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Stratēģiskais 

mērķis 

Uzdevums/aktivitāte mērķa 

sasniegšanai 

sasniedzamā vērtība 

(kvantitatīvā/kvalitatīvā) 

Rezultatīvais rādītājs 

Komentāri, paskaidrojumi 2021. gadā 

sasniedzamais 

rezultāts 

2021. gada faktiskā 

izpilde 

Ieņēmumu un 

izdevumu 

līdzsvarošana 

(mērķa periods: 

2018.-2022.) 

Nepārtraukti sekot līdzi 

ieņēmumu un izdevumu 

attiecībai katram objektam, 

nodrošinot, ka ieņēmumu 

apjoms spēj nosegt tekošās 

izmaksas katra objekta 

ietvaros, nodrošinot atlikumu 

nākotnes investīcijām. 

Ieņēmumu/izdevumu 

līdzsvarošana un finanšu 

atlikuma uzkrāšana nākotnes 

investīcijām 

Uzkrāts finanšu 

atlikums nākotnes 

investīcijām 

Ir uzkrātas papildus 

investīcijas 

2021. gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar 

pozitīviem finanšu rādītājiem, 

Sabiedrības saimnieciskās darbības 

peļņa sastāda EUR 139 543.. 

Būtiski atzīmēt, ka pārskata periodā 

Sabiedrības sniegtais de minimis atbalsts 

Sabiedrības nomniekiem sastādīja EUR 

206 479. Finanšu rādītājus ietekmēja 

elektroenerģijas un siltumapgādes 

izmaksu būtiskais pieaugums, salīdzinot 

ar 2020. gadu izmaksas par 

elektroenerģiju un siltumapgādi pieauga 

par EUR 99 764.42. 
Nodrošināt stabila 

un maksātspējīga 

uzņēmuma 

finansiālo pamatu 

(mērķa periods: 

2018.-2022.) 

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 tirdzniecības vietu nomas 

principu ieviešana 

Uzsākta jaunu 

tirdzniecības vietu 

nomas principu 

izstrāde 

Jaunu tirdzniecības 

vietu nomas principu 

izstrāde ir apturēta 

Sakarā ar neplānotu izmaksu pieaugumu, 

plānotā Market Control projekta 

ieviešana tika apturēta.  

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu ērtāku 

iepirkšanos, tika veiktas izmaiņas 

tirdzniecības galdu izvietošanos 

principos, nodrošinot labāku piekļuvi 

tirgotāju galdiem un piedāvātajiem 

produktiem.  

Nomnieku skaita/noslēgto 

līgumu skaita/ nomas ieņēmumu 

palielināšanās 

Palielinājies 

nomnieku/noslēgt

o līgumu 

skaits/nomas 

ieņēmumu apjoms 

Sazinājies nomnieku 

skaits 

Sakarā ar Covid-19 būtiskajiem 

ierobežojumiem, tai skaitā prasību 

ievērot 2 m distanci starp tirdzniecības 

vietām, 2021 gadā samazinājās gan 

Sabiedrības piedāvāto tirdzniecības vietu 

skaits, gan nomnieku skaits. Nomnieku 

skaita pieaugums ir novērojams 2022. 

gadā.   

Personāla skaita samazināšana Samazināts 

personāla skaits 

Samazināts darba 

vietu skaits 

2021. gadā ir veikti būtiskas izmaiņas 

Sabiedrības personāla sastāvā, 

optimizācijas rezultātā tika samazinātas 

13 darba vietas, tādējādi nodrošinot 

finanšu ietaupījumu, efektīvāku 

konkrētu funkciju izpildi un Sabiedrības 

pārvaldi kopumā.  
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 Jaunu komercdarbības 

pakalpojumu veidu ieviešana 

un attīstība. 

Kopējo ieņēmumu apjoma 

palielināšana 

Palielinājies 

ieņēmumu apjoms 

Palielinājies kopējo 

ieņēmumu apjoms 

Pārskata gadā Sabiedrības neto 

apgrozījums sastādīja EUR 6 411 516, 

kas ir par EUR 36 643 jeb 0.57% vairāk, 

salīdzinot ar 2020. gada apgrozījumu, 

kas sastādīja EUR 6 374 873. 

Jaunu komercdarbības 

pakalpojumu veidu attīstīšana 

un ieviešana 

Uzsākta jaunu 

komercdarbības 

pakalpojumu 

veidu attīstīšana 

un ieviešana 

Tiek īstenota jaunu 

komercdarbības 

pakalpojumu veidu 

attīstīšana  

Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus, 

jaunu komercdarbības pakalpojumu 

veidu attīstīšanas iespējas bija 

ierobežotas. 2021. gadā turpinājās darbs 

pie jaunas autostāvvietu sistēmas 

ieviešanas, kas sāks darboties 2022. gada 

maija mēnesī. Ņemot vērā Covid-19 

ietekmi uz tūrisma nozari, 2021. gadā 

Sabiedrība fokusējās uz Baltijas valstu 

tūristu piesaisti, tādējādi sadarbībā ar 

Lietuvas tūrisma aģentūrām tika 

nodrošinātas ekskursijas 30 tūristu 

grupām.  

Pārskata periodā, turpinājās darbs pie 

Rīgas Centrāltirgus un Vidzemes tirgus, 

kā kultūras pasākumu un filmu 

uzņemšanas vietu pozicionēšanas, tai 

skaitā tika īstenoti vairāki kultūras un 

filmu filmēšanas projekti. 2021. gada 

septembrī Vidzemes tirgus kļuva par 

starptautiskā Jaunā teātra festivāla 

„Homo Novus” galveno norises vietu. 

Nodrošināt debitoru 

parāda apjoma 

samazinājumu 

(mērķa periods: 

2018.-2022.) 

Būtiski uzlabot debitoru 

parādu piedziņas pasākumu 

efektivitāti, piesaistot ārējos 

resursus. 

Parādu piedziņas procedūras 

efektivitātes uzlabošana 

Tiek īstenots 

darbs pie parādu 

piedziņas 

procedūras 

efektivitātes 

uzlabošanas, 

samazināts 

debitoru parāda 

apjoms 

Tiek īstenots darbs 

pie parādu piedziņas 

procedūras 

efektivitātes 

uzlabošanas, 

samazināts debitoru 

parāda apjoms 

2021. gadā debitoru parāda apjoms 

samazinājās par EUR 70 000. 

Piesaistīt līdzekļus 

pārvaldīšanā esošo 

tirdzniecības 

objektu tehniskā 

stāvokļa 

uzlabošanai/rekonstr

ukcijai (mērķa 

Veikt pārrunas ar 

kredītiestādēm par finanšu 

līdzekļu piesaistes iespējām. 

Pārrunu ar kredītiestādēm 

īstenošana 

Uzsāktas pārrunas 

ar kredītiestādēm 

par finanšu 

līdzekļu piesaistes 

iespējam 

Veiktas pārrunas ar 

kredītiestādēm par 

finanšu līdzekļu 

piesaistes iespējam 

Strādājot pie Sabiedrības pārvaldīto tirgu 

teritoriju attīstības, 2021. gadā tika 

izstrādāts Rīgas Centrāltirgus 

Rūpniecības preču tirgus attīstības 

priekšlikums un veiktas pārrunas ar 

kredītiestādēm par finansējuma 

saņemšanas iespējām.  
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periods: 2018.-

2022.) 

Īstenot aktivitātēs ārējā 

finansējuma piesaistei. 

Ārējā finansējuma projektu 

pieteikumu izstrāde un 

iesniegšana 

Izstrādāti un 

iesniegti projekta 

pieteikumi ārējā 

finansējuma 

piesaistei 

Sabiedrības 

stratēģisko mērķu 

sasniegšanai 

Nodrošināts ārējā 

finansējuma 

konkursu monitorings 

un atvērto konkursu 

nosacījumu 

atbilstības 

izvērtējums  

2021. gadā nebija pieejamas ārējā 

finansējuma programmas, kur 

Sabiedrība kvalificētos, kā finansējuma 

saņēmējs. Ņemot vērā, ka 2021.-2027. 

gadu plānošanas periods aktīvu darbību 

sāks tikai 2022. gada vasarā, 2022. gadā 

tiks vērtētas Sabiedrības dalības iespējas 

konkursos, tai skaitā energoefektivitātes, 

aprites ekonomikas, kultūras 

programmās. 

NEFINANŠU MĒRĶI 

1. Nekustamā 

īpašuma 

(kultūrvēsturisko 

objektu) 

saglabāšana, 

uzturēšana un 

attīstīšana. 

Apkārtējās vides 

labiekārtošana un 

infrastruktūras 

uzlabošana 

Attīstības 

tehnisko 

projektu 

izstrāde 

Zivju 

paviljons 

Izstrādāts tehniskais projekts 

Zivju paviljona pārbūvei 

Izstrādāts 

tehniskais 

projekts Zivju 

paviljona 

pārbūvei 

Apturēta Zivju 

paviljona pārbūves 

tehniskā projekta 

izstrāde 

Ņemot vērā RD PAD pieņemto lēmumu 

par Rīgas Centrāltirgus kanālmalas 

revitalizācijas projekta apturēšanu 

līgums par Zivju paviljona tehniskā 

projekta izstrādi ar izpildītāju tika 

izbeigts ar 24.01.2020. 

Spīķeru iela Izstrādāts Spīķeru ielas seguma, 

apgaismojuma un inženiertīklu 

izbūves tehniskais projekts 

Izstrādāts Spīķeru 

ielas seguma, 

apgaismojuma un 

inženiertīklu 

izbūves tehniskais 

projekts 

Izstrādāts Spīķeru 

ielas rekonstrukcijas 

tehniskā projekta 

metu konkursa 

nolikums 

2019.gadā ir izstrādāta tehniskā 

dokumentācija metu konkursam. Spīķeru 

ielas attīstības projekts.  

2021. gadā Sabiedrība ņēma dalību 

MadCity Rīga 2021 rīkotajā diskusijā 

“Daugavas krastmala”, kur prezentēja 

Spīķeru ielas attīstības perspektīvas, pēc 

Rail Baltica projekta īstenošanas, kļūstot 

par savienojošo ielu starp Rīgas Centrālo 

staciju un Spīķeru promenādi. 

Ņemot vērā, ka 31.12.2022. beidzas 

nomas līgums ar SIA “Nakts tirgus” par 

daļu no Spīķeru ielas nomu, kur šobrīd 

tiek organizēts Nakts tirgus, 2022. gadā 

tiks sagatavots detalizēts Spīķeru ielas 

attīstības priekšlikums.  

Spīķeru ēka 

Pūpolu iela 5 

Izstrādāts Spīķeru ēkas Pūpolu 

ielā 5 tehniskais projekts 

Izstrādāts Spīķeru 

ēkas Pūpolu ielā 5 

tehniskais 

projekts 

Spīķeru ēkas Pūpolu 

ielā 5 tehniskā 

projekta izstrāde nav 

uzsākta 

Ņemot vērā Covid-19 radīto ārējo 

apstākļu nenoteiktību, tai skaitā 

Sabiedrības pienākumu sniegt de 

minimis atbalstu nomniekiem, Spīķeru 

ēkas Pūpolu ielā 5 tehniskā projekta 

izstrāde netika uzsākta. 

Atjaunošana

s projektu 

realizācija 

un 

Gastronomijas 

paviljons 

Izpildīti Gastronomijas 

paviljona atjaunošanas darbi 

Izpildīti 

Gastronomijas 

paviljona 

atjaunošanas darbi 

Izpildīti 

Gastronomijas 

paviljona 

atjaunošanas darbi 

Izpildīts 2019. gadā.  
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aprīkojuma 

uzstādīšana 

Slēgtā 

teritorija 

Veikta Centrāltirgus Slēgtās 

teritorijas elektroapgādes un 

apgaismojuma sistēmas pārbūve 

- papildus apgaismojuma un 

elektropieslēgumu 

nodrošināšana tirgotājiem. 

Veikta 

Centrāltirgus 

Slēgtās teritorijas 

elektroapgādes un 

apgaismojuma 

sistēmas pārbūve 

Veikta Centrāltirgus 

Slēgtās teritorijas 

elektroapgādes un 

apgaismojuma 

sistēmas pārbūve 

Izpildīts 2020. gadā. 

Atklātā 

teritorija 

Izpildīti elektroapgādes sistēmas 

sakārtošanas darbi: 

elektroapgādes kabeļu 

pārvietošana kabeļu 

kanalizācijā, tirdzniecības 

kiosku elektroinstalācijas 

nomaiņa. 

Izpildīti 

elektroapgādes 

sistēmas 

sakārtošanas darbi 

atklātajā teritorijā 

Izpildīti 

elektroapgādes 

sistēmas sakārtošanas 

darbi atklātajā 

teritorijā 

Izpildīts 2020. gadā. 

Publiskās 

tualetes 

Veikti nepieciešamie izbūves un 

labiekārtošanas darbi publisko 

tualešu sakārtošanai 

Centrāltirgus teritorijā. 

 

Veikti 

Centrāltirgus 

publisko tualešu 

remontdarbi un 

labiekārtošana 

Uzsākti Centrāltirgus 

publisko tualešu 

labiekārtošanas un 

remontdarbi 

2019.gadā tika pabeigta Centrāltirgus 

publisko tualešu labiekārtošanas 

tehniskā projekta izstrāde. Ņemot vēra, 

ka izpildītājs sākotnēji saskaņoja 

projektu, kā pagaidu būves projektu, 

šobrīd notiek atkārtota dokumentu 

saskaņošana. 

Atkritumu 

konteineru 

vietas 

Centrāltirgū 

Centrāltirgus teritorijā veikta 

atkritumu konteineru vietu 

sakārtošana. 

Centrāltirgus 

teritorijā veikta 

atkritumu 

konteineru vietu 

sakārtošana 

Uzsākti atkritumu 

konteineru vietu 

sakārtošanas darbi 

Centrāltirgus 

teritorijā 

 

2021. gadā ar SIA “Clean R” tika 

noslēgta vienošanās par sadarbību zemē 

iegremdējamo sadzīves atkritumu 

konteineru laukumu izbūvei, kas paredz 

8 zemē iegremdējamo konteineru izbūvi. 

i2022.gada maijā ir plānots ekspluatācijā 

nodot pirmo Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības izbūvēto zemē 

iegremdējamo sadzīves atkritumu 

konteineru laukumu Turpmākās 

sadarbības ar atkritumu apsaimniekotāju 

SIA “Clean R” ietvaros ir plānots 

izbūvēt vēl 4 zemē iegremdējamo 

sadzīves atkritumu konteineru laukumus, 

kā rezultātā tiks sakārtota apkārtējā vide, 

tiks novērsta iespēja bezpajumtniekiem 

piekļūt konteineros esošajiem 

atkritumiem. 

Vidzemes tirgus apakšnomas 

līguma saistību uzraudzība un 

kontrole 

Saskaņā ar attīstības koncepciju 

stratēģiskais partneruzņēmums 

veic secīgus darbus koncepcijas 

Izstrādāta 

Vidzemes tirgus 

attīstības 

Izstrādāts Vidzemes 

tirgus attīstības 

piedāvājums 

2021. gadā izstrādāts un prezentēts 

Vidzemes tirgus attīstības piedāvājums, 

kas paredz vairākus Vidzemes tirgus 
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realizēšanai koncepcija attīstības variantus – tirgus teritorijas 

nodošanu ilgtermiņa nomā vai tirgus 

teritorijas attīstīšana sadarbībā ar pilsētas 

domi un nevalstiskajām organizācijām.  

Darbs pie Vidzemes tirgus attīstības 

koncepcijas tiks turpināts 2022. gadā.  

Projekta "Rīgas Centrāltirgus 

revitalizācija – kanālmalas 

infrastruktūras un publiskās 

ārtelpas sakārtošana" (5.5.1. 

SAM) ieviešana 

Pārbūvēta Pilsētas kanāla mala 

gar Centrāltirgus ielu posmā no 

Maskavas ielas līdz Prāgas ielai, 

izveidota 1 ekspozīcija. 

Noslēgusies 

iepirkuma 

procedūra un 

uzsākta projekta 

īstenošana 

Projektu īstenošana ir 

apturēta 

Saskaņā ar 20.05.2019. Rīgas domes 

Pilsētas attīstības komitejas lēmumu 

projektu īstenošana tika apturēta. 

 

 

 
Projekta "Rīgas Centrāltirgus 

revitalizācija – pazemes 

pagrabu pārbūve 

uzņēmējdarbības veicināšanai" 

(5.6.2. SAM) ieviešana 

Veikta daļēja Rīgas 

Centrāltirgus pagrabstāvu telpu 

atjaunošana, 

inženierkomunikāciju pārbūve, 

renovēta Kanālmalas Gaļas 

paviljona piegādes zona. 

Noslēgusies 

iepirkuma 

procedūra un 

uzsākta projekta 

īstenošana 

Projektu īstenošana ir 

apturēta 

Rūpniecības preču tirgus 

apakšnomas līguma saistību 

uzraudzība un kontrole 

Apakšnomnieks līdz 

31.12.2019. veicis intermodālā 

satiksmes mezgla un tā 

funkcijas papildinoša 

daudzfunkcionāla tirdzniecības 

un pakalpojumu objektu 

(ieskaitot autostāvvietas un 

teritorijas labiekārtojumu) 

izbūvi atbilstoši attīstības 

priekšlikumam; 

pēc būvobjekta nodošanas 

ekspluatācijā nodrošina 

intermodālā satiksmes mezgla 

apsaimniekošanu, autostāvvietas 

un tirdzniecības organizēšanu. 

Izveidots  

intermodālais 

satiksmes mezgls 

un tā funkcijas 

papildinošs, 

daudzfunkcionāls 

tirdzniecības un 

pakalpojums 

objekts 

Izbeigts zemes nomas 

un apbūves tiesību 

līgums, kas paredzēja 

intermodālā 

satiksmes mezgla 

izbūvi. 

Zemesgrāmatā dzēsti 

ar nomas un apbūves 

tiesībām saistītie 

ieraksti, aizvērti 

apbūves tiesību 

nodalījumi. Notiek 

darbs pie teritorijas 

izmantošanas 

koncepcijas izstrādes. 

Sadarbībā ar RD 

PAD nepieciešams 

veikt izmaiņas 

teritorijas, svītrojot 

no tā lokālplānojumā 

ietverto intermodālā 

satiksmes mezgla 

izbūvi Rūpniecības 

preču tirgus teritorijā. 

2021. gadā izstrādāts Rūpniecības preču 

tirgus teritorijas attīstības priekšlikums, 

paredzot daļā teritorijas atjauno 

rūpniecības preču tirgu, tādējādi pārceļot 

visus rūpniecības preču tirgotājus (no 

Piena paviljona, Spīķeru ēkas un Nēģu 

laukuma) uz vienu konkrētu vietu un 

otrā teritorijas daļā izveidot 

autostāvvietu tirgus apmeklētājiem un 

nomniekiem, tādējādi sekmējot Rīgas 

Centrāltirgus konkurētspēju. 

Rūpniecības preču tirgus teritorijas 

attīstības priekšlikums tika prezentēts 

kredītiestādēm, kas apliecināja šāda 

attīstības projekta ekonomisko 

dzīvotspēju.  

2. Tirdzniecības 

platību 

Tirdzniecības vitrīnu 

uzstādīšana Gaļas paviljonā 

Uzstādītas tirdzniecības vitrīnas 

Gaļas paviljona 1. un 2. salā (88 

Uzstādītas 

tirdzniecības 

Uzstādītas 

tirdzniecības vitrīnas 

Izpildīts 2019. gadā. 
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sakārtošana un 

uzlabošana 

tekošo metru garumā) vitrīnas Gaļas 

paviljona 1. un 2. 

salā 

Gaļas paviljona 1. un 

2. salā 

Pārvietojamo nojumju iegāde 

Centrāltirgus Atklātās 

teritorijas vajadzībām 

Iegādātas pārvietojamās 

nojumes Centrāltirgus Atklātās 

teritorijas tirdzniecības vietu 

aprīkojumam 

Iegādātas 

pārvietojamās 

nojumes 

Noslēgts līgums par 

nojumju 

izgatavošanu, sākti 

priekšdarbi nojumju 

uzstādīšanai 

2021. gadā tika veikti priekšdarbi Prāgas 

ielas nojumju uzstādīšanai, izbūvēti 

pamati, nojumes uzstādītas 2022. gada 

aprīlī.  

3. Sekmēt kultūras 

un tradicionālo 

kultūras vērtību 

saglabāšanu 

Organizēt tematiskos 

gadskārtu gadatirgus 

 

Organizēti Lieldienu, Līgo 

svētku, Mārtiņdienas un 

Ziemassvētku u.c. gadatirgi 

Īstenoti tematiskie 

gadskārtu 

gadatirgi, 

kultūras, 

izglītojošie 

pasākumi, 

mākslas izstādes, 

koncerti 

Iespēju robežās 

īstenoti tematiskie 

gadskārtu gadatirgi, 

kultūras pasākumi 

Sakarā ar COVID-19 ieviestajiem 

ierobežojumiem, lielākā daļa no gada 

sākumā plānotajiem pasākumiem 

nevarēja tikt īstenot. 

2021. gadā īstenoti sekojoši pasākumi: 

- Jaunā teātra festivāls „Homo Novus” 

Vidzemes tirgū; 

- “Sirds dienas festivāls” Vidzemes 

tirgū; 

- Sadarbībā ar RD LD Veselīga uztura 

skolas Ēdiena gatavošanas 

meistarklases; 

- Sadarbībā ar SIA “Clean R” tika 

organizēta kulinārijas meistarklase 

“Ko iesākt ar pārtikas atkritumiem”; 

- diskusija “Latvijas zemnieks Rīgas 

tirgū. Cik laimīgs ir pircējs un 

pārdevējs?”; 

- iepirkšanās vakari Ziemassvētku 

noskaņās. 

Rīkot kultūras un izglītojošos 

pasākumus, mākslas izstādes, 

koncertus 

Kultūras, izglītojošo pasākumu, 

mākslas izstāžu un koncertu 

skaits 

Centrāltirgus vēsturiskās 

ekspozīcijas izveidošana 

Centrāltirgus vēsturiskās 

ekspozīcijas koncepcijas 

izstrāde, ekspozīcijas 

izveidošana 

Uzsākta 

Centrāltirgus 

vēsturiskās 

ekspozīcijas 

koncepcijas 

izstrāde 

Apkopoti 

Centrāltirgus 

vēsturiskie dati 

2020. gadā kompresora telpā ir izvietota 

vēsturiskā ekspozīcija, kurā var apskatīt 

tirgu no brīža, kad tas atradās krastmalā 

līdz brīdim, kad tika uzcelti paviljoni un 

tirdzniecība tika pārcelta uz esošo tirgus 

lokāciju. Sagaidot tirgus 90 gadu 

jubileju, 2020. gada novembrī tika izdota 

grāmata “Leģendārais Rīgas 

Centrāltirgus”, kurā ir apkopta 

informācija ar bildēm sākot ar tirgus 

izveidošanas brīdi līdz pat 2020. gada 

martam, kas pasauli skāra COVID-19 

pandēmija. 

4. Tūrisma 

veicināšana 

Informācijas centra izveide Izveidots Centrāltirgus 

Informācijas centrs, kas 

nodrošina apmeklētāju 

Izveidots 

Informācijas 

centrs 

Izveidots 

Informācijas centrs 

Izpildīts 2019.gadā. 

Šobrīd notiek darbs pie jaunu ekskursijas 

maršrutu izveides un cenu politikas 
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informēšanu un suvenīru ar 

Centrāltirgus zīmolu 

tirdzniecību. 

pārskatīšanas (tiks nodrošināti līdz ar 

tūristu plūsmas atjaunošanos).  

Sadarbība ar tūrisma 

kompānijām, nodrošinot 

tūristu piesaisti 

Nodrošināta sadarbība ar 

tūrisma nozarē strādājošiem 

uzņēmumiem (aktīvo līgumu 

skaits). 

Nodrošināta 

sadarbība ar 

tūrisma 

kompānijām, 

noslēgti līgumi 

par pakalpojumu 

sniegšanu 

Nodrošināta 

sadarbība ar tūrisma 

kompānijām, noslēgti 

līgumi par 

pakalpojumu 

sniegšanu 

Šobrīd ir noslēgti 48 līgumi ar tūrisma 

uzņēmumiem. 2021. gadā ekskursiju 

pakalpojumi tika nodrošināti atbilstoši 

COVID-19 drošības pasākumiem. 

Veicināt Centrāltirgū kultūras 

tūrisma ar specializāciju – 

gastronomiskais un 

amatniecības tūrisms – 

attīstību 

Izstrādātie priekšlikumi, veiktās 

aktivitātes, nodibinātie 

sadarbības kontakti, tūristu 

skaita statistika. 

Īstenotas 

aktivitātes 

kultūras tūrisma 

ar specializāciju – 

gastronomiskais 

un amatniecības 

tūrisms 

veicināšanai 

Iespēju robežās 

īstenotas aktivitātes 

kultūras tūrisma ar 

specializāciju – 

gastronomiskais un 

amatniecības tūrisms 

veicināšanai 

Sakarā ar COVID-19 ieviestajiem 

ierobežojumiem, lielākā daļa no gada 

sākumā plānotajiem pasākumiem 

nevarēja tikt īstenoti. 

Ņemot vērā Covid-19 noteiktos 

ierobežojumus, liela uzmanība tika 

veltīta digitālā mārketinga aktivitātēm, 

tai skaitā īstenojot kopīgas aktivitātes ar 

nomniekiem (konkursi, intervijas, 

nomnieku stāsti, publikācijas par 

aktuālajiem produktiem, video sižeti ar 

produktu degustāciju u.c.), veicinot to 

atpazīstamību. 

5. Latvijā ražotas 

produkcijas un 

veselīga uztura 

popularizēšana 

Informatīvu materiālu 

sagatavošana ievietošanai 

Sabiedrības mājas lapā, 

laikrakstā "Centrāltirgus 

vēstis" 

Sabiedrības mājaslapā 

www.rct.lv , sociālajos tīklos, 

laikrakstā "Centrāltirgus vēstis" 

sistemātiski sniegta informācija 

par tirgū esošiem uzņēmumiem, 

ekoloģiskās un pašaudzētās 

pārtikas tirgotājiem, pieejamo 

veselīgo produkciju. 

Sagatavoti un 

izvietoti 

informatīvie 

materiāli 

Sagatavoti un 

izvietoti informatīvie 

materiāli 

Sabiedrība nodrošināja regulāru  

informācijas sagatavošanu un 

publikāciju digitālajā vidē. 

Izvērtējot laikraksta “Centrāltirgus 

vēstis” lietderīgumu, tika pieņemts 

lēmums minēto laikrakstu vairs neizdod.  

Stimulēt ekoloģiskās pārtikas 

un pašaudzētās produkcijas 

tirdzniecības paaugstināšanu 

Nodrošināts pasākumu kopums, 

kas stimulē ekoloģiskās un 

pašaudzētās pārtikas 

tirdzniecību Sabiedrības 

pārvaldītajos tirgos. 

Īstenotas 

aktivitātes 

ekoloģiskās un 

pašaudzētās 

pārtikas 

tirdzniecības 

veicināšanai 

Iespēju robežās 

īstenotas aktivitātes 

ekoloģiskās un 

pašaudzētās pārtikas 

tirdzniecības 

veicināšanai 

Sakarā ar COVID-19 ieviestajiem 

ierobežojumiem, lielākā daļa no gada 

sākumā plānotajiem pasākumiem 

nevarēja tikt īstenoti. 

Sabiedrība nodrošināja informācijas 

sagatavošanu un publikāciju. 

2021. gada vasarā un rudens sākumā, 

sadarbībā ar RD Labklājības 

departamentu, tika īstenotas “Veselīga 

uztura skolas” aktivitātes, kas bija 

vērstas uz ekoloģiskas un vietējās 

pārtikas izmantošanu ikdienas uzturā.  

2021. gada jūlijā tika rīkota diskusija 

http://www.rct.lv/
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“Latvijas zemnieks Rīgas tirgū. Cik 

laimīgs ir pircējs un pārdevējs?”, kurā 

piedalījās Latvijas zemnieku un 

lauksaimniecības produktu ražotāju 

organizāciju pārstāvji. Izvērtējot 

diskusijā izrunāto, 2022. gadā tiks 

īstenotas vairākas aktivitātes vietējo 

ražotāju atbalstam (vietējo tirgotāju zonu 

izveide, Rīgas Centrāltirgus vietējo 

zemnieku popularizēšanas kampaņas 

u.c.). 

Organizēt un līdzdarboties 

pasākumos par sabiedrības 

izglītošanu par veselīgu uzturu 

un Latvijas pavārmākslas 

tradīcijām 

Organizēti pasākumi sabiedrības 

izglītošanai par veselīgu uzturu, 

Latvijas pavārmākslas 

tradīcijām un veselīga uztura un 

ēdiena gatavošanas tematiku. 

Veidotie sadarbības projekti 

(piemēram, degustāciju norises, 

RD Labklājības departamenta 

iniciatīva "Veselīga uztura 

skola"). 

Organizēti vai 

ņemta dalība 

pasākumos par 

sabiedrības 

izglītošanu par 

veselīgu uzturu un 

Latvijas 

pavārmākslas 

tradīcijām 

Iespēju robežās 

organizēti vai ņemta 

dalība pasākumos par 

sabiedrības 

izglītošanu par 

veselīgu uzturu un 

Latvijas 

pavārmākslas 

tradīcijām 

Sakarā ar COVID-19 ieviestajiem 

ierobežojumiem, lielākā daļa no gada 

sākumā plānotajiem pasākumiem 

nevarēja tikt īstenoti. 

2021. gada vasarā un rudens sākumā 

sadarbībā ar RD Labklājības 

departamentu Rīgas Centrāltirgū notika 

“Veselīga uztura skola”, kur visiem 

interesentiem tika nodrošināta iespēja 

apmeklēt ēdiena pagatavošanas 

meistarklases. 

6. Drošības 

pasākumu un 

transporta 

kustības 

uzlabošana 

Centrāltirgus transportlīdzekļu 

organizēšanas sistēmas 

modernizēšanas pasākumi, 

tehnisko risinājumu 

pilnveidošana 

Labi funkcionējoša transporta 

iebraukšanas, izbraukšanas un 

stāvēšanas sistēma. Veikti 

Centrāltirgus transporta 

organizēšanas sistēmas 

modernizēšana darbi – 

automašīnu pārvietošanās 

barjeru infrastruktūras 

izveidošana, auto stāvēšanas 

norēķinu automātu uzstādīšana. 

Pilnveidoti 

Centrāltirgus 

transportlīdzekļu 

organizēšanas 

sistēmas 

risinājumi 

Sākti darbi 

Centrāltirgus 

transportlīdzekļu 

organizēšanas 

sistēmas risinājumu 

pilnveidošanai 

 

2021.gada 22. jūlijā tika saskaņota 

autostāvvietu kontroles sistēmas 

būvniecības iecere un tika uzsākti 

būvniecības darbi - izbūvētas 

inženierkomunikācijas kontroles 

sistēmas pārbūvei, veikti asfaltēšanas 

darbi. Šo darbu veikšanai Sabiedrība 

ieguldīja EUR 60 159. Darbi 

autostāvvietu sakārtošanai turpināsies arī 

2022. gadā kopsummā ieguldot šajā 

projektā EUR 141 599. Plānotais darbu 

pabeigšanas termiņš – 2022. gada maijs. 

Centrāltirgus 

videonovērošanas sistēmas 

pilnveidošana 

Centrāltirgū veikti 

videonovērošanas sistēmas 

uzlabošanas pasākumi - iegādāts 

aprīkojums un IT risinājums. 

Izveidota videonovērošanas 

sistēma, kas samazina drošības 

riskus, nodrošina Centrāltirgus 

objektu labāku uzraudzību un 

operatīvāku sabiedriskās 

kārtības un drošības 

Modernizēta 

videonovērošanas 

sistēma 

Modernizēta 

videonovērošanas 

sistēma 

Izpildīts 2019. gadā.   
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nodrošināšanu 

7. Tirdzniecības 

kontroles sistēmas 

uzlabošana 

Tirdzniecības kontroles 

mehānisma sistēmas ieviešana 

Veikta tirdzniecības kontroles 

mehānisma sistēmas ieviešana, 

nodrošinot ātrāku un 

pārredzamāku līgumu slēgšanu 

ar klientiem. Veikta sistēmas 

integrācija ar MS Dynamics 

NAV2017. Sistēma dod iespēju 

ātrāk noslēgt līgumus, izslēgt 

skaidras naudas apgrozījumu. 

Ar sistēmas palīdzību tiek 

veikta operatīva tirdzniecības 

vietu statusa noskaidrošana 

kontroliera un citu iesaistīto 

pušu vajadzībām. 

Veikta 

tirdzniecības 

kontroles 

mehānisma 

sistēmas ieviešana 

Jaunu tirdzniecības 

vietu nomas principu 

izstrāde ir apturēta 

Sakarā ar neplānotu izmaksu pieaugumu, 

plānotā Market Control projekta 

ieviešana tika apturēta. Ņemot vērā 

projekta iespējamu izmaksu apmēru un 

to, ka uzņēmuma reorganizācijas 

rezultātā notiks pāreja uz citu finanšu 

vadības un grāmatvedības uzskaites 

sistēmu, projekta realizācija nav 

lietderīga. 

8. Energoefektivitā

tes uzlabošana 

Energoefektīvu risinājumu 

izmantošana 

Izmantoti energoefektīvi 

risinājumi Sabiedrības īpašumā 

esošo un nomāto ēku un būvju 

apsaimniekošanā 

Izmantoti 

energoefektīvi 

risinājumi 

Sabiedrības 

īpašumā esošo un 

nomāto ēku un 

būvju 

apsaimniekošanā 

Izmantoti 

energoefektīvi 

risinājumi 

Sabiedrības īpašumā 

esošo un nomāto ēku 

un būvju 

apsaimniekošanā 

2021. gadā, īstenojot ar infrastruktūras 

pielāgošanu un uzlabošanu saistītus 

darbus, Sabiedrība iespēju robežās ir 

nodrošinājusi energoefektīvu risinājumu 

izmantošanu, piemēram, LED 

apgaismojuma uzstādīšanu, 

elektroenerģijas skaitītāju nomaiņu un 

papildus skaitītāju uzstādīšanu. 

9. Informācijas 

tehnoloģiju 

sistēmu uzlabošana 

NAV DYNAMICS 2017 

ieviešanas projekts 

Pabeigta Microsoft Dynamics 

NAV2017 grāmatvedības un 

uzskaites sistēmas izstrāde un 

ieviešana. 

Ieviesta Microsoft 

Dynamics 

NAV2017 sistēma 

Ieviesta Microsoft 

Dynamics NAV2017 

sistēma 

Izpildīts 2021. gadā. 

Pēc nepieciešamības notiek sistēmas 

pielāgošanas darbi vai jaunu funkciju 

ieviešana. Uzņēmuma reorganizācijas 

rezultātā 2022.gadā tiek plānota pāreja 

uz citu finanšu vadības un 

grāmatvedības uzskaites sistēmu. 

Datortehnikas un serveru 

iegāde (t.sk. MS Exchange, 

Aktīvās direktorijas, NAV 

2017 serveri) 

Veikta datortehnikas un serveru 

iegāde (t.sk. MS Exchange, 

Aktīvās direktorijas, NAV 2017 

serveri), Serveri (pēc 

nepieciešamības). 

Iegādāta 

nepieciešamā 

datortehnika un 

serveri 

Iegādāta 

nepieciešamā 

datortehnika un 

serveri 

2021. gada ietvaros tika nodrošināts 

nepieciešamais IT aprīkojums 

Sabiedrības darba nodrošināšanai, tai 

skaitā nodrošinātas attālinātā darba 

iespējas.  
 

Valdes priekšsēdētāja       A.Languša 

 

Valdes loceklis       M.Skudra 
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