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INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU
Sabiedrības nosaukums
Sabiedrības juridiskais statuss
Reģistrācijas numurs, vieta un datums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas
Centrāltirgus”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
50003249741, Rīga, 1995. gada 20. martā

Juridiskā un pasta adrese

Veikta pārreģistrācija komercreģistrā:
2004. gada 9. novembrī ar vienoto reģistrācijas
numuru 50003249741
Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, Latvija

Daļu turētājs

Rīgas dome, 100 %

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Artis Druvinieks – valdes priekšsēdētājs (līdz
04.06.2021.)
Māris Skudra – valdes priekšsēdētājs (no 05.06.2021.)
Kaspars Zauls – valdes loceklis (līdz 04.06.2021.)
Uldis Rakstiņš – valdes loceklis (no 05.06.2021.)

Rīgas domei piederošo kapitāla daļu
turētāja pārstāvis

Rīgas pilsētas izpilddirektors vietniece Rita Logina
(līdz 16.05.2021.)
Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange (no
17.05.2021.)

Pārskata periods

2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 30. septembris

Iepriekšējais pārskata periods

2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 30. septembris
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VADĪBAS ZIŅOJUMS
Sabiedrība ar ierobežotu "Rīgas Centrāltirgus" (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir dibināta,
pamatojoties uz Rīgas domes 1994. gada 13. maija lēmumu Nr. 263 un Rīgas domes 1994. gada 20.
decembra lēmumu Nr. 754 "Par Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības "Rīgas Centrāltirgus" dibināšanu".
SIA “Rīgas Centrāltirgus” vispārējais stratēģiskais mērķis, kas izriet no tiesību aktiem, politikas
plānošanas dokumentiem un Rīgas pilsētas pašvaldības funkcijām (likuma "Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 3. punkts, 15. panta pirmās daļas 2., 5. un 10. punkts un 17.2 panta 3. punkts) - ar ilgtspējīgu,
caurspīdīgu pārvaldību nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku
apsaimniekošanu, vairojot to ekonomisko, sociālo un vides vērtību, kā arī veicināt vietējo un dažādu citu
kultūru produktu un pakalpojumu pieejamību.
Sabiedrība kā tirgus pārvaldītājs apsaimnieko tirgus teritoriju, tirdzniecības ēkas un aprīkojumu, un
atbild par Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" noteiktās tirgus
pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un tirdzniecības organizatoriskās kārtības ievērošanu.
Sabiedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ir Centrāltirgus, Vidzemes tirgus, Latgales tirgus
teritorijas un tajos esošās ēkas un būves. 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. Centrāltirgus atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma
vietas - Rīgas vēsturiskā centra teritorijā.

Sabiedrības komercdarbība tiek veikta nozarē, kurā jau vēsturiski Rīgas pilsētā pastāv dabiskais monopols,
tādējādi šī komercdarbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 2. punktam.
Lai īstenotu Sabiedrības uzdevumu, vienlaikus veicinot tirdzniecībā izmantoto platību infrastruktūras
attīstību, ir nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, ko šobrīd nodrošina Sabiedrība. Ieņēmumus, kas gūti,
nododot apakšnomā no Pašvaldības nomātos nekustamos īpašumus, Sabiedrība novirza būvju un
teritorijas uzturēšanai un apsaimniekošanai.
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VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)
Sabiedrības darbība pārskata periodā
īpašuma

Sabiedrības ieņēmumu struktūru pamatā veido ieņēmumi no

apsaimniekošanas jomā un tirgus darbības nodrošināšanas jomā.

tirdzniecības vietu iznomāšanas, ieņēmumi no telpu un ēku iznomāšanas un

Sabiedrība pārvalda un apsaimnieko tai piederošos un no Rīgas pilsētas

ieņēmumi no zemes gabalu iznomāšanas.

Sabiedrība

veic

komercdarbību

nekustamā

pašvaldības nomātos nekustamos īpašumus (zemi, ēkas un būves) Rīgas

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums sastādīja EUR 4 819

pilsētas teritorijā: Centrāltirgu, Vidzemes tirgu un tirgu "Latgale" zemi

692 kas, salīdzinot ar 2020. gada tā paša perioda apgrozījumu EUR 4 897

121 739 m2 platībā, ēku un būvju kopējā platība ir 51 438 m2.

657, samazinājies par EUR 77 965. Apgrozījuma samazinājums skaidrojams

Uz 2021. gada 30. septembri Sabiedrības apsaimniekojamo

ar

Covid-19

ieviestajiem

ierobežojumiem

un

nomnieku

skaita

(Sabiedrībai piederošo un no Rīgas pilsētas pašvaldības nomāto) zemes

samazināšanos pārskata pirmajos mēnešos. 2021. gada neauditētā 9

gabalu kopējā platība ir 121 739 m2, tajā skaitā:

mēnešu pārskata saimnieciskās darbības peļņa EUR 282 269.

Centrāltirgus

99 302 m2

Pārskata periodā Sabiedrības sniegtais de minimis atbalsts Sabiedrības

Vidzemes tirgus

20 028 m2

nomniekiem sastādīja EUR 180 600.82.

Tirgus Latgale

2 409 m2

Uz 2021. gada 30. septembri Sabiedrības apsaimniekojamo
(Sabiedrībai piederošo un no Rīgas pilsētas pašvaldības nomāto) ēku un

būvju kopējā platība ir 51 438 m2, tajā skaitā:
Centrāltirgus

44 874 m2

Vidzemes tirgus

6 564 m2
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SAĪSINĀTA BILANCE
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SAĪSINĀTA BILANCE (turpinājums)
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (operatīvais)

8

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
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PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU
Pamatojoties uz Sabiedrība valdes rīcībā esošo informāciju, 2021. gada
neauditētais saīsinātais 9 mēnešu pārskats par periodu no 2021. gada 1.
janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim ir sagatavots, ievērojot darbības
turpināšanas principu un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu vai
zaudējumiem. Sabiedrības gada pārskata vadības ziņojumā ir ietverta patiesa
informācija.
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PIELIKUMS
Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes
Šis nerevidētais gada saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar
Latvijas Republikas likumiem „Par grāmatvedību” un Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumu, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada
22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada

pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” un piemērojot tos pašus
grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas, sagatavojot
2017. gada finanšu pārskatus. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts
atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc
tiešās metodes.
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