AS “Rīgas Centrāltirgus”
nefinanšu mērķu
īstenošanas
rezultāti 2018.gadā

1.mērķis

SABIEDRĪBAS NEFINANŠU MĒRĶI:

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.

MĒRĶU IZPILDE:

1.mērķis
Nekustamā īpašuma (kultūrvēsturisko objektu) saglabāšana,
uzturēšana un attīstīšana. Apkārtējās vides labiekārtošana un
infrastruktūras uzlabošana:
2018.gadā tika īstenoti vairāki būtiski ar nekustamā īpašuma
saglabāšanu, uzturēšanu un attīstīšanu saistīti projekti:
▪ pabeigti Gastronomijas paviljona rekonstrukcijas darbi;
▪ uzsākts darbs pie Zivju paviljona pārbūves projektēšanas darbu
īstenošanas, tai skaitā sagatavota iepirkuma tehniskā
dokumentācija;
▪ uzsākti elektroapgādes sistēmas sakārtošanas darbi Atklātajā
teritorijā;
▪ veikti Gaļas paviljona atsevišķu starpsienu pārbūve;
▪ īstenotas aktivitātes, lai nodrošinātu kopējās infrastruktūras
uzturēšanu.

MĒRĶU IZPILDE:

2.mērķis
Tirdzniecības platību sakārtošana un uzlabošana.
2018.gadā tika īstenotas vairākas aktivitātes ar mērķi sakārtot un
uzlabot esošās tirdzniecības platības, tādējādi veidojot nomniekiem
ērtāku un sakārtotāku darba vidi:
▪ daļēji uzstādītas tirdzniecības vitrīnas Gaļas paviljona 1. un 2. salā
(lai nodrošinātu secīgu nomnieku īslaicīgu izvietošanu citās
tirdzniecības vietās, vitrīnu uzstādīšana tika pabeigta 2019.gada
sākumā);
▪ uzstādītas 30 marķīzes Centrāltirgus Atklātajā teritorijā;
▪ uzsākts darbs pie jaunu saulessargu iegādes Atklātās teritorijas
tirdzniecības vietām.

MĒRĶU IZPILDE:

3.mērķis
Sekmēt kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu.
2018.gadā tika īstenoti tematiskie gadskārtu gadatirgi, kultūras, izglītojošie
pasākumi, mākslas izstādes un koncerti ar mērķi sekmēt kultūras un tradicionālās
vērības, iesaistot plašu publiku.
Īstenotie pasākumi:
▪

Jāņa Anmaņa gleznu izstāde;

▪

Rīgas Ziedu un saldumu svētki;

▪

Nauruz svētki;

▪

Lieldienu iešūpošana;

▪

Rīgas zivju svētki;

▪

Centrāltirgus Dārza svētki;

▪

Bērnu aizsardzības diena;

▪

Jāņu ielīgošana;

▪

Dziesmu un deju svētku ieskandināšana;

▪

Novadu svētki;

▪

Gaļas un alus diena;

▪

Rīgas svētki Centrāltirgū;

▪

Zivju svētki;

▪

Rīgas Centrāltirgus 88. dzimšanas diena / Mārtiņdiena;

▪

Diabēta diena; HIV diena;

▪

Ziemassvētku ieskandināšana.

MĒRĶU IZPILDE:

4.mērķis
Tūrisma veicināšana.
2018.gadā īstenotas vairākas aktivitātes Rīgas Centrāltirgus, kā
iecienīta tūristu objekta popularizēšanai:
▪ īstenoti darbi Informācijas centra izveidei Nēģu laukumā;
▪ izstrādāta Tūrisma koncepcija;
▪ noslēgti 28 līgumi ar tūrisma aģentūrām par tūristu piesaisti un
ekskursijām Rīgas Centrāltirgū;
▪ uzņemti 4639 reģistrētie tūristi (ekskursiju un degustāciju
dalībnieki);
▪ veicināta Rīgas Centrāltirgus kā kultūras tūrisma ar specializāciju –
gastronomiskais un amatniecības tūrisms – attīstība – īstenotas
aktivitātes Centrālais Gastro tirgus atklāšanai;
▪ organizētas vietējo šefpavāru meistarklases rīkoto gadskārtu
svētku/gadatirgu ietvaros.

MĒRĶU IZPILDE:

5.mērķis
Latvijā ražotas produkcijas un veselīga uztura popularizēšana.
2018.gadā tika īstenotas vairākas aktivitātes Latvijā ražotas produkcijas
un veselīga uztura popularizēšanai:
▪ sagatavotas un publicētas 3 avīzes "Centrāltirgus vēstis", kurās tika
izvietota informācija par tirgū nopērkamajiem produktiem;
▪ izvietota informācija sociālo tīklu profilos (Facebook, Instagram)
kopumā tika publicētas 145 ziņas (65 Instagram un 80 Facebook) 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 rīkota "Veselīga uztura skola" u.c.
aktivitātes).

MĒRĶU IZPILDE:

6.mērķis
Drošības pasākumu un transporta kustības uzlabošana.
2018.gadā īstenotas vairākas aktivitātes drošības pasākumu un
transporta kustības uzlabošanai:
▪ izveidota jauna stāvvieta Gaiziņa ielā, kas nodrošina papildus
ērtības tirgus apmeklētājiem;
▪ uzsākti
Rīgas
Centrāltirgus
pilnveidošanas darbi.

videonovērošanas

sistēmas

7.mērķis
Tirdzniecības kontroles sistēmas uzlabošana.
2018.gadā ir uzsākta tirdzniecības kontroles mehānisma sistēmas
ieviešana ar mērķi nodrošināt mūsdienīgu klientu apkalpošanu, tai
skaitā uzlabojot tirdzniecības vietu iznomāšanas procesu.

MĒRĶU IZPILDE:

8.mērķis
Energoefektivitātes uzlabošana.
2018.gadā ir veikti nepieciešamie
Energoefektivitātes likuma prasībām.
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9.mērķis
Informācijas tehnoloģiju sistēmu uzlabošana.
2018.gadā ir veikti darbi ar mērķi nodrošināt mūsdienīgas
grāmatvedības un uzskaites sistēmas izstrādi un ieviešanu AS «Rīgas
Centrāltirgus» ikdienas darbā.

