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Dokumenta aizsardzība  
 

2020. gada 20. martā 

 

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

AS “Rīgas Centrāltirgus” īpašumu. 

 

AS “Rīgas Centrāltirgus” šo dokumentu atļauts lietot Latvijas valsts varas un pārvaldes institūcijās. 

Dokumenta nodošana privātajiem tiesību subjektiem var tikt uzskatīta par autortiesību pārkāpumu 

un ir saskaņojama ar šī ziņojuma autoru. 

 

Augstāk minēto nosacījumu pārkāpšana ir uzskatāma par Latvijas Republikas tiesību aktu 

pārkāpumu, un vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības atbilstoši Latvijas Republikas tiesību 

aktos noteiktajai kārtībai.  

 

 

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 starpziņojums ir dokuments, kura mērķis ir izklāstīt audita 1.posmā konstatētos faktus 

un iegūtos secinājumus par AS "Rīgas Centrāltirgus" iekšējās kontroles sistēmas darbību un rīcības 

ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskumu un lietderību, un korporatīvo pārvaldi, rezultātā norādot 

augsta riska jomas, kuru padziļināta analīze tiks veikta audita 2.posmā.  

Šis Audita ziņojums 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 

Dokumentā izmantotie termini un saīsinājumi, kā arī to skaidrojums ir sniegti tabulā 1 un tabulā 2. 

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. gadam 
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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/lomu specifiku, kur kā būtiskākie pieņēmumi un ierobežojumi tiek 

uzstādīti: 

1. Audita starpziņojums tika sagatavots 31.01.2020., precizēts 20.03.2020. un raksturo 

situāciju tobrīd. 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 intervijās iegūtās informācijas pilnīgumu un 

patiesumu, un Auditori informācijas patiesumu neapstrīd. 

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" sniegto informāciju. 

4. Secinājumi par AS "Rīgas Centrāltirgus" procesu risku līmeni izdarīti, ņemot vērā 

standarta audita pieeju, izvēloties būtiskākos kritērijus risku izvērtējumam. Šajā gadījumā 

procesu iekļaušana audita 2.posma izvērtējumā balstās sekojošos kritērijos: procesa 

sarežģītība, ko ietekmē normatīvās bāzes sarežģītība un iesaistīto struktūrvienību un 

darbinieku skaits; procesa finanšu ietekme, kas var veidoties un būt gan izmaksu, gan 

ieņēmumu daļa peļņas zaudējumu aprēķinā, gan aktīvu un pasīvu sadaļa AS "Rīgas 

Centrāltirgus" bilancē; procesam piemītošie riski, piemēram, korupcijas, finanšu, 

operacionālais vai cits būtisks risks, ko identificējusi pati Sabiedrība, tās akciju turētāja 

pārstāvis, ārējie uzraugi, tiesību sargājošās institūcijas un auditori, ņemot vērā gan iepriekš 

veikto auditu rezultātus, gan Izpildītāja veikto analīzi un datu apkopojumu. 

5. Ziņojums sagatavots publiskošanai AS "Rīgas Centrāltirgus" mājas lapā, ievērojot tiesību 

aktos, tajā skaitā Informācijas atklātības likumā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 

(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likumā un 

Komercnoslēpuma aizsardzības likumā noteikto. Informācija, kas identificēta kā 

Komercnoslēpums ir attiecīgi atzīmēta, kā arī fizisko personu datu aizklāšana norādīta 

atbilstoši šim veidam. 
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2. Metodoloģija 

2.1. Audita metodoloģija 

Lai nodrošinātu darba uzdevumā noteikto darbu izpildi, Audits precizēja kritērijus, pēc kuriem tiek 

veikta riskanto jomu izvērtēšana uzņēmumā. 

 

Audita metodoloģija ir izstrādāta, balstoties uz Iekšējā audita profesionālās prakses standartiem un 

ētikas kodeksu, kā arī uz labāko praksi audita jomā, kas iegūta, veicot auditus un pārbaudes valsts 

un pašvaldību, kā arī privātos uzņēmumos. 

 

Procesu identificēšanai un vērtēšanai tika pielietots Izpildītāja identificēts un izveidots Sabiedrības 

galveno pamata un atbalsta funkciju saraksts. 

 

Audita starpposma rezultāti un izpildes gaita tiks atspoguļota Nodevuma satura izklāstā. 

Nodevuma dokuments sadalīts divās loģiskās daļās: 

1. Uzņēmējdarbības un korporatīvās pārvaldības novērtējums - audita soļu izpildes rezultātu 

atspoguļojums par plānošanas laikā iegūto vispārīgo informāciju, apstrādāto finanšu 

informāciju un iegūtajiem faktiem, un svarīgākajiem datiem procesu izpratnei un risku 

identificēšanai. 

2. Riska novērtējuma rezultāts - audita laikā iegūtie analītiskie rezultāti - pierādījumu 

apkopojums un, pielietojot iepriekš norādītās metodes, iegūtie rezultāti, iekļaujot šādas 

sadaļas: izvērtētās jomas, identificētie riski, kam nepieciešama padziļināta izpēte, un 

skaidrojumi par šo risku būtiskumu. 

 

Audita 1.posms ir veikts, ņemot vērā sekojošus procesa soļus un izpildes kārtību:  

1. Definēt/identificēt uzņēmuma procesus. 

2. Noteikt kritērijus procesu novērtēšanai. 

3. Noteikt procesus ar augstu risku, kuru analīzi veikt audita nākošajā posmā.  

 

Audita 1.posma izpildes soļi detalizētā izvērtējuma veikšanai: 

1. Noteikti pārbaužu mērķi un būtiskākie riski, kādēļ tie var netikt sasniegti (ņemot vērā 

mērķus, finanses, struktūrvienības un lomas, resursu efektivitāti, korupciju u.c.). 

2. Balstoties uz risku novērtējumu, tiek identificētas un definētas būtiskākās kontroles, 

nosakot sistēmas apdraudējumus – riskus. 

3. Identificēta sākotnējā pieeja, kā šīs kontroles tiks pārbaudītas - nepieciešamās informācijas 

un tās iegūšanas metožu apzināšana, ņemot vērā šādus posmus: 

3.1. Sekundārās informācijas apkopošana un analīze - sagatavošanās fāze un 

Sabiedrības vispārējās informācijas un procesu identifikācija; 

3.2. Primārās informācijas apkopošana un analīze, izmantojot sekojošas metodes: 

3.2.1. daļēji strukturētas intervijas ar Sabiedrības vadību un darbiniekiem; 

3.2.2. elektroniskās informācijas izgūšana no publiskās vides vai IS (reģistru 

iegūšana un pieejamo datu novērtēšana); 

3.2.3. tehnoloģiskajos risinājumos balstītas informācijas iegūšana, kā, piemēram, 

informācijas iegūšana no datu bāzēm pēc pieprasījuma. 

3.3. Datu apkopošana - faktu ieguves avotu identifikācija; 

3.4. Augsta riska jomu novērtēšana - precizēti pārējie audita Nodevuma posmi un 

definēti būtiskākie jautājumi, uz kuriem jāatbild. 
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Atbilstoši tehniskajai specifikācijai audita rezultāti iekļauti sekojošās ziņojuma daļās:  

1. Izvērtētās jomas (šajā gadījumā izvērtēto procesu saraksts - pielikums Nr.3 un Risku 

izvērtējuma tabula (skatīt 1.nodaļu)); 

2. Secinājumi (jeb kritēriju izvērtējuma rezultāts) tekstā - gan zem katra izvērtējuma un 

apraksta, gan apkopoti kopsavilkumā; 

3. Identificētie riski, risku jomas un procesi, kam nepieciešama padziļināta izpēte (1.nodaļā). 

2.2. Metodoloģija lietderības vērtēšanai  

Lietderības vērtējuma mērķis saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju, Konkurences padomes 

noteiktajām vadlīnijām, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām ir:  

1. analizēt līdzdalības pamatotību un lietderību katrā no kapitālsabiedrības darbības veidiem, 

ņemot vērā Konkurences likumā ietverto regulējumu,  

2. noteikt, vai esošais ir tiesiski pamatots un visefektīvākais risinājums, un  

3. noteikt, kāda ir kapitālsabiedrības darbības ietekme uz brīvu un vienlīdzīgu 

uzņēmējdarbības vidi un konkurenci, ja nepieciešams, veicot tirgus izpēti, identificējot 

iespējamos konkurences neitralitātes pārkāpumus. 

 

Papildus tam tika ņemts vērā no 2020. gada 1. janvāra spēkā stājies Konkurences likuma 14.1 pantā 

noteiktais aizliegums Publiskām personām – valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī to piederošām 

kapitālsabiedrībām kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci. Precīzāk: 

1. diskriminēt tirgus dalībniekus, radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus; 

2. radīt priekšrocības kapitālsabiedrībām, kurās publiskai personai ir tieša vai netieša ietekme. 

 

2.3. Risku izvērtējuma metodoloģija 

Lai pārliecinātos par procesu risku līmeni, tika pielietota papildus risku izvērtējuma metode, kuras 

rezultātus salīdzinot ar intervijās un procesu izvērtējumā identificētajiem procesiem, iegūts galējo 

augsta risku jomu saraksts. 

Izmantota risku novērtēšanas pieeja, ņemot vērā 3 pamata kritērijus: Procesa sarežģītība 

(normatīvās bāzes, nepieciešamo zināšanu un resursu apjoms), Finanses (Izmaksu, Ieņēmumu vai 

Bilances posteņu lielums, salīdzinot ar citām funkcijām), Riski (operacionālo - darbības risku 

līmenis, atbilstības vai stratēģiskā riska līmenis, balstoties uz interviju materiāliem, normatīvo bāzi 

un citu pieejamo informāciju). 

Katra kritērija līmenis novērtēts skalā no 1 līdz 5, kur 5 ir maksimālais apjoms. Tādējādi iegūstot 

kopējo maksimālo risku līmeni - 15. Par augsta riska procesiem tiek uzskatīti tie, kuriem riska 

līmenis ir no 9 līdz 15. Skatīt vērtēšanas skalu zemāk, 1.tabulā.: 
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1.tabula.  

Risku izvērtējuma skala 

 
 

Procesa un jomas sarežģītība tiek novērtēta, ņemot vērā Sabiedrības struktūrshēmu, normatīvo 

bāzi, štatu sarakstu, pārrunu rezultātus, kuru ietvaros identificēta procesa norise un tas, cik un 

kādas struktūrvienības ir iesaistītas procesos. 

 

Lai noteiktu risku jomas, kuru detalizētu pārbaudi veikt audita 2. posmā, tiek izmantota sekojoša 

metodoloģija: 

1. Tiek izvērtētas riska jomas, kuras identificējusi Sabiedrība (iekšējos normatīvos un 

plānošanas dokumentos). 

2. Riska jomas, kas identificētas, pārrunājot Sabiedrības procesu norisi un veicot tā sākotnējo 

novērtējumu. 

3. Tiek izvērtēti riski, kurus identificējis un norādījis Sabiedrības akciju turētājs, kā organizācija 

un/vai tā pārstāvis; 

4. Tiek izvērtēta un analizēta informācija, kas pieejama sabiedriskajos medijos, ar Sabiedrības 

darbinieku sniegtiem skaidrojumiem un papildinājumiem. 

 

Procesos iespējamie riski: 

- atbilstības risks – process nenotiek atbilstoši ārējiem vai iekšējiem normatīviem; 
- finanšu risks – procesa ietvaros nepareizi izpildīta darbība var finansiāli ietekmēt 

Sabiedrības darbību; 
- krāpšanās risks – procesa ietvaros ir potenciāli iespējami krāpšanās riski; 
- stratēģiskais risks – risks, ka pieņemot nepareizu lēmumu par uzņēmuma virzību, var netikt 

sasniegti paredzētie mērķi vai darbības nesaskan ar mērķiem. 
- operacionālais risks – procesa ietvaros iespējamas kļūdas, kas ietekmē gala rezultātu. 

 

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai audita rezultāti tiek iekļauti sekojošās ziņojuma daļās:  

1. Identificētie riski, riska jomas un procesi, kam nepieciešama padziļināta izpēte – Riska 

jomas. 

2. Secinājumi atbilstoši tēmām. 
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3. Ievads 

Saskaņā ar AS "Rīgas Centrāltirgus" izstrādāto iepirkuma tehnisko specifikāciju audita pirmajā 

posmā tiek veikta neatkarīga uzņēmējdarbības pārbaude (tai skaitā Sabiedrības darbības 

pamatprincipu izvērtējums un finanšu analīze) un korporatīvās pārvaldības, iekšējās kontroles un 

izvēlētu darījumu pārbaude (tai skaitā pamatdarbības informācijas izpēte un vispārīgs izvērtējums, 

Sabiedrības lietderības, korporatīvās pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un 

krāpšanas riska novēršanai izvērtējums, augsta riska jomu identifikācija). 

Ņemot vērā Tehniskās specifikācijas darba uzdevuma prasības un Sabiedrības specifiku, audita 

laikā tika uzstādīti zemāk aprakstītie būtiskākie mērķi, kuru novērtējuma laikā Auditori definējuši 

darba uzdevumus, uz kuru pamata tika veikta Nodevuma satura izstrāde, papildinot dokumentu ar 

dažādām informācijas analītikas metodēm. Būtiskākie audita 1. posma uzstādītie mērķi ir izvērtēt 

sekojošas sfēras, lai varētu norādīt uz Pasūtītāja uzņēmumā esošajām augsta riska jomām: 

1. Normatīvā bāze, tai skaitā: 

1.1. Ārējās normatīvās bāzes apkopojums, kas kalpos par pamatu Sabiedrības darbības 

atbilstības novērtējumam un audita otrajā posmā veiktajam izvērtējumam par 

atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likumam. 

1.2. Dibinātāju rīkojumu un uzdevumu apkopošana un sistematizēšana, tādējādi 

novērtējot korporatīvās pārvaldības vidi un tās pamatprincipus, paralēli sniedzot 

ieskatu potenciālajos korupcijas, krāpšanās, pilnvaru pārkāpumu vai darbības 

atbilstības riskos. 

1.3. Iekšējo procedūru, rīkojumu, instrukciju un amata aprakstu apkopošana, 

sistematizēšana, kas sniegs ieskatu uzņēmuma iekšējās kontroles vidē un 

nodrošinās informāciju par iekšējās kontroles uzbūvi, identificējot, kā ir noteikts 

strādāt Sabiedrībai. 

1.4. Personāla izvērtējums, tai skaitā amata veikšanai nepieciešamo un esošo prasmju 

salīdzinājums, atalgojuma novērtējums, kā arī intervijās iegūtā informācija par 

faktiskā darba veikšanu un darba rezultātiem, kas sniegs iespēju novērtēt korupcijas 

un krāpšanās riskus. 

2. Finanšu analīze, tai skaitā darbības efektivitātes rādītāju salīdzinājums pa gadiem un 

likviditātes, rentabilitātes, pašu kapitāla atdeves un pamatdarbības peļņas jeb EBITDA 

nākotnes prognozes, kas var potenciāli parādīt uzņēmuma vājās vietas; 

3. Iekšējās kontroles efektivitātes un atbilstības pārbaude: 

3.1. Veicot procesu izskatīšanu (angl. walkthrough) no sākuma līdz galam, izmantojot 

esošo darījumu kā piemēru un pamatojumu, tiks veikta pamatdarbības informācijas 

izpēte un vispārīgs izvērtējums par kādu no darījumiem laika posmā no 2017. gada 

līdz izvērtējuma uzsākšanas brīdim vai procesu kopumā. 

3.2. Identificējot un salīdzinot darījumā pielietoto praksi ar normatīviem, būs iespējams 

secināt, vai esošā prakse atbilst ārējam un iekšējam normatīvajam regulējumam, un 

novērtēt riskus procesos, tādējādi sniedzot gan atbilstības, gan potenciālo 

lietderības risku novērtējumu. 

Audita apjomā iekļautie būtiskākie analizējamie un izvērtējamie dokumenti: 

✔ Dibinātāja lēmumi un rīkojumi;  

✔ Akcionāru sapulču protokoli un lēmumi; 

✔ Valdes sēžu protokoli un lēmumi; 

✔ Operatīvie un gada finanšu pārskati par 2017., 2018. un 2019. gadu; 
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✔ Budžets un tā izpilde pa gadiem; 

✔ Iekšējie normatīvie dokumenti (atbilstoši Pasūtītāja nodrošinātajām pieejām Statisko 

dokumentu sadaļai Elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā), tai skaitā: 

o Nolikumi; 

o Noteikumi; 

o Kārtības; 

o Instrukcijas;  

o Metodikas. 

✔ Statūti; 

✔ Vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. - 2022. gadam; 

✔ Sarakste ar Rīgas domes struktūrvienībām un citām institūcijām; 

✔ Nomas maksu aprēķins; 

✔ Telpu un zemes nomu līgumu saraksts; 

✔ Banku dati par izmaksām pa gadiem; 

✔ Amatu, algu saraksts un algu aprēķini; 

✔ Iepirkumu plāni, līgumi, komisiju rīkojumi un sēžu reģistri; 

✔ Debitoru saraksti. 

Pasūtītāja darbību raksturojošā pamatdarbības informācija1 (atbilstoši aktuālajai informācijai 

mājas lapā un Sabiedrības iesniegtajos pārskatos, un RD mājas lapā): 

Sabiedrības pamatkapitāls ir 15 173 236 (piecpadsmit miljoni simtu septiņdesmit trīs tūkstoši divi 

simti trīsdesmit seši) EUR, kas sastāv no tāda paša skaita (15 173 263) akcijām. Katras akcijas 

nominālvērtība ir 1 (viens) eiro. 

 

2017. gada 1. janvārī Sabiedrības pamatkapitāls bija 10 327 036 (desmit miljoni trīs simti 

divdesmit septiņi tūkstoši trīsdesmit seši) EUR. 2018. gada 28. septembrī atbilstoši Rīgas domes 

2018. gada 11. jūlija lēmumam2 un Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces 2018. gada 7. 

septembra lēmumam3 Sabiedrības pamatkapitālā ieguldīts nekustamais īpašums kā mantisks 

ieguldījums 4 846 200 (četri miljoni astoņsimt četrdesmit seši tūkstoši divi simti) EUR apmērā. 

  

  

 
1 RCT sniegtā informācija no dažādiem avotiem 
2 Rīgas domes 2018.gada 11.jūlija lēmums Nr.1410 (prot. Nr.31, 69.§) 
3 AS “Rīgas Centrāltirgus” 2018.gada 7.septembra ārkārtas akcionāru sapulces protokols (Prot.Nr.4) 
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Misija: Nodrošināt racionālu Rīgas pašvaldības kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras 

pārvaldīšanu, sekmējot tradicionālo tirgus kultūras vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm un 

saimnieciskās darbības izaugsmi Rīgas pilsētā. 

 

Vīzija: Sekmēt un būt par Latvijas iedzīvotāju un ārvalstu tūristu iecienītu un apmeklētu vietu, 

kurā cilvēkiem ir iespējams ne tikai ērti un patīkami iepirkties un socializēties, bet arī baudīt 

tradicionālās tirgus kultūras vērtības un kultūrvēsturiskos objektus Rīgas pilsētas centrā. 

 

Vērtības: Attīstība, kvalitāte un orientācija uz klientu. Sabiedrība orientēta uz pastāvīgu Rīgas 

pilsētas pašvaldības tirgu racionālu kultūrvēsturiskā matojuma nekustamo īpašumu pārvaldības un 

apsaimniekošanas prasmju attīstību un kvalitātes nodrošināšanu pakalpojumu sniegšanā, klientu 

apkalpošanā, infrastruktūras uzturēšanā, tirgus tradīciju un vērtību saglabāšanā.  

 

Sabiedrības komercdarbības veidi ir:  

1. elektroenerģijas apgāde, sadale, tirdzniecība (35.12, 35.13, 35.14); 

2. atkritumu savākšana (38.1); 

3. uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.1); 

4. kravu iekraušana un izkraušana (52.24); 

5. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2); 

6. darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3); 

7. reklāmas pakalpojumi (73.1); 

8. ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.1); 

9. uzkopšanas darbības (81.2); 

10. vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03)4. 

 

Sabiedrības pārvaldes institūcija ir valde, kuras sastāvā ir trīs valdes locekļi. Sabiedrības valdi ieceļ 

Sabiedrības akcionāru sapulce. Valde vada 10 nodaļas, no kurām piecas (5) tiek iedalītas 

apakšstruktūrās (11 daļās). 

 

Audita veikšanas laikā spēkā esošā Sabiedrības struktūrshēma apstiprināta ar valdes 20.02.2020. 

lēmumu Nr.02-1/55 (skatīt Pielikumu Nr.1). 

 

 

  

 
4 AS “Rīgas Centrāltirgus” statūti (apstiprināti AS “Rīgas Centrāltirgus” 07.09.2018. ārkārtas akcionāru sapulcē) 



 

 

 

12 

 

4. Augsta riska jomas, to identificēšana un risku skaidrojums 

4.1. Risku jomas 

Tabulā atspoguļots procesu saraksts ar aprēķinātām vērtībām, balstoties uz audita metodoloģijā 

aprakstītajām riska vērtībām (skatīt iepriekš).  

2.tabula 

Risku novērtēšanas tabula  

 
 

Balstoties uz visa ziņojuma ietvaros iegūtajiem secinājumiem un Risku izvērtējuma rezultātiem, 

izvēlētas sekojošas augsta riska jomas, kuras tiks detalizēti analizētas un vērtētas audita 2. posmā.  

Ņemot vērā Iepirkumu vadības procesa riska līmeni un pieejamos resursus auditam, Iepirkuma 

vadības procesa izvērtējums uzsākts jau pirmajā audita posmā (skatīt aprakstu sadaļā “Sabiedrības 

procesu un procedūru analīze”). 

 

  

Komercnoslēpums 
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Atbilstoši veiktajai analīzei, intervijām un pieejamajai informācijai, ir identificētas sekojošas 

augsta riska jomas, kuru izvērtējums tiek veikts pirmajā un, ja nepieciešams, arī otrajā posmā: 

 

1. Nekustamā īpašuma nomas un tirdzniecības vietu nomas procesi un to uzraudzība (neizriet no 

risku tabulas, bet nodrošina pamata ieņēmumus un konstatēti kontroles trūkumi). 

2. Ēku uzturēšana un aktīvu izmantošana, saglabājot to vērtību un ieguldījumu atdevi. 

3. Būvniecības projektu vadība. 

4. Stratēģijas un mērķu noteikšana (tai skaitā Investīciju plānošana un finanšu resursu piesaiste). 

5. Attīstības projektu vadība. 

6. Iepirkumu vadība. 

7. Parādu piedziņa (debitoru kontrole). 

8. Aizņēmumu finanšu vadība (tiks skatīta kopā ar 4.punktu Investīciju plānošana) un nekustamā 

īpašuma uzskaite (tiks aplūkota kopā ar 1.punktu – Nekustamā īpašuma nomas procesi un 

uzraudzība). 
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5. Konstatētie fakti un riski 

5.1. Nekustamā īpašuma nomas un uzraudzība 

NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
R1 Nomas 

organizēšana 
Nekustamā īpašuma noma tiek veikta saskaņā ar 2014. gada 12. maijā Sabiedrības akcionāru sapulcē 
apstiprināto “Nekustamo īpašumu iznomāšanas un nekustamo īpašumu nomāšanas kārtību”. 
 
Informācija par Sabiedrības nomas objektiem, kuri varētu tikt nodoti nomas lietošanā trešajām 
personām, kā arī informācija par nekustamiem īpašumiem, kurus Sabiedrība varētu saņemt kā 
nomnieks nomas lietošanā no trešajām personām, tiek apkopota Sabiedrības Nekustamā īpašuma 
daļā, kura sagatavo un regulāri aktualizē: 

- pārskatus par nekustamajiem īpašumiem, to daļām, tajā skaitā neizmantotajām telpām, kuras 
varētu tikt nodotas nomas lietošanā trešajām personām; 

- pārskatus par noslēgtajiem Nomas līgumiem, norādot nomnieku, iznomātāju, nomas objekta 
adresi, platību un kadastra apzīmējumu, Nomas līgumos noteikto nomas objektu lietošanas 
mērķus, nomas maksu un Nomas līgumu termiņus; 

- noslēgto Nomas līgumu kopijas. 
 

Risks, ka nekustamā 
īpašuma nomas 
organizēšana un 
uzraudzība notiek 
nekontrolēti un ir bez 
skaidriem principiem, nav 
konstatēts. 

R2 Nomas maksas 
noteikšana un 
saskaņošana 

Nekustamā īpašuma (zemes, telpu) nomas maksas pārskata periodā apstiprinājusi Sabiedrības valde, 
balstoties uz neatkarīgu nekustamā īpašuma vērtētāju atzinumos aprēķinātām nomas maksas bāzes 
likmēm, ņemot vērā nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi, atrašanās vietu un vērtētāju sniegto 
informāciju. Likmes 2020. gadam pēdējo reizi precizētas 2019. gada decembrī. 
 
Papildus tam līgumos tiek noteikts: 

- Telpu nomas maksai piemēro PVN. 
- Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai. 
- Elektroenerģija un komunālie pakalpojumi tiek maksāti papildus nomas maksai līdz kārtējā 

mēneša 20. datumam saskaņā ar piestādīto rēķinu. 
- Katrs nomnieks iemaksā drošības naudu viena mēneša nomas maksas apmērā. 

 

Pastāv risks, ka faktiski 
rēķinos izrakstītā nomas 
maksa var atšķirties no 
līgumā noteiktās.  
 
Audita 2. posmā paredzēts 
salīdzināt līgumu un rēķinu 
datus izlases veidā vai 
atsevišķus nomas maksas 
datus visiem nomniekiem. 
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NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
 
Nekustamā īpašuma daļa informāciju par iznomāšanai pieejamajiem un iznomātajiem nomas 
objektiem ievieto internetā: Sabiedrības mājaslapā un valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie 
īpašumi" mājaslapā.  
 
Informācijas pieejamība tika pārbaudīta, un dati par nekustamajiem īpašumiem VNI un RCT 
mājaslapās sakrīt. 
 
Noteikts, ka informācija jāievieto vismaz 20 darba dienas pirms līguma noslēgšanas un tai jāsatur 
nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, platība, lietošanas mērķis un paredzamais līguma 
darbības termiņš.  
 
Sludinājumā Sabiedrības mājas lapā tiek noteikts termiņš – 2 nedēļas, kad pretendents var pieteikties, 
un nomas maksa, kas nav mazāka kā nomas maksas bāzes likme, kas noteikta saskaņā ar Sabiedrības 
valdes lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu 
(aprēķinu) par nomas maksas bāzes likmi.  
 
Darījumu pārbaude: 
Pārbaudīts, ka izlases veidā izvēlētā līgumā noteiktā nomas maksa līgumam 02-05/58/18 nav 
mazāka par bāzes likmi, kas noteikts atbilstošajai telpu grupai Sabiedrības rīkojumā, tomēr rēķins 
netiek gatavots automātiski pēc līguma nosacījumiem sistēmā, līdz ar to pastāv iespēja, ka tas 
atšķiras no līguma, tāpēc jāveic papildus izlases pārbaude. 
 

R3 Slēgto nomas 
līgumu datu 
pieejamība   

Visi izsoles rezultāti un iznomātie īpašumi tiek publicēti "Valsti nekustamie īpašumi" mājaslapā un 
RCT mājaslapā. 
 
Darījumu pārbaude:  
"Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā uzrādīti pēdējie līgumi, kas slēgti kopš 2013.gada, 
līgumslēdzēji un termiņi. 
Arī VNI un RCT mājaslapās informācijai pieejama, un, salīdzinot VNI un RCT mājas lapu datus, 
informācija sakrīt. 

Risks, ka  informācija par 
iznomātajiem īpašumiem 
internetā - mājaslapās - 
varētu nebūt  pilnīga un 
nesakrist ar faktisko, nav 
konstatēts. 
 

 Komercnoslēpums 
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NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
R4 Stāvvietu un 

caurlaižu 
kontrole un 
uzraudzība  

Stāvvietu uzraudzība Rīgas Centrāltirgū tiek organizēta, pamatojoties uz: 
˗ 2016. gada 18. februāra noteikumiem “Par autotransporta iebraukšanu un stāvēšanu Rīgas 

Centrāltirgus teritorijā”; 
˗ 2017. gada 28. decembra noteikumiem par transporta līdzekļu stāvēšanu AS "Rīgas Centrāltirgus" 

autostāvvietā Gaiziņa ielā. 
 
Noteikumi ir spēkā Rīgā Gaiziņa ielā, Spīķeru ielā, Pūpolu ielā, Nēģu ielā, Prāgas ielā un Centrāltirgus 
ielā atbilstoši izvietotajām ceļa zīmēm un norādēm, izņemot trešajām personām iznomātajās 
autostāvvietās. 
 
Stāvvietu uzraudzība Vidzemes tirgū tiek organizēta, pamatojoties uz: 
˗ 30.12.2019. noteikumiem "Par autotransporta iebraukšanu un stāvēšanu Vidzemes tirgus 

teritorijā"; 
˗ 30.12.2019. lēmumu par Vidzemes tirgus autotransporta stāvvietu izmantošanas caurlaižu maksas 

apstiprināšanu. 
 
Vienreizējai iebraukšanai – izbraukšanai Centrāltirgus teritorijā, izmantojot čeku apmaksas 
automatizēto sistēmu par autotransporta novietošanu stāvēšanai, samaksa tiek veikta skaidrā naudā 
izbraucot. Savukārt maksas caurlaides un magnētiskās kartiņas iebraukšanai un stāvēšanai konkrēti 
norādītajā adresē 24 stundas diennaktī (minimālais iegādes termiņš 6 (seši) mēneši) iegāde 
jāapmaksā ar pārskaitījumu atbilstoši AS "Rīgas Centrāltirgus" apstiprinātajai maksai. 
 
Transportlīdzekļu iebraukšanai Centrāltirgus teritorijā ir sekojošu veidu caurlaides, kuras 
izmantojamas, lietojot magnētisko kartiņu: 

• maksas preču piegādes caurlaides; 
• maksas caurlaides; 
• bezmaksas caurlaides AS "Rīgas Centrāltirgus" darbiniekiem, nekustamā īpašuma objektu, kas 

atrodas Centrāltirgus teritorijā, īpašniekiem un AS "Rīgas Centrāltirgus" tirdzniecības vietu un 
telpu ilgtermiņa nomniekiem; 

• maksas caurlaides tirdzniecībai no autotransporta. 
 

Risks, ka stāvvietu nomas 
nosacījumi nav skaidri 
noteikti, netika konstatēts.  
 
Autostāvvietu iznomāšanā  
Gaiziņa ielā, kur maksa par 
autostāvvietu izmantošanu 
manuāli tiek iekasēta 
skaidrā naudā, pastāv 
krāpšanās risks, tomēr 
salīdzinoši nelielais 
stāvvietu ieņēmumu 
apjoms, darbinieku rotācija 
un tas, ka tiek gatavots 
projekts, kas paredz 
uzstādīt elektronisku 
stāvvietu kontroli, nerada 
augstu risku, kura tālāka 
analīze būtu jāveic audita 
2.posmā. 
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NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
Skaidrās naudas iekasēšanu no Gaiziņa ielā izvietotajām autostāvvietām nodrošina un kontrolē 
Transporta kontroles daļa. Transporta kontroles daļas vadītājs ik dienu manuāli apkopo stāvvietās 
iekasētās summas kladē, salīdzina ar līdzīgu periodu un dienu iepriekšējos gados. 
Vadītājs apgalvoja, ka mēģina noskaidrot atšķirību iemeslus. Īpaši gadījumos, kad iekasētās summas 
ir mazākas nekā citos periodos, kas rada aizdomas par krāpšanos. 
Vadītājs informēja, ka šobrīd tiek gatavots projekts, kas paredz nomainīt esošo manuālo iekasēšanas 
procesu ar daļēji automatizētu, ieviešot maksas automātus. 
Papildus vadītājs minēja, ka darbiniekiem tiek piemērota rotācija pa objektiem un tie darbiniekus, kas 
tiek pieķerti krāpjoties vai par kuriem ir aizdomas, tiek vai nu atbrīvoti uzreiz vai aizdomu gadījumā 
tiek papildus uzraudzīti. Tā kā darbinieku nav daudz, uzraudzību var nodrošināt. 
 
Darījumu pārbaude: 
Salīdzināti dati pa gadiem (nosaukti Kases grāmatā - kases aparāts): 11.janvārī  
2017          2018       2019             2020 
17.83        569,40    189,58         216,00 
Atšķirības ir milzīgas, tomēr pēdējos gados un mēnešos aptuvenais apjoms pa nedēļas dienām ir 
līdzīgāks: piektdienās un sestdienās ir lielāks cilvēku pieplūdums un apjoms vidēji. Atšķirību iemesli 
var būt dažādi un to skaidrojums, iespējams, nav zināms, līdz ar to, kontrolējot apjomu, ne vienmēr 
var saprast atšķirību iemeslus. 
 

R5 Nomas līgumu 
reģistrēšana, 
termiņi un 
saskaņošana 

Līgumu analīzei saņemta pieeja RCT iekšējam līgumu reģistram sistēmā. Katrā pārskata gadā slēgtie 
līgumi un veiktie grozījumi pieejami atsevišķi. Ir iespējams apskatīt viena nomnieka visus līgumus un 
grozījumus, apskatot konkrētu uzņēmumu un tā datus sistēmā. 
Nomas līgumi tika pārslēgti 2019. gada beigās, norādot līguma termiņu uz gadu. Atsevišķos gadījumos 
uz garāku periodu nomas līguma noslēgšanai saņemta akcionāru sapulces piekrišana. 
 
Darījumu pārbaude: 
Visiem 5 sistēmā apskatītājiem līgumiem veikti grozījumi 2019. gada beigās, nosakot līguma darbības 
termiņu līdz 2020. gada 31. decembrim. 
 

Risks, ka līgumiem nav 
skaidru termiņu un tie nav 
atbilstoši saskaņoti ar 
akcionāru, nav konstatēts. 
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NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
Mājaslapā pieejams un arī auditoriem iesniegts noslēgto zemes un telpu nomas līgumu saraksts. Tajā 
norādīti īpašuma platība, kadastra numurs, atrašanās vieta, nomas objekts, līguma termiņš un papildu 
piezīmes. 
 
Darījumu pārbaude: 
Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ilgāks termiņš par gadu noteikts 5 telpu nomas līgumiem. 

 
un 7 zemes nomas līgumiem: 

 
Lielākā daļa sadarbības partneru ir ilgtermiņa vai pārņem saistības, ir bijusi īpaša vienošanās un 
garāks termiņš. Tas nerada būtisku risku, ka partneris varētu negatīvi ietekmēt Sabiedrības 
reputāciju.  
 

R6 Zemes un ēku 
īpašumtiesības 

Grāmatvedības dati par pamatlīdzekļiem 2019.12.31. uzrāda, ka uzskaitē esošajiem pamatlīdzekļiem 
ir norādīti kadastra numuri, līdz ar to arī tie ir reģistrēti zemesgrāmatā.  

Risks, ka ēkas un zemes 
neatbilstoši iekļautas 

RINS SIA Nr.05-05/12 13-janv-2012 1-janv-2012 31-dec-2021 telpas maksas tualetei (telpu grupā 001, telpas Nr.25, 29-35)

TELE2 SIA      Nr.02-05/107 31-jūl-2015 1-aug-2015 31-dec-2021 mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un antenu 

VITA MĀRKETS SIA Nr.02-05/73/18 23-nov-2018 23-nov-2018 31-dec-2023
nedzīvojamās telpas tirdzniecības vajadzībām (telpas Nr.1-

9)
ART L SIA Nr.05-07/12 13-janv-2012 31-dec-2023 kafejnīcas telpas (telpu grupa 0100 004 0077 001 001)

Caviar House SIA Nr. 02-05/72/18 16-nov-2018 16-nov-2018 30-sept-2028
telpas pārtikas produktu apstrādes vajadzībām (telpu grupa 

ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0075 001 002)

Līguma Nr.

Līguma 

noslēgšanas 

datums

Līgums stājas 

spēkā

Līguma beigu 

datums
Nomas objektsApakšnomnieks

Barona Zeme SIA Nr.02-05-16/2000 3-maijs-2000 31-janv-2045 tirdzniecības paviljons

RIVERPARK SIA Nr.02-05/11/16 11-janv-2016 1-febr-2016 31-dec-2022 autostāvvietas darbības nodrošināšanai

PROSPECT`S SIA Nr.02-05/69/19 12-aug-2019 12-aug-2019
līdz remontdarbu pabeigšanai 

ēkai Spīķeru 3
Sastatņu novietosanai

PROMENEX SIA Nr.05-117/13 28-dec-2013 31-dec-2044
 intermodālā satiksmes mezgla uzbūvēšanai 

atbilstoši attīstības priekšlikumam

NAKTS TIRGUS SIA Nr.02-05/9/16 7-janv-2016 1-janv-2016 31-dec-2022
nakts tirdzniecības no plkst.17:00 līdz 7:30 

organizēšanai

NAKTS TIRGUS SIA Nr.02-05/152 28-dec-2015 1-janv-2016 31-dec-2021 zemes gabals

PROSPECT`S SIA Nr.02-05/34/18 12-marts-2018 12-marts-2018

Puses tiesīgas izbeigt līgumu 

brīdinot par to otru pusi 

rakstiski ne vēlāk kā 30 dienas 

iepriekš

autostāvvietas pie nomniekam piederošajām 

ēkām

Līgums stājas 

spēkā
Līguma beigu datums Nomas mērķisApakšnomnieks Līguma Nr.

Līguma noslēgšanas 

datums

Trešo pušu komercnoslēpums 
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NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
un nekustamo 
īpašumu 
uzskaite  

Lai noskaidrotu, vai esošā situācija ar nekustamajiem īpašumiem ir precīza, kontrolei var izmantot 
finanšu auditoru veiktās revīzijas atzinumu, ka dati ir atspoguļoti pareizi. 
 
Lai pārbaudītu saraksta pareizību un to, vai tajā iekļautas visas ēkas un teritorijas, kas nodotas 
Sabiedrībai, jāveic pārbaude: 
Identificējot visus RD lēmumus par īpašumu nodošanu Sabiedrībai, sākot ar RD lēmumu Nr.5631 “Par 
Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības "Rīgas Centrāltirgus" īstenoto valsts pārvaldes uzdevumu un 
pašvaldības komercdarbības veikšanai nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem 
īpašumiem” https://zilite.riga.lv/EDC_portals/GetFile.aspx?id=10126346&dbType=1 un tālākajiem 
RD rīkojumiem par nekustamā īpašuma ieguldīšanu Sabiedrības pamatkapitālā: 

- 15.01.2013 Nr.5757; 
- 12.11.2013 Nr. 364; 
- 26.01.2016 Nr.3414; 
- 11.07.2018 Nr.1410. 

Audita ietvaros atkāroti veikt šādu pārbaudi nav nepieciešams, jo šo jautājumu jau kontrolē RD 
struktūrvienības, pārbauda finanšu auditors un uzskaita finanšu nodaļa. Kontrole ir pietiekama. 

Sabiedrības pamatkapitālā, 
nav konstatēts. 

R7 Pagaidu būvju 
un citu 
nekustamo 
īpašumu 
reģistrēšana 
zemesgrāmatā 
 
 

Uz Rīgas pilsētai piederošā zemesgabala ar adresi Centrāltirgus iela 1 (starp Gaļas paviljonu un Gogoļa 
ielu), kurš ir iznomāts RCT un kuru RCT ar pašvaldības pilnvarnieku atļauju ir nodevusi apakšnomā  
SIA “Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā” (tālāk - Apakšnomnieks), 2018. gada augustā 
konstatētas nesaskaņotas būves, kuras nav ierakstītas zemesgrāmatā. Vēsturiski notikušās darbības 
un aktivitātes: 
 -1996. gadā ar apakšnomnieku tiek noslēgts apakšnomas līgums par "Gogoļa laukuma" nomu; 
- 1998. gadā ar apakšnomnieku tiek slēgta vienošanās par tirdzniecības objekta izveidi. Lai gan līgums 
paredzēja, ka būvniecība jāsaskaņo ar Sabiedrību, tajā laikā procesa kontrole netika nodrošināta 
pietiekamā apmērā; 
- Tolaik apbūves procesa kontrole tirgū netika nodrošināta pietiekamā apmērā, un 1998. un 1999. 
gadā atsevišķos gadījumos veikta kiosku un būvju izbūve bez atbilstošas saskaņošanas; 
- Būvvalde 2018. gadā konstatē, ka daļa kiosku un būvju uzbūvētas bez atbilstoša saskaņojuma; 
- 2019. gada maijā ir izdots Būvvaldes lēmums par situācijas risināšanu līdz 2019. gada novembrim; 
- 2019. novembrī termiņš no būvvaldes puses neatbilstību novēršanai pagarināts; 

Risks, ka patiesā 
informācija par nekustamā 
īpašuma īpašumtiesībām 
zemesgrāmatā nav norādīta 
precīzi, ir iestājies.  
 
Pastāv risks, ka potenciāli 
nelegāla būvniecība veikta 
pārējā Sabiedrības 
teritorijā. 
 
Plānots veikt teritoriju 
apsekošanu un pārbaudīt, 
vai visi pagaidu objekti un 

    Trešo pušu komercnoslēpums 

https://zilite.riga.lv/EDC_portals/GetFile.aspx?id=10126346&dbType=1
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NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
- 2019. novembrī Valsts policija (reaģējot uz medija sniegtu informāciju) veic plašu kratīšanu 
apakšnomnieka būvēto kiosku telpās un atklāj kontrabandas tirdzniecības sistēmu; 
- Rīgas domes priekšsēdētājs 27.11.2019. vēstulē AS “Rīgas Centrāltirgus” valdei uzdod vairākus 
uzdevumus: 
       - Veikt darbības, lai izbeigtu nomas tiesiskās attiecības ar SIA “Tirdzniecības nams Latgales 
priekšpilsētā”; 
       - Izstrādāt rīcības plānu, lai novērstu pārkāpumu iespējamību pārējā teritorijā (to risināt, veicot 
grozījumus līgumos un slēdzot tos uz noteiktu laiku – gadu); 
- Sabiedrība 2019. gada decembrī nosūtīja paziņojumu apakšnomniekam, ka no 2020. gada 13. janvāra 
vienpusēji lauž nomas līgumu ar apakšnomnieku. 
- Audita laikā iepirkuma rezultātā piesaistīta kompānija, kas veic gan uz Rīgas domes, gan Sabiedrības 
iepriekš apakšnomniekam iznomātajiem zemes gabaliem nelegāli uzbūvēto būvju demontāžu. 
 

būves reģistrētas 
zemesgrāmatā. 
 

 

5.2. Tirdzniecības vietu noma un uzraudzība 

NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
R8 Tirdzniecības 

vietu nomas 
koordinēšana 
un uzraudzība 

Tirdzniecības vietu un ar preču tirdzniecības nodrošināšanu saistīto platību (noliktavu) iznomāšana 
notiek, ievērojot: 

- Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumus Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību";  

- Sabiedrības kā tirgus pārvaldītāja izstrādātos un atbilstoši Rīgas domes 17.01.2012. 
saistošajiem noteikumiem Nr.156 "Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus 
pārvaldītājs saskaņo ar Rīgas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus" saskaņotos tirgus 
noteikumus. 

 

Risks, ka tirdzniecības vietu 
nomas organizēšana un 
uzraudzība notiek 
nekontrolēti un bez 
skaidriem principiem, nav 
konstatēts. 
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FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
R9 Nomas maksas 

(pašizmaksas) 
aprēķins un 
ikgadējais 
pārrēķins 
 
 

Tirdzniecības vietas nomas pašizmaksas aprēķinu iepriekš sagatavoja finanšu  analītiķis5, 
izmantojot datus no Tehniskās nodaļas par komunālo maksājumu sadalīšanu pa tirdzniecības 
vietām un telpām un visas kopējās izmaksas.  
Pēdējais pašizmaksas aprēķins ir veikts 2019. gadam. Pašizmaksu rēķina, iekļaujot 2018. gada tiešās 
un netiešās izmaksas un ieņēmumus. 2020. gadam izmantots 2019. gada aprēķins, lielākajai daļai 
aprēķinu piemērojot pašizmaksas pieaugumu: 

- atsevišķām Gastronomijas paviljona un Gaļas paviljona tirdzniecības vietām – 0%; 
- daudziem pieaugums inflācijas apjomā - 3%; 
- Sakņu paviljonā, noliktavās, 2 stendiem Zivju paviljonā un vairumam Gaļas paviljona stendu 

- 5%; 
- Gastronomijas paviljona tirdzniecības stendos un dažos Gaļas paviljona stendos 

ekskluzīvām precēm (alkoholam, uztura bagātinātājiem utt.) no 7% līdz 30%; 
Gandrīz visām tirdzniecības vietām un pakalpojumiem, kā, piemēram, Iebraukšana teritorijā, kas 
tiek tirgoti zem pašizmaksas, arī 2020. gadā piemērots nomas maksas pieaugums 3%, 5% vai dažos 
gadījumos līdz 20% (ekskluzīvajām precēm). 

  
2020. gadam informācija nav atjaunota un precizēta. 2019. gadā, veicot izmaksu salīdzinājumu, 
konstatēts, ka pakalpojumu un administratīvās izmaksas kopā pieaugušas par Eur 174 472. 
Ņemot vērā, ka kopējās izmaksas gadā ir Eur 6.93 miljoni, potenciālā ietekme uz pašizmaksu varētu 
būt mazāka par 2.5%. Ņemot vērā, ka jau piemērots pieaugums 3% un vairāk, iespējams, ka vēl 
lielāka cenas palielināšana varētu negatīvi ietekmēt tirdzniecības vietu aizpildījumu. 
Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 
un Likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 
Covid-19 izplatību" 13.panta piemērošana būtiski samazinās ieņēmumus, jo ir vērojams tirgus 
apmeklētāju kritums 60-80% apmērā, kas korelē ar attiecīgu ieņēmumu samazināšanos 
nomniekiem un AS "Rīgas Centrāltirgus". Lai noturētu nomniekus un nodrošinātu to darbības 
turpināšanos, AS "Rīgas Centrāltirgus" plāno  ārkārtas situācijas laikā piemērot samazinātas nomas 
maksas. 
 

Pastāv risks, ka nomas 
maksas aprēķins 
2020. gadam ir zemāks, 
nekā tam faktiski vajadzētu 
būt, un netiks gūti papildu 
ienākumi, tomēr potenciālā 
ietekme ir neliela un tā tālāk 
netiks analizēta. 
 
 
 
 

 
5 Ar 20.02.2020. likvidēts amats “Finanšu analītiķis”, šie pienākumi noteikti FN vadītāja amata aprakstā. 
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NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
Gala nomas maksas aprēķinu veic Tirdzniecības organizēšanas nodaļa. Saskaņā ar tirdzniecības 
vietu zonējumu pēc kvalitātes un tirdzniecības vietu izvietojuma, kā arī tirdzniecības vietas 
potenciālo un faktisko izmantošanas mērķi (aptieka, kafejnīca, biroja telpas) tiek: 

- noteikta augstāka un zemāka nomas maksa; 
- lielāks vai mazāks ikgadējais nomas maksas palielinājums. 

2020. gadam cenas tirdzniecības vietām ir aprēķinātas, apstiprinātas un brīvi pieejamas Sabiedrības 
mājas lapā https://www.rct.lv/lv/tirgotajiem/cenradis/.  

R10 Nomas maksas 
samazinājums 
vai 
nepalielināšana 
individuāli un 
vairākiem 
nomniekiem 

Netiek pieļautas atkāpes no nomas maksas, izņemot atsevišķus gadījumus, kad nomnieks, veicot 
nomas vietu pārbūvi vai rekonstrukciju, ir ieguldījis lielus līdzekļus konkrētā tirdzniecības vietā. 
Šādos dažos gadījumos nomas maksa tiek samazināta, jo nomnieks tirdzniecības vietā veic 
neatdalāmus ieguldījumus, kas pēc nomas termiņa beigām paliek AS "Rīgas Centrāltirgus" rīcībā. 
 
Līgums nosaka, ka visi ieguldījumi pirms to veikšanas jāsaskaņo ar Sabiedrību, parakstot plānoto 
ieguldījumu veikšanas aktu. Pēc realizācijas šajā aktā veic atzīmes un fiksē ieguldījumu apjomus. Pēc 
nomas beigām veiktie ieguldījumi pāriet iznomātāja īpašumā. 
 
Darījumu pārbaude: 
Identificēts, ka šādi ieguldījumi ir veikti un faktiski ir piemērota samazināta nomas maksa. 
Piemēram, 2019. gada novembrī sniegta atļauja izveidot stendu Nr.52 Gaļas paviljonā u.c. 

Pastāv risks, ka nomas 
maksa noteikta mazāka vai 
nav palielināta bez 
atbilstoša pamatojuma un 
akta. 
 
Audita 2.posmā tiks veikta 
to nomas objektu, kuriem 
pārskata periodā 
samazināta nomas maksa, 
izpēte. 
 

R11 Pastāvīgo 
nomnieku un 
īstermiņa un 
dienas 
nomnieku 
uzraudzība, 
reģistrēšana, 
datu 
uzturēšana un 
nomas maksas 
piemērošana  

Sabiedrība ir noteikusi tirdzniecības procesa organizēšanas vietas dažādos apsaimniekojamos 
objektos un teritorijās atbilstoši pieejamajai konfigurācijai. Kopā Centrāltirgus atklātā teritorijā ir 
pieejami 1698 metri uz tirdzniecības galdiem (217 gab.) un 1168,66 m2 tirdzniecības kioskos (27 
vietas tirdzniecības kioskiem), 273 tirdzniecības vietas no auto, savukārt, paviljonos – 974 
tirdzniecības vietas un 607,3 m2 salās, 146 vietas stendos, 432 noliktavas, 9 vietas kafijas 
automātiem, 54,6 m2 cehos, 58,3 m2 mazgātavās, 180,6 m2 telpās. Visos paviljonos lielākā daļa 
neiznomāto telpu atrodas paviljonu pagrabos, jo laika gaitā pagrabstāvu infrastruktūra ir 
nolietojusies un degradējusies, līdz ar to ir grūti nodrošināt pilnu noslodzi šīm telpu grupām. Tajā 
pašā laikā paviljonu pagrabstāvu telpu atjaunošanas un revitalizācijas gadījumā pastāv jaunu 
nomnieku piesaistes potenciāls (t.sk. ražošanas un pirmapstrādes jomā).  
 

Risks, ka pastāvīgie 
nomnieki netiek reģistrēti 
un uzskaitīti un ka dati ir 
nepilnīgi, netika konstatēts. 

    Trešo pušu komercnoslēpums 

https://www.rct.lv/lv/tirgotajiem/cenradis/
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Sabiedrība tirgoties gribētājiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saņemot nepieciešamos 
dokumentus, izsniedz tirdzniecības atļaujas, kas izpaužas kā tirdzniecības vietu nomas līgumi, 
tirdzniecības vietu abonementi – līgumi vai arī tirdzniecības vietas izmantošanas dienas apmaksa. 
Tirdzniecība ārpus tirdzniecības vietu plānā noteiktajām platībām ir aizliegta. Minētā tirdzniecības 
kārtība ir noteikta visos Sabiedrības pārraudzītajos tirgos.  
 
Saimnieciskā gada ietvaros vidējais noslēgto līgumu skaits abonementiem - līgumiem ir 1700, bet 
nomas līgumiem – 1100.  
Iepazīstoties ar sabiedrības veikto analīzi par 2014. –2016. gadu par klientu nomas līgumos un 
abonementu līgumos norādītiem saimnieciskās darbības veidiem, secināms, ka Centrāltirgū dominē 
pārtikas preču tirdzniecības sektors – vidējais noslēgto līgumu skaits saglabājas 1600 līgumu skaitā 
tekošā gada ietvaros un veido ap 60% no visu noslēgto līgumu apjoma. Salīdzinoši mazāk ir 
pārstāvēts nepārtikas preču sektors (14-20% robežās) un augu sektors (13-17% robežās). 
Pakalpojumu līgumi aizņem ap 7% no kopējā līgumu apjoma, bet veselības preču sektors – nepilnu 
1%. 
 
Ar pastāvīgajiem nomniekiem tiek slēgts līgums uz noteiktu periodu (gadu). Tirdzniecības vietu 
nomnieki tiek reģistrēti, un to veiktās apmaksas tiek reģistrētas un uzkrātas finanšu sistēmā. 
 

R12 Tirdzniecības 
noteikumu 
ievērošanas un 
kārtības 
noteikumu 
izpildes 
kontrole 

Ministru kabinets ir izdevis “Noteikumus par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, 
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” (MK 12.05.2010. noteikumi Nr.440). Šo noteikumu, valdes 
apstiprināto tirgus iekšējās kārtības noteikumu un nomas noteikumu, kā arī sanitāro un higiēnas 
noteikumu izpildes kontroli veic Tirgus pārvaldītāja Tirdzniecības organizēšanas nodaļas, 
Apsaimniekošanas nodaļas un Sanitārās uzraudzības daļas darbinieki. 

Tirdzniecības noteikumu ievērošanas un kārtības noteikumu izpildes kontrole tiek veikta regulāri, 
t.i., ikdienā. To nodrošina Tirdzniecības organizēšanas nodaļas Pārraudzības daļa. Vasaras sezonas 
mēnešos, kad āra teritorijā tirdzniecību veic liels skaits nomnieku, ik dienu pārraudzības un nomas 
maksas iekasēšanas nodrošināšanai tiek norīkoti 3 kontrolkasieri, savukārt aukstākā laikā āra 
teritorijā savus darba pienākumus veic lielākoties 2 darbinieki. 

Risks, ka īstermiņa un 
dienas nomnieku darbība 
netiek uzraudzīta, nav 
konstatēts. 
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Tirdzniecības vietu nomas līgumu pielikumā ir noteikti konkrēti pārkāpumi, kurus konstatējot, ir 
piemērojams līgumsods. Katrs pārkāpums noteiktā kārtībā tiek fiksēts, aizpildot pārkāpuma 
fiksēšanas aktu, fiksējot fotogrāfijās un pieprasot tirgotājam/nomniekam sniegt rakstveida 
paskaidrojumu. Katru dokumentāli fiksēto pārkāpumu izskata apstiprināta līgumsodu 
piemērošanas komisija, kura izvērtē iesniegto aktu, fotogrāfijas, paskaidrojumu un pieņem lēmumu 
par konkrēta līgumsoda, kas paredzēts līguma pielikumā, piemērošanu vai nepiemērošanu, ja tam ir 
pamats. 

No veikto pārbaužu rezultātiem un protokoliem manuāli tiek sagatavoti un apkopoti dati par 
konstatētajiem pārkāpumiem un to veidiem, kā arī noteikumu pārkāpējiem, no kā pēcāk tiek 
veidotas ikmēneša atskaites, kas tiek iesniegtas Tirdzniecības organizēšanas nodaļas vadītājam un 
Sabiedrības valdei. Šāda kārtība ļauj Sabiedrības vadībai un atbildīgajiem darbiniekiem sekot līdzi 
aktuālajiem problēmu jautājumiem, kopējai kārtībai un tās ievērošanai tirgus teritorijā, nepilnību 
gadījumā pieņemot nepieciešamos lēmumus situācijas noregulēšanai. 

 

R13 Ikdienas 
(vienreizējās 
tirdzniecības) 
nomas maksas 
iekasēšana 

Ikdienas (vienreizējās tirdzniecības) nomas maksas rēķinu izrakstīšanu veic Pārraudzības daļa, 
kuras darbinieki šobrīd, paralēli tirdzniecības noteikumu ievērošanas un kārtības noteikumu 
izpildes kontrolei, īslaicīgiem nomniekiem jeb tirgotājiem bez noslēgta līguma par tirdzniecības 
vietu izveido un izsniedz rēķinus, kuru apmaksu var veikt Sabiedrības norēķinu centrā vai kādā no 
bankas filiālēm. 

Šobrīd rēķinu izrakstīšanas process, iespējams, nav pietiekami efektīvs, tomēr ir paredzēts, ka 
tirdzniecības vietu izmantošanas uzraudzībai un rēķinu izrakstīšanai tiks izstrādāta programmatūra 
un ieviesti planšetdatori, kuros ievadītā informācija tiks nosūtīta grāmatvedības sistēmai rēķina 
sagatavošanai, un tirgotājam uzreiz tiks sagatavots un izsniegts rēķins. 

Kopumā rēķinu izrakstīšanas procesā tiek kontrolēti pamatā tie tirgotāji, kuriem nav pastāvīga 
tirdzniecības vietas nomas līguma. Ieņēmumi no šiem tirgotājiem atbilstoši Sabiedrības sniegtajai 

Risks, ka nomas maksas 
rēķinu izsniegšana un 
naudas iekasēšana netiek 
veikta, nav konstatēts, 
tomēr procesu plānots 
efektivizēt, jo šobrīd tas 
prasa manuālu darbu un 
pārraudzības daļas 
resursus. 
 
Risku tālāka analīze nav 
paredzēta. 
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informācijai vidēji sastāda ap 15% - 20% no kopējiem tirdzniecības ieņēmumiem Centrāltirgus 
atklātajā teritorijā. 

Darījumu pārbaude: 
Veicot interviju un dokumentu izskatīšanu pārraudzības daļā, tika pārrunāts, kā manuāli tiek nodoti 
un precizēti rēķini apmaksai, arī tad, ja apsekošanā konstatē, ka kāds nomnieks ir ieņēmis lielāku 
teritoriju, nekā bija pieprasījis. 
 

5.3. Ēku uzturēšana un aktīvu izmantošana, saglabājot to vērtību un 

ieguldījumu atdevi 

NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
R14 Ēku un zemes 

izmantošana 
Nekustamā īpašuma izmantošana ietver esošo ēku, būvju un zemes gabalu uzturēšanu Sabiedrības 
funkciju realizēšanai nepieciešamajā kārtībā. Sabiedrība realizē ēku uzturēšanas politikas 
nodrošināšanu atbilstoši Latvijā spēkā esošajam normatīviem aktiem, kas palīdz optimizēt izmaksas 
atbilstoši faktiskajiem finanšu resursiem. Resursi (tai skaitā finanšu resursi, cilvēkresursi, materiāli, 
iekārtas un instrumenti) tiek plānoti un pārvaldīti pietiekami elastīgi, lai nodrošinātu efektīvus 
uzturēšanas pasākumus gan no tehniskā, gan no ekonomiskā viedokļa. 
 
Sabiedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ir trīs lieli objekti un vairākas teritorijas: 
- Centrāltirgus,  
- Vidzemes tirgus un  
- tirgus "Latgale".  

Tabula Nr.2 
Sabiedrības apsaimniekoto tirgu zemes un ēku/būvju platību raksturojums 
Nr. Tirgus nosaukums Zemes platība, m2 Ēku un būvju platība, m2 

1. Centrāltirgus 99 302 44 873,7 
2. Vidzemes tirgus 20 028 6 564,5 
3. Tirgus "Latgale" 2 409 - 

Risks, ka aktīvi netiek 
izmantoti mērķim, nav 
identificēts. 
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KOPĀ 12 1739 51 438,2 

 

Rīgas Centrāltirgus  

Rīgas Centrāltirgus ir lielākais no Sabiedrības pārvaldītajiem tirgiem, tas atrodas ekskluzīvā vietā 
pašā Rīgas pilsētas centrā. Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 
4.pantu un 1.pielikumu Centrāltirgus atrodas Rīgas vēsturiskā centra teritorijā, kas ir valsts nozīmes 
kultūras pieminekļa daļa (aizsardzības statusa Nr. 7442). Saskaņā ar Kultūras ministrijas 1998. gada 
29. oktobra rīkojumu Nr.128 "Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts" Centrāltirgus 
paviljonu ansamblis (Nēģu ielā 7, Rīgā) ir valsts kultūras piemineklis Nr.6633 "Centrāltirgus paviljonu 
apbūves ansamblis". 1998. gadā Centrāltirgus teritorija, veidojot ar Rīgas vecpilsētu vienu veselumu, 
iekļāvās UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objektā "Rīgas vēsturiskais centrs"(aizsardzības 
Nr.852). 
 
Paviljoni.  
Rīgas Centrāltirgus simbols ir pieci paviljoni – Zivju, Sakņu, Gastronomijas, Piena un Gaļas paviljoni, 
kas specializējas konkrētu produktu grupu tirdzniecībā. Tirdzniecība paviljonos tiek veikta speciāli 
iekārtotos stendos vai tirdzniecības vietās ar vitrīnām vai plauktiem, tirdzniecības galdiem, baseiniem 
u.c. atbilstošo infrastruktūru. Visiem paviljoniem ir pagraba stāvi, kuri ir savienoti ar savienojošiem 
tuneļiem, t.sk. starp Gaļas paviljonu un Piena paviljonu.  
 
Atklātā teritorija. 
Centrāltirgus "Atklātā teritorija" atrodas uz zemes gabala starp Gaļas paviljonu, Piena paviljonu un 
Nēģu ielu, Gogoļa ielas laukumu un teritoriju starp četriem (Zivju, Sakņu, Gastronomijas un Piena) 
paviljoniem, Pūpolu un Nēģu ielām. Atklātā teritorija kopumā aptver 19508m² (20%). Teritorijā 
atrodas tirdzniecības kioski un tirdzniecības nojumes, un tirdzniecības galdi. 
 
Pilsētas kanāla mala gar Centrāltirgus ielu. (šobrīd revitalizācijas projekts apturēts) 
Pilsētas kanāla mala tiek izmantota preču piegādei, autotransporta un tramvaju kustībai, kā arī tajā ir 
izvietotas autostāvvietas. Teritorija aizņem 13351 m².  
Šobrīd tā ir daļēji avārijas stāvoklī. Avārijas sekas likvidē Rīgas dome par pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.  
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Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas 2019. gada 29. maija sēdē tika nolemts atlikt projektu "Rīgas 
Centrāltirgus revitalizācija – kanālmalas infrastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošana" un "Rīgas 
Centrāltirgus revitalizācija – pazemes pagrabu pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai". Projektu 
ietvaros bija paredzētas sekojošas aktivitātes: būvprojekta izstrāde, būvniecība (ietver Rīgas 
Centrāltirgus teritorijas kanālmalas pārbūvi no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai un no Prāgas ielas uz 
Gogoļa ielas pusi; Rīgas Centrāltirgus Zivju, Sakņu, Gastronomijas, Piena un Gaļas paviljonu 
pagrabstāvu un savienojošo tuneļu daļēja vienkāršota atjaunošana (Pazemes pilsētas atjaunošana); 
Centrāltirgus ielas brauktuves un ietves seguma nomaiņa no Prāgas ielas uz Maskavas un Gogoļa ielas 
pusi), autoruzraudzība, būvuzraudzība, publicitātes pasākumi.  
 
Gogoļa laukums.  
Gogoļa laukums ir 3703 m² liela platība, kas bija nodota apakšnomā un kurā tika izvietoti citai 
juridiskai personai piederoši 20 dažāda izmēra tirdzniecības kioski. Šo kiosku demontāža tiek veikta 
audita laikā. 
 
Spīķeri. 
Centrāltirgus teritorijā ir 18 (astoņpadsmit) Spīķeru ēkas. Viena no tām izvietota gar Maskavas ielu, 
divas atrodas Maskavas un Spīķeru ielu krustojumā, pārējās izvietotas starp Maskavas ielai 
perpendikulārām ielām – Gaiziņa, Spīķeru, Pūpolu un Nēģu ielu.  
Sabiedrības īpašumā un apsaimniekošanā ir 5 spīķeru ēkas (Maskavas ielā 1; lietderīgā platība 
2979.68 m²; Spīķeru ielā 2, lietderīgā platība 1446.50 m²; Pūpolu ielā 7, lietderīgā platība 973.30 m²; 
Pūpolu ielā 5, lietderīgā platība 1021.10 m²; Nēģu ielā 7, lietderīgā platība 1519.60 m². Pārējās 
Spīķeru ēkas pieder citām juridiskām un fiziskām personām. 
 
Rūpniecības preču tirgus. 
Rūpniecības preču tirgus platība ir 11650 m². Teritorijā izvietoti tirdzniecības kioski un 
inženierkomunikācijas. Kopš 2012. gada jūlija Rūpniecības preču tirgus ir Sabiedrības īpašums. No 
01.01.2014. gandrīz visa Rūpniecības preču tirgus teritorija nodota apakšnomā līdz 2044. gadam.  
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Zemnieku diennakts tirgus. 
Tirgus izvietots 1237 m2 platībā, un tā darbības nodrošināšanai 2015. gadā tika uzbūvēti divi 
tirdzniecības paviljoni ar 27 noliktavām, kurās uzglabāt preces, kā arī veikt tirdzniecību. 
 
Ielu tīkls starp Centrāltirgus ēkām.  
Sabiedrība apsaimnieko zemes, kurās izvietotas arī ielas vai to daļas: daļa Pūpolu ielas, daļa Prāgas 
ielas; Pūpolu, Spīķeru, daļa Prāgas ielas; Gaiziņa iela un Nēģu iela.  
Ielu un ceļu tīkls aizņem 24 165 m² lielu platību. Prāgas iela tiek izmantota kā gājēju tranzīta ceļš no 
Maskavas priekšpilsētas uz Vecrīgu. Pa Prāgas ielu un daļu Gaiziņa ielas kursē pilsētas sabiedriskais 
transports. Gaiziņa ielas galā pie Gogoļa ielas atrodas 3. un 13. trolejbusa galapunkts.  
Nēģu, Pūpolu, Spīķeru un Gaiziņa ielas tiek uzmantotas autotransporta novietošanai (aptuveni 200 
vietu), kā arī preču piegādes nodrošināšanai. Pūpolu ielas daļā naktī tiek organizēts Ziedu nakts tirgus. 
Daļa no Spīķeru ielas un Gaiziņa ielas tiek izmantota zemnieku tirgus vajadzībām, kura laikā no 
plkst.17.00 līdz 07.00 zemnieki no autotransporta var tirgot lauksaimniecības produkciju. Zemnieku 
tirgus platība ir 4630 m². Tirgus norisi organizē apakšnomnieks. 
 

Vidzemes tirgus  

Vidzemes tirgus atrodas kvartālā, ko ieskauj Artilērijas, Tērbatas, Matīsa un Brīvības ielas (rietumu 
daļā). Kvartāls atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā. Vidzemes tirgus zemes un ēku 
īpašnieks ir Rīgas pilsētas pašvaldība. 
Saskaņā ar Rīgas domes 2018. gada 11. jūlija lēmumu Nr.1410 un Sabiedrības 2018. gada 7. septembra 
ārkārtas akcionāru sapulces protokolu Nr.4 2018. gada 28. septembrī Zemesgrāmatā veikts ieraksts 
par Vidzemes tirgus īpašumtiesību maiņu. Sākot ar 2018. gada 28 .septembri Vidzemes tirgus zeme, 
ēkas un būves ir ieguldītas Sabiedrības pamatkapitālā par kopējo summu EUR 4 846 200.  
Ņemot vērā, ka Vidzemes tirgus ir skaidri nodalāms objekts, kā arī izvērtējot esošo tirgus rentabilitāti 
un tirgus platības atbilstību tirdzniecības funkcijai, šī tirgus apsaimniekošanai 2015. gadā tika 
piesaistīts partneruzņēmums SIA “Kaufmann Concepts”, lai izstrādātu konkrētu attīstības stratēģiju, 
kurā jāpiedāvā risinājums Gaļas paviljona pārbūvei, jo tā ir vēsturiski nozīmīga būve, kas turklāt 
tirgum var dot jaunu dzīvi, kā arī lai apsaimniekotu pašu tirgu un nodrošinātu tā darbību uz nomas 
attiecību pamata. Būtisks apakšnomas nosacījums ir saglabāt Vidzemes tirgus darbības statusu. 
Saskaņā ar VNI mājas lapā publicētajiem datiem esošais nomas līgums bija spēkā līdz  31.12.2019. 

    Trešo pušu komercnoslēpums 
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2019. gada 20. decembrī saskaņā ar Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 90A, Rīgā (kadastra numurs 
100 028 0055) nomas un apbūves tiesību mutiskas izsoles nolikumu (apstiprināts RCT akcionāru 
sapulcē) bija izsludināta Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 90A, Rīgā (kadastra numurs 0100 028 
0055) nomas un apbūves tiesību mutiska izsole, kurai neviens izsoles nolikumā noteiktajā termiņā 
līdz 24.02.2020. nepieteicās. 
 
 

  Tirgus "Latgale"  

Kopš 2012. gada jūlija Tirgus "Latgale" ir Sabiedrības īpašumā. Tirgus atrodas kvartālā, ko ieskauj 
Abrenes, Lāčplēša, Firsa Sadovņikova un Dzirnavu ielas (dienvidu daļā), aizņemot ļoti nelielu kvartāla 
daļu ar kopējo platību 2409 m2. Zemes gabals ir ļoti blīvi apbūvēts ar tirdzniecības kioskiem un citām 
ēkām, kas pieder citai juridiskai personai. Zemes gabalā ir elektrības, ūdens un kanalizācijas 
pieslēgumi. 
Sabiedrība tirgus "Latgale" zemi ir iznomājusi nomniekam ar mērķi veikt tajā tirgus pārvaldītāja 
funkcijas un organizēt tirgus darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu 
tirdzniecības vietu pieejamību tirgū "Latgale". 
 
Visos objektos tiek organizēta komercdarbība vai to daļa nodota īrē, vai tie tiek izīrēti tirdzniecībai, 
lai īstenotu Sabiedrības mērķus un misiju. 
 

5.4. Būvniecības un Attīstības projektu vadība 
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R15 Objektu 

apsekošana 
Sabiedrība, apzinoties tirgus ēku kā publisko ēku būtisko kultūrvēsturisko un sociāli-ekonomisko 
nozīmi, kā arī tehnisko stāvokli, veic objektu un ēku stāvokļa novērtēšanu un nepieciešamības 
gadījumā arī pieaicina ekspertus tehniskās apsekošanas veikšanai.  
 

Risks, ka Sabiedrība 
neapzinās objektu stāvokli 
un neveic regulāru objektu 
apsekošanu datu 
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Tehnisko apsekošanu atzinumos norādīts, ka konstatēto trūkumu novēršanai tiek veikti un plānoti 
nepieciešamie atjaunošanas vai pārbūves darbi.  
 
Objektu apsekošanas rezultātā sabiedrība konstatējusi sekojošu objektu stāvokli: 

➢ Četros no pieciem Centrāltirgus paviljoniem ēkas nesošo konstrukciju stāvoklis vērtējams kā 
daļēji drošs un saskaņā ar izstrādātiem projektiem ir jāveic metāla konstrukciju 
pastiprināšana.  

➢ Inženierkomunikāciju tehniskais stāvoklis dažos paviljonos vērtējams kā labs, dažos - kā 
neapmierinošs.  

➢ Nepieciešams veikt paviljonu pagrabu atjaunošanu.  

➢ Centrāltirgus Atklātā teritorija pēc 2017. gadā noslēgtiem atjaunošanas darbiem atrodas labā 
tehniskā stāvoklī.  

➢ Savukārt Slēgtajā teritorijā seguma stāvoklis ir daļēji apmierinošs, nav ierīkota lietus 
novadīšanas sistēma, bet tirdzniecības kiosku stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. 

➢ Gogoļa laukuma teritorijas seguma stāvoklis ir neapmierinošs, nav ierīkota lietus novadīšanas 
sistēma. Pilsētas kanālmalas gar Centrāltirgus ielu (t.sk. produkcijas piegādes zonas) 
tehniskais stāvoklis vērtējams kā ļoti slikts, apkārtējo vidi degradējošs un šobrīd daļēji avārijas 
stāvoklī esošs. 

➢ Sabiedrības īpašumā esošo spīķeru ēku tehniskais stāvoklis daļēji apmierinošs, 
inženierkomunikācijas ir nolietojušās, nepieciešami atjaunošanas darbi. 

➢ Vidzemes tirgus ēku stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, izsludināta ilgtermiņa nomas 
tiesību un apbūves tiesību izsole. 

➢ Tirgus “Latgale” kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā slikts un apkārtējo vidi 
degradējošs. 

 
Izvērtējot prioritātes, identificētās nepilnības plānots novērst ilgākā vai īsākā laika periodā. Tas tiks 
precizēts jaunajā Stratēģijas dokumentā. 
 

atjaunošanai, nav 
konstatēts. 

R16 Būvprojektu 
plānošana 

Lai uzlabotu Sabiedrības pārvaldīšanā esošo tirgus teritoriju un tajos esošo ēku un būvju tehnisko 
stāvokli, katru gadu tiek plānots un īstenots noteikts investīciju apjoms. Tas ir norādīts katra gada 

Risks, ka īstenoto un 
nākotnē plānoto 
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budžeta plānā (skatīt Pielikumu Nr.6 – 2020. gada budžetā iekļautie prioritārie pasākumi). Izvērtējot 
prioritātes un faktiskos apstākļus, saimnieciskā gada ietvaros plānoto investīciju apjomi tiek koriģēti. 
Korekciju nepieciešamība bieži vien izriet no publisko iepirkumu procedūras rezultātiem. 
 
Laika periodā kopš 2010. gada Sabiedrība ir veikusi kapitālieguldījumus (t.sk. atjaunošanas un 
pārbūves darbus) apsaimniekoto nekustamo īpašumu infrastruktūrā un pamatlīdzekļos 5 719  332 
EUR apmērā, sekojošā dinamikā pa gadiem: 
 
Lielākie kapitālieguldījumi 2milj. EUR vērtībā (jeb 36% no kopējo ieguldījumu daļas) veikti 2013.–
2014. gadā, kad remontdarbi un infrastruktūras uzlabojumi tika veikti Gaļas, Piena un Zivju 
paviljonos, kā arī Centrāltirgus Atklātā teritorijā. 2017. gadā veikto ieguldījumu vērtība sastāda 
nedaudz vairāk kā 1,1milj. EUR, kas ir 19% no kopējā kapitālieguldījumu apjoma. 
 

būvniecības projektu 
plānošana varētu tikt 
veikta pavirši un neprecīzi, 
netika konstatēts. 

R17 Būvniecības 
izmaksu 
aprēķins un 
pamatošana 

Būvniecības izmaksu aprēķinu veic Tehniskā nodaļa, piesaistot iekšējos speciālistus, arī būvinženieri, 
lai noteiktu potenciālās remontu izmaksas ikgadējā budžeta projektā iekļautajam investīciju plānam. 
 
Šo būvniecību pēdējos gados Sabiedrība veikusi par saviem līdzekļiem, tomēr, izvērtējot vajadzības 
un objektu stāvokli, tika izstrādāta Stratēģija 2018.-2022. gadam, kuras ietvaros bija paredzētas 
investīcijas Eur 32 miljonu apmērā. Šie aprēķini, kas balstīti uz ekspertu prognozēm, tika izvērtēti no 
Sabiedrības kapitāldaļu turētāja puses, tomēr plānotie projekti tika apstādināti. Tā kā papildus 
projektu realizēšanai nepieciešams aizdevums, Sabiedrība plāno piesaistīt ekspertus, kas palīdzētu 
sagatavot konkrētu objektu attīstības ekonomisko pamatojumu. Šāds pamatojums būs nepieciešams 
gan kapitāldaļu turētāja pārstāvju lēmuma pieņemšanai, gan banku pārstāvju informēšanai un 
lēmuma pieņemšanai. 
 
 
 
 

Pastāv risks, ka 
nepieciešamo būvniecības 
izmaksu pamatojums bez 
ekspertu piesaistes 
nesniegs skaidru atbildi par 
investīciju atdeves 
rādītājiem un potenciāliem 
ieguvumiem. 
 
Aprēķinu pamatojumu 
paredzēts skatīt audita 
otrajā posmā. 

R18 Būvniecības 
un attīstības 

Būvniecības un attīstības projektu vadību veic Tehniskās nodaļas darbinieki. Sabiedrības Projektu 
vadības daļā strādā sekojoši speciālisti: 

- projektu vadības daļas vadītājs; 

Risks, ka būvniecības un 
attīstības vadība netiek 
veikta un atbilstoši 

Komercnoslēpums 



 

 

 

32 

 

NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
vadība un 
uzraudzība 

- būvdarbu procesu vadītājs; 
- būvinženieris. 

Ja projekts ir liels un sarežģīts, tam projekta ietvaros tiek paredzēts būvinženieris. Sabiedrības 
darbinieks nodrošina ārējo ekspertu darba kontroli un to spriedumu un darba kvalitātes pārbaudi. 
 
Projektu vadības daļas vadītāja atbild par vadības noteiktās attīstības stratēģijas dokumentēšanu, 
aprakstīšanu un izpildes kontroli. 
 
Darba kvalitāti apliecina pēdējos gados pašu spēkiem īstenoto projektu rezultāts. 

uzraudzīta, netika 
konstatēts. 

 

5.5. Korporatīvā pārvaldība (Stratēģijas un mērķu noteikšana) un lietderība 

VPIL 88.panta un Konkurences likuma izpratnē 

NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
R19 Sabiedrības 

stratēģijas un 
mērķu 
noteikšana 

Rīgas Centrāltirgus” dibināta 1994. gadā, pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.1994. lēmumu Nr.754 
“Par Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības “Rīgas Centrāltirgus” dibināšanu”. Sabiedrības vienīgais 
dibinātājs un akcionārs ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Komercreģistrā Sabiedrība pārreģistrēta 
09.11.2004. Uzņēmuma pārvaldes institūcija ir valde, kuras sastāvā ir trīs valdes locekļi. Uzņēmuma 
pamatdarbības ieņēmumus veido nomas ieņēmumi no iznomātajām tirdzniecības vietām un telpām. 
 
Sabiedrības komercdarbības veidi ir:  

1. elektroenerģijas apgāde, sadale, tirdzniecība (35.12, 35.13, 35.14); 
2. atkritumu savākšana (38.1); 
3. uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.1); 
4. kravu iekraušana un izkraušana (52.24); 
5. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2); 
6. darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3); 
7. reklāmas pakalpojumi (73.1); 
8. ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.1); 

Tā kā šobrīd Sabiedrības 
esošā stratēģija var tikt 
īstenota tikai daļēji un tiek 
izstrādāta jauna Stratēģija, 
pastāv risks, ka Sabiedrības 
noteiktie darbības virzieni 
nav īstenojami un nav 
pamatoti. 
 
Audita otrajā posmā 
paredzēts izvērtēt 
atjaunoto stratēģiju un tās 
pamatotību. 
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9. uzkopšanas darbības (81.2); 

10. vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03)6. 
 
AS "Rīgas Centrāltirgus" vispārējie stratēģiskie mērķi izriet no Rīgas domes normatīvajiem aktiem un 
politikas plānošanas dokumentiem, kuros pašvaldība formulējusi mērķus, kurus tā vēlas sasniegt ar 
savu līdzdalību AS "Rīgas Centrāltirgus". Sabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi izriet no sekojošiem 
tiesību aktiem: 
 

1. Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2., 5. un 10. punktā ir noteikts, ka 
pašvaldības autonomās funkcijas ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, 
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un saimniecisko darbību attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā. Likuma "Par pašvaldībām" 17.2 panta 3. punktā noteikts, ka valsts 
un pašvaldības dalītas atbildības galvaspilsētas funkcijās ietilpst dalība nacionālās nozīmes 
kultūrvēsturisko objektu uzturēšanā un attīstīšanā. Likuma "Par pašvaldībām" 14. panta otrās 
daļas 3. punktā noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā 
ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 

2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 4.punktu 
publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības 
pamatkapitālā. Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 6.2. panta otrajai daļai publiskas personas nekustamā īpašuma valdītājs šā 
īpašuma pārvaldīšanu nodrošina tieši vai pastarpināti, uzdodot pārvaldīšanas darbības veikt 
savā padotībā esošai iestādei vai kapitālsabiedrībai, kuras pamatdarbības veids ir nekustamā 
īpašuma pārvaldīšana. Ievērojot minēto regulējumu, AS "Rīgas Centrāltirgus" pārvalda un 
apsaimnieko tās pamatkapitālā ieguldīto nekustamo īpašumu un nekustamo īpašumu, kas tiek 
nomāts no Rīgas pilsētas pašvaldības uz nomas līgumu pamata. 

3. Saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas pilsētas 
pašvaldības nolikums" 3. pielikuma 7. punktu Sabiedrība ir kapitālsabiedrība, kurā 
Pašvaldībai pieder akcijas un kura nodrošina sekojošu Pašvaldības funkciju (uzdevumu) 
izpildi: Pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku un būvju racionāla un lietderīga 

 
6 AS “Rīgas Centrāltirgus” statūti (apstiprināti AS “Rīgas Centrāltirgus” 07.09.2018. ārkārtas akcionāru sapulcē) 
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pārvaldīšana un apsaimniekošana, piedaloties kultūrvēsturisko objektu uzturēšanā un 
attīstīšanā un sekmējot kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un saimniecisko 
darbību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā 
nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.  

4. Ar Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr. 3345 apstiprinātajā Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās 
līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējumā noteikts, ka AS "Rīgas Centrāltirgus" darbības 
vispārējais stratēģiskais mērķis ir – nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības tirgu teritoriju un 
tajās esošo ēku un būvju racionālu un lietderīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, piedaloties 
kultūrvēsturisko objektu uzturēšanā un attīstīšanā un sekmējot kultūras un tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu un saimniecisko darbību Rīgas pilsētas administratīvajā 
teritorijā. 

5. Sabiedrības vispārīgais stratēģiskais mērķis ir noteikts Rīgas domes 2011. gada 1. marta 
saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 3. pielikuma 7. punktā – 
Sabiedrība nodrošina Pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku un būvju racionālu un 
lietderīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, piedaloties kultūrvēsturisko objektu uzturēšanā 
un attīstīšanā un sekmējot kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 
saimniecisko darbību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, veicot komercdarbību 
stratēģiski svarīgā nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli 
kapitālieguldījumi. 

 
Sabiedrība noteikusi sekojošus nefinanšu mērķus: 

1. Nekustamā īpašuma (kultūrvēsturisko objektu) saglabāšana, uzturēšana un attīstīšana. 
Apkārtējās vides labiekārtošana un infrastruktūras uzlabošana. 

2. Tirdzniecības platību sakārtošana un uzlabošana. 
3. Sekmēt kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. 
4. Tūrisma veicināšana. 
5. Latvijā ražotas produkcijas un veselīga uztura popularizēšana. 
6. Drošības pasākumu un transporta kustības uzlabošana. 
7. Tirdzniecības kontroles sistēmas uzlabošana. 
8. Energoefektivitātes uzlabošana. 
9. Informācijas tehnoloģiju sistēmu uzlabošana. 
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Papildus Sabiedrības uzdevums kā pašvaldības kapitālsabiedrībai ir nodrošināt stabila un 
maksātspējīga uzņēmuma finansiālo pamatu, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai 
un attīstībai. Līdz ar to ir noteikti un definēti Sabiedrības finanšu mērķi: 

1. Ieņēmumu un izdevumu līdzsvarošana. Nepārtraukti sekot līdzi ieņēmumu un izdevumu 
attiecībai katram objektam, nodrošinot, ka ieņēmumu apjoms spēj nosegt tekošās izmaksas 
katra objekta ietvaros, nodrošinot atlikumu nākotnes investīcijām. 

Šo mērķi sasniegt palīdz objektu pašizmaksas aprēķini un to atjaunošana. 
 

2. Nodrošināt stabila un maksātspējīga uzņēmuma finansiālo pamatu. Jaunu, konkurētspējīgu un 
efektīvu principu ieviešana tirdzniecības vietu iznomāšanas procesa nodrošināšanā, palielinot 
nomnieku skaitu un samazinot apkalpojošā personāla apjomu, tādējādi palielinot kopējo 
ieņēmumu apjomu. Jaunu komercdarbības pakalpojumu veidu ieviešana un attīstība, 
piemēram, maksas pakalpojumi. 

Šo mērķi var sasniegt, efektivizējot esošos procesus dažādu projektu ietvaros (naudas iekasēšana, 
stāvvietu apmaksa u.c.). 
 

3. Nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu. Būtiski uzlabot debitoru parādu piedziņas 
pasākumu efektivitāti, piesaistot ārējos resursus. 

Šo mērķi palīdz sasniegt cedēšanas pakalpojumu piesaiste atsevišķu debitoru parādu dzēšanai. 
 

4. Piesaistīt līdzekļus pārvaldīšanā esošo tirdzniecības objektu tehniskā stāvokļa 
uzlabošanai/rekonstrukcijai.  

2018. gada 26. martā apstiprinātās Stratēģijas ietvaros Sabiedrība plānoja piesaistīt aizņemto kapitālu 
no komercbankām 17,3 milj. EUR apmērā, lai realizētu plānotos rekonstrukcijas darbus Centrāltirgus 
objektos. Minēts, ka finanšu prognozēs tika ņemti vērā komercbanku izteiktie piedāvājumi ar gada 
procentu likmi 1,5% un kredīta atmaksas grafiku 5 gadiem. 
 
Finansējuma piesaistei veidot Privātās un publiskās partnerības projektus šobrīd nav plānots, jo 
potenciālie investori vēlas nākotnē saņemt atdevi no investīcijām, bet tirgus uzturēšana un vadība 
ilgtermiņā prasa lielus kapitālieguldījumus, kas rada zaudējumus. 
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R20 Sabiedrības 

funkciju 
ietekme uz 
tirgu 

Saskaņā ar darba uzdevumu ir jāvērtē, kā Sabiedrības funkcijas tiek veiktas un ar kādu mērķi, kā arī 
vai to veikšana neietekmē tirgu. Precīzāk: 

- analizēt līdzdalības pamatotību un lietderību katrā no kapitālsabiedrības darbības veidiem, 
ņemot vērā Konkurences likumā ietverto regulējumu,  

- noteikt, vai esošais ir tiesiski pamatots un visefektīvākais risinājums, un  
- noteikt kāda ir kapitālsabiedrības darbības ietekme uz brīvu un vienlīdzīgu uzņēmējdarbības 

vidi un konkurenci, ja nepieciešams, veicot tirgus izpēti, identificējot iespējamos konkurences 
neitralitātes pārkāpumus. 

 
Papildus tam tiks ņemts vērā no 2020.gada 1. janvāra spēkā stājies Konkurences likuma 14.1 pantā 
noteiktais aizliegums Publiskām personām – valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī to piederošām 
kapitālsabiedrībām - kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci: 

- diskriminēt tirgus dalībniekus, radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus; 
- radīt priekšrocības kapitālsabiedrībām, kurās publiskai personai ir tieša vai netieša ietekme. 

 
Lai noteiktu, vai kapitālsabiedrība veic visus tās statūtos noteiktos komercdarbības veidus, tika veikta 
pārskatu, bankas dokumentu analīze un izpēte, kā arī pārrunas ar atbildīgajiem darbiniekiem. 
 
Ņemot par pamatu auditētos pārskatus par 2017. un 2018. gadu un 2019. gada neauditēto pārskatu 
(salīdzinot ar finanšu datiem, kas iesniegti akciju turētājam apstiprināšanai) (datus skatīt Pielikumā 
Nr.5), tika veikta izpēte un analīze par to, kurus no sekojošiem statūtos minētajiem 
komercdarbības veidiem Sabiedrība faktiski veic, balstoties uz Peļņas un zaudējumu aprēķinu un 
Neto apgrozījuma datiem: 

1. elektroenerģijas apgāde, sadale, tirdzniecība; 
2. atkritumu savākšana; 
3. uzglabāšana un noliktavu saimniecība; 
4. kravu iekraušana un izkraušana; 
5. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana; 
6. darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību; 
7. reklāmas pakalpojumi; 
8. ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības; 

Risks, ka Sabiedrības 
funkcijas var ietekmēt tirgu, 
pastāv atsevišķos darbības 
veidos, tādēļ ir jāveic 
konkrētu funkciju 
potenciālās ietekmes uz 
tirgu izvērtējums.  
 
Audita tālākajos soļos tiek 
apkopots un sniegts katra 
Sabiedrībai atļautā 
komercdarbības veida 
potenciālās ietekmes 
pamatojums. 
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9. uzkopšanas darbības; 

10. vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība. 
 
Pamata Sabiedrības komercdarbība un pamata ieņēmumi saistīti ar specifiska Rīgas pilsētas 
kultūrvēsturiska objekta izīrēšanas pakalpojumu organizēšanu. Skatīt (pielikumu Nr.4)  
Tirdzniecības vietu nomas, noliktavu nomas un nekustamā īpašumu nomas ieņēmumi, kas ir 
daļa no tirdzniecības vietu iznomāšanas ieņēmumiem, kopā veido 90% Sabiedrības ieņēmumu. 
 
Arī 2020. gada budžetā, ko apstiprinājis kapitāldaļu turētājs, ieņēmumu sadalījums no nekustamā 
īpašuma un arī tirdzniecības nomas maksām salīdzinājumā ar 2019. gadu faktiski nemainās, izņemot 
50k Eur samazinātu prognozi Vidzemes tirgus nekustamā īpašuma nomas ieņēmumiem. 
 
 

R21 Darbības ar 
nekustamo 
īpašumu uz 
līguma pamata 
vai par 
atlīdzību un 
sava vai 
nomāta 
nekustamā 
īpašuma 
izīrēšana un 
pārvaldīšana 
(tai skaitā 
uzglabāšana 
un noliktavu 
saimniecība) 
 
 

Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību un sava vai nomāta 
nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana kopā, kā redzams Pielikumā Nr.4, veido 90% no 
Sabiedrības ieņēmumiem.  
 
Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (Tirdzniecības vietu 
noma). 
Šāda veida komercdarbība Rīgā ir specifiska, ņemot vērā, ka nekustamo īpašumu noma un 
tirdzniecības vietu noma kultūrvēsturiskā objektā, kas ir vienīgais tirgus Rīgas centrā ar milzīgu 
teritoriju, ir bezprecedentu un Sabiedrība ir monopola situācijā. 
 
Tuvākie līdzīgie komercdarbības veidi: 

- lielveikali, kuros tiek iznomātas vietas tirdzniecībai, tomēr tik plaša individuālu pārtikas 
produktu sīktirgotāju piesaiste Rīgas ietvaros netiek veikta. 

- Āgenskalna tirgus, kas ir otrs lielākais Rīgas tirgus, nodots īrē no Rīgas domes, tomēr 
konceptuāli un teritorijas apjoma ziņā ļoti atšķiras, tas piesaista dažādus mājražotājus, un 
tirdzniecība vietu noma ir plānota ilgākā termiņā, kā arī āra tirdzniecības vietu kļuvis mazāk. 

 
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (Nekustamā īpašuma noma): 

Risks, ka Sabiedrības 
funkcija īpašumu noma uz 
līguma pamata vai par 
atlīdzību konkurē ar tirgus 
dalībniekiem, pastāv, tomēr 
šāda veida un mērķa telpas 
un šāda veida 
komercdarbība ir ļoti 
specifiska. 
 
Šī joma tālāk jāpēta audita 
ietvaros. 
 
 
 
Risks, ka Sabiedrības 
funkcija sava vai nomāta 
nekustamā īpašuma 

    Komercnoslēpums 
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 Nomāto un iznomāto objektu saraksts ir pieejams VNI mājaslapā 

https://www.vni.lv/lat/kapitalsabiedribu_publiceta_informacija/iznomatie_nekustamie_ipasumi/ 
un sakrīt ar RCT sniegto informāciju par objektiem. 
 
Gan telpu, gan zemes nomas līgumi saistīti ar tirdzniecības atbalsta pasākumiem. Telpu nomas 
līgumos minēti sekojoši mērķi: biroja telpas, palīgtelpas, telpas ražošanai vai produktu apstrādei. 
 
Zemes nomas līgumos kā pamata mērķis norādīts: “Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu 
apsaimniekošanai”. Atsevišķi nelieli zemes gabali ir iznomāti rampas apsaimniekošanai, un viens 
gabals - arī nelielai autostāvvietai. 
Ar telpu nomu nodarbojas daudzi uzņēmumi, bet zemes noma tirdzniecībai faktiski netiek piedāvāta 
un RCT nekonkurē tirgū. 
 
Pēc Sabiedrības veiktās analīzes un RD nodrošinātajiem datiem Rīgas administratīvajā teritorijā 
mazumtirdzniecības sektorā darbojas: 
• tirgi; 
• iepirkšanās centri un lielveikalu ķēdes; 
• individuālie pārtikas un saimniecības preču veikali. 
 
Rīgas teritorijā izvietoti vismaz 16 tirgus laukumi, vairāk nekā 140 lielveikalu ķēžu veikali un vairāk 
kā 10 iepirkšanās centri.   
Bez Sabiedrības apsaimniekotajiem tirgiem Rīgā pašvaldība tirgus statusu ir piešķīrusi Lubānas 
tirgum (Lubānas ielā 113a), Zolitūdes tirgum (J.Endzelīna ielā 11), Rumbulas tirgum (Maskavas ielā 
450), Dreiliņu tirgum (A.Deglava ielā 151), Purvciema tirgum (Stirnu ielā 21), Dammes tirgum 
(Dammes ielā 36a), Juglas tirgum (Brīvības gatvē 409), Čiekurkalna tirgum (Ropažu ielā 70), 
Ziepniekkalna tirgum (K.Čakstes gatvē 70), Vecmīlgrāvja tirgum (A.Dombrovska ielā 67), Ķengaraga 
tirgum (Maskavas ielā 250a). 
 
Telpu nomai Rīgā tirdzniecībai/veikaliem tiek piedāvātas plaša spektra telpas, sākot no lielām telpām 
lielveikalos un citur. 
 
Tirgus analīze: 

izīrēšana un pārvaldīšana 
konkurē ar tirgus 
dalībniekiem un ietekmē 
tirgu, pastāv, tomēr 
piedāvājumam, ko sniedz 
RCT, nav precedentu – šāda 
veida telpas tirgū nav 
pieejamas citur, izņemot 
dažus lielveikalus. 
 
Šī joma tālāk jāpēta audita 
ietvaros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vni.lv/lat/kapitalsabiedribu_publiceta_informacija/iznomatie_nekustamie_ipasumi/
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Cenas telpu nomai tirgū atšķiras būtiski, atkarībā no to atrašanās vietas. Telpu nomas maksas ir no 5 
Eur līdz 30 Eur m2.  
Izpētot sludinājumus, secināms, ka RCT piedāvātās tirdzniecības vietu nomai ir salīdzinoši dārgas: tās 
pieejamas gan par 80 Eur, gan 40 Eur m2, neskaitot komunālos pakalpojumus un citas izmaksas. 
 
Ņemot vērā Rīgas Centrāltirgu izmēru un to, ka apmeklētāji ierodas tirgū veikt salīdzinoši apjomīgus 
pirkumus, individuālie pārtikas un saimniecības preču veikali nav uzskatāmi par tiešiem 
konkurentiem, jo to apmeklētāji pārsvarā pērk konkrētu preci vai produktu. 
 
Sabiedrības darbībai pastāv divu veidu konkurence: 
1) konkurence par klientiem – nomniekiem, kas nodrošina pieprasījumu pēc Sabiedrības 
tirdzniecības platībām un nodrošina Sabiedrības ieņēmumus. Ņemot vērā tirgus teritoriju specifiku, 
par tiešiem konkurentiem šeit uzskatāmi faktiski tikai citi tirgus laukumi Rīgā; 

2) konkurence par klientiem – apmeklētājiem, kas nodrošina pieprasījumu pēc Sabiedrības 
tirdzniecības platībām un objektos tirgotajām precēm. Šajā gadījumā par konkurentiem uzskatāmi ne 
tikai citi tirgus laukumi, bet arī iepirkšanās centri (lielveikalu ķēdes). 
 
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (iekļauta nomas ieņēmumos): 
Rīgas Centrāltirgus teritorijā tiek piedāvātas trīs noliktavas:  
1.TC AUSMA, platība 12,5 m2 ar cenu 6 EUR/m2 mēn. + 1EUR apsaimniekošanas maksa; 
2. Spīķeru iela 5,28 m2, cena 5 EUR/m2 mēn. + 1EUR apsaimniekošanas maksa; 
3. Pūpolu iela 14, 366 m2, cena 1.5 EUR/m2 mēn + komunālie maksājumi + 0,7 EUR apsaimniekošana. 
 
Saskaņā ar RCT Tirdzniecības organizēšanas nodaļas veikto analīzi un salīdzinājumu pieejama 
informācija, ka: 
 
Rīgā ir vismaz 3 lieli uzņēmumi, kuri piedāvā noliktavas-saldētavas ar dažādiem temperatūras 
režīmiem un platību, bet cenas nav zināmas (tikai pēc pieprasījuma). Uz doto brīdi tiek piedāvātas 
divas noliktavas-saldētavas Rīgas centrā: 

1. Centrāltirgus 5, platībā no 3 m2 ar cenu 23 EUR/m2 mēn. + komunālie maksājumi; 

2. Artilērijas iela 40, platībā 44 m2, cena 6,5 EUR/m2 mēn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risks, ka Sabiedrības 
funkcija uzglabāšanas un 
noliktavu saimniecība 
konkurē ar tirgus 
dalībniekiem un ietekmē 
tirgu, ir neliels un 
ierobežots, jo RCT tirgū 
piedāvātais apjoms ir 
neliels un pat netiek 
atsevišķi norādīts kopējā 
apjomā. 
  
Šo veidu tālāk pētīt nav 
paredzēts. 

    Komercnoslēpums 

    Komercnoslēpums 
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Tirdzniecības vietas Rīgas centrā: 
Rīgas centrā ir ļoti daudz tirdzniecības telpu piedāvājumu, taču aprēķinam izmantotas vietas ar 
platību līdz 50 m2. Visas telpas aprīkotas ir ar visām komunikācijām, izvietotas labā atrašanas vietā, 
un vairākās no tām veikts kvalitatīvs remontu. Vidēja cena ir 8,44 EUR/m2 mēnesī. Viszemākā cena ir 
3,98 EUR/m2 mēn., visaugstākā – 17,03 EUR/m2 mēnesī (tās atrodas Lielveikalā Rimi Alojas kvartālā).  
Atsevišķi izcelti 3 sludinājumi: 

1. Spīķeru iela 5, platībā 71 m2, ar visām komunikācijām un pēc remonta. Cena 7.04 EUR/m2 

mēn. + komunikācijas maksa + 1.5 EUR  apsaimniekošanas maksa + NĪ nodoklis  

2. Kr.Valdemāra iela 77, kiosks-kafejnīca ar platību 30 m2, ar visām komunikācijām, cena 1000 

EUR mēnesī + komunālie maksājumi  

3. Centrāltirgus 3, platība 30 m2, cena 25 EUR/m2 mēn. + komunālie maksājumi + 2,45 EUR/m2 
apsaimniekošanas maksa  

R22 Ēku 
uzturēšanas un 
ekspluatācijas 
darbības 

Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības Sabiedrība kā pakalpojumu nesniedz. 
Vienīgais, kas varētu ietilpt šajā komercdarbības veidā, ir Siltuma un ūdens nodrošināšana. Tomēr šajā 
gadījumā 2% RCT ieņēmumu veidojas, alocējot/sadalot un piestādot rēķinus par telpu apsildi un 
ūdeni, kuru izmaksas pats RCT samaksā šo pakalpojumu nodrošinātājiem Rīgas Siltumam un Rīgas 
Ūdenim. 

Risks, ka Sabiedrība 
komercdarbības sfēra Ēku 
uzturēšanas un 
ekspluatācijas darbības 
konkurē ar tirgus 
dalībniekiem, nepastāv, un 
tā neietekmē tirgu, jo 
Sabiedrība pati šādus 
pakalpojumus 
nenodrošina un neveic. 

R23 Elektroenerģi-
jas apgāde, 
sadale, 
tirdzniecība  

Elektroenerģijas apgāde, sadale, tirdzniecība, līdzīgi kā Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas 
darbībās iekļautie siltuma un ūdens nodrošināšanas pakalpojumi, tiek alocēti no izdevumiem rēķinos, 
kurus piestāda pakalpojumu sniedzējs. Lai gan apjoms ieņēmumu kopējā daudzumā - ap 10% - nav 
mazs, tomēr šī nevar tikt uzskatīta par tirdzniecību un komercdarbību. 

Risks, ka Sabiedrība 
komercdarbības sfēra 
Elektroenerģijas apgāde, 
sadale, tirdzniecība 
konkurē ar tirgus 
dalībniekiem, nepastāv, un 
tā neietekmē tirgu, jo 
Sabiedrība pati šādus 

    Komercnoslēpums 
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pakalpojumus 
nenodrošina un neveic. 

R24 Atkritumu 
savākšana 

Atkritumu izvešanas pakalpojumus Sabiedrība neveic, bet, līdzīgi kā citus komunālos 
pakalpojumus, alocē/sadala nomniekiem saskaņā ar saņemtajiem rēķiniem proporcionāli telpu 
apjomam vai precīzi noteiktajam objektam. Alocētais/sadalītais apjoms nesasniedz pat 1% no kopējā 
apgrozījuma. 

Risks, ka sabiedrība 
komercdarbības sfēra 
Atkritumu savākšana 
konkurē ar tirgus 
dalībniekiem, nepastāv, un 
tā neietekmē tirgu, jo 
Sabiedrība pati šādus 
pakalpojumus 
nenodrošina un neveic. 

R25 Kravu 
iekraušana un 
izkraušana 

Šāds komercdarbības veids faktiski netiek veikts. Risks, ka sabiedrība 
komercdarbības sfēra 
Kravu iekraušana un 
izkraušana konkurē ar 
tirgus dalībniekiem, 
nepastāv, un tā neietekmē 
tirgu, jo Sabiedrība pati 
šādus pakalpojumus 
nenodrošina un neveic. 

R28 Uzkopšanas 
darbības 

Šāds komercdarbības veids faktiski netiek veikts.  
Esošais personāls nodrošina telpu uzkopšanu tirgus teritorijā. 

Risks, ka sabiedrība 
komercdarbības sfēra 
Uzkopšanas darbības 
konkurē ar tirgus 
dalībniekiem nepastāv un 
tā neietekmē tirgu, jo 
Sabiedrība pati šādus 
pakalpojumus 
nenodrošina un neveic. 

R27 Vēsturisku 
objektu un 

Pieņemot, ka vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbībā varētu ietilpt: 

Ieņēmumi pa gadiem Eur  
2020 
plāns 

2019 
fakts 

2018 
fakts 

Risks, ka sabiedrība 
komercdarbības sfēra 
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līdzīgu 
apmeklējuma 
vietu darbība 

07.04. Suvenīrmonētu pārdošana 2011 918 599 

07.05. Ieņēmumi no Informācijas centra 0 523 0 

07.06. Ieņēmumi  no atlīdzības par autostāvvietu 0 667 0 

07.07. Ieņēmumi no gadatirgus 0 5540 0 

 
Šajā jomā Sabiedrības ieņēmumi pa gadiem ir pavisam nelieli un nebūtiski. 
Turklāt šāda darbība nerada konkurenci. 

Vēsturisku objektu un 
līdzīgu apmeklējuma 
vietu darbība ietekmē 
tirgu, ir neliels un 
ierobežots, jo RCT tirgū 
piedāvātais apjoms ir 
neliels. 
  
Šo veidu tālāk pētīt nav 
paredzēts. 
 

R28 Reklāmas 
pakalpojumi 

Ieņēmumu pārskatā reklāmas pakalpojumi ielikti postenī:  
07.03. Apdrošināšana PL/inventāra noma reklāmas izvietošana. 
Arī šie ieņēmumi gada ietvaros ir 0% no kopējā apgrozījuma - vidēji ap 25 000 Eur. 
 
Tā kā Sabiedrība reklāmas izveidi nepiedāvā, tad esošie reklāmas izvietošanas pakalpojumi balstās uz 
pašu pārdevēju sagatavotas reklāmas izvietošanas RCT īpašumā. Šādu līgumu nav daudz un tie saistīti 
ar esošo klientu reklamēšanu. 

Risks, ka sabiedrības 
funkcijas/pakalpojumi 
reklāmas jomā ietekmē 
tirgu, ir neliels un 
ierobežots, jo RCT tirgū 
piedāvātais apjoms ir 
neliels. 
  
Šo veidu tālāk pētīt nav 
paredzēts. 

 

5.6. Investīciju plānošana, finanšu resursu piesaiste un aizņēmumu finanšu 

vadība 

NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
R29 Sabiedrības 

finansēšanas 
modelis, 

Ir norādes no Rīgas domes, ka papildus finansējums šobrīd nav pieejams kapitālieguldījumiem. 
Saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas 2019. gada 29. maija sēdes lēmumu 2 ERAF un 

Esošā stratēģija iekļāva 
gandrīz visu esošo objektu 
attīstību bez atbilstoša 
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finanšu 
piesaiste un 
stratēģiskās 
iniciatīvas 

Rīgas domes līdzfinansētie projekti, kas paredzēja investīcijas arī Sabiedrības pārvaldītajos objektos, 
ir apstādināti, kas radījis nepieciešamību pārskatīt esošo investīciju stratēģiju. 
Ņemot vērā atsevišķu ēku un būvju slikto tehnisko stāvokli un būvniecības nozares izmaksu būtisku 
pieaugumu pēdējos gados, pastāv risks, ka bez detalizētas tehniskās izvērtēšanas līdz šim apzinātās 
un plānotās investīcijas būs nepietiekamas vai arī būtiski pieaugs (spriežot pēc pieredzes un detalizēta 
tehniskā izvērtējuma, iespējams nepieciešamo izmaksu pieaugums vairāk nekā 30% - 100% apmērā).  
 
Rīgas domes galvojuma saņemšana ir ierobežota, un, lai to saņemtu, ir nepieciešams skaidri definēt 
prioritātes, veikt investīciju aprēķinu un sagatavot tehniski ekonomisko pamatojumu (skaidrojot arī 
potenciālās remontdarbu atlikšanas sekas konkrētos objektos, kuru tehniskais stāvoklis ir vērtējams 
kā slikts). 
Šobrīd Sabiedrība plāno 2 veidu nākotnes Stratēģiskās attīstības un finansēšanas modeļus: 

1. Izmantojot tikai pašu līdzekļus no pamatdarbības, kas vidēji gadā veido aptuveni Eur 1,5 milj. 
(skatīt 2020. gada investīciju plānu – 6.pielikums). Šī brīža izstrādātie investīciju plāni tiks 
pārskatīti, ņemot vērā būtisku ieņēmumu samazinājumu sakarā ar Covid-19 izraisīto ārkārtas 
situāciju un ekonomisko krīzi valstī. 

2. Piesaistot banku finansējumu prioritāro projektu realizēšanai (attiecīgi ietaupot ilgtermiņā 
līdzekļus kapitāliem remontiem). 

 
Ņemot vērā, ka Covid-19 izraisītā ekonomiskā krīze ir radījusi situāciju, kurā būtiski kritušies AS 
“Rīgas Centrāltirgus” nomnieku ieņēmumi, kas tiešā veidā ietekmē arī AS “Rīgas Centrāltirgus” 
ieņēmumus, Sabiedrības Stratēģijas abu finansēšanas modeļu aprēķins un investīciju projektu 
saraksts tiks izstrādāts pēc ārkārtas situācijas beigām, kad būs veikts zaudējumu aprēķins un pieejami 
dati finanšu plūsmas prognozei. Uz doto brīdi finanšu plūsmas un iespējamo investīciju prognožu (t.sk. 
investīciju objektu saraksta) izstrāde nav iespējama un nebūtu pamatota. Būtiski ņemt vērā arī 
ārkārtas situācijas ietekmi uz esošajiem nomniekiem, jo ekonomiskā krīze var ietekmēt nomnieku 
attīstības plānus vai finanšu iespējas nomāt konkrētus objektus, tādējādi tieši ietekmējot Sabiedrības 
attīstības plānus attiecībā uz vienu vai otru investīciju objektu.  
 
Šobrīd Sabiedrība nav noteikusi kopējo ārējā finansējuma apjomu, kas būs nepieciešams. Esošie 
aprēķini, kas paredzēja 32 miljonus eiro, tika veikti aptuveni.  

investīciju atdeves 
aprēķina, pieņemot, ka 
kredītiestādes būs 
ieinteresētas piešķirt 
kredītlīdzekļus pašvaldības 
kapitālsabiedrībai. Mainīgā 
situācija banku attieksmē 
pret pašvaldības 
kapitālsabiedrībām radīja 
situāciju, kurā  finansējuma 
saņemšanai tika izvirzītas 
papildu prasības. 
 
Audita tālākajā posmā tiks 
vērtēts, kā tiek nodrošināts, 
ka jaunās Stratēģijas 
projekts gan versijā 1, gan 
versijā 2 ir pietiekami 
pamatots. 

    Komercnoslēpums 
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Kopš 2018. gada sākuma, kad tika veikta stratēģijas izstrāde, būtiski ir mainījušās būvniecības u.c. 
izmaksas, kā arī tobrīd investīciju plānā pārdroši tika iekļauti gandrīz visi RCT objekti, ņemot vērā 
Latvijas ekonomikas izaugsmes rādītājus un kredītiestāžu iespējas piešķirt kredītlīdzekļus attīstības 
projektu īstenošanai. 
Veicot investīciju plāna izstrādi pēc Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas beigām, finanšu aprēķini 
tiks veikti ar mērķi noteikt nepieciešamā ārējā finansējuma apmēru, lai nodrošinātu konkrētu 
investīciju objektu attīstību, reāli izvērtējot projektu īstenošanas termiņus un citus riskus. 
 
Papildus jāņem vērām, ka esošā stratēģija būs spēkā līdz 2022. gadam, kas nozīmē, ka 2021. gada 
beigās tiks uzsākts darbs pie nākamā perioda 2023.-2027.g. stratēģijas izstrādes. Stratēģijā līdz 2022. 
gadam (gan vienā, gan otrā variantā) būs iekļauti būtiskākie objekti. 
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5.7. Iepirkumu vadība 

NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
R30 Iepirkumu 

plānošana un 
kontrole 

Iepirkumu veikšanas process identificēts kā viens no augsta riska procesiem, ņemot vērā, ka tā 
ietvaros tiek nodrošināta lielākās Sabiedrības naudas līdzekļu daļas izlietošana. Audita pirmajā 
posmā tika veikta sekundārās informācijas analīze par visām aktivitātēm publisko iepirkumu jomā, 
ņemot vērā to apjomu un sarežģītību. Tika izanalizēta pieejamā publiskā informācija vietnēs 
www.iub.gov.lv un www.eis.gov.lv un salīdzināta ar to informāciju, ko sniedza Sabiedrība par 
saviem iepirkumiem, kā arī ar to, kas publicēta Sabiedrības tīmekļvietnē www.rct.lv. Tika izskatīti 
Sabiedrības iepirkumu plānošanas dokumenti, iepirkumu un līgumu reģistri, amatu apraksti.  
Iepirkumu procesa novērtējuma mērķis ir pārliecināties, vai laika periodā no 2017. gada 1. janvāra 
līdz 2019. gada 31. decembrim iepirkumu sistēmas process Sabiedrībā tiek organizēts tā, lai: 

1. ievērotu normatīvo aktu prasības; 
2. nodrošinātu pietiekamu un efektīvu kontroles vidi, atbilstošu, taču vienlaikus arī nelielu un 

efektīvu iepirkumu sistēmā nodarbināto struktūru, pienākumu un atbildības sadalījumu, kā 
arī kontroles pasākumu īstenošanu; 

3. apzinātu un novērtētu iespējamos riskus, kā arī novērtētu risku mazināšanas pasākumu 
efektivitāti saistībā ar iepirkumu pretendentu prasību iespējamo nepamatotību, iepirkumu 
iespējamo sadalījumu, iepērkamo pakalpojumu iespējamo pārklāšanos ar Sabiedrībā 
nodarbināto veicamajiem pienākumiem, u.c.; 

4. sasniegtu iepirkumu sistēmas mērķus: nodrošinātu iepirkumu atklātumu, piegādātāju brīvu 
konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, Sabiedrības resursu efektīvu 
izmantošanu. 

 
Izvērtējamajā periodā iestādei ir bijuši 159 iepirkumi, no kuriem 33 (21%)  ir pārtraukti un 15  (9%) 
ir izbeigti. 
Iestāde norāda, ka pārtrauktie iepirkumi bieži ir saistīti ar nepieciešamību izdarīt grozījumus 
tehniskajā specifikācijā, pārāk augstu pretendentu piedāvāto līgumcenu, tāpat ir arī gadījumi, kad 
vienīgais pretendents atsacījies slēgt līgumu, pretendenti neatbilst nolikuma prasībām, kā arī citi 
iemesli. Tāpat atsevišķas iepirkuma procedūras ir pārtrauktas, jo netiek saņemti piedāvājumi 
vispār. Jānorāda, ka kopumā pārtraukto un izbeigto iepirkumu īpatsvars auditējamā periodā ir 31%, 
kas veido trešo daļu no kopējā īstenoto iepirkuma procedūru skaita un ir vērtējams kā augsts. Liels 
pārtraukto un izbeigto iepirkumu skaits norāda uz iespējām uzlabot administratīvo darbību. Lielāka 

Pārbaužu ietvaros 
konstatētajām nepilnībām 
un risku mazināšanai 
sniegti konkrēti ieteikumi. 
Tālāka jomas analīze netiks 
veikta. 
 
 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.eis.gov.lv/
http://www.rct.lv/
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vērība jāpievērš tehnisko specifikāciju kvalitatīvai sagatavošanai un tirgus izpētei, nosakot 
paredzamo līgumcenu. Jāatzīmē, ka 2019. gadā pārtraukto un izbeigto iepirkumu skaits ir 8 
procedūras, kas, raugoties uz kopējo īstenoto iepirkumu skaitu - 45, veido 18%, kas vērtējama kā 
pozitīva tendence, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, līdz ar to var secināt, ka pie šī 
problēmjautājuma tiek strādāts. 
No 159 iestādē veiktajiem iepirkumiem lielākā daļa – 102 iepirkumi  - sadalījumā pēc to procedūras 
ir iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā (“Mazie iepirkumi”), tāpat 55 iepirkumi pēc 
to procedūras ir atklātie konkursi. Apskatītajā laika periodā ir bijušas tikai 2 sarunu procedūras. 
 
Iepirkumu sistēma 
Iestādes iepirkumu sistēma tiek balstīta uz Publisko iepirkumu likumu un iekšējiem noteikumiem 
“Par “AS Rīgas Centrāltirgus” iepirkumu veikšanas kārtību”. 
 
Izskatot AS “Rīgas Centrāltirgus” iepirkumu veikšanas kārtību, konstatēts, ka vispārīgi minētajā 
dokumentā ir nodrošināta pietiekami skaidra iepirkumu veikšanas kārtība, t.sk. arī attiecībā uz 
zemsliekšņu iepirkumiem, tādējādi nodrošinot vienotu pieeju, kādā tiek izvēlēts piegādātājs 
iepirkumiem, kuriem nav piemērojamas Publisko iepirkumu likuma normas. Tomēr atsevišķos 
punktos būtu nepieciešami precizējumi, lai novērstu sekojošas konstatētās nepilnības: 
 

• 16.punktā veiktais uzskaitījums neatbilst PIL aktuālajai redakcijai, piemēram, nav ietverta 
likuma PIL 2.pielikuma pakalpojumu kategorija, konkursa procedūra ar sarunām, u.c. 

• Cenu aptauju veikšanas ietvaros kopā ar cenu aptaujas atskaiti vai ziņojumu, ja cenu aptauja 
objektīvu apstākļu dēļ netiek veikta, netiek parakstīts neieinteresētības apliecinājums. 
Likums arī neparedz šāda apliecinājuma obligātu parakstīšanu zemsliekšņa iepirkumiem. 
Tomēr būtu ieteicams, lai atbildīgās personas šādu apliecinājumu parakstītu vai nu 
vienreizēji, uzņemoties noteiktos amata pienākumus cenu aptauju veikšanā, vai arī 
individuāli pie katras cenu aptaujas, tādējādi samazinot interešu konflikta risku arī 
zemsliekšņu iepirkumos. 

• 40.3.punkts – norādīts komisijas locekļu minimālais sastāvs, bet nav norādes par 
paplašināto sastāvu ar minimālo komisijas locekļu skaitu - 5 komisijas locekļi, kas 
nepieciešams, ja paredzamā līgumcena pārsniedz 1’000’000 (PIL 24.panta trešā daļa).  
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• 41.1.punkts paredz komisijas tiesības grozīt iepirkuma dokumentāciju, bet tas ir pretrunā 

ar PIL, kas atsevišķos gadījumos ierobežo (piem., iepirkumi saskaņā ar PIL 9.pantu, sarunu 
procedūras pēc atklāta konkursa izbeigšanas, u.c.) grozījumu veikšanu. Tādējādi būtu 
precizējams, ka grozījumi pieļaujami PIL noteiktos gadījumos un kārtībā. 

• 41.4. punkts paredz tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents 
atsakās slēgt līgumu. Būtu precizējams atbilstoši PIL regulējumam, kas ierobežo šādu 
iespēju līdz otrai reizei, paredzot pienākumu pārtraukt iepirkumu ja arī otrs izvēlētais 
pretendents atsakās slēgt līgumu. 

• 41.5. punkts paredz komisijas tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem. Šādas tiesības 
PIL neparedz, lai izbeigtu konkursu bez rezultāta, jāpastāv 2 nosacījumiem: 1) nav saņemti 
piedāvājumi, 2) saņemtie piedāvājumi neatbilst prasībām. Savukārt pārtraukt iepirkumu 
pēc piedāvājumu saņemšanas komisija var jebkurā laikā, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
Attiecīgi - komisijai var būt tiesības nevis atteikties no visiem piedāvājumiem, bet pārtraukt 
vai izbeigt iepirkumu atbilstoši PIL regulējumam. 

• 41.7. punkts - pretrunā ar PIL, kas nosaka, kādā gadījumā piedāvājums noraidāms/tālāk 
nevērtējams. 

• 41.8. punkts -  nav korekts formulējums. Komisijai nav tiesību veikt nekādus labojumus pašā 
piedāvājumā, bet gan ir tiesības veikt piedāvātās cenas pārrēķinu, ja ir konstatētas 
aritmētiskas kļūdas. Turklāt aritmētisko kļūdu labošanai nav jāsaņem piekrišana no 
pretendenta, bet saskaņā ar PIL pretendents tikai jāinformē, ka tas ticis darīts. 

• 42.1.punkts - likums paredz publikāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv ), 
kas ir pasūtītāja pircēja profils jau no 2019. gada 1. janvāra.  Jānorāda, ka ar pārejas 
noteikumiem  ir atlikta piedāvājumu saņemšana EIS atsevišķām pasūtit̄āju grupām (t.sk. 
Iestādei), taču norma par pircēja profilu EIS ari ̄attiecib̄ā uz PIL 9. un 10. panta iepirkumiem 
ir spēkā kopš 2019. gada 1. janvāra. Tādējādi informācija un iepirkuma dokumentācija ir 
publicējama EIS, taču piedāvājumus atsevišķos gadij̄umos lid̄z PIL pārejas noteikumu 3. 
punkta 5. un 6. apakšpunktā noteiktajiem termiņiem var saņemt ārpus EIS. Šajos gadījumos 
pasūtit̄ājs izmanto iepirkuma profilu, uz kura pamata veidotie iepirkumi neparedz 
piedāvājumu iesniegšanu EIS.  

• 42.4.punkts PIL 9.panta iepirkuma gadījumā nekāda informācija par saņemtajiem 
piedāvājumiem nav izpaužama līdz lēmuma pieņemšanas brīdim. 

http://www.eis.gov.lv/
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• 47. un 48.punktā ir vienāds regulējums, nav saprotama atšķirība, kādos gadījumos atšķiras 

paraksta tiesības valdei iepirkumos līdz un virs 15000 EUR. 
 
Reģistri 
Iestādē kopš 2019. gada tiek vests Iepirkumu reģistrs, kurā atspoguļota aktuālā informācija par 
uzsāktajām iepirkumu procedūrām, t.sk. norādot informāciju par lēmumu pieņemšanu, iepirkumu 
izsludināšanu, vērtēšanu u.c. detalizētu informāciju par iepirkuma ietvaros veicamajām darbībām 
un izpildes termiņiem, kas ir ļoti pozitīvi vērtējams, jo būtiski sekmē procesuālo termiņu 
ievērošanas kontroles efektivitāti. 
Ne Iepirkumu reģistrā, ne Iepirkumu plānā līdz 2020. gadam netika atspoguļota informācija par 
pirkuma līgumiem, kuru slēgšanai iepirkumu procedūra atbilstoši normatīvajam regulējumam nav 
jāpiemēro, piemēram, zemsliekšņu iepirkumiem vai PIL 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem 
u.c., kuru līgumiem, sasniedzot noteiktu līgumcenas slieksni, iepirkuma procedūra būtu jāveic. No 
2020. gada tiek atsevišķi reģistrēti zemsliekšņu iepirkumi, tomēr iepirkumu plānā tie nav iekļauti, 
jo, pēc iepirkumu daļas vadītājas teiktā, ir grūti prognozēt katru vajadzību. Neveicot uzskaiti par 
šādiem pirkumiem, kuriem, sasniedzot noteiktu līgumcenas slieksni, jāpiemēro attiecīgas iepirkumu 
procedūras, pastāvēja liels risks, ka kopējā šādu pirkumu summa varētu pārsniegt noteikto slieksni, 
tādējādi būtu uzskatāms, ka visi minēto preču vai pakalpojumu līgumi būtu noslēgti bez iepirkuma 
procedūras piemērošanas. 
 
Iepirkumu plāns 
Iestādē tiek izstrādāts un aktualizēts katra kalendārā gada iepirkumu plāns, tomēr Iepirkumu plānā 
nav iepirkumu priekšmetu sadalījuma par preču/pakalpojumu grupām, nav arī norādīts CPV kods, 
līdz ar to nav skaidri saprotams, pēc kādiem apsvērumiem katram iepirkumam plānota 
piemērojamā procedūra, t.i., vai ir ņemts vērā CPV kods u.c. pazīmes, kas norāda, ka iepirkumi 
klasificējami kā līdzīgi, ar vienādu tirgus dalībnieku loku. 
Lai pārliecinātos, ka nav neuzrādītu iepirkumu, tika izskatīts iestādes veikto maksājumu izraksts 
par 2017.- 2019. gadu. Iepirkumu jomas audita ietvaros netika vērtēti maksājumi, kuru izlietojuma 
veikšanas kārtību neregulē publisko iepirkumu normatīvais regulējums, t.sk. arī izņēmumi attiecībā 
uz Publisko iepirkumu likuma piemērošanu.  Izvērtējot kopējo iepirkumu plānu un testa gadījumus, 
netika konstatētas pazīmes, kas liecinātu par sistēmisku iepirkumu sadalījumu. 
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Atsevišķi konstatējumi: 

• 08.01.2019. veikts maksājums 11918,50 EUR (9850 EUR bez PVN) SIA JMA AQUA par metāla 
arku un dekorēšanu, un 27.09.2019. veikts maksājums 4561,70 EUR (3770 EUR bez PVN) 
SIA JMA AQUA apmērā par arkas dekorēšanu. Ņemot vērā, ka abiem maksājumiem ir līdzīgs 
iepirkuma priekšmets, kā arī viens izpildītājs (tātad arī viens tirgus dalībnieku loks), 
plānojot šādu iegādi kalendārā gada ietvaros, būtu piemērojams iepirkums pēc PIL 9.panta, 
jo kopējā līgumcena pārsniedz 10’000 EUR. Arī pie nosacījuma, ka pasūtītājs septembrī 
veikto iegādi nebija plānojis, identificējot šādu vajadzību, bija jāizvērtē citi līdz tam brīdim 
veiktie līdzīgie pirkumi un jaunajai iegādei jāpiemēro atbilstoša iepirkuma procedūra. 

 
Ieteikumi: 

1. Ierosinām precizēt AS “Rīgas Centrāltirgus” iepirkumu veikšanas kārtību, pēc iespējas 
novēršot auditoru identificētās nepilnības. 

2. Ierosinām papildināt Iepirkumu plānu 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. 

 
R31 Iepirkumu 

procedūras 
atbilstība 

Kopumā audita periodā no 01.01.2017. līdz 31.12.2019. ir veikti 159 iepirkumi atbilstoši Publisko 
iepirkumu likumam.  Audits izskatīja www.iub.gov.lv,  www.eis.gov.lv,  kā arī Iestādes tīmekļvietnē 
www.rct.lv pieejamo informāciju.  
Jānorāda, ka Pasūtītāja tīmekļvietnē, kas bija pircēja profils līdz 2019. gada 1. janvārim, jānodrošina 
informācijas publicēšana atbilstoši PIL prasībām, piemēram, PIL 9.panta četrpadsmitā daļa nosaka, 
ka triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par 
iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un sniedz tiem šā panta trīspadsmitajā daļā 
minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūta minēto lēmumu, kā arī savā pircēja profilā 
nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šā panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam. 
Iestāde savā tīmekļvietnē nav nodrošinājusi piekļuvi minētajam lēmumam, tajā atrodama tikai 
vispārīga informācija par līgumslēdzēju un līguma summu. Norādām, ka Iestādes lēmums publiskā 
iepirkumā ir uzskatāms ar administratīvo aktu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 1.panta 
trešo daļu, tādējādi lēmumam, ko pasūtītājs pieņem PIL 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam, 

Pārbaužu ietvaros 
konstatēto nepilnību 
novēršanai un risku 
mazināšanai sniegti 
konkrēti ieteikumi. Tālāka 
jomas analīze netiks veikta. 
 

Komercnoslēpums 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.eis.gov.lv/
http://www.rct.lv/
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jāsatur visas tās administratīvā akta sastāvdaļas, ko paredz Administratīvā procesa likums un 
Publisko iepirkumu likums, t.sk. minētā lēmuma saturs jāpublicē pircēja profilā. 
Tāpat arī jāatzīmē, ka saskaņā ar PIL pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs 
pamatojums. Savukārt šāda lēmuma pamatojums atbilstoši PIL un Administratīvā procesa likumam 
ir jānorāda pieņemtajā lēmumā. Konstatēts, ka atsevišķos gadījumos, piemēram, iepirkumos ID 
Nr.RCT 2019/4-I, ID Nr. RCT 2018/37-I un ID Nr.RCT 2018/31-I, publikācijā IUB par iepirkuma 
pārtraukšanu ir ietverta vispārīga norāde “Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 
piecpadsmito daļu (…Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam 
ir objektīvs pamatojums….)”, kas neatbilst prasībām, jo nav norādīts, kāds tieši ir objektīvais 
pamatojums iepirkuma pārtraukšanai, tādējādi nav nodrošināta normatīvo prasību ievērošana, 
neievērojot arī atklātuma principu. 
Konstatēts, ka atsevišķos gadījumos nav ievērotas arī prasības attiecībā uz iepirkumu procedūras 
rezultātu publicēšanu IUB, tā piemēram, konstatēts, ka iepirkums ID Nr.RCT 2018/3-AK ir izbeigts, 
par ko publicēta informācija pasūtītāja tīmekļvietnē, bet IUB PVS sistēmā publikācija par iepirkuma 
izbeigšanu nav. Tādējādi radusies situācija, kur oficiāli iepirkums nav izbeigts, bet paralēli 
izsludināts jauns ar ID Nr. RCT 2018/4-AK. 
 
Papildus veikta detalizēta izlases veida iepirkumu pārbaude. Izlase balstīta uz auditoru profesionālo 
spriedumu, kuru ietekmēja sekojoši principi: 

- Iestādes lielākie iepirkumi; 
- Iepirkumi, kuru līgumcena bija ļoti tuva vai pārsniedza plānoto iepirkuma apjomu; 
- Iepirkumi, kuriem bija pieteicies vai par kvalifikācijas prasībām atbilstošu atzīts tikai 

viens pretendents; 
- Pārtrauktie vai izbeigtie un atkārtoti izsludinātie iepirkumi; 
- Iepirkumi, kas atbilda lielākajām izmaksātajām summām saskaņā ar grāmatvedības 

uzskaites datiem; 
- Iepirkumi, par kuriem kādā no iepirkuma posmiem saņemta sūdzība IUB. 

Izlases kopu veidojot, tika ņemts vērā arī apstāklis, ka par iepirkumu organizēšanu atbildīgo 
darbinieku sastāvs no 2019. gada pilnībā mainījies, līdz ar to lietderīgi izvērtēt procesus un darbības 
efektivitāti pēdējā gada laikā, identificējot uzlabojamos aspektus, kas būtu attiecināmi uz esošo 
personāla sastāvu/organizatorisko kārtību. Šie iepirkumi bija:  
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Izvēlētā izlases kopa detalizētām pārbaudēm 

Nr. ID Nr. Nosaukums 
A RCT 2018/4-AK AS “Rīgas Centrāltirgus” Gastronomijas paviljona 

tirdzniecības zāles atjaunošana, tirdzniecības mēbeļu un 
aukstuma apgādes vitrīnu iegāde, montāža un apkope 

B RCT 2019/08-AK AS “Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās 
publicitātes nodrošināšana medijos 
  

C RCT 2019/13-AK 
 

Jaunu vieglo automašīnu noma operatīvajā līzingā 
 

 
Detalizēts izvērtējums pieejams Pielikumā Nr.5. 
2018. gadā konstatētas dažas neatbilstības PIL prasībām saistībā ar iepirkuma pārtraukšanu un 
informācijas publiskošanu. Tomēr jāatzīmē, ka no 2019. gada vērojami ievērojami uzlabojumi 
iepirkumu procesuālo darbību plānošanā uz organizēšanā Sabiedrībā, līdz ar to secināms, ka 
Sabiedrība šim problēmjautājumam ir pievērsusi uzmanību un rīkojusies situācijas uzlabošanai, 
t.sk. nodrošinot efektīvāku kontroli, pārskatāmību un atklātību. 
Sabiedrībā kopš 2019. gada tiek vests Iepirkumu reģistrs, kurā atspoguļota aktuālā informācija par 
uzsāktajām iepirkumu procedūrām, t.sk. norādot informāciju par lēmumu pieņemšanu, iepirkumu 
izsludināšanu, vērtēšanu u.c. detalizētu informāciju par iepirkuma ietvaros veicamajām darbībām 
un izpildes termiņiem, kas ir ļoti pozitīvi vērtējams, jo būtiski sekmē procesuālo termiņu 
ievērošanas kontroles efektivitāti. 
 
Ieteikums:  

3. 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. Šāda pārbaude būtu jāveic personai, kas nav iesaistīta 
iepirkumu procedūras organizēšanā Sabiedrībā. 

 

https://pvs.iub.gov.lv/show/580656
https://pvs.iub.gov.lv/show/580656
https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/RCT%202019%7B%7C%7D13-AK/pc/RCT%202019%7B%7C%7D13-AK/
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R32 Iepirkumu 

līgumu 
uzraudzība un 
vadība 
 
 

Pārvaldības, dokumentu vadības, uzdevumu deleģēšanas, arhivācijas un uzskaites nolūkos tiek 
uzturēta EDUS sistēma, kurā glabājas visi Sabiedrības dokumenti. 
Iestādē atsevišķs iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu reģistrs netiek vests, informācija par 
noslēgtajiem līgumiem integrēta Iepirkumu reģistrā un Līgumu reģistrā.  
Iestādē gan iepirkumu procedūru, gan līgumu projektu izstrādi, gan līgumu parakstīšanu organizē 
vienas nodaļas divi darbinieki.  
 
Ieteikumi:  

4. Ierosinām izvērtēt iespēju līguma projekta izstrādes funkciju nodrošināt Juridiskajā daļā 
līdz ar citu līgumu projektu izstrādi, tādējādi mazinot interešu konflikta riskus iepirkuma 
dokumentācija izstrādes procesā. Iesaistot iepirkuma dokumentācijas izstrādē dažādu 
struktūru darbiniekus, samazinās risks, ka visa iepirkuma dokumentācija varētu tikt 
izstrādāta par labu kādam konkrētam pretendentam. Turklāt šāda pienākumu sadale arī 
veicinātu iepirkumu speciālistu darba efektivitātes paaugstināšanos, jo būtu būtiski vairāk 
laika, ko veltīt savai primārajai funkcijai – organizēt iepirkumu procedūras. 
 

Pārbaužu ietvaros 
konstatēto nepilnību 
novēršanai un risku 
mazināšanai sniegti 
konkrēti ieteikumi. Tālāka 
jomas analīze netiks veikta. 
 

R33 Iepirkumu 
komisija 

Audita periodā kopumā ir bijušas 7 pastāvīgās iepirkuma komisijas: 
• 01.01.2017. (pastāvējusi kopš 01.12.2016.) – 10.03.2017., kas apstiprināta ar valdes 

lēmumu Nr.02-I/562 (Prot. Nr.50) un kurā ir bijuši 5 komisijas locekļi; 
• 10.03.2017. – 19.03.2018., kas apstiprināta ar valdes lēmumu Nr.02-I/135 (Prot. Nr.10) un 

kurā ir bijuši 6 komisijas locekļi; 
• 19.03.2018. – 25.07.2018., kas apstiprināta ar valdes lēmumu Nr.02-I/141 (Prot. Nr.13) un 

kurā ir bijuši 6 komisijas locekļi; 
• 25.07.2018 – 13.12.2018., kas apstiprināta ar valdes lēmumu Nr.02-I/343 (Prot. Nr.34) un 

kurā ir bijuši 6 komisijas locekļi; 
• 13.12.2018. – 21.03.2019., kas apstiprināta ar valdes lēmumu Nr.02-I/540 (Prot. Nr.59) un 

kurā ir bijuši 5 komisijas locekļi; 
• 21.03.2019. – 26.08.2019., kas apstiprināta ar valdes lēmumu Nr.02-I/167 (Prot. Nr.14) un 

kurā ir bijuši 6 komisijas locekļi; 
• 26.08.2019. – līdz šim, kas apstiprināta ar valdes lēmumu Nr.02-I/362 (Prot. Nr.39) un 

kurā ir bijuši 5 komisijas locekļi; 

Pārbaužu ietvaros 
konstatēto nepilnību 
novēršanai un risku 
mazināšanai sniegti 
konkrēti ieteikumi. Tālāka 
jomas analīze netiks veikta. 
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Konstatēts, ka iepirkumu komisijas sēžu reģistrs netiek uzturēts. Neveicot katras iepirkumu 
komisijas sēdes reģistrēšanu, nav iespējams operatīvi pārbaudīt un kontrolēt komisijas sastāva 
atbilstību normatīvajam regulējumam u.c. prasībām, kas pamato piemaksu piešķiršanu komisijas 
locekļiem par darbu komisijā.  
 
Ieteikums:  

5. Izveidot un uzturēt iepirkumu komisijas sēžu reģistru, fiksējot komisijas sastāvu, sēdes 
norises laiku un informāciju par iepirkuma procedūru un sēdes mērķi. 
 

5.8. Parādu piedziņa (Debitoru kontrole) 

NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
R34 Parādu piedziņas 

organizēšana 
Debitoru kopējais apjoms 2019. gada beigās salīdzinājumā ir tikpat liels kā 2018. gada kopējie 
ieņēmumi no viena paviljona nomas. 
 
Sabiedrība šo procesu ir identificējusi kā vienu no stratēģiskajiem finanšu mērķiem: nodrošināt 
debitoru parāda apjoma samazinājumu. Būtiski uzlabot debitoru parādu piedziņas pasākumu 
efektivitāti, piesaistot ārējos resursus. Arī akciju turētāja pārstāvis izrādījis bažas par debitoru 
apjomu.  
 
Vērtējot debitoru atlikumus, ir konstatēts, ka to apjoms ir pietiekami liels un nepieciešams strādāt 
pie tā samazināšanas. Atsevišķiem debitoriem problēmas ar maksāšanu ir radušās pēdējo 2 gadu 
laikā. Salīdzinot ar 2017. gada beigām, debitoru apjoms ir palielinājies vairāk nekā 12 reizes.  
Debitoru uzraudzības procesā īpaša uzmanība jāpievērš dažiem lielākajiem parādniekiem.  
 
Debitoru parādu piedziņas kontroles procedūra apstiprināta 2017. gada 7. decembrī. Debitoru 
uzskaiti nodrošina grāmatvedības nodaļa, bet faktiski ar debitoriem pārrunas un darbu veic tās 
struktūrvienības (vadītāji un atbildīgie par paviljoniem vai tirdzniecības vietu vai telpu nomu), kas 
organizē nomas līgumu slēgšanu. 

Risks, ka darbs ar 
debitoriem netiek veikts, 
netika konstatēts.  
 
Tomēr lielais debitoru 
apjoms un rezultātu 
pasliktināšanās norāda, ka 
nepieciešams izmantot 
papildus rīkus parādu 
samazināšanai. 
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01.01.2020. debitoru apjoms pārsniedzis 519 tūkst. EUR, kopā ar šaubīgajiem debitoriem tas veido 
757 tūkst EUR. Deviņi lielākie parādnieki ir parādā 89% no kopējās debitoru parādu summas.  
  
Debitoru apjoma un vecuma struktūra parāda, ka lielākie riski debitoru uzraudzības procesā ir 
saistīti ar lielajiem debitoriem, kuru parādi veido 89% no kopējās parādu summas, savukārt 3 
lielāko debitoru parādi veido 71% no kopsummas. Auditā gūta pārliecība, ka ar lielajiem 
debitoriem tiek veikts regulārs darbs un komunikācija. 
 
 

 

5.9. Korupcijas un krāpšanās vadība 

NR KONTROLES 

KRITĒRIJI 
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES RISKI (KAS VĒL  

JĀPĀRBAUDA) 
R35 Atalgojuma un 

piemaksu 
aprēķina un 
kontroles 
process 

Administrācijas izmaksas veido vidēji ap 15% no kopējām izmaksām, līdz ar to šis izmaksu 
postenis netiek izvērtēts detalizētāk, tomēr iepirkumu pārbaudes ietvaros daļa no izdevumiem ir 
iekļauti. 
 
Dažkārt kā motivējošs instruments tiek izmantotas prēmijas par darba rezultātiem, piemēram, 
2018. gada 7. septembrī saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu piešķirtas prēmijas valdei par 
2017. gada darbības rezultātiem7. 
 
Ar Sabiedrības valdes 13.09.2018. lēmumu Nr.02-1/407 nolemts izmaksāt prēmijas Sabiedrības 
darbiniekiem par novērtēšanas periodu 01.01.2017. – 31.12.2017., nosakot  prēmijas apjomu 
50%-100% atbilstoši darba snieguma novērtējuma galīgajam vērtējuma līmenim. 

Risks, ka Sabiedrības 
vadība saņem prēmijas vai 
labumus un piemaksas bez 
īpašnieka informēšanas un 
tā lēmuma, nav konstatēts. 
 

 
7 AS “Rīgas Centrāltirgus” 2018.gada 7.septembra ārkārtas akcionāru sapulces protokols (Prot.Nr.4) 
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Atbilstoši Sabiedrības darbinieku 2018. gada darba snieguma vērtējumam pieņemts lēmums atcelt 
darbinieku individuālo prēmiju izmaksu, pamatojoties uz Sabiedrības finanšu gada rezultātu 
neizpildi. (Sabiedrības valdes 27.09.2019. lēmums Nr. 02-1/385). 
  
Atbilstoši Darbinieku darba snieguma vadības un prēmiju sistēmas nolikumam, pamatojoties uz 
darbinieku individuālo darba snieguma novērtējumu un Sabiedrības valdes lēmumu, var tikt 
piešķirta prēmija, kuras apmērs var būt  50% - 100%8. 
 
Ar Sabiedrības valdes 20.11.2019. lēmumu Nr.02-1/435, lai panāktu efektīvāku budžeta 
izlietojumu, nolemts likvidēt divas valdes padomnieku amata vietas, ievērojot Darba likumā 
noteikto uzteikuma kārtību. Ar valdes padomnieku stratēģisko projektu jautājumos V.Petrovu 
darba tiesiskās attiecības izbeigtas uz pušu vienošanās pamata, ar valdes padomnieku iekšējās 
drošības jautājumos V.Dubovu tās turpinās, jo arodbiedrība nepiekrīt amata vietas likvidācijai, ir 
iesniegts pieteikums tiesā. 
 

R36 Kontroles 
krāpšanās 
procesu 
mazināšanā 

Saskaņā ar Sabiedrības sniegto informāciju 2018. gadā veikti sekojoši pasākumi korupcijas riska 
mazināšanai: 
1) 2018. gadā AS “Rīgas Centrāltirgus” izstrādāja un apstiprināja “Pretkorupcijas pasākumu plānu 
2018. -2021. gadam”. 
2) 2018. gadā AS “Rīgas Centrāltirgus” izstrādāja funkciju/uzdevumu korupcijas risku 
novērtēšanas tabulu. 
3) 2018. gadā AS “Rīgas Centrāltirgus” izstrādāja korupcijas riskam pakļauto amatu novērtēšanas 
tabulu. 
4) 2018. gadā AS “Rīgas Centrāltirgus” tika veiktas darbinieku iekšējas apmācības pretkorupcijas 
jautājumos. 
5) Ar mērķi paaugstināt atbildīgo darbinieku kvalifikāciju 2018. gadā AS “Rīgas Centrāltirgus” 
pārstāvis apmeklēja apmācību kursus, kurus organizēja “Rīgas domes Birokrātijas Apkarošanas 
Centrs”. Apmācību tēma: “Korupcijas risku institūciju funkciju un uzdevumu izpildē novērtēšana”. 

Risks, ka korupcijas un 
krāpšanās risku 
izvērtējums Sabiedrībā 
netiek veikts un risku 
uzraudzība un kontrole nav 
veikta, netika konstatēts. 
 

 
8 AS “Rīgas Centrāltirgus” Darbinieku darba snieguma vadības un prēmiju sistēmas nolikums 

    Personas dati 

    Personas dati 
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6) 10.09.2019. 25 AS "Rīgas Centrāltirgus" darbiniekiem tika organizēts 4 stundu seminārs 
"Korupcijas un interešu konflikta novēršana valsts un pašvaldību institūciju darbībā", lektors 
J.Streļčenoks.  Seminārā tika aplūkotas 3 tēmas:  
1. Korupcijas novēršanas politika un ierobežojumu sistēma. 
2. Ierobežojumi un aizliegumi valsts amatpersonām. 
3. Publiskas personas institūcijas vadītāja un valsts amatpersonas pienākumi un tiesības interešu 
konflikta novēršanā. 
 
Saskaņā ar atskaitēm pretkorupcijas pasākumi Sabiedrībā tiek veikti ik gadu.  
2017., 2018. un 2019. gada atskaitēs tiek norādīta informācija par Pretkorupcijas pasākumu plāna 
izpildi katrā no gadiem. 
 
Visaugstāko  korupcijas un krāpšanās risku iespējamību Sabiedrība norādījusi šādās jomās: 
 - Iekšējo pārbaužu veikšana un to rezultātu novērtēšana; 
 - Tirdzniecības noteikumu ievērošanas kontrole; Ziņošana un ieteikumu uzraudzība; 
 - Dokumentu sagatavošana telpu un zemes gabalu iznomāšanai, saistību izpildes kontrole; 
 - Tehniskā stāvokļa uzraudzība, Mantas pareizas ekspluatācijas uzraudzīšana, būvdarbu 
organizēšana; 
 - Iepirkumu plānošana, Sabiedrības nodrošināšana ar tās darbībai nepieciešamām precēm un 
pakalpojumiem. 
 
Šobrīd kavētu pasākumu nav, jo to izpilde ir vai nu noteikta “Pastāvīgi”, kam nav konkrēta termiņa, 
vai reizi gadā, kas pieļauj aktivitāšu veikšanu gan gada sākumā, gan beigās, kas nav labākā prakse 
un piemērs, kā noteikt termiņus uzdevumu izpildei.  
 
Ieteikums:  

6. Ierosinām pretkorupcijas pasākumu izpildes termiņus 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, kā arī nodrošināt iespēju efektīvi uzraudzīt pasākumu ieviešanu. Kā arī 
ierosinām pārskatīt paredzēto aktivitāšu formulējumu – tādu pasākumu kā esošu tiesību 

    Personas dati 
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aktu un normatīvu ievērošana aizstāt ar konkrētām aktivitātēm kļūdu identificēšanai un 
novēršanai, piemēram, norādīt konkrētu struktūrvienību/atbildīgo un termiņu, kurā tas 
veic lēmuma, ekspertīzes vai līguma pārbaudi un kontroli.  

R37 Procesu 
optimizācija un 
resursu efektīva 
izmantošana un 
plānošana 

Kopējā risku vadības tabulā Personāla vadības process nav novērtēts kā augsta riska, tomēr ar 
personāla vadību saistītie riski var ietekmēt kopējo darbības novērtējumu, līdz ar to tiks 
padziļināti analizēti tālākajā analīzes posmā.  
Pārbaužu gaitā identificējām tiešus uzdevumus no Dibinātāja vadības, to mērķis ir novērst 
neefektivitāti resursu izmantošanā un izvairīties no potenciālām nelikumībām nākotnē. 
 
Sabiedrībai būs jāveic atbilstošas darbības, lai sasniegtu efektīvu cilvēkresursu izmantošanu 
nākotnē, kā tas ir paredzēts uzņēmuma mērķos. Plānotie pasākumi minēti sadaļās 5.5. un 5.6.  
 
Viens no kapitāldaļu turētāja pārstāvja (iepriekšējā RD mēra) ierosinātajiem optimizācijas 
pasākumiem ir Drošības dienesta funkcijas nodošana ārpakalpojumā.  
 
Izpildītājs norāda, ka bez atbilstoša pamatojuma un aprēķiniem, kas pierāda ārpakalpojuma 
efektivitāti un procesa uzlabojumus, nebūtu ieteicams veikt tik lielas izmaiņas Sabiedrības 
struktūrā. Papildus tam būtu jānovērtē arī šādu darbību ekonomiskās un finanšu sekas, 
pārliecinoties, vai to veikšanai nav nepieciešams arī īpašnieku lēmums. 
 

Risks, ka procesu 
optimizācija netiek plānota 
un veikta, netika 
konstatēts. 
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6. Sākotnējie secinājumi 

6.1. Korporatīvā pārvaldība (Stratēģijas un mērķu noteikšana)  

Rīgas domes deleģētā funkcija ir unikāla, un tās īstenošanai definētie stratēģiskie, nefinanšu un 

finanšu mērķi definē Sabiedrības pamata atbildību un uzdevumu, apsaimniekojot tai piešķirtos 

īpašumus. Jau sākotnēji definēts, ka Sabiedrības atbildībā esošā joma prasa ļoti lielus 

kapitālieguldījumus, tomēr Sabiedrībai jānodrošina 2 finanšu mērķu īstenošana, kas paredz gan 

ieņēmumu un izdevumu līdzsvarošanu, nepārtraukti sekojot līdzi ieņēmumu un izdevumu 

attiecībai katrā objektā, nodrošinot, ka ieņēmumu apjoms spēj nosegt tekošās izmaksas katra 

objekta ietvaros, nodrošinot atlikumu nākotnes investīcijām, gan arī spēju piesaistīt līdzekļus 

pārvaldīšanā esošo tirdzniecības objektu tehniskā stāvokļa uzlabošanai/rekonstrukcijai.  

Veicot esošās Stratēģijas un investīciju plāna aktualizāciju pēc ārkārtējās situācijas beigām, 

papildus tiks izstrādāti lielo investīciju objektu tehniski ekonomiskie pamatojumi ar mērķi 

nodrošināt nepieciešamā ārējā finansējuma piesaisti projektu īstenošanai.  

Pašvaldības dibinātā publiskas personas kapitālsabiedrība, kas šajā gadījumā ir AS “Rīgas 

Centrāltirgus”, darbojas sabiedrības interesēs, tāpēc tai ir tiesības iesaistīties komercdarbībā tikai 

VPIL 88.pantā noteiktajos izņēmuma gadījumos. Auditā apkopots iesaistes apjoms tirgū un 

sākotnējais novērtējums potenciālai ietekmei: 

- īpašumu noma uz līguma pamata vai par atlīdzību konkurē ar tirgus dalībniekiem, tomēr 

šāda veida un mērķa telpas un šāda veida komercdarbība ir ļoti specifiska; 

- sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana konkurē ar tirgus 

dalībniekiem, un ietekme uz tirgu pastāv, tomēr piedāvājumam, ko sniedz RCT, nav 

precedentu – šāda veida telpas tirgū nav pieejamas citur, izņemot dažus lielveikalus; 

- uzglabāšanas un noliktavu saimniecība konkurē ar tirgus dalībniekiem, bet ietekme uz  tirgu 

ir nebūtiska; 

- vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbības jomas ietekme uz tirgu praktiski 

nav vērojama; 

- reklāmas jomas ietekmes uz tirgu praktiski nav, jo RCT reklāmu neizstrādā, tikai piedāvā to 

izvietot. 

6.2. Kapitālsabiedrības brīvā tirgus ietekme 

Sabiedrības pamata komercdarbības veidi (nekustamo īpašumu noma un tirdzniecības vietu 

noma) ir ļoti specifiski, tomēr zināmā mērā tie konkurē ar citiem tirgus dalībniekiem, līdz ar to 

tiks veikta tālāka šādas ietekmes analīze. 

6.3. Finanšu vadība 

Ieņēmumu un izmaksu posteņi un apjomi pa gadiem nav būtiski mainījušies, arī 2020. gada 

budžeta plāns neparedz būtiskas izmaiņas Sabiedrības Peļņas un zaudējumu aprēķinā. 

Kapitālieguldījumi kopš 2010. gada veikti no pašas Sabiedrības līdzekļiem, tomēr nākotnē 

paredzēts arī attīstības scenārijs, kura ietvaros Sabiedrībai būtiski pieaugs saistības un tiks ņemts 

banku aizdevums finansēšanas nodrošināšanai. 

Tā kā Sabiedrības mērķis nav peļņas gūšana, EBITDA un ROE rādītāji nav biznesa modelim 

būtiski, tomēr tas, ka šie abi rādītāji 2019. gadā ir pozitīvi, parāda uzņēmuma spēju veiksmīgi 

darboties arī tirgus apstākļos. 
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6.4. Iekšējās kontroles krāpšanas un korupcijas novēršanai 

Sabiedrībā tiek īstenots pretkorupcijas pasākumu plāns un sistēmas apraksts definē galvenās 

darbības, kas jāveic regulāri vai vismaz reizi gadā, lai nodrošinātu pretkorupcijas sistēmas 

efektivitāti. Izskatot dokumentu, tiek secināts, ka šobrīd Pretkorupcijas pasākumu plānā kavētu 

pasākumu nav, jo to izpilde ir vai nu noteikta Pastāvīgi, kam nav konkrēta termiņa, vai reizi gadā, 

kas pieļauj aktivitāšu veikšanu gan gada sākumā, gan beigās, kas nav labākā prakse un piemērs, 

kā noteikt termiņus uzdevumu izpildei, jo to izpildi var atlikt vai veikt ar pārāk īsu starplaiku.  

Sabiedrība ir paredzējusi vairākus optimizācijas un procesu efektivitātes uzlabošanas pasākumus, 

kas tiek īstenoti un tiks īstenoti nākotnē, tai skaitā nereģistrēto būvju identificēšana, procesu 

automatizēšana un korupcijas risku mazināšana. 

6.5. Saimnieciskā darbība 

Sabiedrība veic komercdarbību 2 pamata jomās. Nomas maksas noteikšanai tirdzniecības vietās 

tiek izmantoti objektu pašizmaksas aprēķini, apkopojot gan tiešās, gan netiešās izmaksas. Īpašumu 

nomas maksu aprēķins veikts 2018. gadā, pamatojoties uz ekspertu aprēķiniem un spēkā esošo 

likumdošanu un noteikumiem. 

Tā kā Sabiedrība nefokusējas uz peļņas gūšanu, pakalpojumu uzcenojums tiek novirzīts 

kapitālieguldījumu nodrošināšanai. 

Papildus nomas veikšanai Sabiedrībai ir uzlikts pienākums kontrolēt tirdzniecības noteikumu 

ievērošanu un kvalitāti, ko veic vairākas struktūrvienības atbilstoši savai atbildības jomai. 

6.6. Atbalsta procesi  

6.6.1. Iepirkumu vadība 
Iepirkumu sistēma ir veidota atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tomēr, veicot gadījumu analīzi, 

tika novērotas atsevišķas novirzes. Ziņojuma ietvaros sniegti konkrēti ieteikumi procesa 

uzlabošanai. Otrajā posmā iepirkumu joma papildus pētīta netiks. 

6.6.2. Debitoru kontrole 
Debitoru uzraudzības procesā ir skaidri riska subjekti: lielākie parādnieki, ar kuriem notiek 

regulārs darbs un pārrunas. Rezultāts gan ne vienmēr tiek sasniegts. 
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Pielikumi 

Pielikums Nr.1  

AS “Rīgas centrāltirgus” organizatoriskā struktūra 
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Pielikums Nr.2  

Atklātās un Slēgtās teritorijas tirdzniecības vietu plāns 
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Pielikums Nr.3 

Sabiedrības procesu saraksts 

Pamatdarbības procesi  

1. Nekustamā īpašuma apsaimniekošana 

1.1. Tirdzniecības vietu noma. 

1.2. Ēku un zemes noma. 

1.3. Ēku uzturēšana un aktīvu izmantošana, saglabājot to vērtību un ieguldījumu atdevi.  

1.4. Inženierkomunikāciju uzturēšana. 

1.5. Teritoriju un telpu uzkopšanas un uzturēšanas darbi. 

1.6. Stāvvietu noma un uzturēšana. 

2. Labiekārtošanas un būvniecības projektu vadība: 

2.1. Būvniecības projektu vadība; 

2.2. Apsaimniekošanā esošo ēku, teritorijas tehniskās apsekošanas organizēšana; 

2.3. Plānoto un neplānoto remontdarbu organizēšana. 

  

 Atbalsta procesi: 

3. Stratēģijas un mērķu noteikšana (tai skaitā attīstības plānošana). 

4. Attīstības projektu vadība. 

5. Operatīvā plānošana un sabiedrības darbības pārskats (operatīvās sanāksmes un valdes 

sēdes). 

6. Tirdzniecības noteikumu ievērošanas uzraudzība. 

7. Iepirkumu vadība. 

8. Juridiskais nodrošinājums. 

9. Parādu piedziņa.  

10. Finanšu vadība un grāmatvedība: 

10.1. Budžeta sagatavošana un izpildes kontrole; 

10.2. Pārskatu un atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts institūcijās; 

10.3. Grāmatvedības uzskaites nodrošināšana; 

10.4. Aizņēmumu finanšu vadība un nekustamā īpašuma uzskaite;  

11. Personāla vadība. 

12. Dokumentu vadība. 

13. IT vadība.  

14. Sabiedrisko attiecību vadība un mārketings. 

15. Drošības nodrošināšanas dienesta vadība. 

  

Komercnoslēpums 
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Pielikums Nr.4 

Ieņēmumu sadalījums pa komercdarbības veidiem 

 
  

2020 

gada 

apjoms 

proc.

Eur EUR EUR % % %

5649380 5123394 4901069 74% 70% 70%

9500 9426 6105 0% 0% 0%

302325 266020 273391 4% 4% 4%

737714 681382 682495 10% 9% 10%

16800 66588 70723 0% 1% 1%

856631 918741 856602 11% 13% 12%

06.01. Elektroenerģija 705637 765714 723237 9% 11% 10%

06.02. Ūdens 59468 59933 52764 1% 1% 1%

06.03. Siltums 75460 83938 72692 1% 1% 1%

06.04. Atkritumu izvešana 16061 9156 7909 0% 0% 0%

102818 218509 205616 1% 3% 3%

07.01. Nekustamā īpašuma nod.(par zemi) 66323 141525 141157 1% 2% 2%

07.02. Nekustamā īpašuma nod.(par ēkām) 10363 44339 41250 0% 1% 1%

07.03. Apdrošināšana PL/inventāra noma reklāmas izvietošana 24120 24997 22610 0% 0% 0%

07.04. Suvenīrmonētu pārdošana 2011 918 599 0% 0% 0%

07.05. Ieņēmumi no Informācijas centra 0 523 0 0% 0% 0%

07.06. Ieņēmumi  no atlīdzības par autostāvvietu 0 667 0 0% 0% 0%

07.07. Ieņēmumi no gadatirgus - piens 0 5540 0 0% 0% 0%

7675168 7284060 6996001

8E+06 7284060 6996001

Komercdarbība veidi saskaņā ar statūtiem: 2020 2019 2018

1. elektroenerģijas apgāde, sadale, tirdzniecība 9% 11% 10%

2. atkritumu savākšana 0% 0% 0%

3. uzglabāšana un noliktavu saimniecība kopā ar nomas ieņēmumiem

4. kravu iekraušana un izkraušana nav konstatēts

5. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 15% 16% 17%

6. darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību 74% 70% 70%

7. reklāmas pakalpojumi 0% 0% 0%

8. ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības 2% 2% 2%

9. uzkopšanas darbības nav konstatēts

10. vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība 0% 0% 0%

06. Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem

07. Pārējie ieņēmumi

Kopā: 

Faktiskā 

izpilde 

2018. gada 

12mēn.

01. Tirdzniecības organizēšanas nodaļa. CT ieņēmumi no 

tirdzniecības vietu iznomāšanas un tirdziņiem kopā 

02. Ekskursijas degustācijas 03. Ieņēmumi no caurlaidēm un iebraukšanas Centrāltirgus 

teritorijā

04. Nekustamā īpašuma daļa.Ieņēmumi no nekustamā īpašuma 

iznomāšanas kopā Centrāltirgus teritorijā 

Faktiskā 

izpilde 

2019. gada 

12mēn.

2019 

gada 

apjoms 

proc.

2018 

gada 

apjoms 

proc.

2020. 

gada 

budžets

05. Citu tirgu nomas ieņēmumi

Komercnoslēpums 
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Pielikums Nr.5 

Iepirkumu izvērtējuma audita izlase un konstatētās nepilnības 
 
Iepirkums A: 

Tika veikta iepirkuma “AS “Rīgas Centrāltirgus” Gastronomijas paviljona tirdzniecības zāles 

atjaunošana, tirdzniecības mēbeļu un aukstuma apgādes vitrīnu iegāde, montāža un apkope” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. RCT 2018/4-AK) novērtēšana.  

• 2018. gada 15. martā komisijas sēdē saskaņā ar Protokolu Nr.1 tiek pieņemts lēmums par 

nolikuma apstiprināšanu, cita starp norādot, ka iepirkuma komisija nolikuma izstrādātājam ir 

nosūtījusi pretenzijas un iebildumus par nolikuma saturu, no kuriem daži ņemti vērā, veicot 

izmaiņas nolikumā, bet attiecībā uz vairākiem iebildumiem nolikuma izstrādātājs ZAB 

MPKV nav piekritis veikt izmaiņas, līdz ar to komisija nevar uzņemties pilnu atbildību par 

iepirkuma nolikuma saturu. Lai gan protokolā nav norāžu par iebildumu saturu, norādām, ka 

atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, kā arī Administratīvā procesa likumam tikai komisijai 

ir lēmuma pieņemšanas tiesības, tādējādi, arī apstiprinot iepirkuma nolikumu, tā uzņemas 

pilnu atbildību par tā saturu. Gadījumā, ja komisijas loceklim ir iebildumi par nolikuma saturu, 

tam ir visas tiesības balsot pret nolikuma apstiprināšanu tādā redakcijā, tādējādi nolikums var 

tikt apstiprināts ar balsu vairākumu un tikai tādā gadījumā, balsojot “pret”, komisijas loceklim 

tiek noņemta atbildība par apstiprinātā dokumenta saturu. 

Šī nolikuma izstrādei piesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs ZAB MPKV, lai gan iepirkumiem 

šāda prakse nav pielietota, jo saskaņā ar RCT skaidrojumu, šajā gadījumā bija paredzēts 

piesaistīt lielas investīcijas, vienā iepirkumā paredzot gan būvdarbus, gan 

inženierkomunikāciju izbūves, gan iekārtas. Tik vērienīgs projekts iepriekš nebija veikts, un 

ārpakalpojuma sniedzējs piesaistīts, lai izslēgtu dažādus riskus, kas šajā gadījumā varētu 

rasties. Turklāt laikā, kad tika gatavots nolikums un izsludināts iepirkums, Iepirkumu daļas 

vadītājam bija pārbaudes laiks, tāpēc tika piesaistīts profesionālis. 

 

• Konstatēts, ka saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji ir sekojoši: 

Nr.p.k. Parametrs 

Maksimālais 

punktu 

skaits  

1.1. Pretendenta piedāvātā līgumcena:  

1.1.1. 
Šajā iegūtie punkti tiek aprēķināti pēc formulas: zemākā piedāvātā 
līgumcena / vērtējamā piedāvātā Līgumcena * maksimālais iegūstamo 

punktu skaits 

   

65 

1.2. Apmaksas noteikumi:  

1.2.1. Pretendenta finanšu piedāvājums neparedz priekšapmaksu. 1 

1.2.2. Pretendenta finanšu piedāvājums paredz priekšapmaksu. 0 

1.3. Saistību izpildes garantija:  

1.3.1. 
Pretendents iesniedz saistību izpildes garantiju, kas atbilst apliecinājuma A 

un B (8. pielikums) sadaļas nosacījumiem. 
4 

1.4. Garantijas laika garantija:  

1.4.1. 
Pretendents iesniedz garantijas laika garantiju, kas atbilst apliecinājuma A 

un B (9. pielikums) sadaļas nosacījumiem. 
4 

1.5 Vides un kvalitātes kritēriju izpilde:  

1.5.1. 

Pretendentam ir piešķirts un ir derīgs ISO 14001:2004 atbilstības sertifikāts 
vai līdzvērtīgs sertifikāts, ko izsniegušas iestādes, kas atbilst Kopienas 

tiesību aktiem vai attiecīgajiem Eiropas vai starptautiskajiem standartiem 

attiecībā uz sertifikāciju vides vadības standartu jomā 

1 

Trešo pušu komercnoslēpumu saturoša informācija 
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Nr.p.k. Parametrs 

Maksimālais 

punktu 

skaits  

1.5.2. 

Pretendentam ir piešķirts un ir derīgs Kvalitātes vadības sistēmas ISO 

9001:2000 atbilstības sertifikāts vai atbilstības sertifikāts ekvivalentai 
kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem 

visa veida būvdarbu veikšanā 

1 

1.5.3. 
Pretendentam nav sertifikātu, kas apliecina atbilstību vides un kvalitātes 

standartiem. 
0 

1.6. Pretendenta līguma izpildē iesaistīto speciālistu vērtēšana:  

- 

Sertificēts ēku būvdarbu vadīšanas speciālists (prasības papildus 

nolikuma 3.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām; ja 

pretendents nenorāda papildu objektus, punkti netiek piešķirti). 

 

1.6.1. 

Sertificētam ēku būvdarbu vadīšanas speciālistam pēdējos 5 (piecos) gados 

ir pieredze būvobjekta vadīšanā, kas ietver šādus darbus: 

- pārbūves vai restaurācijas darbi ēkā ar kopējo platību ne mazāk kā 

2000 m2, kurā tirdzniecības platības ir ne mazāk kā 1000 m2; 
- ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas 

būvniecība;  

- ūdens un kanalizācijas tīklu būvniecība;  
- elektrotīklu izbūves darbi;  

- apkures tīklu izbūves darbi;  

- ventilācijas sistēmu izbūves darbi.  

2 

1.6.2. 
Sertificētam ēku būvdarbu vadīšanas speciālistam pēdējos 5 (piecos) gados 
ir pieredze 2 būvobjektu vadīšanā, kas ietver 9.7.1. punktā minētos darbus. 

4 

1.6.3. 
Sertificētam ēku būvdarbu vadīšanas speciālistam pēdējos 5 (piecos) gados 

ir pieredze 3 būvobjektu vadīšanā, kas ietver 9.7.1. punktā minētos darbus 
6 

- Sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas speciālists  

1.6.4. 

Sertificētam elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas speciālistam pēdējos 5 

(piecos) gados ir pieredze būvobjekta vadīšanā, kas ietver sekojošus 

darbus: 
- pārbūves vai restaurācijas darbi ēkā ar kopējo platību ne mazāk kā 

2000 m2, kurā tirdzniecības platības ir ne mazāk kā 1000 m2; 

- ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas 

būvniecība.  

2 

1.6.5. 

Sertificētam elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas speciālistam pēdējos 5 

(piecos) gados ir pieredze 2 būvobjektu vadīšanā, kas ietver 9.7.4. punktā 

minētos darbus. 

4 

1.6.6. 
Sertificētam elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas speciālistam pēdējos 5 
(piecos) gados ir pieredze 3 būvobjektu vadīšanā, kas ietver 9.7.4. punktā 

minētos darbus. 

6 

- 
Sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas 

speciālists 
 

1.6.7. 

Sertificētam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas 

speciālistam pēdējos 5 (piecos) gados ir pieredze būvobjekta vadīšanā, kas 

ietver pārbūves vai restaurācijas darbus ēkā ar kopējo platību ne mazāk kā 
2000 m2, kurā tirdzniecības platības ir ne mazāk kā 1000 m2. 

2 

1.6.8. 

Sertificētam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas 

speciālistam pēdējos 5 (piecos) gados ir pieredze 2 būvobjektu vadīšanā, 
kas ietver 9.7.7. punktā minētos darbus. 

4 

1.6.9. 

Sertificētam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas 

speciālistam pēdējos 5 (piecos) gados ir pieredze 3 būvobjektu vadīšanā, 

kas ietver 9.7.7. punktā minētos darbus. 

6 
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Nr.p.k. Parametrs 

Maksimālais 

punktu 

skaits  

- 
Sertificēts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 

sistēmu būvdarbu vadīšanas speciālists 
 

1.6.10. 

Sertificētam siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 
būvdarbu vadīšanas speciālistam pēdējos 5 (piecos) gados ir pieredze 

būvobjekta vadīšanā, kas ietver pārbūves vai restaurācijas darbus ēkā ar 

kopējo platību ne mazāk kā 2000 m2, kurā tirdzniecības platības ir ne 
mazāk kā 1000 m2. 

2 

1.6.11. 

Sertificētam siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

būvdarbu vadīšanas speciālistam pēdējos 5 (piecos) gados ir pieredze 2 

būvobjektu vadīšanā, kas ietver pārbūves vai restaurācijas darbus ēkā ar 
kopējo platību ne mazāk kā 2000 m2, kurā tirdzniecības platības ir ne 

mazāk kā 1000 m2. 

4 

1.6.12. 

Sertificētam siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 
būvdarbu vadīšanas speciālistam pēdējos 5 (piecos) gados ir pieredze 3 

būvobjektu vadīšanā, kas ietver pārbūves vai restaurācijas darbus ēkā ar 

kopējo platību ne mazāk kā 2000 m2, kurā tirdzniecības platības ir ne 

mazāk kā 1000 m2. 

6 

 Maksimālais iegūstamais punktu skaits 100 

 

• Konstatēts, ka iepirkumā ir iesniegts tikai viens piedāvājums, turklāt vienīgais kritērijs, kur 

pretendents iegūst punktus, ir par zemāko līgumcenu, tā kā tā ir arī vienīgā. Pārējās sadaļās 

(apmaksas noteikumi, saistību izpildes garantija, garantijas laika garantija, vides un kvalitātes 

kritēriju izpilde, speciālistu vērtēšana) un to apakšsadaļās nav iegūts neviens punkts. Attiecīgi 

rodas jautājums par vērtējamo kritēriju sasniegšanas iespējamību, ja pat vienīgais pretendents 

nav spējīgs tos izpildīt.  

• Konstatēts, ka atklātajā konkursā ir pieteicies tikai viens pretendents un par to iepirkuma 

ziņojumā ir sniegts pamatojums. Tomēr secināms, ka pamatojums ir salīdzinoši vispārīgs. 

• Konstatēts, ka līguma izpildes laikā ir divas reizes veikti grozījumi, palielinot arī līgumcenu, 

kopumā cena no 1’680’053,77 EUR palielināta uz 1’859’699,47 EUR, kopsumma par 

179’645,70 EUR. Sākotnēji paredzamā līgumcena budžetā  plānota 1’500’000 EUR. 

Līgumcena grozīta divas reizes ar mēneša starplaiku, abos gadījumos kā pamatojumu norādot 

“sakarā ar potenciālo nomnieku maiņu vai neprecizitātēm būvprojektā ir veiktas izmaiņas”. 

Saņemti paskaidrojumi, ka: 

• - iepirkuma būvapjomu izmaiņas un sadārdzinājums bija 10.7%, kas ietilpa līgumā noteikto 

20% robežās; 

• Piesaistītais autoruzraugs sagatavojis un būvuzraugs apstiprinājis izmaiņas tāmē, kas pēc 

paskaidrojumiem balstītas uz nomnieku un to vajadzību maiņu.  

• Izmaiņu nepieciešamība bija zināma, jau uzsākot būvdarbus un iesaistītās puses bija 

informētas. 

 

Iepirkums B: 

Tika veikta iepirkuma “AS “Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes 

nodrošināšana medijos” (iepirkuma identifikācijas Nr. RCT 2019/8-AK) novērtēšana.  

 

• Nolikumā minēts piedāvājuma nodrošinājums pie iesniedzamo dokumentu saraksta (3.1), 

kaut arī tālāk tas netiek apskatīts. 

https://pvs.iub.gov.lv/show/580656
https://pvs.iub.gov.lv/show/580656
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• Nolikuma 2.1.2.punktā norādīts, ka nosacījumi dalībai iepirkumā ietver prasību, ka uz 

pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta (1) un arī (2) daļā noteiktie 

izslēgšanas nosacījumi. Ja pasūtītājs ir izvēlējies piemērot izvēles izslēgšanas nosacījumus, 

tad iepirkuma dokumentācijā skaidri jānorāda, kuri no Publisko iepirkumu likuma 42.panta 

otrās daļas nosacījumiem tiks piemēroti (ievērojot arī šīs daļas 3.-5.punktā minētās 

personas) (skat.IUB skaidrojumu 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Biezak_konstat_kludas-072017.pdf ). 

Konstatēts, ka vienlaicīgi nolikuma 6.2.1.3.punktā paredzēta pārbaude tikai attiecībā uz 

PIL 42.panta pirmo daļu. 

• Tehniskā specifikācijā ietvertas ierobežojošas prasības – gan radiostacijām, gan TV jāraida 

krievu valodā, specifiska atskaņotās mūzikas prasība, katrai radiostacijai atšķirīgs 

auditorijas  (TNS reach) apjoms, kas var liecināt, ka tehniskās specifikācijas izstrādātas 

atbilstoši kāda konkrēta pretendenta kapacitātei. 

• SIA FIT FM piedāvājumā balstās uz citu personu SIA RNR LTD un SIA AD Serviss 

resursiem, t.sk. lai izpildītu prasības, kas definētas tehniskajā specifikācijā. Attiecīgi arī uz 

minētajām personām būtu attiecināmi un pārbaudāmi PIL 1.daļā minētie izslēgšanas 

nosacījumi (PIL 42.panta pirmās daļas 11.punkts). 

• Lai gan iepirkuma ziņojumā ir ietverts pamatojums par nolikuma prasību samērību 

gadījumā, ja saņemts tikai viens piedāvājums, secināms, ka tas ir ļoti vispārīgs. Pēc būtības 

pasūtītājam būtu bijis jāvērtē arī Tehniskās specifikācijas prasības, īpaši 1.daļas prasības 

katrai radiostacijai 1.-3.punkts, kas principā ir kvalifikācijas prasības pretendentam, nevis 

līguma izpildes tehniskās prasības. 

 

 

Iepirkums C: 

Tika veikta iepirkuma “Jaunu vieglo automašīnu noma operatīvajā līzingā” (iepirkuma 

identifikācijas Nr. RCT 2019/13-AK) novērtēšana.  

 

• Saskaņā ar PIL 54.panta pirmo daļu, Pasūtītājs, rīkojot autotransporta līdzekļu iepirkumu, 

ņem vērā to ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi un šai nolūkā izvērtē vismaz 

enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda, slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu 

un cieto daļiņu emisiju apjomu. 

Konstatēts, ka iepirkumā tiek vērtēts enerģijas patēriņš un oglekļa dioksīda emisiju apjoms, 

bet netiek veikts  aprēķins un vērtētas transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas, 

kā to nosaka MK 2017. gada 27. februāra noteikumi Nr.106 “Noteikumi par autotransporta 

līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu 

ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku”. 

Ņemot vērā, ka iepirkuma dokumentācijā nav ietverta šo izmaksu vērtēšanas metodika, kā 

arī piedāvājuma izvēles kritērijos šīs izmaksas nav ietvertas, audita ietvaros aprēķini netiek 

veikti, jo jebkurā gadījumā nebūtu iespējams konstatēt, vai to rezultāts būtu ietekmējis 

iepirkumu rezultātu, vēl jo vairāk tādēļ, ka tikai vienā iepirkuma daļā ir piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības, kur tāpat bija saņemts tikai viens piedāvājums.  

• Konstatēts, ka sākotnēji, izsludinot iepirkumu, tehniskās specifikācijas bija tik detalizētas, 

ar noteiktiem parametriem, ka iepirkuma potenciālie dalībnieki secināja un iebilda. Pēc 

iebildēm tika veikti grozījumi un  gala versijā ierobežojumi un detalizācija tika pārskatīta.  

Šādu gadījumu būtu iespējams novērst, ja Iestādes atbildīgie darbinieki pirms iepirkuma 

izsludināšanas būtu veikuši tirgus izpēti, veicot salīdzinājumu atbilstoši izvirzītajām 

prasībām, identificējot vismaz 3 atbilstošus dažādu ražotāju modeļus. Attiecīgajā gadījumā 

nav konstatējams, ka šāda tirgus izpēte būtu veikta.  

Trešo pušu komercnoslēpumu saturoša informācija 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Biezak_konstat_kludas-072017.pdf
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Pielikums Nr.6 

 

Komercnoslēpums 


