
Bērnu tiesību aizsardzības dienā 
Centrāltirgus ielūdz uz īstu 

Brīnumzemi 4. lpp.

Jāņu dienā, 24. jūnijā Rīgas 
Centrāltirgus un Āgenskalna tirgus 
paviljoni būs slēgti. Mazākā apjomā 
tirdzniecība noritēs vien atklātajā 
teritorijā. •

Ceļotāju portālā TripAdvisor 
Centrāltirgus ieguvis 11. populārākā 
Rīgas apskates objekta statusu – līdzās 
Vecrīgai, Alberta ielai un Nacionālajai 
operai. •

CENTRĀLTIRGUS 
VĒSTIS

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

Centrāltirgus mājaslapu  
www.centraltirgus.lv angļu valodā 
visbiežāk apmeklē Anglijas un Vācijas 
iedzīvotāji, savukārt krievu valodā – 
Krievijas un Ukrainas iedzīvotāji. •

VIENĀ
TEIKUMĀ
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Centrāltirgus vārdā 
A. Abramovs aicina:  
“Ielīgosim Jāņus ar 
bagātīgu tirdziņu un 
skaistākajām svētku 
tradīcijām 22. jūnijā 
Centrāltirgū!” 4. lpp.

Ikvienam ir kādas spilgtākās un mīļākās bērnības 
atmiņas, – vai tas būtu mammas adītās šalles maigais 

siltums, vai nesteidzīgās sestdienas brokastis ar pankūkām 
un zemeņu zapti. Vai bļodiņa melleņu ar pienu.

Ziedu un jaunās ražas ritums Centrāltirgū nupat kļūst 
par neapturamu karuseli, par arvien straujāku krāsu 

un aromātu virpuli. Uz brīdi piestāt. Satikties. Pamanīt. 
Plaukstošo ceriņkrūmu, vēja šūpoto rudzu vārpu, 

cilvēkus sev līdzās un priekpilnos mirkļus. •

Aicinām uz senioru labdarības  
tirdziņu 22.–23. jūnijā
Jau otro gadu vasaras saulgriežos seniori, kas darina neticami 
skaistas, sirsnīgas un noderīgas lietas pulcēsies vienuviet – 
sadarbībā ar Pensionāru iespēju centru rīkotajā labdarības tirdziņā 
Centrāltirgū, Nēģu ielas laukumā. 3. lpp.

CENTRĀLTIRGUS  
          reibinošā vasaras virpulī!
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TEMATISKIE TIRDZIŅI – satikšanās iespēja 
amatniekiem, mājražotājiem un pircējiem

PAR MUMS STĀSTA
“Starp citu, Centrāltirgū ir pieejami saldēti kalmāru taustekļi patīkamās cenās, nemaz nav jābrauc uz tālām ze-

mēm, lai izmēģinātu ko jaunu un neparastu,” aicina Diāna Šulce-Palma bloga „Gards, ka nenoēsties” autore 

(09.04.2016, Nra.lv)

Uzņēmēja un tirdziņa AndeleMandele rīkotāja Līva Jaunozoloa Centrāltirgū iegādājas stādus: „Gaidu siltākas 
dienas, lai brauktu uz lauku mājām Inešos; tur ir mana dzīvesdrauga Artura īpašums. Vēl mazliet jāpagaida, 

lai zeme iesilst. Tāpat kā pagājušajā gadā, došos uz Centrāltirgu pie tantītēm un pirkšu atraitnītes dažādās krā-
sās. Man kā amatierei atraitnīšu stādīšana patīk, jo tās jau zied. Man nebūtu pacietības gaidīt, kad kaut kas izdīgs 
no sēklām. Atraitnītes man ir mīļas, jo tās bija arī manas vecmāmiņas iemīļotākās puķes, viņa kolekcionēja dažādas 
šķirnes. Iegādāšos arī samtenes, kas man ļoti patīk. Pie mājas vienā dobītē būs arī piparmētra, baziliks un vēl dažādi 
garšaugi.”

(26.04.2016, Privātā Dzīve)

Veselīga dzīvesveida treneris Matīss Bārtulis uzslavē Centrāltirgu kā pārtikas produktu iepirkšanas vietu: „Izvēle 
šeit tiešām ir citāda nekā lielveikalos. Šeit ir iespēja izvēlēties sezonālus produktus.”

(25.04.2016, Tvnet.lv)

Rakstā par veselīga dzīvesveida izmaksām žurnāls Cosmopolitan maija numurā iesaka iepirkties Centrāltirgū: 
„Latvijā netrūkst eko veikalu ar gardiem bioloģiskiem dārzeņiem un citiem pārtikas produktiem, taču cenas ta-

jos mēdz būt visai augstas. Apmeklē Nakts tirgu Centrāltirgū, kas jau no maija pulcēs vietējos zemniekus ar veselī-
giem, svaigiem, tikko-no-dobes lauku labumiem. Cenas ir zemākas nekā tirgū dienas laikā.”

(Cosmopolitan maijs 2016, 19.lpp.)

Anda Miķelsone Lieldienu tirdziņā piedāvāja ģimenes uzņēmumā veidotos svētku dekorus

Vairāk informācijas pa tālruni 28342707

Rīgā nav daudz tirdzniecības vietu, kuras 
ikdienā apmeklē ap 80 000 pircēju un 
gada laikā iegriežas ap 90% galvaspilsētas 
iedzīvotāju. Tieši tādēļ, apzinoties Rīgas 
Centrāltirgus milzīgo potenciālu, tiek rīkoti 
tematiskie tirdziņi, kur amatniekiem un 
mājražotājiem sastapt sava talanta un 
veikuma cienītājus. Savukārt Centrāltirgus 
pastāvīgajiem pircējiem un ārvalstu 
viesiem tematiskie tirdziņi ir izcila iespēja 
iegādāties unikālas, ar sirsnību un iedvesmu 
radītas lietas pašu vajadzībām vai arī kā 
dāvanu saviem mīļajiem. 
Augšupejoša tendence

Nepieciešamību pēc regulāriem tematis-
kajiem tirdziņiem Rīgas Centrāltirgū notei-
ca pieprasījums. Saskarsmē ar Cen  trāl tirgus 
pircējiem un amatnie kiem viennozīmīgi iz-
skanējusi abpusēja ieinteresētība pēc iespē-
jas satikties vienuviet  – amatniekiem un 
mājražotājiem pa rā dīt savu veikumu, bet 
Centrāltirgus apmek lētājiem, veicot ikdie-
nas pirkumus, vienlaikus gūt iespēju aplū-
kot un iegādāties tādus rokdarbus un gardu-

mus, kas nav ne Centrāltirgus, ne arī veikalu 
ikdienas klāstā.

Šogad Centrāltirgū veiksmīgi aizvadīti 
pirmie tirdziņi – Sieviešu dienā 8. martā un 
Lieldienās. Prieks, ka ir pamanīti un novēr-
tēti, par ko liecina gan pieaugošais tirgotāju, 
gan apmeklētāju skaits.

Pozitīva pieredze
Lieldienu tirdziņā tirgotāji par apmek-

lētāju trūkumu nudien nevarēja sūdzēties. 
Iespraucoties pircēju rindā, jautājām par 
tirgošanās pieredzi Andai Miķelsonei, kas 
piedāvāja ģimenes uzņēmumā „Kreder Fac-
tory” gatavotos svētku dekorus. Viņa ne-
slēpa prieku par pozitīvo pieredzi: „Intere-
se ir ļoti liela, pārsteidzoši liela. Mēs esam 
ļoti priecīgi. Esam jauns uzņēmums, un šī ir 
mūsu otrā pieredze ar piedalīšanos tirdzi-
ņos – iepriekš piedalījāmies Ziemassvētku 
tirdziņā Lim bažos, bet tik lielā tirgū esam 
pirmo reizi. Pircēju ir daudz, arī tūristi pērk 
un stāsta, ka vedīs mūsu darbus līdzi kā 
suvenīrus.”

No Smiltenes puses uz Lieldienu tir dzi ņu 
bija atvesta Jāņa Krieķa rudzu un saldskāb-
maize, kas cepta ar malku kurinātā krāsnī. 
Ievērojām pircēju, kas īsi pēc pusdienlaika 
iegādājās jau otro klaipa gabaliņu, jo iepriek-
šējo jau ar gardu muti notiesājusi. Tirgotāji 
stāsta: „Esam ļoti apmierināti. Nāk cilvēki, 
kas Jāņa cepto maizi baudījuši jau agrāk, un 
nāk arī jauni pircēji. Kā redzams abriņā, kas 
no rīta bija klaipu pilna, palicis vairs viens 
kukulītis.”

Iespēja ikvienam
Kā nākamo vasaras saulgriežos orga ni-

zēsim Līgo tirdziņu Centrāltirgū, uz kuru 
iespējams pieteikties jau pašlaik. Izmantojot 
izdevību, aicinām pieteikties arī citus sava 
amata meistarus, jo Eiropas lielākajā tirgus 
placī vietas pietiks visiem! •
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Rīgas Centrāltirgus apgrozāmo  
līdzekļu apjoms 2015. gadā pieaudzis 
par vairāk nekā miljonu eiro

Jau otro gadu Centrāltirgū tiek plānots 
   SENIORU LABDARĪBAS TIRDZIŅŠ 

Līgo svētku amatnieku un mājražotāju tirgus ietvaros Rīgas Centrāltirgū tiek plānots jau 
otrais senioru un invalīdu labdarības tirdziņš. Tirdziņu ar AS „Rīgas Centrāltirgus” atbalstu 
organizē Pensionāru iespēju centrs.

Labdarības tirdziņi tiek organizēti ar nolūku popularizēt veco ļaužu, kā arī invalīdu iegul-
dījumu Latvijas sabiedrībā, demonstrēt viņu prasmes un radītos darbus, mainot priekšstatu 
par viņiem kā pasīviem sociālās palīdzības saņēmējiem.

Pēc pagājušā gada senioru labdarības tirdziņa Pensionāru iespēju centra pārstāvis Igors 
Vatoļins stāstīja: „Visu mūsu aktīvo senioru vārdā gribu no sirds pateikties Rīgas Centrāltir-
gus vadībai par doto iespēju mūsu senioriem un invalīdiem iepriecināt tirgus apmeklētājus 
ar pašdarinātām lietām. Seniori bija sarūpējuši pircējiem visdažādākās lietas – rotaslietas, 
saldumus, adītas zeķes, tamborētas cepures un apģērbus, koka priekšmetus virtuvei, bižu-
tēriju, mākslas darbus utt. Trīs labdarības pasākumu dienās tirgū ar savu preci piedalījās ap 
90 senioru un invalīdu.” 

Domājot par šogad plānoto labdarības tirdziņu, Pensionāru iespēju centra  
valdes loceklis Aleksandrs Grišoļonoks norādīja: „Uzskatu, ka katram darbspējīgam iedzīvo-
tājam jāsniedz palīdzīga roka senioriem un invalīdiem. Labdarības tirdziņš viņiem ir iespēja 
atgriezties aktīvajā dzīvē, parādīt savas prasmes, satikties ar citiem cilvēkiem, kā arī nopelnīt 
papildu līdzekļus. Savukārt tirgus apmeklētāji varēs iegadāties kvalitatīvas ar mīlestību da-
rinātas lietas.” •

NEPALAIDIET GARĀM! Senioru labdarības tirdziņš Rīgas 
Centrāltirgū vasaras saulgriežos – 22. un 23. jūnijā!

ATTĪSTĪBA

AS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle Tatjana Lukina

Pēc AS „Rīgas Centrāltirgus” 2015. gada 
finanšu datu auditēšanas vērsāmies 
pie uzņēmuma valdes locekles Tatjanas 
Lukinas, lūdzot iepazīstināt ar Eiropas 
lielākā tirgus pērnā gada darbības 
rezultātiem, un izvērtēt tos.
Kā ir izmainījies uzņēmuma apgrozījums 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu?

Pagājušā gada sākumā ieplānojām ap-
saimniekošanas modeļa maiņu Vidzemes 
un Āgenskalna tirgos, samazinot nomas 
maksu to apsaimniekotājiem, bet vienlai-
kus uzliekot viņiem par pienākumu inves-
tēt šo tirgu sakārtošanā un attīstībā. Līdz 
ar šīm izmaiņām prognozējām Rīgas Cen-
trāltirgus apgrozījuma kritumu līdz pat 
10%, taču, pateicoties uzņēmuma sekmīga-
jai un pārdomātajai saimnieciskajai darbī-
bai, kā arī siltajiem laika apstākļiem pērnā 
gada rudenī, kas ļāva turpināt tirdzniecī-
bu Centrāltirgus atklātajā teritorijā, kritu-
mu izdevās iegrožot līdz 3,3 %. Absolūtajos 
skaitļos akciju sabiedrības „Rīgas Centrāl-
tirgus” neto apgrozījums 2015. gadā sasnie-
dza 6 866 255 eiro.
Cik šāds uzņēmuma apgrozījums ir 
nozīmīgs sabiedrības kontekstā?

Uzņēmuma apgrozījumu nepilnu septi-
ņu miljonu eiro apmērā varam salīdzināt ar 
tā veiktajām iemaksām valsts un pašvaldī-
bas budžetā. Proti, 2015. gadā šī summa bija 
2 116 813,28 eiro, kas ļauj realizēt ne vienu 
vien valsts un pašvaldības funkciju, līdz ar 
ko Rīgas Centrāltirgus ir ierindojams starp 
sabiedriski nozīmīgākajiem uzņēmumiem 
Latvijas galvaspilsētā, kas ik dienas nodro-
šinot darbavietas vairāk nekā 3000 tirgo-
tājiem un zemniekiem, kā arī iepirkšanās 

iespējas vismaz 70  000 pircējiem, veic arī 
unikālu sociālo funkciju.

Kā šajā kontekstā vērtējat AS „Rīgas Cen-
trāltirgus” darbību pagājušajā gadā?

Sekmīgi. Sasniegtie rezultāti ir pārsniegu-
ši mūsu sākotnējās prognozes, bet pats bū-
tiskākais – esam spējuši palielināt uzņēmu-
ma apgrozāmos līdzekļus par 1 033 474 eiro, 
nodrošinot, ka gada beigās to kopsumma sa-
sniedz 3  282  591 eiro. Šo uzkrājumu esam 
izveidojuši aizvadīto trīs gadu laikā, lai jau 
šogad varētu realizēt vairākus nozīmīgus 
infrastruktūras rekonstrukcijas projektus 
1 634 680 eiro apmērā, neaizņemoties finan-
šu līdzekļus. 

Vai varat atgādināt lasītājiem, kādi darbi 
šogad ir ieplānoti?

Realizēsim Nēģu ielas laukuma seguma 
rekonstrukciju, aizstājot novecojušo asfalta 
segumu ar bruģi, sakārtojot arī lietusūdens 
kanalizācijas sistēmu, kā arī izbūvējot šeit 
pircējiem atpūtas un satikšanās vietu ar 
soliņiem.

Rekonstrukcijas darbus esam iecerējuši arī 
gastronomijas paviljonā, stiprinot gadsimta 
vecumu sasniegušās metāla arkas. Lai veiktu 
šos darbus droši, būsim spiesti uz kādu lai-
ku paviljonu slēgt, pēc tam iegūstot sakārto-
tu, drošu un vēl ilgi kalpojošu tirdzniecības 
halli. Bez ēkas metāla konstrukciju pastipri-
nāšanas veiksim arī paviljona grīdas seguma 
remontu. Brīnišķīgākais, ka jau šobrīd saņe-
mam piedāvājumus no dažādiem uzņēmē-
jiem, kuri savu produkciju un pakalpojumus 
pircējiem vēlētos piedāvāt tieši rekonstruētajā 
gastronomijas paviljonā. Tas liek cerēt uz vēl 
ne vienu vien rozīnīti mūsu tirgū.

Pagrabstāvā tiks veikta paviljonu metāla 
konstrukciju inspekcija, kā arī apsekotas ga-
ļas paviljona nesošās konstrukcijas. 

Savukārt, zivju paviljonā, rūpējoties par 
ekonomisku elektroenerģijas patēriņu, kas 
ļaus paaugstināt gan mūsu tirgotāju kon-
kurētspēju, gan arī mazākā mērā patērēs 
vides resursus, tiks rekonstruētas aukstu-
ma iekārtas un aukstuma kameras. Rekons-
trukcijas darbi plānoti arī Centrāltirgus 
siltummezglā.

Turklāt visos paviljonos tiks veikta gai-
sa aizkaru – siltā gaisa pūtēju ieejas mezglu 

tuvumā – montāža, kas palīdzēs nodrošināt 
komfortablākus darba apstākļus tirgotājiem 
un iepirkšanās vidi pircējiem gada aukstajā 
laikā. •

Izmantojot izdevību, gribu 

visiem R īgas Centrāltirgus 

tirgotājiem un pircējiem 

novēlēt līksmus vasaras 

saulgriežus! L īgo! 
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No 10. jūnija Rīgas Centrāltirgus sakņu 
paviljonā būs apskatāmas divas ceļojošās 
fotoizstādes – „Pārtika – ilgtspējīgs 
skatījums” un „Cieņpilna Dzīve Visiem”. 
Fotoizstādes ir konkursu „Pārtika – 
ilgtspējīgs skatījums” un „Cieņpilna Dzīve 
Visiem” rezultāts, kas liek aizdomāties par 
mūsu ikdienas paradumiem, izvēloties un 
ražojot pārtiku, kā arī veidot mūsu izpratni 
par pasauli kā savām globālajām mājām.

Konkurss „Pārtika – ilgtspējīgs skatī-
jums” tika organizēts vairāk nekā 20 Eiro-
pas valstīs aizvadītā gada vasarā. Konkurss 
norisinājās kampaņas „SUPPLY CHA!NGE: 
Piedāvā jums – veikalos godīgums” ietva-
ros. Dalībnieki iesūtīja fotogrāfijās notvertu 
savu redzējumu par ilgtspējīgu pārtiku un 
cieņpilnu dzīvi. Izstādē redzami labākie un 
oriģinālākie no vairāk nekā 600 iesūtītajiem 
darbiem.

Savukārt fotografēto stāstu konkurss 
„Cieņpilna Dzīve Visiem” norisinājās pro-
jekta „Mediji Attīstībai” ietvaros, kas ir Ei-
ropas Komisijas atbalstīts projekts ar mērķi, 
iesaistot medijus, veicināt sabiedrības izprat-
nes pilnveidi par savstarpējo saikni un izai-
cinājumiem globālā līmenī. Latvijā šo kon-
kursu organizēja biedrība „Zaļā brīvība”, kas 
ir viena no projekta „Mediji Attīstībai” da-
līborganizācijām. Izstādē ir iekļauti labākie 
konkursa darbi no projekta dalībvalstīm  – 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovākijas.

Izstādes sakņu paviljonā būs skatāmas 
līdz jūnija beigām. Vairāk par abām kampa-
ņām var uzzināt vietnē www.zalabriviba.lv. •

Bērnu diena Centrāltirgū

Zīmējumu autore: 
Estere Marta 3. klase

JAUTRA 
DARBOŠANĀS
Brīnumzemes krokets 

ar flamingo un citas 
brīvdabas spēles 

Satikšanās ar 
Groziņu un Turziņu

Baskāju taka
Brīnumzemes 

Laimes rats

BRĪNUMAINI 
PRIEKŠNESUMI

Lielo burbuļu šovs
Iluzionists Toms Felkers

UZ TIKŠANOS 
KRĀSAINĀKAJĀ 
VIETĀ PILSĒTĀ – 
RĪGAS CENTRĀLTIRGŪ!

TRUŠU 
APLOKS

Satiec Balto trusi 
un noskaidro, 
cik pulkstenis!

Brīnummirkļu 
ĶERŠANA

Iegūsti savu mirkļfoto 
Fobo foto stūrītī 

Pozē karikatūrista 
veidotam portretam

Trešdien, 1. jūnijā, 
plkst. 11:00 – 14:00 
Nēģu ielas laukumā

JŪNIJĀ sakņu paviljonā
  skatāmas divas 
         FOTOIZSTĀDES

NO
TI KU

MI!

Liene Purple (LV) – Tīra vide. Latvija, 2015

Akvile Norkute (LT) – Grozu piegāde attālajam kalnu 
ciemam. Mjanma, 2014

Vasaras saulgrieži 
CENTRĀLTIRGŪ

Trešdien, 22. jūnijā Centrāltirgus aicina ielīgot Jāņus Nēģu ielas laukumā. Ikviens 
Centrāltirgus apmeklētājs varēs baudīt svētku koncertu, izjust saulgriežu burvību un 
izdzīvot senās tradīcijas – tradicionālā svētku siera siešanu, tautas dziesmu dziedāšanu un 
danču vešanu.

AS „Rīgas Centrāltirgus” vārdā Anatolijs Abramovs stāsta: „Vasaras saulgrieži ir laiks, 
kad uzņemt spēku no dabas, tāpēc Jāņu ielīgošanas pasākumā Rīgas Centrāltirgū šogad aici-
nām uz aktivitātēm gara un ķermeņa spēcināšanai. Rīgas Centrāltirgus, kas saulgriežu laikā 
ik gadu ir dabas bagātību un Jāņu zāļu piepildīts, ir īstā vieta, kur pilsētniekiem smelties spē-
ku un noskaņoties skaistākajiem vasaras svētkiem.”

Pasākumā saimniece Daira Jātniece demonstrēs tradicionālā svētku siera siešanas pilno 
procesu, sākot ar piena karsēšanu lielajā katlā uz ugunskura un beidzot ar gardā rezultāta 
degustāciju. 

Nēģu laukuma vidū danci vedīs tautu deju kolektīvs „Dzērve”, bet skaistākās saulgriežu 
dziesmas apmeklētājiem atgādinās latviešu tradicionālās mūzikas grupa „Tautumeitas” un 
vokālais ansamblis „Spuldzītes aizvējā”.

Pasākuma apmeklētāji varēs vērot, iedvesmoties un smelties zināšanas vasaras pilnbrie-
da dzērienu gatavošanas paraugdemonstrējumos gan svinību galdam, gan pēcsvētku dienai.

Gan lieli, gan mazi varēs izzināt latvju spēka zīmes, to nozīmi, un rotāt ar tām savu ķer-
meni, vai piedalīties māla darbnīcā. Saulgriežu svinēšanai ikviens varēs iepīt tradicionālās 
Jāņu zāles skaistās galvas rotās.

Aicinām ielīgot Jāņus trešdien, 22.jūnijā Rīgas Centrāltirgus Nēģu ielas laukumā. 
Uz tikšanos krāsainākajā vietā pilsētā – Rīgas Centrāltirgū! •
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Rīgas Centrāltirgus  
tūristu vidū arvien pieprasītāks

Rīgas Centrāltirgus iemantojis stabilu pozīciju ne vien rīdzinieku populārāko iepirkšanās vietu vidū, bet arī saistošāko un apmeklētāko 
tūrisma apskates objektu starpā. Ik gadu reģistrēto tūristu skaits Centrāltirgū vidēji pieaudzis par 35,5%, tādēļ Rīgas Centrāltirgus 
izstrādājis sadarbības formu ar gidiem un tūrisma nozarē strādājošiem uzņēmumiem, par ekskursiju un degustāciju rīkošanu Eiropas 
lielākajā tirgū.

2015. gadā 26

2013. gadā 8
Sadarbības līgumi tūrisma jomā

Latvijas simtgades sagaidīšanas noskaņās arī Rīgas Centrāltirgus gatavo Latvijas 
galvaspilsētas Rīgas dāvanu Latvijai. Esam uzsākuši darbu pie Rīgas Centrāltirgus 
muzeja izveides, jo, lai gan ikdienā tirgus tiek uztverts kā vieta pārtikas un ziedu iegādei, 
nenoliedzami, tirgus laiku laikos ir un noteikti arī nākotnē būs dažādus sociālos un 
kultūras procesus ietverošs fenomens. 

Piedalies Rīgas Centrāltirgus 
MUZEJA TAPŠANĀ!

TENDENCETirgus burgers 
BRISELĒ
Maija sākumā, popularizējot Rīgu kā 
iecienītu tūrisma un gastronomijas 
galamērķi, un vienlaikus reklamējot Rīgas-
Gaujas reģionu kā Eiropas gastronomijas 
reģiona titula ieguvējus, Beļģijas 
galvaspilsētā Briselē festivālā Brussels 
Food Truck festival varēja baudīt Latvijai 
raksturīgu ielu ēdienu (street food).

Trīs dienu garumā Briseles vēsturiskais 
centrs kļuva par īstu gardēžu punktu, kur 
draudzīgā un ģimeniskā atmosfērā no-
tika lielākais food truck festivāls Eiropā, 
kurā dažādu valstu amata meistari pārstei-
dza pat vispieredzējušāko gardēžu garšas 
kārpiņas.

Nedēļas nogalē festivāla apmeklētājiem 
tika piedāvāti „Rīgas burgeri”, kas apvieno-
ja grilētu liellopa bio gaļu, kausētu Latvijas 
sieru, dūmotu desu, štovētus kāpostus ar 
brūkleņu sukādēm un „Tirgus..” jeb „Mar-
ket Burgers”. Tam ierasti tiek izmantots vie-
tējā tirgus piedāvājums, kas šajā gadījumā 
balstījās uz patreiz Rīgas Centrāltirgū at-
rodamajiem Latvijas produktiem. Par Rī-
gas īpašo piedāvājumu rūpējās burgernīca 
„B-Burgers”, kas specializējas burgeru gata-
vošanā no bioloģiskiem un augstvērtīgiem 
Latvijas produktiem. 

Pasākumu nedēļas nogalē apmeklēja ap 
100 tūkstoši cilvēku. Rīgas dalību festivā-
lā Briselē organizēja Rīgas dome un „Live 
Rīga”.

MILZĪGS! PĀRSTEIDZOŠS.
Vērts apmeklēt. Šeit var pavadīt vairākas stundas. Tirgus izvietots vecos gaisa kuģu angā-

ros, un te iespējams iegādāties praktiski visu. Tirdzniecības stendi atrodas arī ārpusē. Jums 
vajadzētu redzēt viņu augļu un dārzeņu apjomus! Tirgus ir atvērts katru dienu. Mēs turp de-
vāmies sestdienā, kad tirgus ir ļoti apmeklēts. Acīmredzot vairums vietējo pārtikas produk-
tus iegādājas tieši šeit!

ANNT, 2016. gada maijā

AUTENTISKS TIRGUS – MŪSU APMEKLĒJUMA 
SPILGTĀKAIS MIRKLIS – PIRMO REIZI NOGARŠOTA 
UZBEKU MAIZE

Centrāltirgus apmeklējums bija mūsu spilgtākais dienas notikums Rīgā. Pirms mūsu ie-
rašanās mēs pat nenojautām, cik šis tirgus patiesībā ir liels. Tas plešas cauri vairākiem kād-
reizējiem gaisa kuģu angāriem un teritorijā ap tiem. Ir tik daudz stendu, kur nopērkami 
produkti, maizes izstrādājumi, zivis u.c. Tirgus apmeklētāju vairākums ir vietējie, un tieši 
tas mums patika. Jāatzīst, ka mums bija nelielas problēmas ar saziņu, un ne visi tirgotāji bija 
atsaucīgi un draudzīgi. Tomēr ar atsevišķām frāzēm, ko bijām apguvuši, ar angļu, vācu un 
žestu valodas palīdzību tikām gala itin labi. […]

Mūsu mīļākais stends bija Uzbeku maize – pie tā veidojās gara rinda un tur bija nopērka-
ma garda apaļa maize.

Tirgus apmeklējums šķita kā autentiska Latvijas stūrīša apskatīšana, nevis vienkārši tūris-
ma galamērķis. Nepalaidiet garām!

California_momofsix, Fairfīlda, 2015. gada jūnijā

JA TU TO NEVARI SAMEKLĒT ŠEIT, TAD TU TO 
NEATRADĪSI NEKUR LATVIJĀ

Es jokoju tikai daļēji. Šķiet, ka šajos piecos cepelīnu angāros, kas saglabājušies kopš div-
desmitajiem, un ap tiem, ir pilnīgi viss. Gaļa, zivis, siers, maize, ziedi, drēbes, augļi, dārzeņi 
un sēnes. Un vēl cita pārtika. Dodieties turp un ņemiet līdzi nelielas naudaszīmes.

wlamb123, Čikāga, 2016. gada maijā

Līgumu ietvaros apkalpoto 
tūristu skaits

2013. gadā 2010

2014. gadā 3240

2015. gadā 4200

Laiki iet, tomēr Rīgas Centrāltirgus visos 
pārmaiņu periodos pildījis savu funkciju, 
pulcējis daudz tirgotāju un pircēju. Tā bijusi 
vieta, kur iegādāt Latvijas lauku labumus, ci-
tas preces, nereti pat skanējis apgalvojums – 
te var atrast patiesi visu!

Latvijas brīvvalsts laikā brauciens no at-
tālākām Latvijas pilsētām uz Centrālo tirgu 
bija kā ilgi gaidīta svētku diena. Iespējams, tā 
tas bija arī 90to gadu sākumā, kad tirgus vai 
plīsa no ārzemju ražojumiem un sākās jau 
autoostas tunelī. Bijuši arī laiki, kad tirgus 
tiešām pasludināts par Rīgas vēderu – avī-
žu slejas nerimās rakstīt par dažādu produk-
tu tonnām, kas no visas Latvijas kolhoziem 
pildīja tirgus noliktavas. Piedzīvots arī laiks, 
kad Centrāltirgus daudziem nesaistījās ar 
patīkamu pirmo iespaidu.

Mēs ticam, ka tirgus sācis savu attīstības 
ceļu, pulcē arvien vairāk cilvēku, kuri bauda 
dzīvi, ēd sezonāli, gatavo mājās, priecājas par 
personisku iepirkšanās procesu, aprunājas, 
iepazīst, gūst pārliecību, iemīl tirgus ritmu 
un dzīvo kaut nedaudz labāk un laimīgāk.

Ikviens, kurš bijis līdzdarbīgs vai klāt-
esošs šajos Rīgas Centrāltirgus attīstības 
ciklos, ir aicināts veidot Rīgas Centrāltirgus 
muzeju! Mēs ticam, ka ir milzum daudz at-
miņu, daudz fotogrāfiju un kaut kur arī kā-
das lietas, kas ir spilgtas Rīgas Centrāltirgus 
vēstures liecības. Restaurēsim bijušo, sveik-
sim Latviju simtgadē, radīsim vērtības nāka-
majām paaudzēm – kopīgi veidosim muzeju!

Rakstiet un sūtiet savus Rīgas Centrāltir-
gus stāstus un fotogrāfijas ar aprakstiem, dā-
viniet lietas, kas vēsta par Centrāltirgus dzī-
vi kādā no periodiem 85 gadu garumā!

Ikviens muzeja veidošanā iesaistītais sa-
ņems jaukas veltes no Rīgas Centrāltirgus, 
katrs stāsts, fotogrāfija un lieta muzejā sniegs 
informāciju par dāvinātāju, ja vien tas nevē-
lēsies palikt anonīms.

Sa z i ņa i  a ic i nā m i zma ntot  e-pa s t u  
tirgus@rct.lv vai telefonu 67358176, 67358173. 
Materiālus gaidīsim AS „Rīgas Centrāltir-
gus” administrācijas ēkā Nēģu ielā 7, 3. stāvā 
13. kabinetā. •

Veidosim muzeju kopā!

2014. gadā 18

Rīgas Centrāltirgus būvnieku komanda. Foto no VKPAI Latvijas Arhitektūras muzeja krājuma
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Kopš Lieldienām Centrāltirgus sakņu paviljona tirgotāju pulkam pievienojies Bodite.lv 
stends. Tajā uzņēmēja, portāla bonappetit.lv recepšu autore un ēdienu fotogrāfe Viktorija 
Puķe piedāvā ne vien Centrāltirgus klāstā iepriekš neredzētus produktus, bet arī jaunu 
pakalpojumu – interneta veikalu, kurā iegādājami produkti no Rīgas Centrāltirgus. Tā ir 
lieliska iespēja tiem rīdziniekiem, kam darba laiks vai ģeogrāfiskā atrašanās vieta neļauj 
pašiem iepirkties Centrāltirgū. Tagad produktus iespējams pasūtīt mājas lapā www.bodite.lv 
un saņemt sev ērtā laikā stendā sakņu paviljonā vai arī ar piegādi uz mājām.

Kā jūs nonācāt līdz šādai uzņēmējdarbības 
idejai?

Kopš dzīvojam Rīgā, jau gadus septiņus 
iepērkamies Rīgas Centrāltirgū. Agrāk vei-
doju blogu, kas laika gaitā pārauga recep-
šu portālā bonappetit.lv. Tajā piedāvājam 
pašu radītas un pārbaudītas receptes. Tur-
klāt mana nodarbošanās ir saistīta ar ēdie-
nu – izstradāju receptes, kā arī radu ēdienu 
fotogrāfijas. Savulaik sadarbojos ar Latvijā 
strādājošu lielveikalu ķēdi – veidoju receptes 

un fotogrāfijas veikala vajadzībām. Tomēr 
pēc produktiem receptēm un bildēm vien-
mēr nācu tieši uz Centrāltirgu. Tādēļ, ka šeit 
ir plaša izvēle un kvalitatīvi produkti, turklāt 
vietējie produkti nodrošina tiešo kontaktu ar 
tirgotāju, kas man ir ļoti svarīgi.

“Bodīte” bija likumsakarīgs nākamais so-
lis – piedāvāt mūsu recepšu cienītājiem tās 
pagatavot no produktiem, par kuru kvalitāti 
un garšu esam pārliecinājušies gadu garumā.

Bodite.lv stāsts: No pastāvīgiem  
Centrāltirgus pircējiem par tirgotājiem

ATRADUMI

TUVPLĀNI

Ķiploku ledenes
Ozolnieku novadā ar rokām darinātās 

ķiploku ledenes ar dzērveņu un citronu 
garšu ķiploku cienītājiem un tiem, kas vēl 
meklē veidu, kā „sadraudzēties” ar ķiploku 
garšu. Ražotājs SIA „Ķiploku pasaule”. 

 Cena Eur 3,15 par 30 g  
 iepakojumu 

Dārzeņu pulveri
Oriģinālie „Absolūts ēd” dārzeņu pulveri 

noderēs gan kā dabīga krāsviela vai papildu 
garšas nianse kulinārijā, gan ļaus nemanot 
„iemānīt” bērniem vērtīgās uzturvielas, kas 
atrodamas ne tik mīļos dārzeņos. 

 Cena Eur 2,99 par iepakojumu 

Dabīgās sulas
Gardās, dabīgās zemnieku saimniecības 

„Eži” sulas nopērkamas 3l vakuuma pakās, 
tādēļ tās pēc atvēršanas var baudīt pa glāzei 
dienā un glabāt līdz 30 dienām. 

 Cena Eur 5,49 par 3 l paku 

Griķu produkti
Zemnieku saimniecības „Bebri” 

piedāvājumā ir dažādi bioloģiski audzētu 
griķu produkti – no tvaicētiem griķiem līdz 
mannai un miltiem.  

 Cena Eur 2,13 par 500 g vai  
 Eur 3,57 par 1 kg iepakojumu 

Kas būs jūsu produkcija?
Pirmkārt, tie būs produkti, kas ir nopēr-

kami Rīgas Centrāltirgū. Izmantojot izdevī-
bu, vēlos vērsties pie Centrāltirgū strādājo-
šajiem zemniekiem un saimniekiem ar ziņu, 
ka mēs esam atvērti sadarbībai. Mēs neplā-
nojam ievest lētāku produkciju no vairum-
tirdzniecības bāzēm un konkurēt. Gluži pre-
tēji – mēs vēlamies ieviest jaunu veidu, kā 
pircējiem tikt pie Centrāltirgū piedāvātajiem 
labumiem. Tāpat esam atvērti pircēju iero-
sinājumiem par īpašiem produktiem, kurus 
labprāt gribētu iegādāties mūsu stendā.

Papildus centīsimies piedāvāt arī mazo 
Latvijas uzņēmēju produkciju, kuru ražo-
šanas apjomi nav gana lieli, lai nodrošinā-
tu lielveikalu pieprasījumu, bet produkti ir 
tā vērti, lai nonāktu līdz pircējiem. Jau šo-
brīd piedāvājam griķu miltus, svaigi spies-
tas sulas, „Ragāres” garšvielas un sausās zu-
pas, kaņepju tēju, „Absoluts ĒD” zaļumus 
un dārzeņu pulverus, kā arī dabīgās sulas no 
Latgales zemnieku saimniecības „Eži”. Par 
sulām mums ir īpašs stāsts. Tās pircēji var 
nobaudīt tepat sakņu paviljonā no īpašiem, 
pat ekskluzīviem sulu konusiem, kādi pa-
domju laikos bija gastronomos. Izskatās, ka 
tie ir vienīgie Latvijā. Lai tos atrastu, ņēmām 
talkā internetu, sociālos tīklus; beigu beigās 
kā pēdējo cerību sazvanījām Latvijas Radio 
„Radio tirgu”. Atsaucās kungs no Saldus pu-
ses, kas savulaik bija iznomājis istabu cie-
ma veikala pārdevējai un izrādījās, ka starp 
bēniņos atstātajām mantām bija arī šie divi 
sulu konusi, kas saglabājušies izcilā kvalitā-
tē ar visām oriģinālajām alumīnija detaļām.

Kādus pakalpojumus piedāvāsiet 
pircējiem?

Pircējiem tiek piedāvāti divi pakalpoju-
mi – produktu komplektēšana un piegāde. 
Pašlaik vēl esam darba procesā, lai padarī-
tu apmaksas procesu tik ērtu, kā esam iece-

rējuši, bet jau šobrīd mūsu mājaslapā iespē-
jams veikt pasūtījumus. Pircējiem jādodas 
uz mūsu mājaslapu www.bodite.lv. Ar pe-
les klikšķi jāsaliek virtuālajā grozā izvēlē-
tie produkti. Summa tiks automātiski aprē-
ķināta un pircējs uz e-pastu saņems rēķinu. 
Pasūtījumu iespējams veikt arī pa telefonu 
25555585. Ja produktus plānots saņemt no-
teiktā laikā Bodīte.lv stendā, tad maksa par 
produktu komplektēšanu ir tikai Eur 1,80. 
Savukārt piegāde Rīgas robežās tiek nodro-
šināta nākamajā dienā pēc pasūtījuma veik-
šanas, un šī pakalpojuma cena ir Eur 5,00. 
Pastāvīgajiem klientiem plānojam piedāvāt 
atlaides piegādes un komplektēšanas maksai.

Kā pircējiem zināt, ka viņi saņems labākos 
produktus?

Pirmkārt, tā ir mūsu sadarbība ar konkrē-
tiem tirgotājiem, kas paredz abpusēji ieinte-
re sētu sadarbību ilgtermiņā. Mēs labprāt 
popularizēsim konkrētos saimniekus vai tir-
gotājus, no kā ņemam vienu vai otru produk-
tu. Noteikti sadarbībai uzrunāsim gadu gai-
tā iecienītos tirgotājus, kas ir pierādījuši savu 
produktu kvalitāti. Pircēji var būt droši, ka ik-
vienu produktu izvēlēsimies kā pašu galdam. •
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Gardas receptes svētku galdam un kopā darbošanās priekam  
piedāvā Rīgas Centrāltirgus un bodite.lv.
PĒRC RĪGAS CENTRĀLTIRGŪ, GATAVO MĀJĀS!

RECEPTES

Deserta burgeri  
    ar saldējumu

Zemeņu laika sākumā:
7 fakti par zemenēm:
• Mūsdienās sastopamas vairāk nekā 300 zemeņu šķirņu. Vese-

līgs zemeņu stāds ogas dod 3–4 sezonas.

• Zemenes pieņemts saukt par ogām, taču patiesībā tie ir augļi. 
Turklāt zemene ir vienīgais auglis ar sēkliņām ārpusē. Vidēji 
katrai zemenei ir ap 200 sēkliņu.

• Zemenes ir bagātīgs C, B6 un K vitamīnu, kā arī šķiedrvielu, 
folijskābes, kālija un aminoskābju avots.

• Angļu valodā zemenes sauc par salmu ogām (strawberries), jo 
zem stādiem mēdz paklāt salmus, kas pasargā ogas no sasmē-
rēšanās ar zemi, īpaši lietus laikā.

• Zemenēs ir augsts nitrātu saturs, kas veicina asins un skā-
bekļa pieplūdi muskuļiem. Pētījumos atklāts, ka zemeņu ēša-
na pirms fiziskas slodzes palielina izturību un veicina kaloriju 
sadedzināšanu.

• Zemenes lieliski sader kopā ne tikai ar putukrējumu, bet arī ar 
jūras veltēm, putnu gaļu un sieriem.

• Beļģijā ir izveidots īpašs Zemeņu muzejs, savukārt Francijā ze-
meņu krēmzupa ir tradicionāls jaunlaulāto brokastu ēdiens, jo 
ogām piedēvē afrodīzija īpašības.

Zupas 
steidzīgajiem

Zemnieku saimniecībā „Ragāres” 
veidotās bioloģiskās zupas būs izcils 
risinājums reizēs, kad ēst gatavošanai nav 
daudz laika, bet tomēr gribas pilnvērtīgu un 
veselīgu maltīti. 

 Cena Eur 3,99 par iepakojumu 

Marinēts Jāņu siers
NEPIECIEŠAMS:
300 g ķimeņu siera
50 ml etiķa (ābolu, 
sarkanvīna vai 
heresa)
50 ml olīveļļas 
3 ķiploka daiviņas
rozmarīns
smaržīgie pipari
cukurs
pipari
sāls 

PAGATAVOŠANA:
Sieru sagriež gabaliņos (trijstūros, stienīšos, kubiņos, kā labāk 

patīk), pārliek traukā, pievieno rozmarīna zariņus, smaržīgos 
piparus, sasmalcinātus ķiplokus. Pievieno pēc garšas svaigi maltus 
piparus, cukuru un sāli, ja siers nav pārāk sāļš.

Olīveļļu sajauc ar etiķi un pārlej traukā pie siera. Trauku aizvāko 
un novieto uz 12 stundām aukstā vietā. Ik pa brīdim saturu apmaisa.

Pasniedz kā uzkodu vai salātos. Šādi var iemarinēt jebkuru sieru 
bez izteiktas garšas un izmantot salātos kā mērci arī marinādi. •

Līgo siera bumba

NEPIECIEŠAMS:
250 g siera (Holandes, Edams, Krievijas)
400 g svaigā siera bez piedevām
50 g Parmezāna
75 g krējuma
2 ēd.k. pesto mērces
1 ēd.k. ķimeņu
2 ēd.k. dažādu sēkliņu (ķirbju, saulespuķu)

PAGATAVOŠANA:
Sierus sarīvē uz dārzeņu rīves un sajauc 

ar svaigo sieru, krējumu un pesto mērci. Sie-
ra masu pārliek dekoratīvā traukā formējot 
bumbu. Dekorē ar ķimenēm un sēkliņām.

Pasniedz kā uzkodu ar grauzdiņiem, svai-
gu rupjmaizi, krekeriem. •

NEPIECIEŠAMS:
2 saldas bulciņas
2 ēd.k. skāba 
ievārījuma (upeņu, 
jāņogu, meža ogu)
4 ēd.k. siera 
Philadelphia Milka 
(šokolādes)
150 g saldējuma 
3 ēd.k. sāļo 
zemesriekstu

PAGATAVOŠANA:
Maizītes sagriež uz pusēm. Ja ir parastās maizītes (bez garšām), 

tad griezuma vietas būtu labi apsmērēt ar medu un uzsildīt cepeš-
krāsnī. Ja ņem smalkmaizītes ar ievārījumu vai šokolādi, tad mai-
zītes ar griezuma vietu liek pannā un uz vismazākas uguns uzsilda. 

Apakšējo daļu apsmērē ar šokolādes sieru, ievārījumu, pārkaisa ar 
pusi no sasmalcinātiem riekstiem. Tad liek saldējumu. Saldējumam 
pārkaisa atlikušos riekstus un apsedz ar augšējo maizītes daļu. 

Pasniedz uzreiz. •
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www.centraltirgus.lv

67358173 / tirgus@rct.lv
twitter @R_Centraltirgus
Par reklāmas materiālu publicēšanu interesēties 
Mārketinga un komunikācijas daļā 67358176

Gaidīsim jūsu atsauksmes, ierosinājumus un jautājumus!

© AS „Rīgas Centrāltirgus”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta. 

CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS
Izdevējs AS „Rīgas Centrāltirgus”

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

1.

TIRGUS 
STĀSTI

2.

3.

4.

5. 6.

1.  Zaķu iedrošināti, ārvalstu viesi Centrāltirgus sakņu paviljonā iepazīst vietējās Lieldienu 
svinēšanas tradīcijas.

2.  un 6. Bērnu modes fotosesija Rīgas Centrāltirgus košajā vidē igauņu modes blogeres Kirsi 
Altjõe vadībā (www.sandinyourshorts.com).

3.  Klāt bagātīgās ražas laiks. Centrāltirgus piedāvājumā atgriežas ļoti gaidītie Latvijas zaļumi 
un dārzeņi.

4.  Bērni darbojas Lieldienu pasākuma putnu būrīšu radošajā darbnīcā, lai sagādātu ērtu 
mājvietu mazajiem vīterotājiem.

5.  Jāņu zāļu, pļavas ziedu un auglību simbolizējošo labības vārpu netrūks arī šā gada Līgo 
svētku tirdziņā.


