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Valdes sēdes 

datums 

Protokola 

numurs 

Darba kārtība Lēmums 

10.02.2022 Nr.1 1.) Par SIA “Rīgas 

Centrāltirgus” Ētikas 

kodeksa un SIA 

“Rīgas 

Centrāltirgus” 

Iepirkumu 

organizēšanas 

politikas 

saskaņošanu 

2.) Par SIA “Rīgas 

Centrāltirgus” Ētikas 

kodeksa un SIA 

“Rīgas 

Centrāltirgus” 

Iepirkumu 

organizēšanas 

politikas 

apstiprināšanu 

1.) Apstiprināt SIA “Rīgas Centrāltirgus” 

izstrādāto Ētikas kodeksu (jaunā redakcija) 

un Iepirkumu organizēšanas politiku. 

15.03.2022 Nr.2 1.) Par reorganizāciju 

un reorganizācijas 

līguma projektu 

1.) Atbilstoši Rīgas domes 15.12.2022 

lēmumam Nr. 1105 “Par SIA “Rīgas nami”, 

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas 

Centrāltirgus” un SIA “Rīgas serviss” 

reorganizācijas uzsākšanu” SIA “Rīgas 

pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” 

un SIA “Rīgas serviss” reorganizācijas ceļā 

pievieno SIA “Rīgas nami”. 

2.) Noteikt, ka Komerclikuma 343. panta 4. daļā 

minētajā gadījumā SIA “Rīgas Centrāltirgus” 

saimnieciskās darbības pārskats nav 

jāsagatavo. 

3.) Noteikt, ka SIA “Rīgas nami”, SIA “Rīgas 

pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” 

un SIA “Rīgas serviss” reorganizācijas 

līgumu revidents nepārbauda. 

4.) Saskaņot SIA “Rīgas nami”, SIA “Rīgas 

pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” 



   un SIA “Rīgas serviss” reorganizācijas 

līguma projektu. 

02.05.2022 Nr.3 1.) Par reorganizāciju 1.) Reorganizēt SIA “Rīgas nami”, SIA “Rīgas 

pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” 

un SIA “Rīgas serviss” apvienošanās ceļā, 

pievienojot SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA 

“Rīgas Centrāltirgus”, SIA “Rīgas serviss” 

un SIA ‘Rīgas nami”. 

2.) Apstiprināt SIA “Rīgas nami”, SIA “Rīgas 

pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” 

un SIA “Rīgas serviss” reorganizācijas 
līgumu. 

18.05.2022 Nr.4 1.) Sabiedrības 2021. 

gada darbības 

rezultātu izvērtēšana 

un SIA “Rīgas 

Centrāltirgus” 2021. 

gada pārskata 

apstiprināšana 

2.) Sabiedrības 

zvērināta revidenta 

ievēlēšana slēguma 

finanšu pārskata uz 

30.06.2022. 

pārbaudei un 

atlīdzības 

noteikšana 

1.) Noteikt, ka pārbaudi par pretkorupcijas 

pasākumiem un to izpildi SIA “Rīgas 

Centrāltirgus” veic Rīgas domes Iekšējo 

pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa 

saskaņā ar Rīgas domes Drošības, kārtības un 

korupcijas novēršanas jautājumu komitejas 

06.04.2022. sēdē apstiprināto Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības iestāžu un 

kapitālsabiedrību pretkorupcijas pasākumu 

izpildes izvērtēšanas grafiku 2022. gadam. 

2.) Uzdot SIA “Rīgas Centrāltirgus” valdei 

nodrošināt Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un 

korupcijas novēršanas nodaļu ar 

nepieciešamajiem dokumentiem un 

informāciju. 

3.) Noteikt, ka Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un 

korupcijas novēršanas nodaļas veiktās 

pārbaudes rezultāti un sniegtie ieteikumi 

konstatēto pārkāpumu (neatbilstību) un to 

seku novēršanai izskatāmi SIA “Rīgas 

Centrāltirgus” dalībnieku sapulcē, Rīgas 

domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas 

novēršanas nodaļai sniedzot ziņojumu. 

14.10.2022 Nr.5 1.) Par SIA “Rīgas 

Centrāltirgus” 

2022.gada budžeta 

grozījumu 

apstiprināšanu 

2.) SIA “Rīgas 

Centrāltirgus” 2022. 

gada slēguma finanšu 

pārskata par periodu 

01.01.2022.-30.06.2022. 

darbības rezultātu 

izvērtēšana un SIA 

“Rīgas Centrāltirgus” 

2022. gada slēguma 

finanšu pārskata par 

periodu 01.01.2022.-

30.06.2022. 

apstiprināšana 

1.) Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas 

Centrāltirgus” 2022. gada budžeta 

grozījumu projektu. 

2.) Apstiprināt SIA “Rīgas Centrāltirgus” 

slēguma finanšu pārskatu par periodu no 

01.01.2022. līdz 30.06.2022. 

3.) Atbilstoši 15.12.2021.pilnvarojuma 

līguma Nr. 03.1-20/3 6.5. punktam 

izmaksāt valdes priekšsēdētājai Agrai 

Langušai atsaukšanas pabalstu viena 

mēneša atlīdzības par valdes 

priekšsēdētāja amata pienākumu izpildi 

apmērā jeb 4429 euro, ja Agra Languša 

pēc reorganizācijas spēkā stāšanās 

neturpina darbu SIA “Rīgas nami”, vai 

netiek ievēlēta citas Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības kapitālsabiedrības valdes 

locekļa amatā. 

4.) Atbilstoši 15.12.2021.pilnvarojuma 



līguma Nr. 03.1-20/4 6.5. punktam 

izmaksāt valdes loceklim Mārim Skudram 

atsaukšanas pabalstu viena mēneša 

atlīdzības par valdes locekļa amata 

pienākumu izpildi apmērā jeb 3986 euro, 

ja Māris Skudra pēc reorganizācijas spēkā 

stāšanās neturpina darbu SIA “Rīgas 

nami”, vai netiek ievēlēts citas Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības 

kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā. 

 


