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Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

Ik dienas Centrāltirgu apmeklē ap 
80 000 pircēju, bet brīvdienās un pirms 
svētkiem apmeklētāju skaits pat pār-
sniedz 100 000,  tas ir ap 8% no visa 
Latvijas iedzīvotāju skaita. •

Kopējā Rīgas Centrāltirgus platība 
ir 100 504 m2 , kas līdzinās 14 futbo-
la laukumiem. Lielākā paviljona, kas 
paredzēts gaļas tirdzniecībai, platība 
atbilst 12 basketbola laukumiem. •

Zem Centrāltirgus paviljoniem 
izbūvētas pagrabtelpas 2 ha platībā ar 
galvenajām un sānejām, kuras savieno 
satiksmes eja 337 m garumā – no gaļas 
paviljona līdz pat zivju paviljonam. •

VIENĀ
TEIKUMĀ

Milzīgs tirgus, lieliska arhitektūra
Pirmkārt, man jāsaka, ka šis ir lielākais tirgus, kuru jebkad esmu redzējis. 

Tirdzniecībā ir milzum daudz svaigu produktu, ieskaitot augļus, dārzeņus, gaļu, 
maizi un zivis (dažas zivis ir dzīvas baseinos un tiek sagatavotas pēc pieprasījuma). 

Tirgus ir vietējo iecienīts. Mēs „par sviestmaizi” iegādājāmies kafiju un uzkodas tirgus 
kafejnīcā. Tomēr vissaistošākā man šķita tirgus arhitektūra – paviljoni izbūvēti 20. gs. 

divdesmitajos gados, jumtiem izmantojot „Cepelīnu” angārus.
Robert J., Centrāltirgu apmeklēja 2016. gada martā

Portāla lietotāji iesaka!
Labākais vietējais tirgus, ko esmu redzējusi
Rīgas Centrāltirgus apmeklējums bija lieliska pieredze. Esot ārzemēs, man ļoti patīk apmeklēt 
tirgus, un šis neapšaubāmi ir viens no labākajiem, kādā man sanācis būt. Tirgus šķiet ļoti 
autentisks. Tajā ir ideāls ikdienas pārtikas produktu, delikatešu un privātu vietējās produkcijas 
stendu sajaukums. Tirgus vēsture ar cepelīnu angāriem papildina tā īpašo noskaņu. Noteikti 
vērts apmeklēt, esot Rīgā!
Jane H. no Dānijas, Centrāltirgu apmeklēja 2016. gada martā

Pārsteidzošs…
Nekad agrāk nebiju redzējusi tik daudz pārtikas 

vienuviet. Šī vieta ir neticama, katrā angārā izvietota 
cita produktu grupa – gaļa, zivis, siers, augļi un 
dārzeņi. Viennozīmīgi ir vērts to izstaigāt. Īpaši 

plaša ir zivju izvēle – apbrīnojami. Priecātos, ja kas 
tamlīdzīgs būtu manā mājvietā…

Suzanne R. no Apvienotās Karalistes, 
Centrāltirgu apmeklēja 2016. gada februārī
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Jau 85 gadus krāsainākā 
vieta pilsētā!

Paviljonu arhitektūra
Centrāltirgus pieci majestātiskie tirdzniecības paviljoni izvietoti pārbūvētos cepelīnu angāros, 

kas sākotnēji atradās Vaiņodē. Pirmā pasaules kara laikā tie tur tika uzbūvēti Vācijas armijas kau-
jas cepelīnu vajadzībām. Pagājušā gadsimta 20-tajos gados divi milzu angāri tika demontēti un 
pa dzelzceļu atripināti uz galvaspilsētu Rīgu, ļaujot tapt vienam no unikālākajiem un lielākajiem 
Eiropas tirgiem ar piecām jau mazākām hallēm. Vēl 1983. gadā tirgus paviljoniem, pateicoties to 
jūgendstila elementiem un pirmskara neoklasicisma ietekmei, tika piešķirts arhitektūras piemi-
nekļu statuss. Tie ir arhitektūras elementi, kas starptautiskā vidē raksturo arī Rīgu. Bez tam pa-
saulē ir palikuši tikai nedaudzi cepelīnu angāri – Francijā, Vācijā, Lielbritānijā, ASV un Brazīlijā, 
un tiek uzskatīts, ka Rīgā – Centrāltirgus paviljoni – ir pieciem no tiem. 

Tirgus pagrabi
Ikdienā pamanām tirdzniecības vietas Centrāltirgus paviljonos un atklātajā teritorijā, kas rada 

šo vienreizīguma iespaidu, bet leģendārie Centrāltirgus pagrabi ir paslēpti apkārtējo acīm. Tur-
klāt nezinātājam ir grūti aptvert to plašumu. Visus paviljonus pazemē savieno divus hektārus pla-
ša apakšzemes pilsētiņa ar galvenajām un sānejām, kuras savienojošā satiksmes eja ir 337 metrus 
gara. Šeit izvietotas tirgotāju noliktavas ar dažādiem temperatūras režīmiem atšķirīgu produktu 
uzglabāšanai, kā arī tirgus tehniskās komunikācijas, kas redzamas vien šeit strādājošajiem vai 
organizētu ekskursiju dalībniekiem.

Viss minētais veido unikālu un aizraujošu nemateriālā kultūras mantojuma vidi, ko 
aicinām jūs izbaudīt ne vien kā pircējiem, bet arī kā tūristiem un atklāt sev vēl nezināmus 
tirgus raibās vēstures faktus un citkārt apkārtējo acīm paslēptas leģendāras vietas.

Tūrisma kompānijas, kuras piedāvā ekskursijas un produktu degustācijas 
Rīgas Centrāltirgū, jūs atradīsiet Centrāltirgus mājaslapā 
https://www.rct.lv/lv/ekskursijas-rigas-centraltirgu/

Kad 1930. gadā svinīgi atklāja Rīgas Cen-
trāltirgu, tas tika atzīts ne tikai par lielāko, bet 
arī par labāko un modernāko Eiropā. Dažādos 
laikos tas nemainīgi atradies pašā Rīgas sirdī, 
sniedzot daudzveidību, personisku attieksmi, 
dzīvīgas sarunas un sirsnīgus stāstus, kā arī 
jautru kaulēšanos un košu krāsainību.

Rudenī Centrāltirgus vai plīst no košās Lat-
vijas lauku augļu, dārzeņu un citu dabas velšu 
ražas. Turklāt šeit gardum gardas veltes var rast 
arī bargās ziemās. Un cauru gadu te netrūkst 

arī piena, gaļas, te ir Rīgā plašākais un svaigā-
kais zivju piedāvājums, kā arī konditorejas iz-
strādājumi, eksotiskie augļi, garšvielas, medus, 
rieksti un vēl un vēl. 

Daudzās pasaules pilsētās galvenos laukumus 
pārbūvē. Gidi stāsta: „Te kādreiz bija tirgus!” Bet 
Rīgā joprojām ir! Pilsētas viducī. Kur Daugava. 
Kur senmūri. Kur tirgošanās pirmsākumi.

Rīgas Centrāltirgus iecere
Nepieciešamība pēc Centrāltirgus Rīgas 

rātē tika apspriesta jau 1909./1910. gadā, bet 

Pirmais pasaules karš šos plānus atlika līdz pat 
1922. gada 18. decembrim, kad Rīgas dome 
pieņēma lēmumu par Centrālā pilsētas pārti-
kas tirgus celtniecību. Tā tapšana prasīja asto-
ņus gadus.

„Valdības Vēstnesī” 1930. gadā varēja lasīt: 
„Rīgas pilsētas valde paziņo vispārīgai ievērī-
bai, ka, sākot ar š.g. 10. novembri tiek izbeigta 
Daugavmalas tirgus lietošana tirdzinieku – uz-
braucēju un dienas vietu lietotāju vajadzībām 
un šie tirdzinieki ar š.g. 10. novembri var sākt 
izlietot jauno Centrāltirgu, tirgus inspekcijas 
ierādītās vietās.”

No 1930. gada rīdzinieki varēja lepoties ar 
Eiropas lielāko un modernāko tirgu. Tas bija 
ērts, gaišs, tīrs un glīts. Zemnieki ar prieku 
veda savu produkciju uz Rīgu.

Uz Daugavmalas tirgu no bagātnieku mā-
jām iepirkties tika sūtītas kalpones, bet jauna-
jos, lielajos „Rīgas Centrāltirgus” paviljonos 
nāca saimnieces pašas, nereti kopā ar vīriem. 
Tirgu apmeklēja valstsvīri, tā bija iecienīta eks-
kursiju vieta valdības ārvalstu ciemiņiem. 

Padomju laikā
1949. gadā Centrāltirgu pārdēvēja par Cen-

trālo kolhozu tirgu, ko padomju prese slavēja 
kā labāko tirgu Padomju Savienībā.

1961. gadā līgumi par lauksaimniecības 
produktu regulāru piegādi tirgum bija noslēgti 
ar 60 kolhoziem. Tā gada statistikā konstatēts, 
ka tirgū gadā pārdod līdz 200 000 tonnu gaļas, 
768 000 litru piena, ap 7 miljoniem olu, vairāk 
nekā 9 tūkstošus tonnu kartupeļu, pāri par 8 
tūkstošiem tonnu dārzeņu un gandrīz 5 000 
tonnu augļu.

Pircēju skaits darba dienās svārstījās no 50 

līdz 70 tūkstošiem, bet brīvdienās un pirms 
svētkiem sasniedza 100 tūkstošus. Astoņdes-
mitajos gados no tirgus pirmsākumiem funk-
cionējošo amonjaka saldēšanas iekārtu nomai-
nīja ar freona iekārtām. Paviljonu apsildīšanā 
izmantotās zemspiediena tvaika apkures sis-
tēmas vietā pieslēdza pilsētas centrālo apkuri. 

Atkal labs un iecienīts
Pārdzīvojis kapitālisma atdzimšanas skarbo 

realitāti, nu atkal „Rīgas Centrāltirgus” atradis 
savu vietu un atplaucis, pulcinot visdažādākos 
ļaudis vienuviet, kur pašā Rīgas centrā – krā-
sainākajā vietā pilsētā, kuru apbrīno arī ār-
valstu viesi, var iegādāties gandrīz visu, bet jo 
īpaši – veselīgus, garšīgus, krāsainus un daudz-
veidīgus Latvijas lauku labumus.

1997. gadā tirgus teritorija, veidojot ar vec-
pilsētu vienu veselumu, iekļāvās UNESCO 
„Pasaules mantojuma” sarakstā.

AS „Rīgas Centrāltirgus” vārdā Anatolijs 
Abramovs stāsta: „Šogad Centrāltirgū tiks 
īstenoti vairāki nozīmīgi rekonstrukcijas dar-
bi. Nēģu ielas laukumā aizstāsim novecojušo 
asfalta segumu ar bruģi, kā arī izbūvēsim at-
pūtas vietu ar soliņiem. Zivju paviljonā, tiks 
rekonstruētas aukstuma iekārtas un aukstuma 
kameras. Rekonstrukcijas darbi plānoti arī 
Centrāltirgus siltummezglā, kā arī visu pavil-
jonu durvīs tiks veikta gaisa aizkaru montāža. 
Darbus veiksim pakāpeniski, lai pēc iespējas 
mazāk ietekmētu gājēju kustību un tirgošanos.  
Ceru uz visu sapratni kopīga mērķa vārdā – sa-
kārtot pircējiem un tūristiem pievilcīgu leģen-
dāro Rīgas Centrāltirgu.” •

Ceļojumā pa Centrāltirgu
Rīgas Centrāltirgus ir lielākā un slavenākā iepirkšanās vieta Latvijā, kuru ik dienas apmeklē 70 
līdz 100 tūkstoši pircēju. Kaut mēs paši Eiropas lielāko slēgto tirgu par tūrisma objektu ne vienmēr 
uztveram,  ceļotāji vēlas savām acīm ieraudzīt mūsu produktu savdabību un tirgošanās jeb andeles 
paradumus. Tiesa, aizvadītajos gados Centrāltirgū spēji attīstījies arī vietējais tūrisms. Ekskursiju 
laikā ļaudis tiek iepazīstināti ar tirgus vēsturi, raibu kā dzeņa vēders, un viesojas telpās un tirgus 
teritorijās, kas ikdienas apmeklētājiem ir slēgtas. Ko tad glabā tirgus vēsture un tagadne?

Dzelzceļa perons
Ne katrs ir ievērojis, ka uz Centrāltirgus gaļas paviljona jumta ir dzelzceļa perons, kam līdz pat 

90-to gadu sākumam piegūla arī sliedes. Tiesa, vilcieni Centrāltirgus stacijā varēja iebraukt vien 
līdz 1942. gadam, kad tika sabombardēts savienojums starp Rīgas pilsētas pasažieru staciju un 
tirgu. Dzelzceļa atzars bija nepieciešams, jo pirmskara laikā Centrāltirgus kalpoja arī kā vairum-
tirdzniecības tirgus. Piemēram, gaļas paviljonā notika vienīgi gaļas produktu vairumtirdzniecība 
un gaļa tika izsolīta atklātās izsolēs. Savukārt, mūsdienās gaļas paviljona jumts ir iekļauts tūrisma 
grupu apskates maršrutos.

Rīgas andele
Centrāltirgū ik dienas tirgojas vairāk nekā 3 000 tirgotāju, zemnieku un amatnieku, līdz ar 

ko šeit tiek nodrošināts Baltijā visplašākais vietējo produktu un amatniecības izstrādājumu 
sortiments. Pie tam Centrāltirgus kā Latvijas tirgu flagmanis rūpējas par Latvijas tirdzniecības, 
mājražošanas un amatniecības tradīciju kopšanu, kā arī sniedz zemniekiem iespējas pašiem 
tirgoties pilsētā, tādējādi radot savu ieguldījumu tautas nemateriālā kultūrvēsturiskā manto-
juma saglabāšanā. 

Foto no Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzeja krājuma



2016 #4

3

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

Meža ogas un sēnes – Centrāltirgus 
produktu klāstā atspoguļojas arī latviešu ciešā 
saikne ar dabu. Ik gadu te iegādājamas meža 
ogas – kazenes, lācenes, meža zemenes, kā arī 
sēnes – sākot ar gailenēm līdz pat bekām, un 
baravikām.
*vasarā un rudenī

Īsta rupjmaize – tradicionālā rudzu 
maize ir neatņemama latviešu virtuves sa-
stāvdaļa. Centrāltirgū nopērkami līdz pat 8 
kg smagi klaipi. Bet tiem, kam saime mazāka, 
noteikti tiks nogriezts nepieciešamā izmēra 
maizes gabaliņš.
*visu gadu

Bērzu un kļavu sulas – īsts pavasara 
dabas enerģijas eliksīrs! To maigā, saldenā 
garša iet pie sirds gan bērniem, gan pieaugu-
šajiem. To sastāvā esošie dabiskie cukuri un 
mikroelementi spēcina un attīra organismu.
*agrā pavasarī

Medus – pievērsiet uzmanību plašajam krā-
su, garšu un aromātu spektram. Pavasara ziedu 
medus būs gandrīz balts, ar maigu garšu, liep-
ziedu medum piemīt zeltaina dzintara nokrāsa 
un tas rada atvēsinošu sajūtu uz mēles, savukārt 
viršu medus būs piesātināti brūns, ar pikantāku 
aromātu. Nogaršojiet un izvēlieties, kuru pārvest 
mājās kā suvenīru!
*visu gadu

Marinējumi un skābējumi – 
runā, ka latvieši marinējot it visu – no kāpos-
tiem un sēnēm līdz pat āboliem. Arī Centrāl-
tirgus sakņu paviljons savu raksturīgo svaigi 
pikanto aromātu iemantojis, tieši pateicoties 
skābējumiem un marinējumiem. Atliek vien 
novērtēt plašo sortimentu, nogaršot vairākus 
variantus un izvēlēties sev tīkamāko gardumu 
līdzi nešanai.
*visu gadu

Sieri ar piedevām – ar ķimenēm, 
ogām, zaļumiem un citām garšvielām ir viena 
no Latvijas gastronomijas vizītkartēm. Popu-
lāro ķimeņu sieru latvieši tradicionāli sien 
Jāņos, bet Centrāltirgū to var iegādāties ne 
tikai jūnijā.
*visu gadu

Kūpinātas zivis – kūpināšanas tradīcijas 
Latvijā iesniedzas senā pagātnē. Ne velti pat 
Rīgas Centrāltirgus pagrabos vietu atradusi 
kūpinātava. Zivju paviljonā atradīsiet īsto kū-
pinājumu katrai gaumei.
*visu gadu, plašāks klāsts rudenī un ziemā

Zemenes – nav reibinošākas smaržas un 
kārdinošākas garšas kā košsarkanajām zeme-
nēm. Pateicoties Latvijas mainīgajiem klima-
tiskajiem apstākļiem, šeit augušajām zemenēm 
piemīt neatkārtojami maiga tekstūra, izteik- 
smīgs aromāts un piesātināta garšu buķete.
*vasarā

Nogaršo šo...

Kur paēst?

Rīgas Centrāltirgus klāsts ir kā neoficiāls, tomēr ļoti precīzs kalendārs – šeit atspoguļojas 
gadalaiku maiņas un produktu sezonalitāte. Tādēļ katrā gadalaikā Centrāltirgus 
apmeklējums paliks atmiņā ar citu krāsu, smaržu un garšu buķeti.

Rīgas Centrāltirgū, kur allaž valda svaigu, sezonālu produktu daudzveidība, ir teju 
neiespējami nedomāt par gardu maltīti. Un ja vēl iestiprinoties iespējams nesteidzīgi 
vērot pircēju un tirgotāju sarunas un tirgošanos, tad šāda maltīte izvēršas veselā 
izrādē. Šoreiz tuvāk iepazīstinām ar divām iespējām, kur gardi paēst un ļauties 
savdabīgās izrādes vērošanai.

Rīgas Centrāltirgū pārejā starp sakņu un zivju paviljoniem darbojas kafejnīca „Siļķītes 
un Dillītes”. Kafejnīcas sortimentu 90% apmērā veido zivju ēdieni. Bieži vien kafejnīcā var 
nobaudīt tikko nozvejotas zivis – butes, foreles un vimbas. Atklāta tipa virtuve ļauj ikkatram 
pārliecināties, ka ēdiens ir svaigi pagatavots, turklāt tas ir sava veida šovs – vērot, kā tiek 
gatavots paša pasūtītais ēdiens.

Kafejnīcas interjerā valda zivju tematika, kā arī daži interesanti dekoratīvi elementi „ar 
vēsturi”. Būvdarbu laikā tika atklāta interesanta flīzēta siena un nebija šaubu, ka tā jāatstāj 
autentiskā izskatā, papildinot ar tikpat veciem elementiem – 1937. gada plakātiem, izlietni un 
virtuves piederumiem. •

Omulīgajā tavernā, kas atrodas sakņu paviljonā, varat izvēlēties sev tīkamāko ēdienu no 
brokastu vai pusdienu ēdienkartes. Piedāvājumā arī zivju, gaļas un siera plates. Visus ēdienus 
darbinieki pagatavos turpat – jūsu acu priekšā. Katru nedēļu par demokrātisku cenu pieejams 
arī pusdienu piedāvājums, kurā ietilpst zupa, pamatēdiens un dzēriens. Bet atsaucoties ārvalstu 
viesu pieprasījumam, ēdienkartē iekļauti tradicionāli latviešu virtuves ēdieni. •

Siļķītes 
un 

Dillītes

Taverna ĶIRBIS
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Viss pircēju ērtībām!

Ieteikumi patīkamam 
Centrāltirgus 

apmeklējumam

BEZMAKSAS WI-FI, 
VELOSIPĒDU NOVIETNES 
UN BANKOMĀTS

Rīgas Centrāltirgus domā ne vien par sortimenta paplašināšanu, pielāgojoties pircēju 
gaumei, bet arī par apmeklētāju ērtībām. Tirgū ir iekārtotas velosipēdu novietnes. Pašlaik 
velosipēdus var atstāt pie gaļas paviljona paviljona, administrācijas ēkas un nakts tirgus. 

Protams, mēs gādājam arī par to, lai apmeklētāji varētu ātri un ērti samainīt naudu, kā arī 
noņemt to no savas bankas kartes. Naudu var samainīt Norvik bankas nodaļā, kas atrodas 
gaļas paviljonā, savukārt bankas Citadele bankomāti ir atrodami sakņu un gaļas paviljonos. 

Centrāltirgū ir arī iespēja pieslēgties bezmaksas WI-FI. Tirgū ir iekārtoti deviņi bezmak-
sas Lattelecom Wi-Fi punkti — zivju, sakņu, gastronomijas un piena paviljonos, kā arī pārejā 
starp piena un sakņu paviljoniem. Četri bezvadu interneta punkti atrodas gaļas paviljonā.

Lai pieslēgtos bezmaksas Wi-Fi Rīgas Centrāltirgus paviljonos, savā mobilajā ierīcē:

• izvēlieties Lattelecom-free tīklu,

• lietojiet internetu.

Pēc mirkļa atvērsies Wi-Fi mājaslapa, un jūs pusstundu bez ierobežojumiem varēsiet lie-
tot internetu, iepriekš 15 sekundes veltot uzmanību īsam informatīvam paziņojumam. Kad 
pagājušas 30 minūtes, interneta pieslēgumu var atjaunot, atkārtojot iepriekš aprakstītās dar-
bības. •

DARBA LAIKS:
Atklātā teritorija: katru dienu 7.00 – 18.00
Slēgtā teritorija: katru dienu 8.00 – 17.00
Gaļas paviljons: katru dienu 7.00 – 18.00 
Sakņu paviljons: katru dienu 8.00 – 18.00
Zivju paviljons: katru dienu 8.00 – 18.00

Piena un gastronomijas paviljons: 
Pirmdien – sestdien 7.30 – 18.00, 
svētdien 7.30 – 17.00
Zemnieku nakts tirgus
Pirmdien – svētdien 17.00 – 7.30
Katra mēneša pirmajā pirmdienā 
sanitārā diena – visi paviljoni atvērti 
līdz plkst. 15:00 

Rīgas Centrāltirgus ir pircēju un tūristu iecienīts un kupli apmeklēts, tādēļ paturiet prātā 
divus vienkāršus ieteikumus: 

• Pieskatiet bērnus – tirdzniecības aktīvākajos laikos tirgus nudien ir ļaužu pilns, tādēļ ir 
itin viegli nošķirties, īpaši, ja kompānijā ir mazi bērni. Ja tomēr gadījies bērnu izlaist no 
redzesloka, saglabājiet mieru un informējiet Rīgas Centrāltirgus apsardzes darbiniekus. 
Operatīvi tiks informēti visā teritorijā esošie apsardzes darbinieki, lai jau pavisam drīz jūs 
atkal satiktos.

• Uzmaniet personīgās mantas – kā ikvienā ļaužu piepildītā vietā, arī Rīgas Centrāltirgū 
mēdz ieklīst kabatzagļi, kas burzmas aizsegā tīko pēc nepieskatītiem makiem un telefoniem.

Rīgas Centrāltirgus apsardzes dienesta darbinieki nēsā melnas krāsas formastērpu ar 
dzeltenu uzrakstu APSARDZE.

Ar apsardzes dienestu iespējams sazināties visu diennakti
pa tālruni (+371) 67226026 vai (+371) 27710255.

Vairāk informācijas pa tālruni 28342707 Gaiz
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www.centraltirgus.lv

67358173 / tirgus@rct.lv
twitter @R_Centraltirgus
© AS „Rīgas Centrāltirgus”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta.

CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS
Izdevējs AS „Rīgas Centrāltirgus”
Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050


