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Dokumenta aizsardzība  
 

2020. gada 30.aprīlī 

 

Šis dokuments un tā saturs pēc tā pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas ir uzskatāms 

par publiski pieejamu saskaņā ar 28.08.2019. Rīgas domes lēmumu Nr.2556. 

 

 

Kontaktpersona: 
 

Aigars Staks  

SIA “Agile & CO” 

Elizabetes iela 51-12, Rīga, Latvija, LV-1010 

Tālr.: +371 20067009 

E-pasts: aigars@agile.lv 

 

 

 

Tirdzniecības zīmes 
 

Visas tekstā izmantotās tirdzniecības zīmes pieder to īpašniekiem un ir izmantotas tikai kā 

atsauces. 
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1. Informācija par dokumentu 

1.1. Dokumenta mērķis 

Šis Audita gala ziņojuma kopsavilkums ir dokuments, kura mērķis ir izklāstīt audita ietvaros 

konstatētos iegūtos secinājumus attiecībā uz AS "Rīgas Centrāltirgus"  iekšējās kontroles 

sistēmas darbību un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskumu un lietderību, un 

korporatīvo pārvaldi, rezultātā sniedzot ieteikumus risku mazināšanai. 

Šis Audita gala ziņojuma kopsavilkums ir sagatavots atbilstoši starp AS “Rīgas Centrāltirgus” 

un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Agile & Co” 2020. gada 3. janvārī noslēgtajam līgumam 

Par ārējā neatkarīgā novērtējuma veikšanu AS “Rīgas Centrāltirgus”.  

 

1.2. Dokumenta mērķauditorija 

Dokumenta mērķauditorija nav ierobežota. 

 

1.3. Dokumentā izmantotie saīsinājumi un termini 

Tabula 1 Dokumentā izmantotie saīsinājumi 

 

Saīsinājums Nozīme 

Audits AS “Rīgas Centrāltirgus” audits, ko realizē sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Agile & CO” 

Izpildītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Agile & CO” 

Sabiedrība AS “Rīgas Centrāltirgus” 

Stratēģija Vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.-2022. gadiem 

1.4. Pieņēmumi un ierobežojumi  

Dokuments ir sagatavots, ņemot vērā zemāk aprakstītos pieņēmumus un ierobežojumus. 

Audita pieņēmumi un ierobežojumi ir izstrādāti, ņemot vērā Pasūtītāja darba uzdevuma ievaros 

definētās sistēmas un iesaistīto pušu specifiku, kur kā būtiskākie pieņēmumi un ierobežojumi 

tiek uzstādīti: 

1. Audita gala ziņojums ir sagatavots uz 28.04.2020. un raksturo situāciju uz šo brīdi. Finanšu 

dati ir ievākti uz pārskatu gadu beigām. Izmaiņas Sabiedrības darbības specifikā, kas 

veiktas audita laikā, bet nav paziņotas Auditoriem un ietekmē Sabiedrības darbības 

nosacījumus vai konceptuālo pieeju un maina Nodevuma saturu, nav Auditoru atbildības 

robežās. 

2. Dokumenta sagatavošanas laikā ir veiktas intervijas ar AS "Rīgas Centrāltirgus" 

atbildīgajām personām, kuras ir iesaistītas būtisko pamata un atbalsta sistēmu uzturēšanā 

un funkciju izpildē, un to laikā iegūtā informācija ir tikusi izmantota Audita veikšanā un 

ir uzskatāma par patiesu. Audits paļaujas uz informācijas pilnīgumu un patiesumu, kas 

iegūta interviju rezultātā un Auditori informācijas patiesumu neapstrīd. 
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3. Intervijas ar darbiniekiem un vadītājiem tika izvēlētas un plānotas, ņemot vērā AS "Rīgas 

Centrāltirgus" būtiskos procesus, pieejamo finanšu informāciju par sabiedrību, zināšanas 

par procesu riskiem un AS "Rīgas Centrāltirgus" iesniegto informāciju. 

4. Secinājumi par AS "Rīgas Centrāltirgus" procesu nepilnībām izdarīti, ņemot vērā Pirmajā 

posmā savākto un apkopoto informāciju, otrajā posmā papildus veikto analīzi, kā arī 

interviju datus un teritorijas apsekošanu. 

2. Audita rezultātu kopsavilkums 

Izvērtējuma ietvaros identificētas sekojošas jomas, kurās konstatētas nepilnības: 

- Nomas organizēšana;  

- Autostāvvietu noma; 

- Līgumu slēgšanas uzraudzība; 

- Pagaidu būvju demontāža; 

- Tirdzniecības vietu koordinēšana un uzraudzība; 

- Nomas maksu korekcija un samazināšana (krīzes apstākļos); 

- Ēku un zemes izmantošana; 

- Stratēģija un mērķu noteikšana; 

- Korporatīvā pārvaldība; 

- Iepirkumu plānošana un organizēšana; 

- Krāpšanās novēršanas un pretkorupcijas pasākumu nodrošināšana. 

3. Audita ietvaros gūtie secinājumi: 

1. Sabiedrība nodrošina labas pārvaldības praksi informācijas atklāšanā un publiskošanā. 

Mājas lapā ir pieejami dati par nomai pieejamajiem nekustamajiem īpašumiem, izsolu 

rezultātiem, nomātajiem īpašumiem un papildus daudz noderīgas informācijas par 

Sabiedrību, tā skaitā finanšu pārskati un pat informācija par atalgojuma apmēru. 

2. Sabiedrība daļu no zemes, kas paredzēta un tiek izmantota stāvvietām ir iznomājusi, tā 

vietā, lai efektīvāk izmantotu jau esošu procesu un stāvvietas apkalpotu pati. 

3. No Rīgas domes apsaimniekošanā saņemto īpašumu un bilancē iekļauto pamatlīdzekļu 

uzskaite tiek nodrošināta. 

4. Sabiedrība nav spējusi atrisināt pagaidu būvju demontāžas jautājumu. Uz audita brīdi 

ugunsdrošības normām neatbilstošas būves ir Centrāltirgus teritorijā, gan Vidzemes un 

Latgalītes tirgos, gan rūpniecības tirgū, kas norāda uz kontroles trūkumu pagātnē, papildus 

tam šādu situāciju ir izraisījis tas, ka vairākkārt ir mainījušies būvniecību reglamentējošie 

normatīvie akti. Šī situācija rada Sabiedrībai lielākus zaudējumus vai negūtus ieņēmumus 

un kavē teritoriju sakārtot un attīstīt tālāk. 

5. Tirdzniecības vietu nomas maksa ir pamatota un tiek aprēķināta ņemot vērā konkrētā 

objekta ieņēmumus un izmaksas, lai nodrošinātu, ka nomas maksa nosedz pašizmaksu un 

vēl tiktu gūta arī pietiekama peļņa. Ne visas tirdzniecības vietas var iznomāt virs 

pašizmaksas, tomēr finanšu rezultāti parāda, ka līdz vīrusa COVID-19 krīzei, kopējie 

ieņēmumi no nomas pieauga. 
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6. Pašizmaksas aprēķinos lielās investīcijas Gastronomijas paviljonā 2018.gadā (kopā ar 

iekārtām vairāk kā 2.milj. Eur) nomas maksā tiek iekļautas, bet tikai neliela daļa 4% gadā) 

gadā, lai gan būtu jāpalielina ietekme uz nomas maksu šī brīža nomniekiem. Lai to precīzi 

noteiktu, jāveic projekta investīciju atmaksāšanās aprēķini, kas līdz šim nav darīts. 

7. Nomas maksu izmaiņas tirdzniecības vietu nomniekiem tiek kontrolētas un tās apstiprina 

valde. 

8. Tirdzniecības noteikumu ievērošanas un kārtības noteikumu izpildes kontrole tiek veikta 

regulāri un izmantotie resursi atkarīgi no sezonas. Datu uzskaite un protokolēšana, kā arī 

paralēli veicamā īstermiņa nomnieku rēķinu izrakstīšana ir manuāla un neefektīva, tāpēc 

paredzēta procesa automatizēšana un modernizēšana. 

9. Sabiedrībai ir vairākas finansējuma piesaistes iespējas, tomēr finanšu institūcijas norāda 

uz nosacījumiem, kuru izpilde ir apgrūtināta, piemēram, Rīgas domes galvojums. Esošajā 

situācijā Vidzemes tirgum kā efektīvs novērtēts investora piesaistes variants uz 30 gadiem. 

Pirmajā izsolē gan neviens nav pieteicies. Līdzīgu risinājumu piedāvājam izmantot 

Centrāltirgum un Latgalītes tirgus attīstībai. 

10. Sabiedrības ekspertu, ārējo ekspertu un auditoru veikto apsekošanu laikā konstatēts, ka 

liela daļa no ēkām, ceļiem, pagrabiem un nomas objektiem ir neapmierinošā vai 

pirmsavārijas stāvoklī.  Objektā kopš 2010.gada ir ieguldīti Sabiedrības līdzekļi, bet tie ir 

nepietiekami, lai nodrošinātu uzturēšanu apmierinošā vai pat labā stāvoklī.  Stratēģijā tika 

veikts aptuvens aprēķins Centrāltirgus sakārtošanas izdevumiem ap 32 miljoniem Eur. 

Iespējams, diversificējot investīcijas pa zonām un vietām var piesaistīt investorus, kas 

realizētu vienotu tirgus attīstības koncepciju. 

11. Potenciāli piesaistot profesionālus pakalpojumu sniedzējus investoru meklēšanā, process 

varētu būt ātrāks un efektīvāks. 

12. Definētie finanšu mērķi nav noteikti pielietojot “SMART” principus un sasniedzamie 

rezultāti un izpilde ir interpretējama. Nav noteikti konkrēti rādītāji izmaksu 

samazinājumam, vēlamajam darbinieku skaita samazinājumam, nomnieku skaita 

palielinājumam, peļņas apjomam. 2018.gadā Sabiedrība par saviem līdzekļiem realizēja 

lielu projektu un investēja brīvos līdzekļus, kas traucēja sasniegt noteiktos finanšu mērķus. 

13. Ieviestā valdes locekļu atbildību sadale Sabiedrībā liecina par kvalitatīva korporatīvās 

pārvaldības modeļa izmantošanu un pārdomātu un efektīvu pienākumu sadalījumu. 

14. Ieviestais darbinieku vērtēšanas process nav formāls ir objektīvs, tajā tiek iesaistīts pats 

darbinieks un rezultāts ir skaidri saprotams. 

15. Izvērtējot darbinieku atbilstību amatu noteiktajām prasību netika konstatētas būtiskas 

neatbilstības.  

16. Sabiedrības komercdarbības izvērtējuma rezultātā secināts, ka 3 no 10 statūtos 

noteiktajiem komercdarbības veidiem netiek realizēti un nav nepieciešami kvalitatīvai 

darbības nodrošināšanai. Tos ieteikts izņemt no statūtiem. 

17. Sabiedrība, līdzīgi kā lielākā daļa uzņēmumu neiekļauj Iepirkumu plānā plānotos 

zemsliekšņu pirkumiem kalendārā gada ietvaros un rada risku, ka iespējams pārsniegt 

likumdošanā noteiktās normas, piemērojot neatbilstošu iepirkuma procedūru vai potenciāli 

nepamatoti sadalot iepirkumu mazākās daļās. Veicot izdevumu analīzi par 2017. - 

2019.gadiem netika konstatētas būtiskas neatbilstības. 
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18. Veicot 3 iepirkumu detalizētu analīzi konstatētas atsevišķas sistemātiskas nepilnības, kuru 

novēršanai sniegti ieteikumi. 

19. Darbinieku novērtēšanas un ikgadējās prēmiju piešķiršanas process ir caurspīdīgs. 

20. Korupcijas un krāpšanās novēršanas sistēma uzņēmumā ir ieviesta, bet noteiktie uzdevumi 

un veicamās aktivitātes nav ar konkrētiem termiņiem un datumiem, kas neveicina efektīvu 

to veikšanu un uzraudzību. 

1.1. Audita ietvaros sniegtie ieteikumi: 

1.1.1. Akciju turētājam 

1. Akciju turētājam izvērtēt ieguvumus un lemt par profesionālu pakalpojumu iegādi 

investoru piesaistei, pirmkārt, jau gatavās Vidzemes tirgus attīstības koncepcijas 

ieviešanai, un nākotnē arī Centrāltirgus un Latgales tirgus koncepciju ieviešanai.  

2. Akciju turētājam lemt par konkursa izsludināšanu Tirgus “Latgale” attīstības 

koncepcijas izstrādei un līdz tam vienoties par līguma izbeigšanu ar esošo nomnieku. 

3. Akciju turētājam izvērtēt komercdarbības veida “Elektroenerģijas apgāde, sadale, 

tirdzniecība” izņemšanu no RCT statūtiem, pamatojoties uz to, ka Sabiedrība faktiski 

šādus pakalpojumus nesniedz. 

4. Akciju turētājam izvērtēt komercdarbības veida “Atkritumu savākšana” izņemšanu no 

RCT statūtiem, pamatojoties uz to, ka Sabiedrība faktiski šādus pakalpojumus 

nesniedz. 

5. Akciju turētājam izvērtēt komercdarbības veida “Kravu iekraušana un izkraušana” 

izņemšanu no RCT statūtiem, pamatojoties uz to, ka Sabiedrība faktiski šādus 

pakalpojumus nesniedz. 

6. Akciju turētājam definējot finanšu mērķus Sabiedrībai, rosinām izmantot “SMART” 

principus, paredzot, ka mērķiem jābūt izmērāmiem ar konkrētu termiņu un skaidriem 

apjomiem, lai, darbības rezultātu ietekme uz valdes locekļu ikgadējām prēmijām būtu 

caurspīdīga un pietiekoši pamatota. 

 

1.1.2. Sabiedrības valdei  

1. Turpināt darbu pie vienotas Centrāltirgus un Latgales tirgus kā atsevišķa objekta 

attīstības koncepcijas pasūtījuma (Stratēģiskajā plānā 2012-2017. gadam nosaukta par 

- Telpiskās attīstības vīziju), līdzīgi kā Vidzemes tirgum, lai nākotnes ieguldījumi un 

attīstība būtu mērķtiecīga, tai skaitā šobrīd nomā nodotajiem īpašumiem (ēkām, nakts 

tirgum un rūpniecības tirgum).  

2. Izvērtēt iespēju izbeigt autostāvvietu nomu Centrāltirgus ielā pretī paviljoniem un 

esošos stāvvietu kontroles resursus izmantot efektīvāk abu objektu kontrolei. 

3. Izvērtēt iespējas ieviest modernizētu autostāvvietu uzraudzības sistēmu. 

4. Precizēt nomas maksas (pašizmaksas aprēķinu), pievienojot tam iepriekšējos periodos 

veikto investīciju proporcionālo daļu, atbilstoši prognozētajam projekta atmaksāšanās 

periodam, nevis tikai ilgtermiņa ieguldītās vērtības norakstīto apjomu pēc nolietojuma 

likmes. 
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5. Pēc Centrāltirgus attīstības koncepcijas izstrādes un apstiprināšanas, nodrošināt stingru 

līgumu kontroli, ka nomnieku plānotās tirdzniecības aktivitātes un veids sakrīt ar 

koncepciju un palīdz realizēt Sabiedrības mērķus un stratēģiju. 

6. Izstrādāt plānu pakāpeniskai pagaidu būvju demontāžai visā centrāltirgus teritorijā un 

nomātajos objektos, saskaņojot to ar esošajiem nomniekiem un nosakot konkrētus 

termiņus darbu veikšanai. 

7. Pieņemot lēmumu par šobrīd remontā esošo Piena paviljonu, nākotnes attīstību, izvērtēt 

iespēju uz pagaidu laiku tajā izvietot drēbju tirgotājus, kas tirgojas kioskos, tādējādi to 

izmantot kā iespēju atbrīvot pagaidu būves un efektīvi organizēt to demontāžu, bet 

ilgtermiņā tomēr izmantot koncepcijā noteikto izmantošanas mērķi, kad tā būs 

izstrādāta. 

8. Izvērtēt iespēju lēmumos par nomas maksas izmaiņām  papildus jaunajai līguma 

summai norādīt izmaiņu apjomu (Eur vai %) no esošās līguma summas vai apstiprinātā 

cenrāža pirmreizējam līgumam. 

9. Izvērtēt nepieciešamību konkrētu projektu veikšanā nodrošināt finanšu ekspertu veiktu 

investīciju atdeves aprēķinus. 

10. Izstrādājot jauno attīstības stratēģiju iekļaut tajā kopējas koncepcijas (telpiskās 

attīstības vīzijas), izstrādi visiem īpašumiem, kas atrodas Centrāltirgus teritorijā vai 

pieguļ tai, ieskaitot angārus un atklātās un slēgtās teritorijas, nomas objektus.   

11. Nodrošināt regulāru atskaišu sagatavošanu un uzraudzību investīciju plāna faktiskai 

ieviešanai. 

12. Nodrošināt efektīvu nomāto īpašumu uzraudzību un kontroli: gan nelegālo būvju 

demontēšanas nodrošināšanā, gan attīstības koncepciju izstrādes kontrolē objektiem, 

gan faktisku investīciju piesaistes un attīstības pasākumu veikšanas kontrolē, ņemot 

vērā, ka nākotnē būtu vēl jāizrauga komercdarbības  atbilstība koncepcijai. 

13. Ierosinām precizēt AS “Rīgas Centrāltirgus” iepirkumu veikšanas kārtību, pēc iespējas 

novēršot auditoru identificētās nepilnības. 

14. Ierosinām papildināt Iepirkumu plāna ar visiem Iestādes plānotajiem pirkumiem 

kalendārā gada ietvaros (arī zemsliekšņu), t.sk. grupējot plānotos iepirkumus pa preču 

un pakalpojumu grupām pēc CPV koda un paredzamā tirgus dalībnieku loka. 

15. Iesakām periodiski (ik pēc 2-3 gadiem) veikt iepirkumu procedūru pārbaudi, salīdzinot 

reģistru un publisko datu bāzu informāciju, izlases veidā iepirkuma lietā esošās 

dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, tādējādi novēršot konstatēto 

procesuālo kļūdu atkārtošanos. Šādu pārbaudi būtu jāveic personai, kas nav iesaistīta 

iepirkumu procedūras organizēšanā Sabiedrībā. 

16. Izveidot un uzturēt iepirkumu komisijas sēžu reģistru, fiksējot komisijas sastāvu, sēdes 

norises laiku un informāciju par iepirkuma procedūru un sēdes mērķi. 

17. Termiņus pretkorupcijas pasākumu izpildei noteikt vismaz gada ceturkšņa ietvaros vai 

kādā no mēnešiem, lai novērstu, ka aktivitātes kā apmācības tiek veiktas viena gada 

beigās un nākošā gada sākumā, tādejādi mazinot pasākumu efektivitāti un kontroles 

efektivitāti. 


