AS “Rīgas Centrāltirgus” nefinanšu mērķu īstenošanas
rezultāti 2017.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 projektu "Rīgas Centrāltirgus revitalizācija
– kanālmalas infrastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošana" (5.5.1. SAM) un "Rīgas
Centrāltirgus revitalizācija – pazemes pagrabu pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai"
(5.6.2. SAM) īstenošanas nodrošināšanai turpinājās 2016. gadā uzsāktā būvprojekta
izstrāde. Projekta rezultātā tiks sakārtota Centrāltirgus kanālmala un veikta daļēja
Centrāltirgus pagrabstāva telpu rekonstrukcija.
2017. gadā veikti Centrāltirgus vēsturiskā Gastronomijas tirdzniecības paviljona metāla
konstrukciju krāsošanas darbi, pirmā stāva koka griestu tīrīšana, remonts, krāsošana,
pagrabstāva pārsegumu pastiprināšana, pirmā stāva esošās grīdas demontāža un jaunas
betona grīdas izbūve. Lai nodrošinātu turpmāk veicamo darbu izpildi un telpu
labiekārtošanu, ir izstrādāta atjaunošanas projekta dokumentācija.
Gada ietvaros veikti dažādi Centrāltirgus paviljonu apsaimniekošanas un sakārtošanas
darbi:
✓ Visos Centrāltirgus paviljonos – vienpusēju un divpusēju evakuācijas un izgaismoto
rādītāju uzstādīšana;
✓ Piena paviljonā – siju pastiprināšanas remontdarbi un tualetes telpas remonts;
✓ Sakņu paviljonā – betona grīdas šuvju remonts, tirdzniecības salas grīdas seguma
izbūve un mazgātavas telpas remonts;
✓ Gaļas paviljonā – izbūvētas apkopēju ģērbtuves telpas, modernizēts 5. tirdzniecības
salas aprīkojums (iegādāti un uzstādīti 18 vitrīnu komplekti, veikta tirdzniecības salas
apgaismojuma konstrukcijas un apgaismojuma pārbūve), izpildīts fasādes plaisu
remonts, tualetes telpas remonts, demontētas nolietojušās trepes no perona uz
debarkādera jumtu un izbūvētas jaunas koka trepes, izpildīta kiosku stiprinājumu
veida nomaiņa paviljona nesošo konstrukciju atslogošanai;
✓ Zivju paviljonā – izpildīta daļēja fasādes krāsošana, atjaunotas trepes no 1. stāva uz
pagrabu, kompresoru telpā nomainītas durvis un logi, nokrāsotas un noflīzētas
tirdzniecības zāles sānu sienas 680 m² platībā un nomainītas vecās
inženierkomunikācijas, demontētas vecās starpsienas un elektrotīkli, izbūvētas
jaunas starpsienas un inženierkomunikācijas, izejā uz tirgu nomainītas vecās durvis
uz jaunām, izpildīts 2.stāva ofisa telpu un gaiteņa remonts 116 m² platībā.
Centrāltirgus Slēgtās teritorijas vizuālā izskata uzlabošanai un tirdzniecības procesa
nodrošināšanai tika izgatavotas 18 nojumes un uzstādīti 100 jauni tirdzniecības galdi.

2017. gadā turpinājās Centrāltirgus Atklātās teritorijas rekonstrukcijas darbi Prāgas ielas
laukumā starp Gaļas un Piena paviljoniem. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma laukumā starp
Gaļas paviljonu un Centrāltirgus administrācijas ēku tika nodrošināta bruģakmens
seguma pārbūve 3153 m2 platībā, lietus ūdens kanalizācijas tīklu, vājstrāvu sistēmas un
ārējās elektroapgādes tīklu sistēmu ierīkošana. Atklātās teritorijas rekonstrukcijas darbi
pabeigti 2017. gada jūlijā.
Āgenskalna tirgus apsaimniekošanā 2017. gadā paveikti sekojoši darbi: izstrādāts
projekts un izbūvēta ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas Piena-gaļas paviljonā un
Sakņu paviljonā, vienpusēju un
divpusēju evakuācijas un izgaismoto rādītāju
uzstādīšana, esošajām aukstumkamerām uzstādītas 3 durvis, veikts skursteņa remonts,
tirgus laukumā demontēti 2 kioski un izbūvēts asfaltbetona segums 787 m2 platībā.
Veikti ārkārtas situācijas novēršanas pasākumi – izstrādāts Piena-gaļas paviljona ēkas
tehniskās apsekošanas atzinums un izstrādāta pagaidu balstījuma shēma.
AS “Rīgas Centrāltirgus” veic Vidzemes tirgus un Rūpniecības preču tirgus objektu
apakšnomas uzraudzību. Vidzemes tirgum tika izstrādāts tehniskais projekts
konservācijas darbu izpildei un izpildīta Gaļas un Piena paviljonu sienu tīrīšana, ķieģeļu
stiprināšana un remonts, lietus ūdens noteksistēmu un skārda palodžu atjaunošana.

Drošas vides nodrošināšana – pārtikas preču drošas aprites, sanitāro un higiēnas
normu nodrošināšana apsaimniekoto tirgu teritorijās, noziedzības risku mazināšana.

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 grupa.
Tirdzniecības motivācijai ar pašaudzētu lauksaimniecības produkciju, tirdzniecības vietas
nomas maksa ir noteikta zemāka par 14-32% (atkarībā no sezonas laika) nekā
tirgotājiem, kuru lauksaimniecības produkcijas izcelsme ir ārpus Latvijas robežām.
AS “Rīgas Centrāltirgus” sistemātiski sniedz sabiedrībai informāciju par tirgū esošajiem
ekoloģiskās un pašaudzētās pārtikas tirgotājiem un produkciju.
2017. gadā veikti pasākumi tirdzniecības un pircēju apmeklēšanas vides labiekārtošanā:
pabeigta Centrāltirgus laukuma starp Gaļas paviljonu un Nēģu ielu rekonstrukcija,
labiekārtota Centrāltirgus Slēgtā teritorija (nojumes, tirdzniecības galdi), Gaļas paviljonā
veikta 5. tirdzniecības salas rekonstrukcija.

Visa gada garumā veikts sistemātisks Centrāltirgus un Āgenskalna tirgus 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 esamība un higiēnas apmācības (2017. gadā
veiktas 40 nodarbības, apmācīti 623 cilvēki). Tirdzniecības vietu un telpu nomniekiem
nodrošināti apstākļi, lai tiktu ievēroti drošas pārtikas aprites nosacījumi.
AS “Rīgas Centrāltirgus” veic patstāvīgu tirdzniecības vietu uzraudzību, lai sekmētu
tirdzniecības darbības reglamentējošo prasību nodrošināšanu. Konstatēti un novērsti
2675 tirdzniecības noteikumu pārkāpumi, par rupjiem tirdzniecības noteikumu
pārkāpumiem sastādīti 367 pārkāpumu akti, pieņemti 184 lēmumi par līgumsoda
piemērošanu tirdzniecības vietu nomniekiem. Nozīmīgs darbs paveikts Centrāltirgus
Slēgtās teritorijas tirgotāju sanitārā minimuma un tirdzniecības darbību reglamentējošo
prasību ievērošanas monitoringā.
AS “Rīgas Centrāltirgus” Iekšējās drošības dienests patstāvīgi un sadarbībā ar
tiesībsargājošajām institūcijām veic pasākumus kontrabandas un nezināmas izcelsmes
akcizēto preču aprites ierobežošanā. Veicot ikdienas darba pienākumus, konstatēti 144
gadījumi nelegālo akcizēto preču tirdzniecībā un uzglabāšanā. Aizturētās preces (ap
5000 cigarešu paciņas un 60 litri alkoholisko dzērienu) 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.
AS “Rīgas Centrāltirgus” apsaimniekojamos objektos ir organizēta un kontrolēta
transportlīdzekļu kustība un izvietošana, kas netraucē tirgus teritorijās esošajiem
gājējiem. 2017. gada laikā Centrāltirgus slēgtā teritorijā ar automatizētu uzskaites
sistēmu apkalpoti transportlīdzekļi ~ 158’000 gadā. Nodrošināta diferencēta
transportlīdzekļu uzturēšanās tarifu politika, atbilstoši tirgus ikdienas darba laikam un
tirgum pieguļošo teritoriju transportlīdzekļu novietošanas izmaksām.

Publiskā tēla veidošana – kopējā tēla veidošana un komunicēšana sabiedrībā.
AS “Rīgas Centrāltirgus” ikdienas darbībā veicina mērķauditoriju informētību par
sniegtajiem pakalpojumiem un tirgus aktualitātēm, nodrošina aktuālās informācijas
pieejamību, sekmē zīmola atpazīstamības veicināšanu, veic sadarbību ar plašsaziņas
līdzekļiem un dažādām institūcijām.

vien.). Regulāri sniegta informācija un vizuālie materiāli ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem
no ASV, Krievijas, Turcijas, Ķīnas, Spānijas, Nīderlandes, Beļģijas, Argentīnas, Japānas,
Čehijas, Vācijas, Francijas, Luksemburgas, Korejas u.c. valstīm.
Sniegts atbalsts mākslas filmu, dokumentālo filmu un reklāmu uzņemšanā (10 vien.).
2017. gadā organizēti 6 gadskārtu ieražu tematiskie tirdziņi, kas ir papildināti ar
atbilstošas tematikas kultūras programmu.
Sadarbībā ar citām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, tirgus ikdiena 2017.
gadā tika papildināta ar šādiem kultūras pasākumiem:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
Tirgus mērķauditorijas palielināšanai AS “Rīgas Centrāltirgus” mājas lapā publicētas 88
tirgus popularizējošas ziņas - par tematiskiem tirdziņiem, kultūras pasākumiem,
kulinārijas receptēm u.c. ziņas par tirgus darbu, sagatavoti informatīvie slaideri un
modālie logi par aktivitātēm tirgū, izveidotas foto galerijas par tirgus ikdienu un
pasākumu atskatiem. 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 Instagram, Twitter un Facebook. Tirgotāju
un tirgus apmeklētāju informēšanai izdoti divi laikraksti “Centrāltirgus Vēstis”.

✓
✓

Visa gada garumā sniegta informācija plašsaziņas līdzekļiem par tirgū iegādājamo
produkciju un iepirkšanās priekšrocībām, kā arī sniegts informatīvs atbalsts
radioreportāžām (33 vien.), TV reportāžām (101 vien.), Interneta portālu reportāžām (23

✓

sadarbībā ar RD PAD janvārī organizēta Kanālmalas atjaunošanas projekta
prezentācija;
rīkota “Ēnu diena” skolniekiem un jauniešiem;
rīkots informatīvi izklaidējošs pasākums ģimenēm “Lieldienu iešūpošana” ar
uzsvaru uz Latvijas produkciju un veselīgu dzīvesveidu;
atbalstīts projekts “Apskrien Latviju”;
rīkots informatīvi izklaidējošs pasākums ģimenēm “Bērnu diena”;
rīkots informatīvi izklaidējošs “Jāņu ielīgošanas pasākums” ģimenēm ar uzsvaru
uz veselīgu dzīvesveidu, vietējo sezonālo produkciju un latviskām tradīcijām;
Gastronomijas paviljonā rīkots “Kings of Air” pasaules kauss Slum Dunk bumbas
triekšanā no augšas;
organizēts informatīvi izklaidējošs, vizuāls un muzikāls vakars Rīgas svētku
ietvaros Centrāltirgū, veicinot vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju
atpazīstamību;
Centrāltirgū divu dienu garumā organizēts Jāņa Rozentāla mākslas skolas
4.kursa studentu plenērs. Plenēra darbu izstāde “Divas dienas Centrāltirgū”
izvietota Gastronomijas paviljonā publiskai apskatei.
atbalstīta “Rīgas Zivju svētku 2017” organizēšana Rīgas Centrāltirgus teritorijā;
atbalstīta akcija “Skolas soma” Inčukalna dienas centra bērniem, izsniedzot
atstarotājus;
Āgenskalna tirgū sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju organizēta pasākuma
“Patriarha rudens 2017” atklāšana;
organizēti kultūras pasākumi festivāla “Staro Rīga” ietvaros;
sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu īstenots Rīgas pilsētas
pašvaldības sabiedrības veselības stratēģijas "Veselīgs rīdzinieks - veselā Rīgā"
projekts “Ēdiena Gatavošanas meistarklases Rīgas Centrāltirgū”;
atbalstīta Rīgas domes grantu programmas “Atspēriens” un “Mazā biznesa
diena” noslēguma pasākuma rīkošana Centrāltirgū.

Ietekmes uz vidi mazināšana – vides piesārņojuma un nelietderīgi tērētu resursu
samazināšana.
Centrāltirgus un Āgenskalna tirgus teritorijā nodrošināta atkritumu šķirošana un
presēšana. Putuplasta iepakojums tiek sagriezts un sapresēts, un nogādāts otrreizējai
pārstrādei.
Atklātās teritorijas rekonstrukcijas darbu ietvaros, veikta notekūdeņu sistēmas
pilnveidošana.

ekskursijas un 136 maksas degustācija
saskaņā ar sadarbības līgumiem. Kopumā
apkalpoti 4430 organizēto tūristu (neskaitot
nereģistrētos individuālos tūristus).
2017. gadā Centrāltirgu apmeklējušas
Luksemburgas oficiālā delegācija, Krievijas
Federācijas
vēstnieks,
Ķīnas
Tautas
republikas
vēstnieks,
Uzbekistānas
Republikas vēstnieks.
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.
2017. gadā jau sesto 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 205 reģistrētu tūrisma un delegāciju
vizītes, t.sk., 20 ārvalstu delegācijas (sadarbībā ar Rīgas domi, Valsts Prezidenta
kanceleju, Saeimu, Ārlietu ministriju un TAVA), 10 vietēja mēroga vizītes, 39 maksas

