
SIA "Rīgas Centrāltirgus" dalībnieku sapulču reģistrs 2021. gadā 

Valdes sēdes 

datums 

Protokola 

numurs 
Darba kārtība Lēmums 

 
08.03.2021. 

 
Nr.1 

1. Par grozījumiem SIA “Rīgas 

Centrāltirgus” statūtos. 

1. Apstiprināt SIA “Rīgas 

Centrāltirgus” statūtu grozījumus un 

jauno redakciju (pielikumā). 

 

 

 

 

 

15.03.2021. 

 

 

 

 

 

Nr.2 

1. Par piekrišanu pārjaunojuma 

līguma slēgšanai starp SIA 

“Rīgas Centrāltirgus”, SIA 

“Ave Lat” un SIA FOOD 

LINES LATVIA un vienošanās 

slēgšanai par grozījumiem 

01.12.2003. Telpu nomas 

līgumā Nr. 05-37/03 

1. Piekrist pārjaunojuma līguma 

slēgšanai starp SIA “Rīgas 

Centrāltirgus”, SIA “Ave Lat” un SIA 

FOOD LINES LATVIA un vienošanās 

slēgšanai par grozījumiem 01.12.2003. 

Telpu nomas līgumā Nr. 05-37/03 

(līgums un vienošanās projekti SIA 

“Rīgas Centrāltirgus” 08.03.2021. 

ārkārtas dalībnieku sapulces protokola 

Nr. 1 pielikumā). 

 

 

 

 

 

04.06.2021. 

 

 

 

 

 

Nr.3 

1. Par SIA “Rīgas 

Centrāltirgus” 2020. gada 

darbības rezultātu izvērtēšanu 

un SIA “Rīgas Centrāltirgus” 

2020. gada pārskata 

apstiprināšanu. 

2. Par pāŗjaunojuma līgumu 

starp SIA “Rīgas Centrāltirgus”, 

SIA “Ave Lat” un SIA “FOOD 

LINES LATVIA” 

3. Par SIA ‘’Rīgas Centrāltirgus’’ 

valdes reglamenta 

apstiprināšanu. 

4. Par valdes sastāvu. 

1. 
 1) Apstiprināt SIA "Rīgas Centrāltirgus" 2020. 
gada darbības izvērtējamu atbilstoši 
Rīgas domes komercdarbības nodrošinājuma 
pārvaldes atzinuma sniegtajai informācijai 
(pielikumā); 
2) Apstiprināt SIA "Rīgas Centrāltirgus" 2020. gada 
pārskatu (pielikumā); 
3) Noteikt SIA "Rīgas Centrāltirgus" atbilstību 
kapitālsabiedrību iedalījumam grupās 
saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. 
noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas 
personas kapitālsabiedrību un publiski privāto 
kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu 
skaitu, ka arī valdes un padomes locekļu mēneša 
atlīdzības maksimālo apmēru" ka vidēju, 
pamatojoties uz SIA "Rīgas Centrāltirgus" lielumu 
raksturojošiem rādītajiem 2020. gada 
(bilances kopsumma 16 942 455 euro, neto 
apgrozījums 6 374 873 euro, vidējais darbinieku 
skaits 226). 
 
2.  
Atlikt jautājuma izskatīšanu par pārjaunojuma 
līguma starp SIA "Rīgas Centrāltirgus", 
SIA "Ave Lat" un SIA FOOD LINES LATVIA izpildi un 
uzdot SIA "Rīgas Centrāltirgus’’ 
valdei divu nedēļu laikā iesniegt visu kapitāla daļu 
turētāja pārstāvja 20.05.2021. vēstulē 
Nr. RD-21-943-nd pieprasīto dokumentāciju un SIA 
"Rīgas Centrāltirgus" valdes rīcības plānu 
saistībā ar minētajiem līgumiem. 
3.  
Piekrist SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdes 
reglamenta apstiprināšanai (pielikumā). 

 
 

05.10.2021. 

 
 

Nr. 4 

1. Par SIA "Rīgas Centrāltirgus" 

nekustamā īpašuma iznomāšanas 

un nomāšanas kārtības 

saskaņošanu. 

1. Saskaņot SIA "Rīgas Centrāltirgus" iekšējo 

normatīvo aktu "Nekustamā īpašuma 

iznomāšanas un nomāšanas kārtība" 

12.11.2021 Nr. 5 Par SIA ‘’Rīgas Centrāltirgus’’ 2021. 

gada budžeta grozījumu 

apstiprināšanu. 

Piekrist SIA ‘’Rīgas Centrāltirgus’’ 2021. gada 

budžeta grozījumu apstiprināšanai. 

25.11.2021 Nr. 6 Par izmaiņām SIA ‘’Rīgas 

Centrāltirgus’’ valdes sastāvā. 

1) Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 37. panta devīto daļu, atsaukt Māri Skudru 

(personas kods: 180279-11863) no 



SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšsēdētaja 

amata un atsaukt Uldi Rakstiņu (personas 

kods: 190477-12655) no SIA "Rīgas Centrāltirgus" 

valdes locekļa amata. 

2) Ievelēt Agru Langušu (personas kods: 210786-

12713) par SIA "Rīgas Centrāltirgus" 

valdes priekšsēdētaju uz pieciem gadiem un Māri 

Skudru (personas kods: 180279-11863) par 

SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdes locekli uz pieciem 

gadiem. 

3) Ņemot vērā AS 

"Rīgas Centrāltirgus" 11.08.2020. akcionāru 

sapulces (protokols 

Nr. 3) lēmumu 5. darba kartības jautājumā (6. un 

7. punkts) un 04.06.2021. dalībnieku sapulces 

(protokols Nr. 3) lēmumu 4. darba kartības 

jautājumā (4. punkts), noteikt SIA 

"Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšsēdētājam 

mēneša atlīdzību 4 429 euro apmērā un valdes 

loceklim mēneša atlīdzību 3 986 euro apmērā. 

4) Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumus 

ar Agru Langušu un Māri Skudru 

(pielikumā). 

5) Noteikt, ka lēmuma 1., 2. un 3. punkts stājas 

spēkā 20.12.2021. 

21.12.2021 Nr. 7 1. Par SIA "Rīgas Centrāltirgus" 

Korupcijas un interešu konflikta 

risku novēršanas politikas 

saskaņošanu. 

2. Par SIA "Rīgas Centrāltirgus" 

2022. gada budžeta 

apstiprināšanu. 

1. Apstiprināt SIA "Rīgas Centrāltirgus" 

Korupcijas un interešu konflikta risku 

novēršanas politiku (pielikumā). 

2. 1)  Piekrist SIA "Rīgas Centrāltirgus" 2022. 

gada budžeta apstiprināšanai (pielikumā). 

2) Uzdot  SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdei 

nepieciešamības gadījumā sagatavot 2022. 

gada budžeta grozījumus un iesniegt tos 

izskatīšanai darbinieku sapulcē ne vēlāk kā 

līdz 31.07.2022., balstoties uz sešu mēnešu 

faktisko izpildi. 

 


