
Pazīstamais fotogrāfs un “Picture Agency” radošais direktors Gatis Rozenfelds uz 
Centrāltirgu nāk pēc vietējiem produktiem un skaistiem fotokadriem. 

Sarunu lasiet   2.–3. lpp.

AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis ANDRIS MOROZOVS: 
“Centrāltirgus ir liela Rīgas un Latvijas tirgošanās kultūras vērtība, 

kuru mums ir gods saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm”. 
Plašāk par prioritātēm un nozīmīgākajiem darbiem  

Eiropas lielākā tirgus attīstībai lasiet  3. lpp.

CENTRĀLTIRGUS 
VĒSTIS

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

 Kopš 1. jūlija Centrāltirgum pieguļošās 
stāvvietas Maskavas ielā apsaimnieko 
Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”, 
apmaksa jāveic atbilstoši B zonas 
tarifam. Norēķināties iespējams, 
izmantojot bankas karti, sūtot īsziņu vai 
ar mobilo lietotni. •

 Kopš 1. augusta auto novietošana 
Centrāltirgus teritorijā laikā no 8:00 līdz 
17:00 maksā 2,00 EUR par 1. stundu un 
2,50 EUR par katru nākamo, bet laikā 
no 17:00 līdz 8:00 – EUR 3,00 neatkarīgi 
no stāvēšanas ilguma. Norēķini veicami 
ar skaidru naudu. •

 Kopš 18. jūlija par autostāvvietu 
izmantošanu Centrāltirgus ielā, var 
norēķināties maksas automātos ar 
skaidru naudu (automāts neizdod 
atlikumu). Maksa ir 2,00 EUR par pirmo 
un 2,50 EUR par katru nākamo stundu, 
pieejams arī dienas tarifs – 8,00 EUR. •

VIENĀ
TEIKUMĀ

AUGUSTS 2016
#21

Fotoizståde “Centråltirgus. Iesakñojies”.
29.07.–29.09.2016. Centrāltirgus sakņu paviljonā  4. lpp.

Centrāltirgū jaušama bagātā un krāsainā rudens tuvošanās. 
Tirgotāji arvien kuplākā skaitā piedāvā kraukšķīgus un gardus 
Latvijas ābolus, samtā klātas, sulīgas plūmes, pašmāju kartupeļus, 
gurķus un tomātus. Kabacīšus un pirmos ķirbīšus. No mežiem 
te atvestas saulainās gailenes un pa kādai baravikai. Izvēle tik 
plaša, ka ik dienas varam izvēlēties un gatavot ko citu. Arī ziedu 
tirgū vasaras pļavu ziedus nomaina gladiolas, asteres un dālijas. 
Reibinošu aromātu un cēlu skaistumu te ienes graciozie liliju ziedi.
Šis rudens nes līdzi arī bagātīgu kultūras notikumu ražu 
Centrāltirgū. Tādēļ mielosimies ar gardām dabas veltēm un 
baudīsim skaistus atelpas brīžus mūsu galvaspilsētas  
krāsainākajā vietā – Rīgas Centrāltirgū! •

Bagātais  
RAŽAS LAIKS

Foto no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma
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Pie mums iepērkas  
   ļoti forši cilvēki

TUVPLĀNI

Fotogrāfs Gatis Rozenfelds iepērkas Centrāltirgū
Viens no pieredzējušākajiem fotogrāfiem Latvijā un daudzu jauno fotogrāfu krusttēvs 
Gatis Rozenfelds nedomājot saka, ka Centrāltirgus ir unikāls, un te viņš iegriežas ne vien 
kā fotogrāfs, bet arī pircējs. Viņš ir arī radošais direktors šogad izveidotā uzņēmumā 
“Picture Agency”, kura darbībā viens no konceptuāliem satura virzieniem ir Latvijas tēla 
iemūžināšana visskaistākajā veidā. Cerams, ka tajā ietilps arī Rīgas Centrāltirgus.

Vai bieži nāc uz Centrāltirgu?
Centrāltirgū es biežāk esmu kā foto

grāfs un retāk – kā apmeklētājs, taču, kad 
es nāku uz Centrāltirgu, tad vai nu uz zivju 
paviljonu vai nakts tirgu. Kā jau vairums 
radošo cilvēku es vēlu mostos, daudz strā
dāju, līdz ar to man dienas laikā nesanāk 
apmeklēt tirgu. Tie ir vēli vakari, ap des
mitiem – vienpadsmitiem un sestdienas, 
svētdienas. Nakts tirgū šajā laikā ir ļoti 
daudz cilvēku, var sastapt arī daudz pa
zīstamu, sen nesatiktu cilvēku, aprunāties. 
Savukārt, runājot par zivīm, – Rīgā nav 
daudz tādu vietu, kur nopirkt labas zivis. 
Es esmu dzimis pie jūras, un zivis pārtikā 
lietoju labprāt jau kopš bērnības. Piemē
ram, svaigas reņģītes, nu kur tad vēl Rīgā 
tādas atradīsi!

Ko parasti pērc tirgū?
Tie ir dārzeņi, augļi, ogas un zivis, bet 

gaļu es neēdu jau daudzus gadus. Kad sā
kas jauno dārzeņu sezona, bet manas 
mammas mazdārziņā raža vēl nav ienāku
sies, tad es pērku jaunos dārzeņus – kartu
peļus, burkānus, gurķus. Jaunie kartupe
līši – tā ir svēta lieta! Pēc tam sirdsapziņa 
neļauj apiet mūsu ģimenes mazdārziņus 
Rojā un Kuldīgā. Vēl pērku zemenes, ķir
šus un visu, kas ir našķīgs un garšīgs. Pa
retam arī sierus, jā, arī uz tiem es reizēm 
“iekrītu”. 

Minēji, ka biežāk Centrāltirgū esi 
fotogrāfs…

Centrāltirgus ir apvīts ar dažādiem mī
tiem un, kad es pēc vidusskolas pabeigšanas 

Emīlija Dučkena Centrāltirgus atklātajā teritorijā ik gadu piedāvā Līvbērzē ģimenes 
saimniecībā “Skursteņi” izaudzētos zaļumus un dārzeņus. Beidzamās astoņas vasaras, kad 
skolā brīvlaiks, tirdzniecībā iesaistās mazmeita Elīna. Abām gadu laikā izveidojies kupls 
pircēju pulks, tādēļ nereti pēcpusdienās ZS “Skursteņi” tirdzniecības vietu atradīsiet tukšu – 
viss atvestais jau iztirgots dienas pirmajā pusē.

Pastāstiet par savu saimniecību.

Pirms desmit gadiem dēlam radās ideja – 
audzēt garšaugus, ko tolaik Latvijā vēl maz 
pazina un no ārvalstīm praktiski neieveda. 
Mūsu projektu izvērtēja un apstiprināja, ie
guvām Eiropas fondu naudu un paņēmām 
kredītu. Iegādājāmies divas 700 m2 plašas 
siltumnīcas un sākām audzēt baziliku, kin
zu, rozmarīnu. Diemžēl, vietējie pircēji vēl 
tos nepazina un deva priekšroku zināma
jiem garšaugiem – dillītei, pētersīlim, seleri
jai. Turklāt līdz laikam, kad mums bija jāsāk 
izaudzētais tirgot, situācija krasi izmainī
jās. Garšaugus sāka ievest no ārvalstīm, vē
lāk sākās krīzes laiks. Tad arī nolēmām au
dzēt visu pārējo – gurķus, tomātus, broko
ļus, puķkāpostus, kabačus, tomātus, sviesta 
pupas, kam tūlīt sāksies raža.

Kurus produktus jūs audzējat vislabprā-
tāk, un kuri prasa vairāk piepūles?

Mums visiem patīk un padodas garšaugi 
un gurķi. Es tāda gurķu sieva esmu. Visgrū
tāk iet ar puķkāpostiem. Man vienkārši ne
patīk ar miglošanu nodarboties. Man patīk 
tirgot to, ko es pati ēdu, ko mani bērni un 
mazbērn ēd. Un, ka es varu mierīgi gulēt.

Tagad tirgojam puķkāpostus. Viņi nav 
balti. Bet es domāju, ka visu ir jādara cienīgi. 
Lai izaudzētu baltus puķkāpostus, es nepār
spīlēšu, vismaz sešas reizes ir jāmiglo. Kad 
es atvedu uz tirgu šos dzeltenīgos, rīdzinieki 
īsti negrib tiem virsū skatīties, jo ir pieraduši 
pie baltiem. Es saprotu, ka produktam jābūt 
arī acij tīkamam, bet puķkāpostus nevar iz
audzēt baltus tā, lai tie būtu arī veselīgi. Ja 

izdodas pierunāt pircējus, lai nopērk, tad gan 
pēc tam nāk un prasa vēl, jo bērniem pum
pas nemetas un garšo labi, nav ne ūdeņaini, 
ne sīksti. 

Kāda šogad bija raža?

Jāsaka godīgi, pagājušogad bija labāka. 
Kas pietrūka? Uz šo jautājumu man jāat
bild plašāk, jārunā par dzīvi. Cilvēks iegul
da visu, lai raža padotos – pērk sēklu, sēj, ar, 
ravē, bet audzē augšā – Tas Kungs.

Kā jūs nonācāt līdz savam stendam 
Centrāltirgū?

Pirms saimniecības attīstīšanas šo to jau 
arī mājās audzējām. No sākuma es braucu 
tirgot uz Jelgavu, bet īpaši neveicās – pāris 
kastītes dienā. Bet saimniecība mums bija 
liela un ģimene arī kupla, tad atnācām te uz 
Rīgu. Iesākumā nodevu produkciju nakts 
tirgū, tomēr vēlāk izvēlējāmies paši tirgot. 
Paši varam pārdot arī to produkciju, kas vi
zuāli varbūt nav perfekta, protams, par atbil
stošu cenu. Nakts tirgū nevaru pārdot to, kas 
man izaudzis, tur jāpiedāvā to, ko pieprasa. 

Aizgājām pie tirgus vadības, viņi bija pre
timnākoši, un tā mazliet ilgāk kā 10 gadus 
esmu Centrāltirgū.  Sākumā vietas mainījās, 
tagad beidzamos gadus, strādāju vienā un 
tajā pašā vietā.

Kāda ir jūsu tirdzniecības sezona?

Mēs sākam aprīlī un tirgojamies līdz ok
tobrim. Tad ir neliels pārtraukums, kad var 
kaut ko pagūt mājā apdarīt, un februārī jau 
atkal sējam. Tirgus dienās es ceļos puspiecos, 
mājās esmu septiņos. Es nestrādāju svētdie
nās un pirmdienās. Svētdienās es nestrādā
ju tāpēc, ka tā ir Svētdiena ar lielo burtu, bet 
pirmdienas ir manas brīvdienas, kad apdaru 
mājas darbus.

Vai saimniecībā darbojas vairāki ģime-
nes locekļi?

Ziniet – cik viņu ir, tik visi arī darbojas. 
Saimniecībā strādā mani abi dēli un viņu 
bērni – vienam septiņi, otram četri. Paši ma
zākie vēl, protams, nē, bet mazdēls, kas ies 
2. klasē, jau iesaistās – skaita buntītes.

Kā vienojāties par darbu sadali – kurš 
audzētājs, kurš tirgotājs?

Sākumā es arī dārza darbus strādāju – ra
vēju, bet tā kā pēc izglītības esmu tirdznie
cības darbinieks un visu mūžu esmu tirdz
niecībā strādājusi, tad kaut kā tā sanāca, ka 
tirgojamies abas ar Elīnu.

Kas ir jūsu pircēji?

Mums ir tādas kundes, kas nāk gadu no 
gada. Varbūt vairāk ir tādi vecāka gada gā
juma pircēji, kas gatavo ēdienu mājās. Kād
reiz pamēģinām pastrādāt ilgāk – sagaidīt 
tos pircējus, kas nāk pēc darba. Bet, nē, mūsu 
laiks ir no septiņiem līdz četriem. Vispār pie 
mums nāk ļoti forši cilvēki.

Kā ir izmainījies tirgus?

No tirgotāja skatu punkta, produkciju ir 
kļuvis pārdot grūtāk, ir mazāk cilvēku. Bet 
nopirkt gan var visu ko. Varbūt tagad ir vai
rāk vietējās produkcijas. Tie, kas nav aizbru
kuši uz ārzemēm un ir nogruntējušies lau
kos, ir izvēlējušies strādāt. Tur saimniecības, 
audzē, un tad jau arī tirgo.

Par ko ir lielākais gandarījums?

Kad prece ir bijusi tāda, kādai tai jābūt. 
Protams, par ienākumiem arī ir gandarī
jums. Man ļoti patīk tirgot, ka nekas nepa
liek uz nākamo dienu. Es nemīlu ar vecām 
mantām krāmēties. Labāk samazinu cenu 
un visu notirgoju. Ja viss pa tīro aiziet, un 
ar cilvēkiem viss ir bijis labi, sadraudzīgi, 
tad viss kārtībā un var mierīgi braukt mā
jās. Un ir tādi gadījumi, piemēram, ziemā 
man zvana ilggadējs pircējs un saka: “At
vēru gurķu burku, un ikreiz, kad es tai
su gurķu burku vaļā, atceros jūs.” Forša 
sajūta!

Šos labos vārdus vienmēr nododu arī ģi
menei, kas strādā saimniecībā. Jo viņiem jau 
ir tā lielākā slodze. Citi pircēji tieši nodod 
sveicienus – saka, pasveicini saimnieku, kas 
to visu audzē.

Vai, jūsuprāt, tirgum Latvijā ir nākotne?

Kamēr būs lauki un kamēr cilvēki dzīvos, 
tikmēr arī tirgum jābūt. •
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noslēdzošais gads un Rīgas Centrāltirgus at
klāšanas gads). 

Restaurācijas darbi ilga pusotru mēnesi, 
to laikā tika atjaunotas bojātās un iztrūksto
šās durvju daļas, atjaunots durvju vēsturis
kais krāsu tonis, atjaunota vēsturiskā metā

la furnitūra. Durvju atjaunošanā AS “Rīgas 
Centrāltirgus” investēja 9212 eiro. 

Atjaunotās durvis, kas ir daļa no tir
gus vēstures, uzstādītas paviljonā, un kopš 
22. jūlija apmeklētāji tās var izmantot ik die
nas, iepērkoties Rīgas Centrāltirgū! •

Ar jaunu sparu Centrāltirgus 
attīstīšanai

Restaurētas Piena 
paviljona durvis
Kopš 22. jūlija Rīgas Centrāltirgus piena paviljona ieejā no Prāgas ielas puses uzstādītas 
restaurētās vēsturiskās durvis. Šīs ir vienīgās oriģinālās ieejas durvis, kas saglabājušās 
paviljonos kopš Centrāltirgus būvniecības laika. 

AS “Rīgas Centrāltirgus” Apsaimnieko
šanas nodaļas vadītājs Aleksandrs Sakovs
kis stāsta: “Vēsturiskās piena paviljona dur
vis bija sliktā tehniskā stāvoklī, laika gaitā 
stipri cietušas no pārvietojamo kravas plat
formu un transportēšanas ratu nodarītajiem 
bojājumiem. Tika nolemts veikt durvju re
montdarbus. Tā kā paviljonu ansamblis ir 
aizsargājams arhitektūras piemineklis, dur
vju restaurācijai nepieciešamos saglabāšanas 
un atjaunošanas risinājumus saskaņojām 
ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju.”

Ņemot vērā inspekcijas norādījumus, 
2016. gada februārī tika noslēgts līgums par 
restaurācijas programmas izstrādi, kā arī 
restaurācijas darbu veikšanu. Pēc restaurāci
jas programmas sastādīšanas, tā tika saska
ņota Valsts kultūras pieminekļu aizsardzī
bas inspekcijā, un saņemta atļauja restaurā
cijas darbu veikšanai.

Uzsākot restaurācijas darbus, tika veikta 
detalizēta piena paviljona koka durvju izpē
te un uzmērījuma rasējumu izstrāde. Tika 
konstatēts, ka dažas durvju detaļas ir izga
tavotas ap 1930. gadu (paviljonu būvniecības 

ATTĪSTĪBA

Andris Morozovs, AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis

Rojā 1995. gadā uzsāku studiju gaitas Rīgā, 
tad, līdzīgi kā bērniem spoku stāstos: “vai 
izdosies iziet cauri kapsētai?” – fotogrāfiem 
bija savi izaicinājumi – “vai izdosies Cen
trāltirgū kaut ko nofotografēt?”. Tas nebi
ja vienkārši, tas bija milzīgs profesionālais 
izaicinājums. To noteikti nevar teikt par 
mūsdienām – te fotogrāfs var justies ērti un 
tā ir lieta, kas ir patīkami mainījusies. Kopš 
tā laika tirgū vai ap tirgu es biežāk esmu 
tāpēc, ka mani tas interesē kā arhitektūras 
objekts, un ir bijušas reizes, kad mēs (es un 
mana fotogrāfu komanda) esam domāju
ši par tirgu kā tēla elementu, kas ir ar Rīgu 
saistīts. Šis ir labais stāsts, jo tirgum ir iz
devies mainīt savu tēlu un jebkurš sevi cie
nošs tūrists nepaiet garām Centrāltirgum. 
Arī lielākā daļa vietējo, katrs savā veidā, bet 
saredz tirgu kā vērtību, tāpēc mums, foto
grāfiem, kuri atspoguļo notikumus Rīgā, ir 
jābūt pietiekami daudziem attēliem, kuros 
pamanāms tirgus. 

Vai tev ir bijuši klienti, kuri teikuši, ka 
vēlas portretus veidot tieši Centrāltirgū?

Ir bijuši. Un sākot jau no 90. gadu vidus. 
Tolaik ir bijuši arī visādi kuriozi saistībā ar 

Centrāltirgu. Atceros dāņu fotogrāfu dele
gāciju, kuru, šķiet, 1997. gadā vedu uz Cen
trāltirgu. Te retais saprata angļu valodu un 
arī manas zināšanas tad vēl nebija tajā aug
stākajā līmenī. Mēģināju laipot starp krie
vu, angļu un latviešu valodu. Tas bija jaut
ri, bet valodu daudzveidība tirgum piestāv. 
Pēdējā laikā tirgu mēs izmantojam tad, kad 
cilvēks sevi vēlas parādīt kā vienu no mūsu 
sabiedrības, jo te ir tas vēsturiskais skais
tums, ka tirgū ir dažādi cilvēki. Tas ir pil
nīgs mūsu sabiedrības mazais modelis. Tas 
Rīgā ir diezgan unikāli jau kopš 30. gadiem, 
kad atklāja jauno tirgu – te nāca kā kalpo
tāji, tā saimnieki un arī pats “sabiedrības 
krējums”.

Kāds ir pats pirmais atmiņā palikušais 
iespaids par Centrāltirgu?

Es reiz Centrāltirgū esmu pārdevis gaile
nes. Tas bija 1992. vai 1993. gads. Mums bija 
jānopelna nauda, lai Centrāltirgū nopirktu 
mūzikas kasetes savām diskotēkām. Tirgo
šanās gan pārāk viegli nevedās, cik atceros – 
pārdevām tās kādam, kas pēc tam sēnes pār
deva tālāk. Man noteikti labāk patīk būt pir
cēja nevis pārdevēja lomā.

Kas tā bija par grupu, kuras ierakstus 
pirki?

Protams, Depeche Mode. Tas nebija un ne
varēja būt nekas cits. 

Tomēr, kāda bija sajūta par tirgu?
Es tolaik kā cilvēks, kas nāk no maza pie

jūras ciemata, tomēr bijos no Centrāltirgus. 
Kaut kas tik liels man nebija viegli “sagremo
jams”. Pagājis laiks, gan tirgus, gan es esam 
mainījušies, un Centrāltirgus mani vairs ne
biedē. (Smejas)

Kā tu vērtē izmaiņas Centrāltirgū pēdējo 
piecu gadu laikā?

Pirmais un būtiskākais ir tas, ka tirgus 
nav tikai tirgus. Kopumā esam sākuši apzi
nāties, ka skaistums ir vērtība. Esam sākuši 
kopt vidi ap sevi un arī tirgū to jūt. Ne ti
kai Centrāltirgū, bet arī Āgenskalna tirgū ir 
jūtams, ka tas kļūst sakārtotāks, sakoptāks. 
Arī tur es šad un tad iegriežos.

Vietējos tirgotājus tu jūti un atpazīsti?
Jā. Pēc sarunas, pēc uzvedības. Daudz ir to 

elementu, kā atpazīt. Var redzēt, kas ir pašu 
audzēts, kāds ir apjoms, kādi izskatās dārze
ņi, kur tie ir iepakoti un ar ko atvesti.

Vai, esot ārpus Latvijas, tu iegriezies citu 
valstu pilsētu tirgos?

Jā, tirgus ir tā vieta, kuru apmeklē katrs 
sevi cienošs tūrists. Protams, visspilgtākie 
iespaidi ir eksotisko valstu tirgos. Indijas 
tirgus man bija pārsteigums un šoks vien
laikus – tur man viegli negāja. Es nevarē
ju sevi izpaust kā fotogrāfu, arī sliktu preci 
man “iesmērēja”. Ķīnā tirgos cilvēki ir ļoti 
draudzīgi, vienīgi pašam ir jābūt apveltī
tam ar saprātu, lai saprastu, ko tu pagaršo. 
Pavisam skaista pieredze man ir ar Vidus
jūras piekrastes pilsētiņu tirgiem. Tas ir 
vietējo zvejnieku un zemnieku tirdziņš lī
dzīgi, kā te nakts tirgus. Vieta, kur var iz
likt savu produkciju, ar kuru tu lepojies un 
zini, ka tas ir pats labākais. To Rīgā esam 
pazaudējuši, ja runājam par man tuvajām 
zivīm!

Kāds būtu tavs vēlējums Centrāltirgum?
Man patīk, ka tirgū ir daudz dažādu pre

ču, bet es noteikti vēlētos, lai mūsu – vietē
jai – precei dažādās izpausmēs šeit ir vieta. Es 
uz tirgu nāku galvenokārt pēc vietējas izcel
smes preces, pretējā gadījumā es varu iet arī 
uz lielveikalu. •

Pa kreisi – 
laika gaitā 
durvīm 
nodarītie 
bojājumi. 

Pa labi – 
durvis pēc 
restaurācijas

AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes locekļa amatā stājies Andris Morozovs. Aicinājām uz 
sarunu jaunievēlēto uzņēmuma vadības pārstāvi, iepazīstinot ar prioritātēm Eiropas 
lielākā tirgus turpmākajā attīstībā, kā arī nozīmīgākajiem darbiem turpmāk.

Esmu pateicīgs liktenim, ka man ir radu
sies iespēja strādāt “Rīgas Centrāltirgū” un 
realizēt ieceres Eiropas mēroga unikālā tir
gū, kas man kā ikvienam rīdziniekam ir tuvs 
sirdij. Kā pastāvīgs tirgus pircējs es zinu, ka 
šeit iespējams gan iegādāties vislabākos Lat
vijas lauku labumus un citzemju augļus, gan 
arī atrast īpašus amatnieku un mājražotā
ju izstrādājumus. Tā ir liela Rīgas un Latvi
jas tirgošanās kultūras vērtība, kuru mums 
ir gods saglabāt un nodot nākamajām paau
dzēm. Diemžēl ne visās valstīs gadsimtiem 
senu tirgošanās kultūru ļaudis ir spējuši sa
glabāt un attīstīt.

Par savu vistiešāko uzdevumu uzska
tu “Rīgas Centrāltirgus” apsaimniekoto – 
Centrālā, Āgenskalna, Vidzemes un “Lat
galītes” tirgu – saglabāšanu, sakārtošanu un 
attīstīšanu.

Pirmkārt, savus spēkus un uzmanību 
esmu apņēmies veltīt tirdzniecības procesu 
sakārtošanai Centrāltirgū, izskaužot nele
gālu akcizēto preču apriti, kā arī tirdzniecī

bu bez atbilstošiem izcelsmi apliecinošiem 
pavaddokumentiem.

Otrkārt, tiks turpināts Centrāltirgus un 
uzsākts Āgenskalna tirgus rekonstrukcijas 
process, kas prasa finanšu piesaisti un rū
pīgu darbu plānošanu. Vēl šogad realizēsim 
Centrāltirgus atklātās teritorijas no Gogoļa 
ielas laukuma līdz Prāgas ielai seguma no
maiņu un satikšanās vietas izbūvi Nēģu ielas 
laukumā. Plānojam arī uzsākt gastronomi
jas paviljona rekonstrukciju, kā arī līdz gada 
beigām izstrādāt Āgenskalna tirgus rekons
trukcijas projektu.

Treškārt, turpināsim Centrāltirgus popu
larizēšanu Latvijas iedzīvotāju un ārvalstu 
tūristu vidū, aktīvi iekļaujoties Rīgas pilsē
tas kultūras dzīvē, kā arī īstenojot Centrāl
tirgus muzeja un informācijas centra projek
tu, kam patlaban tiek izstrādāta realizācijas 
koncepcija.

Uz tikšanos krāsainākajā 
vietā pilsētā – Centrāltirgū!



Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.AUGUSTS 2016 #21   CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS

4

Kopš 29. jūlija Rīgas Centrāltirgus sakņu paviljonā ir aplūkojama fotoizstāde 
“Centrāltirgus. Iesakņojies”. Izstādē skatāmas no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 
krājuma iegūtās vēstures foto liecības un mūslaiku tirgus dzīves kadri fotogrāfa Jāņa Saliņa 
skatījumā, ļaujot pamanīt un novērtēt vairāku desmitgažu gaitā pieredzētās pārmaiņas 
tirgū un tuvākajā apkārtnē.

Izstādes gatavošanas process no jauna ap
liecināja, ka Rīgas Centrāltirgus sakņu šķeti
nāšana ir pilna aizraujošiem atklājumiem un 
interesantām laikmeta liecībām. Jau tirgus 
būvniecība ir intereses vērta. Piecos tirgus 
paviljonos pārdzimuši Pirmā pasaules kara 
vācu armijas gaisa kuģu – cepelīnu – angāri, 
bet svinīgajā Centrāltirgus atklāšanā piedalī
jušies valstsvīri, pilsētas vadības pārstāvji un 
pat Valsts prezidents Alberts Kviesis ar kun
dzi, pretstatā vecajam Daugavmalas tirgum, 
kur pirkumus veica vien trūcīgi ļaudis un tu
rīgo pilsētnieku ķēkšas.

AS „Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis 
Andris Morozovs

Kopš atklāšanas Centrāltirgū mītas dažā
das valūtas, mainījies arī tā nosaukums, tomēr 

no paaudzes paaudzē rīdzinieku paražās un 
apziņā Centrāltirgus ir iesakņojies kā koša un 
mūžam rosīga vieta pašā galvaspilsētas centrā, 
kur zemnieki un tirgotāji ik dienas sastop sa
vus pircējus. Centrāltirgus arhitektūru un īpa
šo atmosfēru arvien aktīvāk brauc izbaudīt arī 
ārvalstu ceļotāji. Tuvojoties Latvijas simtgadei, 
piedāvājam apmeklēt fotoizstādi “Centrāltir
gus. Iesakņojies” un ieskatīties gadu gaitā no
tikušajās pārmaiņās. Īpaši šai izstādei esam 
izveidojuši audiogidu latviešu, angļu un krie
vu valodā, kas apmeklētājiem sniegs plašāku 
ieskatu Rīgas Centrāltirgus vēstures līkločos.

Ināra Appena, Latvijas Arhitektūras 
muzeja galvenā krājuma glabātāja

Mēs zinām, ka iepazīstot jaunu pilsētu, ir 
jāredz tās galvenie objekti – baznīca un tir

gus. Skatoties uz Centrāltirgu, mēs to neva
ram sajaukt ne ar vienu citu Eiropas pilsē
tu. Pieci izstieptie tirgus korpusi ir unikāla 
iezīme visā Eiropā. Par tirgus ārējo veido
lu rūpējās arhitekts Pāvils Dreimanis, kurš 
paviljonu ēkām piešķīris tolaik ļoti populā
rā artdeco stila formas, ko mēs redzam gala 
fasāžu ģeometriskajos, simetriskajos or
namentos un nošķeltajā fasādes augšdaļas 
formā.

Apkopojot īsumā, tirgus vērtība slēpjas tā 
inženiertehniskajā unikalitātē – šo cepelīnu 
angāru pārseguma kopņu izmantošanā, art-
deco formu izmantošanā un, protams, tajā 
ikdienas funkcijā, ko Centrāltirgus veiksmī
gi pilda jau 85 gadus.

Lauma Lanceniece, Rīgas vēstures 
un kuģniecības muzeja foto krājuma 
glabātāja

Tirgus ir allaž bijis fotogrāfu ļoti iemī
ļots objekts. Manuprāt, tas ir tādēļ, ka tir
gus ir kā lielas krustceles, kur mijas dažā
das tautības, dažādi slāņi, vecumi… Tādēļ 
tirgus nav tikai vieta, kur pērk un pārdod. 
Tirgus ir vieta, kur notiek dzīve. un foto
grāfi allaž ir gribējuši noķert dzīvi aiz astes. 
Un tirgū šī dzīve notiek mazliet intensīvāk, 
mazliet kolorītāk un košāk. Kā mēs to va
ram redzēt fotogrāfijās, Rīgas Centrāltirgus 
ir lieliska vieta, es teiktu zelta bedre foto
grāfiem dažādu modeļu, attiecību un situā
ciju atlasei.

Mūsu muzeja fotogrāfiju krājumā, jūs va
rat izsekot Rīgas Centrāltirgus attīstībai no 
pamatakmens iemūrēšanas līdz pat mūsdie
nām. Rīgas Centrāltirgus var tiešām lepoties, 
ka to ir iemūžinājuši tādi Latvijas fotogrāfijas 
vecmeistari, kā Vilis Rīdzenieks, kā Roberts 
Johansons un vēlāk, padomju gados, arī Māra 
Brašmane. Šī fotoizstāde ir brīnišķīgs veids 
kā interesēties par savu vēsturi un veidot vēs
turi šodien, piesaistot jaunos fotogrāfus.

Jānis Saliņš, fotogrāfs

Šajā izstādē primārās īstenībā ir vēstu
res bildes. Tādēļ, veidojot izstādes mūsdie
nu fotogrāfijas, man lielākais izaicinājums 
bija iespējami precīzi atrast tos punktus 
un kadrējumus, kas ietverti vecajās bildēs. 
Jāatzīst, ka darba procesā no vairākām 
ļoti interesantām bildēm nācās atteikties, 
jo laika gaitā notikušās izmaiņas apbūvē, 
kā arī izaugušie koki neļāva precīzi atkār
tot izvēlētos rakursus. Tādēļ atlasījām de
viņas vēstures bildes, kuru rakursus bija 
iespējams pēc iespējas tuvāk iemūžināt 
mūsdienās, lai dotu iespēju salīdzināt kā 
tirgus ir attīstījies, mainījies un audzis lī
dzi laikam.

Tieši tirgus nemitīgā mainība, padara to 
par ļoti interesantu vidi, kurā bildēt. Es būtu 
ļoti gandarīts, ja vēl pēc 100 gadiem tirgus ar
hīvos glabātos šīs manis uzņemtās fotogrāfi
jas, un tad jau varētu veidot izstādi ar trīskār
šu salīdzinājumu. •

Sakñu paviljonå fotoizståde “Centråltirgus. Iesakñojies”

Atrast pareizo ceļu tirgū
9. septembra vakarā Centrāltirgus kļūs par galamērķi cilvēkiem, kas zina, kurp doties – pirmo reizi šajā uni-

kālajā apvidū notiks orientēšanās sacensības – Riga City Race.

Riga City Race ir orientēšanās sacensības, kurās meža sporta piekritējiem tik ierasto apvidu nomaina pilsētas mā
jas, ielas un parki. Pērn šīs Latvijas Orientēšanās federācijas rīkotās sacensības notika pirmo reizi, un šogad ir pie
nācis laiks Centrāltirgum.

Šogad Riga City Race notiks divas dienas. Piektdienā, 9. septembrī no plkst. 21.00 notiks sprinta sacensības Cen
trāltirgū, bet nākamajā dienā no 12.00 Čiekurkalnā notiks sacensības vidējā distancē. Orientēšanās sprints ir skrē
jiens aptuveni 15 minūšu ilgumā un 3–4 kilometru garumā. Vidējā distance savukārt nozīmē skrējienu aptuveni 
30 minūšu 7 km garumā. Pieredzējušiem dalībniekiem tiks piedāvāta dalība vairākās vecuma grupās, bet padomāts 
būs arī par iesācējiem, kuri varēs startēt salīdzinoši vienkāršās distancēs un saņemt instruktoru konsultācijas pirms 
starta.

Centrāltirgus kā sacensību apvidus nav izvēlēts nejauši. Unikālā arhitektūra piedāvā estētiski baudāmu vidi un 
daudzas mazās tirgotāju būdiņas veido eju labirintu, kurā pārvietojoties lielā ātrumā, var viegli apjukt un pazust. 
Patiesībā ar orientēšanos Centrāltirgū nodarbojas katrs tā apmeklētājs – katram ir savs iecerētais maršruts un lai
ka gaitā atrasts īsākais ceļš starp tiem. Ja kāds Centrāltirgū ir pirmo reizi, tam jāizmanto plāns vai karte, lai atrastu 
nepieciešamo. Iedomājieties, ka jūsu ierastais iepirkšanās maršruts ir jāveic, skrienot pilnā tempā un sapratīsiet, ar 
kādiem izaicinājumiem sastapsies Riga City Race dalībnieki.

Sacensību mājas lapa – http://cityrace.lof.lv/ •

JAU 
NU 
MI
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Jau piektais TripAdvisor Izcilības  
sertifikāts Rīgas Centrāltirgum

Ārvalstu viesi steidz iemūžināt Latvijas tautu deju priekšnesumu Jāņu ielīgošanas pasākumā

Filma “TAS KUNGS 
JAU PRASA ĒST” 

(2016)

Režisore –  
Daina Rašenbauma

Scenārija autors –  
Guntars Daģis 

Operators –  
Uvis Burjāns

Montāžas inženieris – 
Roberts Brežģis

Akciju sabiedrība “Rīgas 
Centrāltirgus” arī šogad 
saņēmusi TripAdvisor 
Izcilības sertifikātu, 
jo Rīgas Centrāltirgus 
īpašo atmosfēru, unikālo 
arhitektūru un piedāvāto 
pakalpojumu kvalitāti 
portālā TripAdvisor 
augstu novērtējuši 
ārvalstu apmeklētāji. 
Nemainīgi augstais 
novērtējums atnesis Rīgas 
Centrāltirgum piekto 
izcilības sertifikātu piecu 
gadu laikā.

AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis Andris Morozovs stāsta: “Prieks, ka, ārvalstu 
apmeklētāju skaitam pieaugot gadu no gada, mums ir izdevies noturēt pozitīvo vērtējumu 
un iemantot arvien jaunu ceļotāju atzinību. Par to jāpateicas gan tirgotājiem, kuru sarūpētais 
sezonālo ogu, augļu un dārzeņu, kā arī zivju, gaļas un piena produktu klāsts pārsteidz 

ceļotājus, gan AS “Rīgas Centrāltirgus” kolektīvam, kas ar savu darbu dienu no dienas uzlabo 
iepirkšanās un tirgošanās apstākļus. Esam gandarīti, ka tirgus vides sakārtošanā ieguldītais 
darbs ir pamanīts un novērtēts.”

Portālā TripAdvisor savus iespaidus par Rīgas Centrāltirgu pauduši ceļotāji teju no 
visas pasaules. Balstoties uz portāla lietotāju atsauksmēm, tas atzīts par 11. populārāko no 
195 aplūkotajām Rīgas apskates vietām.

Kāds ceļotājs no Parīzes pēc Centrāltirgus apmeklējuma 2016. gada jūlijā pauž apbrīnu 
par plašo produktu piedāvājumu: “Ja vien jums patīk vietējie pārtikas tirgi, nelaidiet garām 
iespēju apmeklēt Centrāltirgu. Pasakaina vietējo produktu izvēle – ķirši, avenes, mellenes un 
zemenes, vietējo mežu sēnes, neticami plašs kūpinātu zivju, žāvētu augļu, svaigo un kūpinā
to sieru klāsts.” Savukārt ceļotāja no Kalifornijas 2016. gada maijā novērtējusi Centrāltirgus 
celtņu arhitektūru: “Ja jums ir  lieki Cepelīnu angāri un jūs domājat, ko ar tiem iesākt, tad to 
pārveidošana par savas pilsētas centrālā tirgus ēkām, katru savai preču grupai, pavisam no
pietni ir labākais risinājums. Sākumā novērtējiet pārsteidzošo skatu, kā šīs milzu ēkas izvie
totas gar kanālu – krāšņs arhitektūras paraugs, un tad ejiet iekšā izbaudīt vietējo paradumus.”

Ik gadu reģistrēto tūristu skaits Centrāltirgū vidēji pieaug par 35,5%, tādēļ Rīgas 
Centrāltirgus izstrādājis sadarbības formu ar gidiem un tūrisma nozarē strādājošiem 
uzņēmumiem par ekskursiju un degustāciju rīkošanu Eiropas lielākajā tirgū. Sadarbības 
līgumu ietvaros apkalpoto tūristu skaits divu gadu laikā dubultojies, pieaugot no 2010 
viesiem 2013. gadā līdz 4,2 tūkstošiem 2015. gadā. •

12. augustā, Rīgas svētku pirmajā dienā Centrāltirgū, Nēģu ielas laukumā – gardēžu kino 
vakars ar jaunradītās filmas “Tas kungs jau prasa ēst” brīvdabas seansiem.

“Rīdziniekiem un pilsētas viesiem jau ierasts, ka Centrāltirgus ir ne tikai vieta pārtikas 
iegādei, bet ērta un pievilcīga platforma pašā Rīgas sirdī, kur var iepazīt tradīcijas, uzzināt 
ko jaunu par ēšanas un gatavošanas kultūru Latvijā, baudīt kultūras aktivitātes. Ar Rīgas 

domes un AS “Rīgas Centrāltirgus” atbalstu ir tapusi filma, kas gluži kā konspekts parādīs 
dažādos laikos uzņemtu filmu epizodes, saistītas ar ēdienu un ēšanas kultūru. Filmu skatus 
papildinās aktieru un režisoru stāsti par filmēšanas laiku un to, kas katram garšo vislabāk,” 
akcentē AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis Andris Morozovs, aicinot visus, kas filmu 
nenoskatīsies klātienē, to izdarīt vietnē www.centraltirgus.lv.

Centrāltirgus – pateicīgs fons attiecību risināšanai
Par filmas “Tas kungs jau prasa ēst” ie

ceri, tapšanu un Centrāltirgus tēlu latviešu 
kino jautājām filmas režisorei Dainai Rašen
baumai, kura cer, ka ir izdevies filmu radīt 
kā dzīvu atgādinājumu par mūsu tradīci
jām, kas saistītas ar ēdienu un ēšanas kultū
ru, un iedrošinājumu šīs tradīcijas attīstīt arī 
turpmāk, lai tās kalpotu ne tikai par rado
šu mūzu filmu veidotājiem, bet arī uzturētu 
mūsu tautas identitāti laikmetu un dažādu 
kultūru sinerģiju griežos.

Kā radās doma par šādu filmas 
koncepciju?

Filmas ideja ir producentu projekts, taču 
ēdiens un ēšanas kultūra ir interesanta 
tēma, ko attīstīt, tāpēc piekritu būt par re
žisori un arī vadīt filmas radošo grupu. Fil
mā “Tas kungs jau prasa ēst” apkopotas ar 
ēšanu un gastronomiju saistītas epizodes 
no dažādām latviešu mākslas filmām, kas 
vislabāk iekļāvās scenārija struktūrā, vei
dojot noteiktu filmas raksturu un noskaņu. 
Atlasītie stāsti – stāsti par cerību un bezce

rību, par mīlestību un kaislību, par noslē
pumu un viedu gudrību, par jaunību un ve
cumu, par visu, kas svarīgs cilvēkam – caur 
gastronomijas un ēšanas kultūras prizmu 
rāda Latviju un tās cilvēkus kā daudzvei
dīgu un dzīvu pasauli šodien un nesenā 
pagātnē. 

Kādu vēstījumu vēlējāties nodot 
skatītājam?

Piesakot tēmu – kino un ēdiens, vistica
māk, pirmā lieta, kas nāk prātā, ir uzkodas 
filmu skatīšanās laikā. Taču patiesībā tēma 
ir ļoti plaša, gandrīz neizsmeļama. Latvijas 
kino sastopama virkne mākslas filmu, kurās 
apspēlēta arī ēdiena tēma. 

Gribētos, lai filmu epizodes ir kā iero
sinājums ikvienam skatītājam vairāk pie
vērst uzmanību smaržām, garšām, baudai, 
ko ēdiens var sniegt. Bet galvenais – atce
rēties tos mirkļus, kad pie galda esam kopā 
ar saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem, 
lai paliek atmiņā pie galda risinātās sa

runas un stāstītie stāsti, kurus nodot tā
lāk nākamajām paaudzēm. Lai būtu tā, kā 
Baibai Indriksonei, kura šodien var stās
tīt aizkulišu stāstus par 1955. gadā uzņem
to filmu “Uz jauno krastu”.

Cik bieži latviešu kino ir ticis atspoguļots 
Rīgas Centrāltirgus? 

Tas gan jājautā kino zinātniekiem, bet no 
savas pieredzes zinu, ka Centrāltirgus tēls 
latviešu kino tiek izmantots dažādiem mēr
ķiem. Ir filmas, kurās tiek rādīts, kā cilvēki 
tirgojas ar pašu likumīgi vai nelikumīgi ie
gūto mantu (“Tās dullās Paulīnes dēļ”, “Cil
vēki tur”, “Ābols upē”), citas filmas izmanto 
Centrāltirgus apkārtni, lai demonstrētu 
Rīgu kā dinamisku lielpilsētu (“Liekam būt”, 
“Baltie zvani”), taču visbiežāk Centrāltir
gus ir pateicīgs fons dažādu attiecību risinā
šanai – kurš kuru mīl vairāk, kurš kuru ir 
vairāk sāpinājis, kurš melo un kurš ir patie
sāks (“Tauriņdeja”, “Stari stiklā”, “Šķēps un 
roze”).

Caurskatot tik daudz materiāla un 
veidojot apkopojumu, kādi ir jūsu 
personīgie secinājumi – kas latvietim 
saistībā ar ēšanu ir būtiskākais?

Latvietim, manuprāt, ēšana ir rituāls. Tā 
ir ģimenes vai draugu sanākšana pie klāta 
galda. Latvietim vienmēr ir bijis svarīgi, lai 
ēdiens uz galda nepietrūktu. Arī kara gados 
rupjā maize, medus un piens gandrīz vien
mēr bija, ko galdā celt. •
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Centrāltirgus “Baloži” Eiropas lielākajā  
laikmetīgās mākslas izstādē Eiropā

Centrāltirgus ticis iemūžināts mākslas darbā. Pie tam – tā ne tuvu nav pirmā reize, kad 
mākslinieki pievēršas Eiropas lielākā tirgus tematikai. Šoreiz mākslas darbs guvis atzinību 
Eiropas mērogā, gūstot iespēju piedalīties vienā no lielākajām laikmetīgās mākslas izstādēm 
kontinentā “NordArt 2016” Šlēsvigas Holšteinas zemē Vācijas ziemeļos, kur tiek atlasīti 
labākie jauno mākslinieku darbi no visas pasaules. Ņemot vērā šo notikumu, uz sarunu 
aicinājām starptautiski pamanītās gleznas “Baloži” autoru un Latvijas Mākslas akadēmijas 
absolventu VLADISLAVU LAKŠI.

Vai Centrāltirgus iedvesmo?

Mani Centrāltirgus noteikti iedvesmo – šeit ir cilvēku un tēlu daudzveidība, šeit var redzēt 
patieso dzīvi, dažādus likteņus.

Kas Centrāltirgus ir jauniešiem un arī tev pašam?

Jauniešus tirgū var reti sastapt. Domāju, ka viņiem tā nav tik aktuāla vieta. Man Centrāl
tirgus, pirmkārt, saistās ar bērnību. Gan toreiz, gan arī tagad es apbrīnoju paviljonu arhitek
tūru. Tajos ir kaut kāda īpaša majestāte. 

Kā tu nonāci līdz Centrāltirgus gleznas idejai?

Man jau sen bija doma saistīt kādas gleznas kompozīciju ar Centrāltirgu, vēl no “rozī
šu” (red.piez. – Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola) laikiem. 2015. gada rudenī kopā 
ar draugiem Centrāltirgū filmējām kadrus, kur bija aina ar bezpajumtniekiem tirgū. Pēc 
sarunas ar viņiem sapratu, ka ir īstais laiks realizēt šo projektu. Šiem cilvēkiem – bezpa
jumtniekiem – man par pārsteigumu, bija daudz vairāk dzīvīguma un prieka par vienkār
šām lietām nekā citiem ļaudīm mūsu sabiedrībā. Jau nākamajā dienā es speciāli atnācu ar 
domu satikties un parunāt ar šiem cilvēkiem. Uzklausīju sarežģītus, brīžiem pat sāpīgus 
dzīvesstāstus…

Vai gleznā redzamajiem tēliem ir arī dzīvē eksistējoši prototipi?

Puse no gleznā atainotajiem tēliem ir reāli personāži, kurus es satiku tirgū. Es runāju ar 
šiem ļaudīm, uzklausīju viņu dzīvesstāstus. Spriežot pēc dzirdētajiem stāstiem, daudzi no 
viņiem ir gaiši cilvēki, neskatoties uz ārējo tēlu. Tie ir cilvēki, kuri dzīvo pēc savstarpēji pie
ņemtiem principiem un spējīgi padalīties pat ar pēdējo ne tikai ar citiem ļaudīm, bet arī ar 
dzīvniekiem – kaķiem un baložiem. Pirmais gleznas nosaukums bija – “8 apustuļi’, bet vēlāk 
to nosaucu “Baloži”, jo viņi ir tikpat brīvi un tādi paši dabas radījumi kā baloži.

Rīgā ir izskanējusi informācija, ka “Baloži” piesaistījuši pat starptautisku uzmanību…

Pagājušajā gadā gleznas fotogrāfiju nosūtīju pieteikumā starptautiskajai izstādei “NordArt 
2016” * Būdelsdorfā Vācijā, kur to kuratori atlasīja starp vairāk nekā 4500 pieteikumu no 
109 pasaules valstīm. Izstādē šogad piedalās 250 mākslinieku darbi no 50 valstīm. “Baloži” 
Būdelsdorfā tiks izstādīti mākslas cienītāju apskatei līdz septembra beigām.

Vai, ņemot vērā līdzšinējos gleznas panākumus, par Centrāltirgus tematiku varētu tapt 
vēl kāds mākslas darbs, veidojot jaunu sēriju?

Iespējams. Tirgus un tajā apgrozošos ļaužu tematika mani vienmēr ir saistījusi. Tirgū kā 
sabiedrības spogulī es bieži sastopu ļaudis ar sarežģītu likteni, interesantiem sejas vaibstiem 
un acīm, kurās atspoguļojas īsta, nevis izdomāta dzīve.

Izmantojot izdevību vēlos vaicāt, vai būtu iespējams organizēt “Baložu” izstādīšanu 
pašā Centrāltirgū, ļaujot to aplūkot arī mūsu pircējiem? 

Domāju, tas ir iespējams, kad mākslas darbs pēc “NordArt 2016” atceļos atpakaļ uz dzimto 
Rīgu šoruden. •

* Kopš 1999. gada NordArt ir viena no lielākajām gada laikmetīgās mākslas izstādēm Eiropā. 
NordArt ir žūrēta izstāde, kas piedāvā plašu starptautiskās laikmetīgās mākslas apskatu īpašā 
atmosfērā. Vairāk nekā 200 izvēlētiem māksliniekiem no visas pasaules tiek sniegta iespēja 
izstādīt savas gleznas, fotogrāfijas, video, skulptūras un instalācijas, savstarpējā mijiedarbībā 
attīstīt jaunas mākslas perspektīvas.

“ Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijas Republikā Rolfs Šute sauc Rīgas 
Centrāltirgu par patiesi unikālu

vesti.lv, 02.08.2016.

Kā laikrakstam “Vesti Segodna” stāsta Vācijas vēstnieks Latvijā Rolfs Šute, viņš regu
lāri iegriežas šajā brīnišķīgajā stūrīti pēc svaigiem produktiem. “Es apmeklēju praktiski 
visus paviljonus, jo iegādājos biezpienu, pienu, gaļu, zivis, dārzeņus, ogas, sēnes. Ziniet, 
esmu bijis daudzās pasaules valstīs, bet šādu tirgu neesmu redzējis nekur citviet, tas pa
tiesi ir unikāls!” atzina vēstnieks.

“ Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Latvijā Nensija Petita Centrāltirgu atzīst par 
visskaistāko tirgu visā Eiropā.

www.aprinkis.lv, 03.06.2016.

“Ļoti augstu vērtēju Latvijas pārtikas svaigumu un kvalitāti. Dzīvoju netālu no Centrāltir
gus, regulāri turp dodos. Manuprāt, Centrāltirgus ir visskaistākais tirgus Eiropā. Tajā pieej
ams tik plašs klāsts svaigu augļu un dārzeņu, piena un gaļas produktu, ka man vienmēr grūti 
izvēlēties, ko nopirkt. Uzskatu, ka arī restorānu ēdienu kvalitāte Latvijā ir ļoti, ļoti augstā 
līmenī. Visos restorānos, ko man ir bijusi iespēja apmeklēt, ēdiens ir bijis svaigs, garšīgs un 
skaisti noformēts. Tas ir ļoti iespaidīgi.

Man garšo arī pelēkie zirņi, esmu tos ēdusi ziemas mēnešos, savukārt, pavasarī ļoti atspir
dzinoša ir bērzu sula. Mainoties sezonām, esmu pamēģinājusi visdažādākos ēdienus.”

“ Adrians Lešī, Latvijas Universitātes vadības zinību viesstudents no Francijas, stāstot par 
studijām Latvijā, izceļ arī iepirkšanos Rīgas Centrāltirgū.

Latvijas Avīze, 03.06.2016.

“Latvijas Universitāte Eiropā ir labi zināma un šeit mācītie priekšmeti likās interesanti. 
Latvija arī atrodas lieliskā vietā, kas man ļauj viegli ceļot uz valstīm dienvidos, ziemeļos un 
Eiropas centrā. Tāpat zināju, ka Latvija pēdējos gados strauji attīstās, bet saglabājusi draudzī
gās cenas un dzīvošanas autentiskumu […] Man ļoti patīk Centrāltirgus, kur ir labi un lēti 
produkti.”

PAR MUMS 
STĀSTA

Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijas Republikā Rolfs Šute iepērkas  
Rīgas Centrāltirgus sakņu paviljonā

Mākslinieks Vladislavs Lakše pie sava darba "Baloži"
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RECEPTELatvijas amatnieku darbi un suvenīri  
“Rīgas dāvanu lādē”

Kopš pavasara sakņu pa
viljonā darbojas SIA “Jolvik” 
stends  – “Rīgas dāvanu lāde”. 
Tajā padomāts par piedāvājumu 
gan ārvalstu viesiem, gan vietē
jiem pircējiem. Dāvanu lādē pie
ejami skaisti un praktiski, ro
kām darināti darbi, kā arī Rīgas 
suvenīri. Ja domājat par skaistu 
dāvanu mīļajiem, ieskatieties! 
Varbūt tas, ko meklējat, ir Pie
balgas baltā porcelāna krūze ar 
adītas pīnes rakstu, vai māksli
nieka Jura Tumulkāna košsar
kanām magonēm rotātais kera
mikas šķīvis, vai Alberta Brokā
na darinātās pastalas un apro

ces, vai varbūt mākslinieces Viktorijas Razumas tamborētā rotaļlieta. Interesanta dāva
na, kas aizraus un motivēs mazos saņēmējus un iepriecinās viņu vecākus, ir caurspīdīgie 
ziepju gabaliņi, kuros iekausētas mazas rotaļlietas. Lai pie mantas tiktu, vispirms rūpīgi 
ik dienas jāmazgā rokas tikmēr, kamēr ziepju gabaliņš būs pavisam izkusis.

Novērtējiet arī jūs vietējo amatnieku un mākslinieku izdomu un talantu! •

Izmeklēti Latvijā tapuši gardumi  
“Pīles mājā”

Jaunākais papildinājums 
Centrāltirgus sakņu paviljona 
tirgotāju pulkam ir jūlijā atvēr
tais SIA “Food Mood” stends 
“Pīles māja”. Tajā ko jaunu un 
interesantu atradīs pat izsmalci
nātākie gardēži, jo stendā nopēr
kamie produkti nākuši no ma
zajām Latvijas saimniecībām un 
mājražotājiem, kuru produkciju 
(ar retiem izņēmumiem) neatra
dīsiet nevienā lielveikalu ķēdē. 
Stendā regulāri būs iespējams 
kādu no produktiem nogaršot. 
Informācija par degustācijām 
pieejama stenda Facebook lapā.

Ražotāju un produktu izvēlē īpašnieces vadās pēc principa – piedāvāt to, ko pašas lab
prāt nogaršotu un ar ko cienātu draugus. Pirmajā darbības laikā galveno “Pīles mājas” 
klientu loku izveidojuši vietējie pircēji, turklāt, kā atzīst īpašnieces, ļoti zinoši pircēji, kuri 
jau pazīst mazos ražotājus. 

Plānā ir sortimentā iekļaut arī Lietuvas un Igaunijas mazo ražotāju produkciju. Tāpat 
ar laiku piedāvājums tiks papildināts ar mājīgas atmosfēras radīšanai domātām Latvijas 
dizaineru lietām. Piemēram, jau šobrīd iegādājamas no vīna pudelēm veidotās “Šmita 
lampas”. Stends atvērts darba dienās no 10.00–17.00 un sestdienās no 9.0018.00. •

Daži gardumi, kas nopērkami jaunajā Centrāltirgus sakņu paviljona stendā “Pīles māja”.

“Burka & ledus” 
čili mērces

“Burka un Ledus” produkcija top tepat 
Rīgā – Rolanda Kreiļa un Loretas Birzules 
virtuvē Čiekurkalnā, bet receptēs izmantotie 
čili pipari ir pašu izaudzēti Latvijā, Jelgavas 
novadā. Klāstā ir gan asā un saldā čili mērce, 
gan adžika, gan harisas pasta. 

 Cena 5,93 EUR 

FERMENTĒTA SKUMBRIJAS 
FILEJA ar kaņepju pavalgu un  
zaķskābenēm

ATRADUMI

PAGATAVOŠANA:

Rupjmaizi sagriež plānās šķēlītēs un 1800 C cepeškrāsnī cep 4̀ min., atdzesē un 
pasniedz.

Skumbrijai veic pirmsapstrādi un atfilē, izrauj liekās asakas, tad pārkaisa ar sāls un cu
kura maisījumu (1:1) un liek ledusskapī uz 12 st., tad griež un pasniedz.

Kaņepju pavalga pagatavošana – kazas sieru liek bļodā un pievieno maltas kaņepes, 
pienu un nedaudz sāli, izmaisa un pasniedz kā norādīts attēlā. •

NEPIECIEŠAMIE PRODUKTI  
4 PERSONĀM

Skumbrija 1 gab.
Sāls 1 tējk.
Cukurs 1 tējk.
Zaķskābenes 1 sauja
Rupjmaize 12 šķēles
Dārza mellenes 1 sauja
Nerafinēta saulespuķu eļļa 1 tējk.
Redīsi svaigi 4 gab.
Kaņepes maltas 1 ēd. k.
Kazas siers 100 g
Piens 50 ml

“Sēklu muss” 
trifeles

Dažādās garšu variācijās piedāvātajām 
sēklu un žāvēto augļu trifelēm visām kopīgs 
ir fakts, ka tās ir rokām gatavotas un tām nav 
pievienots cukurs. Saldumu trifeles iegūst no 
žāvētām datelēm, bet dažādās sastāvā esošās 
sēkliņas ir lielisks olbaltumvielu un dzelzs 
avots.

 Cena 4,91 EUR 

“Burkānciema” 
puscietais siers

SIA “Burkānciems” saimnieki Ruta un 
Stefans kopj krietnu kazu pulku, un no to 
piena gatavo smērējamos un cietos kazas sie
rus. Siera klāstu papildina arī no kaimiņu 
saimniecības gotiņu piena gatavotie sieri.

 Cena 15,78 EUR 

Alus marmelāde
Amatas novada Skujenes pagasta zemnie

ku saimniecībā “Indrāni” ar rokām tiek da
rinātas dažādu garšu marmelādes – arī alus 
marmelāde. Visi saimniecības produkti tiek 
ražoti ekoloģiski.

 Cena 2,71 EUR 

Gardu recepti no Centrāltirgū 
nopērkamiem produktiem piedāvā 

restorāna "Entresol" šefpavārs  
Raimonds Zommers
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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. Meksikāņu šefpavārs Havjers Garsija mielo izstādes “Centrāltirgus. Iesakņojies” atklāšanas 
viesus. 29.07.2016.

2. Bērnu dienā Centrāltirgus pārtapa īstā Brīnumzemē. 01.06.2016.

3. Rīdzinieki novērtē jaunās ražas dārzeņus.

4. Vasaras graciozākie ziedi – aromātiskās lilijas.

5. Latvijas āboli – īsts rudens gardums.

6. Centrāltirgus Jāņu ielīgošanas pasākumā top īsts svētku siers. 22.06.2016.

7. Restorāna “Entresol” šefpavārs Raimonds Zommers iepazīstina atzīto ASV šefpavāru 
Darilu Bigsu (Daryl Biggs) no restorāna “The Curious Fork” ar Latvijas dabas velšu 
piedāvājumu Centrāltirgū. 05.08.2016.

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

TIRGUS 
STĀSTI


