatnībām 

Izstrādāt jaunu tirdzniecības 

vietu cenrādi, kurā tiek 

piemērota nomas maksa 

diferencēti atkarībā no 

tirdzniecības vietas nomnieka 

juridiskā statusa, līguma 

termiņa, sezonalitātes un 

produkcijas veida. 

Apstiprināts jauns 

tirdzniecības vietu nomas 

maksas cenrādis 

Ar AS "Rīgas 

Centrāltirgus" valdes 

2015.gada 26.novemba 

lēmumu Nr.02-1/451 

(Prot. Nr.50) apstiprināts 

jauns tirdzniecības vietu 

un telpu nomas maksas 

cenrādis 2016.gadam. 

Savlaicīga apmeklētāju informēšana 

par RCT būvniecības darbiem, 

apmeklēšanas ierobežojumiem un 

tml. 

Apmeklētāju 

informētība par 

tirdzniecības vietu 

pieejamību. 

Informēt mērķauditorijas par 

RCT ēku, tehnisko telpu un 

laukumu rekonstrukciju. 

Nodrošināta informācija 

RCT medijos un sociālajos 

tīklos par RCT ēku, tehnisko 

telpu un laukumu 

rekonstrukciju. 

- 

Sekmēt apmeklētāju labākas 

informētības nodrošināšana. 

Nodrošināt iespēju 

RCT mājaslapā 

iepazīties ar RCT 

virtuālo tūri un 

interaktīvo karti. 

Nodrošināt iespēju RCT 

mājaslapā iepazīties ar RCT 

virtuālo tūri un interaktīvo 

karti. 

Nodrošināta iespēju RCT 

mājaslapā iepazīties ar RCT 

virtuālo tūri un interaktīvo 

karti. 

- 

Drošas vides 

nodrošināšana 

Deratizācijas nodrošināšana Sanitāri higiēnisko 

prasību ievērošana 

Nodrošināt deratizāciju, 

dezinsekciju un dezinfekciju 

RCT objektos 

Nodrošināta deratizācija, 

dezinsekcija un dezinfekcija 

RCT objektos 

Izpildīts noslēdzot 

ārpakalpojuma līgumu 

 Higiēnas uzraudzības pakalpojumu 

nodrošināšana 

Pārtikas apritē 

iesaistīto uzņēmumu 

uzraudzība un 

kontrole 

Nodrošināt pārtikas aprites 

drošību 

Nodrošināta pārtikas aprites 

drošība 

Ar 2015.gada 1.jūliju 

TON struktūrā tika 

izveidota Sanitārās 

uzraudzības daļa, kuras 

speciālisti nodrošināja 

nepieciešamo uzraudzību 

un kontroli.  
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 HACCP prasībām atbilstošas 

paškontroles sistēmas izveide.  

Atbilstoši HACCP 

prasībām izveidot 

nomniekiem 

piemērojamu vienotu 

pārtikas produktu 

drošu aprites 

paškontroles 

standartu, kas 

noteiktu 

nepieciešamās 

pārtikas aprites 

drošības procedūras 

tirdzniecības vietās 

un nomājamās 

platībās 

Nodrošināt pārtikas aprites 

drošību 

Nodrošināta pārtikas aprites 

drošība 

2015.gadā Sanitārās 

uzraudzības daļa uzsāka 

un 2016.gadā tiek 

turpināta HACCP 

prasībām atbilstošas 

paškontroles sistēmas 

izveide. 

 Profilaktisko pasākumu īstenošana.  RCT teritorijā 

regulāri veikt 

pārbaudes, kā arī 

papildus kontroles 

pirms tirgotājam tiek 

izsniegta atļauja veikt 

tirdzniecības 

teritorijā, kas 

nodrošinātu pilnīgāku 

sanitāro normu un 

tirdzniecības 

noteikumu 

ievērošanu.  

Nodrošināt tirdzniecības 

noteikumu un sanitāro un 

higiēnas normu prasību 

ievērošanu tirdzniecības 

vietās. 

Nodrošināta tirdzniecības 

noteikumu un sanitāro un 

higiēnas normu prasību 

ievērošana tirdzniecības 

vietās. 

Ar 2015.gada 1.jūliju 

TON struktūrā izveidota 

Pārraudzības daļa, kas 

nodrošina uzraudzību par 

tirdzniecības noteikumu 

un sanitāro un higiēnas 

normu prasību 

ievērošanu tirdzniecības 

vietās RCT objektos. 

Publiskā tēla 

veidošana 

Mārketinga un komunikācijas 

aktivitāšu plāna 2015.gadam 

(apstiprināts ar RCT valdes 

03.12.2014. lēmumu Nr. 02-1/622) 

īstenošana. 

Īstenotas plānā 

noteiktās aktivitātes. 

Nodrošināt plāna izpildi. Nodrošināta 2015.gada 

plāna izpilde atbilstoši 

noteiktajām aktivitātēm un 

laika grafikam. 

- 

Mārketinga un komunikācijas 

stratēģijas 2016.-2017.gadam 

izstrāde. 

Izstrādāts jauns 

īstermiņa plānošanas 

dokuments. 

Sagatavot stratēģiju 

nākamajiem diviem gadiem. 

Sagatavota Mārketinga un 

komunikācijas stratēģija 

2016.-2017.g., (apstiprināta 

ar RCT valdes 03.12.2015. 

lēmumu Nr.02-1/465). 

- 
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 Veicināt RCT mērķauditoriju 

informētību par RCT sniegtajiem 

pakalpojumiem un aktualitātēm. 

Palielināts Twitter 

sekotāju skaits un 

mājaslapas 

apmeklējumu skaits, 

izveidots RCT konts 

sociālajā tīklā 

Facebook, 

nodrošināta esošo 

klientu informētība. 

Nodrošināt regulāru 

informācijas sagatavošanu un 

izplatīšanu RCT 

mērķauditorijām; palielināt 

Twitter sekotāju un 

mājaslapas unikālo 

apmeklētāju skaitu mēnesī, 

izveidot kontu sociālajā tīklā 

Facebook.com 

1.Sagatavota un publicēta 

informācija RCT mājaslapā 

www.rct.lv;  

2.Sagatavota un publicēta 

informācija mikroblogošanas 

vietnē Twitter 

@R_Centraltirgus;  

3.Izveidots profils un uzsākta 

informācijas publicēšana 

sociālajā tīklā 

Facebook.com; 

4.Sagatavoti un izdoti 6 RCT 

laikraksta "Centrāltirgus 

vēstis" izdevumi; 

5.Nodrošināta informācijas 

sniegšana, atbildot uz RCT 

klientu iesniegumiem; 

6.Sagatavoti un izdoti 

informatīvie materiāli par 

RCT pakalpojumiem un 

aktualitātēm, kā arī RCT 

informācijas kanālu 

popularizēšanai; 

7.Izstrādāti 6 informatīvi – 

izglītojoši video sižeti. 

- 

Veicināt plašsaziņas līdzekļu 

informētību par RCT sniegtajiem 

pakalpojumiem, īstenotajiem 

pilnveides pasākumiem, 

aktualitātēm un attīstības iecerēm. 

Nodrošināt pozitīvu 

RCT publicitāti. 

Sekmēt sadarbību ar 

plašsaziņas līdzekļiem, kā arī 

nodrošināt aktuālo 

informāciju. 

1.Regulāri nodrošināta 

informācijas sniegšana 

plašsaziņas līdzekļiem, 

izplatot preses relīzes; 

2.Nodrošināta informācijas 

un komentāru sniegšana uz 

plašsaziņas līdzekļu 

pārstāvju jautājumiem, 

sekmējot pozitīvu RCT 

publicitāti; 

3.Sekmēta RCT aktualitāšu 

publiskošana preses 

izdevumos un televīzijās, 

sadarbībā ar RīgaTV24 tika 

- 
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izveidoti un pārraidīti 189 

oriģinālraidījumi par Rīgas 

Centrāltirgu, tirgū 

iegādājamo produkciju un 

iepirkšanās priekšrocībām. 

Veicināt kultūras, izglītojošo un uz 

tirgotāju popularizēšanu vērstu 

pasākumu īstenošanu RCT 

teritorijā. 

Organizēt 8 

pasākumus un RCT 

85.gadadienas 

pasākumu 

programmu. 

Organizēt 8 kultūras un 

izglītojošus pasākumus, 

izstrādāt un īstenot RCT 

85.gadadienas pasākumu 

programmu, kā arī nodrošināt 

vismaz 5 ar kultūru un izglītību 

saistītus sadarbības partneru 

īstenotus pasākumus RCT 

teritorijā. 

1.Organizēti 8 pasākumi; 

2.Atbalstītas 5 sadarbības 

partneru kultūras un 

izglītojošās iniciatīvas RCT 

teritorijā; 

3.Iztrādāta un īstenota RCT 

85.gadadienas pasākumu 

programma. 

- 

 Izstrādāt un ieviest Reklāmas 

nesēju izvietošanas noteikumus 

RCT teritorijā  

Izstrādāt un ieviest 

Reklāmas nesēju 

izvietošanas 

noteikumus RCT 

teritorijā 

Izstrādāt un ieviest Reklāmas 

nesēju izvietošanas 

noteikumus RCT teritorijā 

zstrādāti un ieviesti 

Reklāmas nesēju 

izvietošanas noteikumi AS 

"Rīgas Centrāltirgus" 

teritorijā (apstiprināti ar 

valdes 18.06.2015. lēmumu 

Nr.02-1/274). 

- 

 Sekmēt RCT zīmola attīstību. Sekmēt RCT zīmola 

attīstību. 

Sekmēt RCT zīmola attīstību, 

nodrošinot vizuāli pievilcīgas 

korporatīvas informācijas 

izvietošanu RCT teritorijā. 

Sagatavoti un RCT teritorijā 

uzstādīti 5 lielformāta 

informatīvi-vizuāli 

transparenti. 

- 

Klientu 

apmierinātības 

paaugstināšana 

Tirdzniecības vietu zonējumu 

pārkārtojumu un apmeklētāju 

labākas informētības nodrošināšana 

Nodrošināt 

informāciju par 

tirdzniecības vietu 

zonējumu 

pārkārtojumu  

Sniegt informāciju par 

Tirdzniecības vietu zonējumu 

izmainām 

Sniegta informāciju par 

tirdzniecības vietu zonējumu 

izmaiņām. 

Nodrošināta RCT 

virtuālās kartes 

pieejamība RCT 

mājaslapā latviešu, 

krievu un angļu valodā. 

Nodrošināta informācija 

par virtuālās kartes 

izstrādi un pieejamību 

RCT laikrakstā 

"Centrāltirgus Vēstis". 

Lielāko tirgotāju regulāru sapulču 

organizēšana 

Tirgotāju informētība 

par aktuālajiem 

jautājumiem 

Informēt tirgotājus par 

norisēm Rīgas Centrāltirgū 

Organizēta sapulce ar 

Gastronomijas paviljona 

nomniekiem 

Pirms gastronomijas  

paviljona pārņemšanas 

2015.gada decembrī 

Rīgas Centrāltirgus 
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pārziņā organizēta 

sapulce ar nomniekiem 

par turpmākiem darbības 

nosacījumiem 

Nomas maksu un tarifu pilnvērtīgas 

metodoloģijas izstrāde  

Pielāgot nomas 

maksu sezonalitātei 

un preču/produktu 

grupu īpatnībām 

Pēc nepieciešamības aktualizēt 

nomas maksas cenrādi 

Nomas maksas cenrādis pēc 

nepieciešamības aktualizēts 

un apstiprināts ar AS "Rīgas 

Centrāltirgus" valdes 

lēmumiem 

 

Ietekmes uz vidi 

mazināšana 

Veikt atkritumu šķirošanu un 

otrreizējo pārstrādi 

Samazināt atkritumu 

apjomu 

Nodrošināt nepārtrauktu 

izlietotā iepakojuma (kartona, 

plēves, plastmasas un koka) 

savākšanas ciklu 

Nodrošināta izlietotā 

iepakojuma pārstrāde Rīgas 

Centrāltirgus teritorijā, 

tādējādi izvedamo atkritumu 

daudzums samazināts par 1/3 

daļu 

Noslēgts līgums par 

kartona iepakojuma 

pārstrādi trijās vietās 

Rīgas Centrāltirgus 

teritorijā. 

Stimulēt ekoloģiskās pārtikas 

tirdzniecību 

Nodrošināt 

pasākumus, kas 

stimulē ekoloģiskās 

pārtikas tirdzniecību 

Nodrošināti pasākumi, kas 

stimulē ekoloģiskās pārtikas 

tirdzniecību 

Nodrošināti pasākumi, kas 

stimulē ekoloģiskās pārtikas 

tirdzniecību 

1. RCT laikrakstā 

"Centrāltirgus Vēstis" un 

RCT mājaslapā 

nodrošināta informācija 

par tirgotājiem - 

ekoloģiskās pārtikas 

audzētājiem un 

ražotājiem; 

 2. Plašsaziņas līdzekļu 

pārstāvjiem sniegta 

informācija par 

tirgotājiem - ekoloģiskās 

pārtikas audzētājiem un 

ražotājiem. 3. Sakņu 

paviljonā tirdzniecību 

sekmīgi attīsta sertificēts 

eko uzņēmums SIA 

''Svētes maize'' 

Pilnveidot notekūdeņu sistēmu Notekūdeņu sistēmas 

pārveidošana, lai 

nodrošinātu tās 

efektīvāku darbību 

Projektēšanas darbi Nēģu 

laukuma rekonstrukcijai 

Izstrādāts un saskaņots 

rekonstrukcijas projekts 

- 

[[  

Tūrisma attīstīšana Sadarbības ar tūrisma kompānijām Vismaz par 20% Sekmēt tūristu skaitu RCT un 1.Nodrošinātas vairāk nekā  
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Centrāltirgū un citiem sadarbības partneriem 

nodrošināšana un attīstīšana 

palielināt sadarbības 

līgumu skaitu ar 

tūrisma nozarē 

strādājošiem 

uzņēmumiem, 

palielināt tūristu 

skaitu par vismaz 

15%, atkārtoti saņemt 

Tripadvisor izcilības 

sertifikātu. 

attīstīt tūrisma kompāniju un 

citu sadarbības partneru 

sadarbību ar RCT. 

160 reģistrētu tūrisma un 

delegāciju vizītes, t.sk., 10 

ārvalstu delegācijas 

(sadarbībā ar Rīgas domi, 

Valsts Prezidenta kanceleju, 

Saeimu, Ārlietu ministriju un 

TAVA), 9 vietēja mēroga 

vizītes, 58 maksas 

ekskursijas un 84 maksas 

degustācijas saskaņā ar 

sadarbības līgumiem; 

2.Kopumā apkalpoti 4200 

tūristu (neskaitot 

nereģistrētos individuālos 

tūristus), par 23% vairāk kā 

2014.gadā; 

3.2015.gadā bija 26 spēkā 

esoši sadarbības līgumi ar 

tūrisma nozarē strādājošiem 

uzņēmumiem 

(salīdzinājumam 2014.gadā – 

18, pieaugums par 31%); 

4.Saņemts Tripadvisor 

izcilības sertifikāts. 

Sagatavot un nodrošināt 

informāciju svešvalodās. 

Palielināt tūristu 

skaitu par vismaz 

15%. 

Sagatavot un nodrošināt 

informāciju svešvalodās. 

1.Sagatavots un izplatīts 1 

ārvalstu tūristu auditorijai 

paredzēts "Centrāltirgus 

vēstis" izdevums 3 valodās; 

2.RCT mājaslapā 

nodrošināta aktuālā 

informācija angļu un krievu 

valodās; 

3.Tūristu skaits 2015.gadā 

palielinājies par 23%. 

- 

Nodrošināt sadarbību ar ārvalstu 

plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. 

Sekmēt RCT 

publicitāti ārvalstu 

medijos. 

Nodrošināt un sekmēt 

sadarbību ar ārvalstu 

plašsaziņas līdzekļu 

pārstāvjiem. 

1.Regulāri sniegta 

informācija un vizuālie 

materiāli ārvalstu plašsaziņas 

līdzekļiem no Vācijas, 

Francijas, Japānas, Ķīnas, 

- 
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Turcijas, Krievijas, 

Baltkrievijas, Ukrainas 

u.c.valstīm; 

2. Nodrošināta sadarbība ar 

ārvalstu producentu 

kompānijām, režisoriem, 

fotogrāfiem, lai sekmētu 

RCT publicitāti ārvalstu 

medijos. 

Sekmēt RCT kā ekskursiju apskates 

vietas pievilcību. 

Rīkot pasākumus 

tūristu piesaistei, 

nodrošināt RCT 

apmeklētāju un 

informācijas centra 

projekta vadību. 

Organizēt vismaz 1 izstādi, 

izstrādāt RCT apmeklētāju un 

informācijas centra 

koncepciju. 

1.Organizēta vēsturisku 

fotoattēlu izstāde par RCT 

celtniecības un darbības 

pirmsākumu laiku; 

2.Izstrādāta Rīgas 

Centrāltirgus apmeklētāju un 

informācijas centra 

koncepcija; 

3.Apzināti pieejamie 

kultūrvēsturiskās 

informācijas avoti un 

nodibināta pastāvīga 

sadarbība ar šos informācijas 

avotus glabājošajām 

iestādēm. 

- 

Sekmēt RCT aktualitāšu 

publiskošanu preses izdevumos un 

televīzijas kanālos.  

 

Sekmēta RCT 

aktualitāšu 

publiskošana preses 

izdevumos un 

televīzijas kanālos.  

 

Sekmēta RCT aktualitāšu 

publiskošana preses 

izdevumos un televīzijas 

kanālos.  

 

1.Sadarbībā ar RīgaTV24 

izveidoti un pārraidīti 189 

oriģinālraidījumi par Rīgas 

Centrāltirgu, tirgū 

iegādājamo produkciju un 

iepirkšanās priekšrocībām. 

- 

Finanšu rādītāju 

uzlabošana 

Naudas līdzekļu vadības procedūru 

pilnveidošana 

Savlaicīga negūtu 

ieņēmumu vai citu 

noviržu kļūdu 

identificēšana 

Pilnveidot kontroli par nomas 

ieņēmumu un izmaksu 

uzskaiti 

Ieviesta RCT 

SELFSERVICE sistēma, 

kura nodrošina operatīvu 

datu iegūšanu tirdzniecību 

vietu pārvaldībā, ieņēmumu 

Tiek turpināta nomas 

ieņēmumu un izmaksu 

uzskaites kontrole 
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un apmaksas kontrolei, kā arī 

budžeta izpildes kontrolei 

Nodrošināta operatīvo 

datu pieejamība 

Tirdzniecības 

Organizēšanas nodaļas 

darbiniekiem par 

tirdzniecības vietu nomas 

apmaksu, kā arī ir 

pieejama informācija par 

parādniekiem 

Skaidras naudas aprites mazināšana Nodrošināt iespēju 

savlaicīgi veikt 

bezskaidras naudas 

norēķinu par 

tirdzniecības vietu 

pirms tirdzniecības 

uzsākšanas 

 

Nodrošināt savlaicīgu 

bezskaidras naudas  apmaksu 

par tirdzniecības vietu nomu 

 

 

Norēķinu centrā visiem 

nomniekiem ir iespēja 

norēķināties par tirdzniecības 

vietu nomu, izmantojot 

bezskaidras naudas 

norēķinus. 

Norēķinu centrā ir 

ierīkots POS termināls 

bezskaidras norēķiniem, 

kā arī Gaļas paviljonā 

atrodas Norvik bankas 

filiāle, kur var veikt 

apmaksu par 

tirdzniecības vietām, 

neiekasējot no nomnieka 

komisijas maksu par 

veikto maksājumu. 

Salīdzinot ar 2014.gadu, 

2015.gadā skaidras 

naudas aprite ir 

samazinājusies par 10% 

Zaudējumu kontrole Savlaicīgi identificēt 

novirzes un kļūdas 

ieņēmumu atzīšanā 

Pastiprināta kontrole, lai 

nebūtu iespējams uzsākt 

tirdzniecību pirms pilnīgas 

norēķinu veikšanas par 

tirdzniecības vietas nomu. 

Nodrošināta avansa  

norēķinu sistēma, 

norēķinoties par 

tirdzniecības vietu pirms tiek 

uzsākta tirdzniecība 

tirdzniecības vietā. 

Norēķinu centra darba 

laiks tiek organizēts, tā lai 

nomniekiem būtu iespēja 

veikt apmaksu pirms tiek 

uzsākta tirdzniecība.   

Pārraudzības daļas 

darbinieki ikdienā veic 

pastāvīgu uzraudzību par 

to, lai tirgotājs 

tirdzniecību neuzsāktu 

pirms tirdzniecības vietas 

nomas maksas apmaksas. 
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 Neto apgrozījums EUR 7 100 867 EUR 6 781 251 (gaidāmā 

budžeta izpilde) 

EUR 6 866 255 Salīdzinot ar 2014.gadu, 

2015.gadā neto 

apgrozījums ir 

samazinājies par 3.3%. 

Samazinājums ir saistīts 

ar Vidzemes tirgus, 

Āgenskalna tirgus un 

Rūpniecības preču tirgus 

nodošanu apakšnomā. 

 


