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Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

 Gastronomijas paviljona 
rekonstrukcijas laikā medus, žāvēto 
augļu un riekstu tirgotājiem ierādītas 
tirdzniecības vietas piena un sakņu 
paviljonos. •

 Uz rekonstrukcijas laiku kopš 
14. septembra slēgts Gastronomijas 
paviljons. Pārējie Centrāltirgus paviljoni 
atvērti ierastajā darba laikā. •

 Līdz būvdarbu noslēgumam 
nokļūšanai sakņu paviljonā izmantojiet 
ejas no kanālmalas, tirgus teritorijas vai 
zivju paviljona, bet piena paviljonā – no 
kanālmalas vai tirgus teritorijas puses. •
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Rekonstrukcijas darbi Centrāltirgū –
  LIELS SOLIS sakoptas, ērtas un 
        drošas vides izveidē!

Vairāku gadu garumā ir veikti nozīmīgi, bet apmeklētājiem ne tik pamanāmi 
darbi. Eksperti ir pētījuši un vērtējuši paviljonu tehnisko stāvokli, plānojuši 

un projektējuši veicamo darbu secību un gaitu. Šoruden šis sagatavošanās 
posms ir pāraudzis aktīvu būvdarbu stadijā, kas neizbēgami skar gan 

tirgotāju darbu, gan pircējiem ierastos produktu iegādes maršrutus. Tomēr 
jāpatur prātā, ka šīs ir īslaicīgas neērtības, pēc kā Centrāltirgus apmeklētāji 

un tirgotāji varēs darboties ērtākā, patīkamākā un sakoptākā vidē. 
Plašāk par aktuālajiem darbiem tirgus atjaunošanā izjautājām AS “Rīgas 

Centrāltirgus” valdes priekšsēdētāju Andri Morozovu.  3. lpp.
Andris Morozovs, AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs

Kaspars Zauls, AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis

Uz attīstību, saglabājot unikālās vērtības
AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis Kaspars Zauls līdz šim bijis Centrāltirgum uzticīgs pircējs. 
Nu pienācis laiks, kad līdzšinējā iepirkšanās pieredze lieti noderēs, jo ir iespēja vērtēt procesus no cita 
skatpunkta un sniegt savu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā.  2. lpp.
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Strādājot AS “Lido”, secināju, ka apkārtnē nav īpaši laba sociālā vide – teritorijā bieži viesi 
bija narkomāni, alkoholiķi un bezpajumtnieki. Mēs izstrādājām projektu apkārtnes mikro
klimata uzlabošanai. Nodibinājām biedrību, lai izveidotu sporta klubu “Arkan”. Sportisti 
sāka strādāt ar vietējiem jauniešiem, lai ieinteresētu viņus nodarboties ar sportu un piedalī
ties sacensībās. Situācija krietni uzlabojās, jo liela daļa jauniešu brīvo laiku sāka pavadīt liet
derīgāk, samazinājās klaiņošana ielās un kārdinājumi lietot kaitīgas vielas. Sporta projektam 
Maskavas forštatē ir jau 10 gadu un vairāk nekā 1000 jauniešu ir tikuši tajā iesaistīti. Lielākā 
daļa no šiem jauniešiem ir izvēlējušies pareizu dzīves ceļu, tikuši vaļā no atkarībām, strādā, 
nodibinājuši ģimenes, audzina bērnus un vienlaikus attīsta savas dzīvesvietas apkārtni.

Esat iepazinis situāciju. Kādi ir jūsu galvenie secinājumi par drošības situāciju 
Centrāltirgū? 

Esmu ar dažādām metodēm ievācis informāciju par procesiem Centrāltirgū. Man ir 
skaidrs, ka situācijas būtisku uzlabojumu nepanāksim tikai ar radikālām metodēm. Tur
klāt formāla pieeja dos īslaicīgus rezultātus, kas neatrisinās situāciju ilgtermiņā. Ir jābūt 

arī daudz dažādām preventīvām aktivitātēm – veselam pasākumu kopumam.
Drošības risku te ir daudz. Ja mēs zinām, kādi apstākļi nelabvēlīgi ietekmē mikroklimatu 

šeit, tad jāmeklē iespējas tos mainīt. Ir jārada iespēja tiem, kas ir atbildīgi par esošo situāciju, 
mainīt apstākļus. Tad arī parādīsies motivācija mainīt attieksmi.

Turklāt ar katru ir jārunā tajā valodā, kādu viņš saprot. Nevar nosēdināt visus pie viena 
galda un cerēt, ka visi visu sapratīs un rīkosies, kā mēs vēlamies. Katrai pusei ir sava izpratne 
par lietām un savi mērķi.

Mums blakus ir ļoti labs piemērs – Spīķeru kvartāls. Tur ir sakārtota teritorija un notiek 
labi pasākumi.  >> 3. lpp.

Ar katru jārunā tā, kā viņš saprot
AS “Rīgas Centrāltirgus”  
Iekšējās drošības daļas vadītājs 
VITĀLIJS DUBOVS uzskata, ka 
ar ikvienu ir atrodama kopēja 
valoda, tikai jāatrod veids, 
kā sarunāties, lai viens otru 
saprastu. Amata pienākumus viņš 
pilda nedaudz vairāk kā mēnesi, 
kura laikā ir iepazinies  
ar situāciju Centrāltirgū un 
viņam ir pirmie secinājumi  
un redzējums, kā situāciju 
uzlabot.

INTERVIJA

>>Kā jūtaties jaunajā amatā? 
Sajūtas un emocijas ir ļoti interesantas un 

pozitīvas. Taču vienlaikus, esot šeit – Cen
trāltirgus sirdī, arī savādas, jo līdz šim esmu 
šeit bijis kā apmeklētājs. Te man ir iestaigāta 
taciņa, kur es regulāri iepērkos. Un tagad es 
strādāju šeit un esmu atbildīgs par tirgus at
tīstību un laba servisa nodrošināšanu.

Kāpēc vēlējāties pieņemt šo izaicinājumu 
un kļūt par valdes locekli AS “Rīgas 
Centrāltirgus”?

Ir jāpiemin mana iepriekšējā darba vie
ta un pieredze, jo tas bija ļoti apjomīgs 

valsts mēroga projekts – Valsts ieņēmumu 
dienesta administratīvās ēkas būvniecība, 
kas prasīja daudz laika un enerģijas. Tajā 
iegūtā pieredze būvniecībā un pēc tam 
ēkas pārvaldīšanā ir tie aspekti, kas man 
to liek pieminēt. Tas bija nopietns un zī
mīgs posms manā profesionālajā dzīvē, tas 
ir noslēdzies un tagad ir laiks jauniem iz
aicinājumiem. Konkurss uz šo amatu no 
dažādiem aspektiem man šķita interesanta 
iespēja. Liels uzņēmums ar lielu saimnie
cību – tie ir jauni izaicinājumi, lai profe
sionāli attīstītos. Tāpēc pieņēmu lēmumu 
piedalīties konkursā. Es redzu, ka šeit varu 
izmantot savu iepriekš uzkrāto pieredzi un 
zināšanas.

Vai līdz šim mēdzāt iepirkties 
Centrāltirgū?

Brīvdienās es visbiežāk braucu uz 
Āgenskalna tirgu. Tā kā esmu no Pārdau
gavas, tad ērtāk iepirkties ir bijis tur. Pāris 
reizes mēnesī braucu arī uz Centrāltirgu. Ie
pirkšanos parasti sāku gaļas paviljonā, tad 
ceļš turpinās caur piena paviljonu uz zivju 
paviljonu; katrā no tiem ir savas lietas, ko 
iegādājos.  

Kādas, jūsuprāt, ir tirgus priekšrocības, 
salīdzinot ar citām iepirkšanās vietām?

Rīgas Centrāltirgus ir unikāls ar to, ka te 
ir iespēja vienuviet nopirkt visu nepiecieša
mo visplašākajā izvēlē. Es nezinu Rīgā nevie
nu citu tirgu, kur to vēl var izdarīt. Savukārt 
tirgu ar lielveikaliem salīdzināt nav korek
ti – tās ir divas atšķirīgas lietas. Es nebaidos 
to atzīt publiski – uz lielveikaliem eju nelab
prāt dažādu iemeslu dēļ. Savukārt, uz tirgu 
es nāku ļoti labprāt un mani pat nevajag pie
runāt. Tās ir pavisam citas emocijas, kuras 
rada tiešais kontakts ar tirgotāju un iespēja 
aprunāties.

Tirgus ir īpašs arī ar to, ka veic arī sociālas 
funkcijas. Te katrs var atrast savām finansiā
lajām iespējām atbilstošas preces, iegādāties 
nepieciešamajā daudzumā, un tas ir būtiski. 

Esat iepazinis situāciju. Kādi ir jūsu 
pirmie secinājumi? 

Divas nedēļas esmu nostrādājis un šis 
laiks ir sakritis ar periodu, kad ļoti aktīvi sa
biedrībā diskutē par norisēm Centrāltirgū: ir 
bijuši trīs raidījumi par Centrāltirgus prob
lemātiku. Esmu ieguvis daudz noderīgas in
formācijas un atliek tikai izdarīt secināju
mus un strādāt jomās, kas ir sakārtojamas.

Centrāltirgū, pirmkārt, ir jāievēro nor
matīvais regulējums, kas attiecas uz uzņē
mējdarbību. Ar to ir jāsāk. Mums tam ir jā
pievērš pastiprināta uzmanība, jo nav pieļau
jama situācija, ka šīs normas tiek pārkāptas. 

Nākamais virziens ir infrastruktūras sa
kārtošana. Ir skaidrs, ka nekustamais īpa
šums, kas šobrīd ir uzņēmuma pārvaldībā, 
prasa apjomīgus finanšu resursus. Ir jādomā 
par finansējuma piesaisti, jo visu uzreiz par 
uzņēmuma līdzekļiem nav iespējams sakār
tot. Tas ir jādara pakāpeniski, domājot arī 
par tirdzniecības procesa nepārtrauktības 
nodrošināšanu.

Kas bija galvenās lietas, ko akcentējāt savā 
redzējumā par Centrāltirgus attīstību?

Vizuālais tēls un labs serviss. Tā nav ti
kai jumta nomaiņa, konstrukciju stiprināša
na, bet arī tirdzniecības vietu estētiskums un 
klientu apkalpošanas kultūra. Sakņu pavil
jons ir labs piemērs. Lēnām uz to ir jātiecas 
arī citos Centrāltirgus segmentos un pavil
jonos. Jāveido patīkama, estētiska vide, kas 
piesaista cilvēkus, lai ir vēlme šurp nākt un 
pavadīt laiku. 

Centrāltirgus pirmsākumos bija viens no 
lielākajiem un modernākajiem tirgiem Ei

ropā, un par tādu mums būtu jākļūst atkal. 
Taču noteikti nevajadzētu tirgu pārvērst par 
lielveikalu. Jājūt tā trauslā robeža, lai nezau
dētu unikālās vērtības, kas ir tikai šeit.

Kurās uzņēmuma darbības jomās jūs ar 
līdzšinējo profesionālo pieredzi varētu 
sniegt savu ieguldījumu?

Pirmais, kas man šķiet svarīgi – tā ir in
frastruktūras sakārtošana. Te man ir jāpie
min Āgenskalna tirgus, ko uzņēmums tiešā 
apsaimniekošanā pārņēma šī gada pavasa
rī. Stāvoklis nav iepriecinošs: ne tikai infra
struktūras ziņā, bet vietumis arī attieksmes 
un servisa ziņā. Mums noteikti šajā jomā ir 
daudz darāmā. Ir jārada sakārtota vide, lai 
tirgotājiem būtu komfortabli apstākļi kva
litatīvam darbam. Un domāju, tas noteikti 
būs labs arguments arī citiem uzņēmējiem 
būt tirgū un attīstīt uzņēmējdarbību.

Man ir gandrīz 10 gadu pieredze finan
šu sektorā, kur bija lieliska iespēja dažādos 
līmeņos vadīt un attīstīt uzņēmuma stra
tēģisko mērķu sasniegšanu, veicot arī ad
ministratīvās vadības funkcijas un bizne
sa procesu vadīšanu. Iegūta liela pieredze 
uzņēmuma vadības,   personāla politikas, 
finanšu vadības un mārketinga, kā arī da
žādu attīstības projektu  jomā, tāpēc es do
māju, ka arī atbalsta funkciju procesa piln
veidē šeit došu savu artavu.  

Kāds būtu jūsu vēlējums Centrāltirgus 
darbiniekiem un sadarbības partneriem?

Vēlētos ar savu enerģiju un profesionālo 
pieredzi motivēt visus Rīgas Centrāltirgus 
attīstībā iesaistītos komandas darbam un 
pozitīvai sadarbībai, lai katrs savā jomā at
rastu aspektus, kurus pilnveidot un katrs ar 
savu pievienoto vērtību kopīgā darbā sekmē
tu Centrāltirgus izaugsmi! •

AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis Kaspars Zauls

Uz attīstību, saglabājot unikālās vērtības

Iepazīstiniet ar sevi, – kas ir jūsu līdzšinējā pieredze, kas labi noder, veicot pašreizējos 
pienākumus?

Esmu uzaudzis tā saucamajā Maskavas forštatē un daļa tur redzētā un piedzīvotā līdzinās 
tām problēmām drošības jomā, ar kurām sastopamies Centrāltirgū. Esmu strādājis par atpūtas 
kompleksa “Lido” drošības dienesta vadītāju, man ir arī starptautiska militārā izglītība – pa
beidzu Alpu strēlnieku instruktoru skolu un izlūku skolu Dānijā. Man ir arī pietiekami ilga 
militārā pieredze Latvijas izlūkdienesta bataljonā, tieši tāpēc drošības joma ir mana izvēle pro
fesionālajā karjerā.  

Vadot drošības dienestus, esmu sapratis, ka būtisks ir ieguldījums sabiedrības labā. Esmu 
aktīvi darbojies ar mērķi, lai vietās, kur bērni un jaunieši ir pakļauti augstam sociālajam ris
kam, viņiem tiktu piedāvāta alternatīva – iespēja nodarboties ar sportu. Turklāt daudz ener
ģijas un pūļu ieguldīju cīņā pret spaisa sērgu.
Kāds ir jūsu vadmotīvs profesionālajā dzīvē?

Ir tāds teiciens: “Ja nevari mainīt apstākļus, tad maini savu attieksmi”. Tas gan nav par 
mani un maniem domu biedriem. Mēs iespēju robežās cenšamies mainīt nelabvēlīgos 
apstākļus. 

“ Esmu aktīvi darbojies ar mērķi, lai vietās, kur bērni un jaunieši 
ir pakļauti augstam sociālajam riskam, viņiem tiktu piedāvāta 
alternatīva – iespēja nodarboties ar sportu.
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Šoruden sperts liels solis virzībā uz sakoptu, pievilcīgu un drošu tirdzniecības vidi Rīgas 
Centrāltirgū. Vairāku gadu garumā veiktais darbs tehnisko ekspertīžu sagatavošanā 
un rekonstrukcijas darbu projektēšanā vainagojies ar vērienīgiem būvdarbiem. Plašāk 
par aktuālajiem darbiem tirgus atjaunošanā stāsta AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes 
priekšsēdētājs Andris Morozovs.

Kādi darbi norit gastronomijas 
paviljonā?

Gastronomijas paviljons ir pirmais, ar 
kuru uzsākam plānveida metāla konstruk
ciju pastiprināšanas darbus visos paviljonos. 
Turpmākajos gados tam sekos piena, sakņu 
un zivju paviljoni.

Rekonstrukcijas ietvaros tiek veikta pa
viljona metāla konstrukciju stiprināšana, 
tajā skaitā konstrukciju tīrīšana un pretko

rozijas krāsojuma uzklāšana, kas pasargās 
konstrukcijas pret nelabvēlīgu vides ietek
mi. Tie ir apjomīgi darbi, tādēļ tirdzniecību 
esam bijuši spiesti pārtraukt. Metāla kons
trukciju pastiprināšanas darbus plānots pa
veikt divu mēnešu laikā, paredzot iespēju šo 
termiņu pagarināt uz laiku līdz divām ne
dēļām gadījumā, ja rekonstrukcijas laikā at
klāsies nepieciešamība veikt iepriekš nepa
redzētus darbus.

Tātad, pēc divarpus mēnešiem varētu 
atsākties tirdzniecības vietu iekārtošana?

Ne gluži. Izmantojot situāciju, ka visas 
paviljonā uzstādītās starpsienas un tirdz
niecības vietas ir demontētas, tiks īstenots 
vēl viens sasāpējis projekts – grīdas seguma 
maiņa. Laikā, kamēr gastronomijas paviljo
na apsaimniekošana bija privāta apsaimnie
kotāja rokās, grīdas segums ir ticis remon
tēts un mainīts fragmentāri, kā rezultātā 
tam ir gan atšķirīgs vizuālais noformējums, 
gan atšķirīgs biezums jeb augstums. Noslē
dzoties metāla konstrukciju stiprināšanai, 
mēneša laikā paredzēts demontēt esošo un 
izveidot vienotu, gludu grīdas segumu, tur
klāt tiks ieklāta arī mūsdienu prasībām at
bilstoša hidroizolācija.

Pārmaiņas sagaida arī atklāto teritoriju?
Jā, oktobra otrajā pusē tiks uzsākta ilg

stoši gatavotā atklātās teritorijas seguma no
maiņa 8500 kv.m. platībā. Darbi ir plāno
ti divās kārtās, paredzot, ka pirmo mainīs 
segumu teritorijā starp gaļas paviljonu un 
Nēģu ielu, bet otrajā kārtā – teritorijā starp 
piena un gaļas paviljoniem. Kopējais darbu 
izpildes termiņš ir divi mēneši, katrai kār
tai – viens mēnesis. Līgumā esam iestrādāju
ši iespēju otro kārtu īstenot nākamajā gadā, 
ja laika apstākļi gada nogalē neatbildīs būv
darbu veikšanai.

Seguma maiņas projektam ir divi mērķi. 
Pirmkārt, estētisks vides uzlabojums. Paš
reizējais asfalta segums laika gaitā ir nolie
tojies un daudzkārt “lāpīts”. Tā vietā ieklā
sim skaistu bruģa segumu, tādējādi padarot 
tirgus vizuālo veidolu sakoptāku un pievil
cīgāku. Otrkārt, tiks izbūvēta jauna lietus 
ūdens kanalizācija. Pašlaik lietus ūdens gan 
no gaļas paviljona jumta, gan atklātās teri
torijas tiek novadīts pilsētas saimnieciskajā 
kanalizācijā. Diemžēl praksē redzam, ka šī 

sistēma nespēj uzņemt visu ūdens apjomu, 
kas rodas lietus laikā, un tirgū veidojas pa
matīgas peļķes. Tādēļ tiks veidota neatkarī
ga lietus ūdens novadīšanas sistēma uz pil
sētas kanālu.

Par kādiem līdzekļiem tiks īstenoti šie 
darbi?

Aizvadītajos gados uzņēmums mērķtie
cīgi ir veidojis finanšu līdzekļu uzkrājumus, 
lai varētu šos projektus īstenot pašu spē
kiem. Gastronomijas paviljona metāla kons
trukciju stiprināšanas darbos investēsim 
280 380 eiro, savukārt atklātās teritorijas se
guma maiņai novirzīsim 594 455 eiro. Līgu
mos par šiem darbiem esam arī paredzējuši 
zināmu līdzekļu rezervi, ja būvdarbu laikā 
atklātos iepriekš neparedzēti darbi. Precīzas 
gastronomijas paviljona grīdas seguma mai
ņas izmaksas būs zināmas pēc iepirkuma 
procedūras noslēguma.

Kā šo būvdarbu laikā plānots risināt 
tirdzniecības vietu jautājumu?

Būvdarbu laikā gan gastronomijas pavil
jona, gan atklātās teritorijas tirdzniecības 
vietu nomniekiem iespēju robežās piedāvā
sim tirdzniecības vietas citos Centrāltirgus 
paviljonos un teritorijās. Pircējus, saistībā 
ar rekonstrukciju gastronomijas paviljo
nā, nokļūšanai sakņu paviljonā aicinām iz
mantot ieejas no kanālmalas vai tirgus te
ritorijas puses un zivju paviljona, bet piena 
paviljonā – no kanālmalas vai tirgus terito
rijas puses.

Protams, kā katri remontdarbi, arī šie lī
dzi nes zināmas izmaiņas ierastajā lietu kār
tībā, tomēr es aicinu tirgotājus un pircējus 
ar izpratni izturēties pret īslaicīgajām neēr
tībām, lai kopīgi virzītos uz mērķi par mūs
dienīgu, ērtu, drošu un vizuāli pievilcīgu 
tirdzniecības vidi Rīgas Centrāltirgū. •

Sāk īstenoties ilgstoši gatavotie  
  Centrāltirgus rekonstrukcijas projekti 

ATTĪSTĪBA

>> Kādus redzat prioritāros virzienus, kuros būtu jāstrādā, lai uzlabotu drošības 
situāciju Rīgas Centrāltirgū?

Kā jau teicu, esmu pārliecināts, ka arī šeit iespēju robežās ir jāmaina apstākļi, nevis tikai 
attieksme. Pats esmu piemērs, cik tam ir liela nozīme. Visu apzinīgo savas dzīves daļu es no
darbojos ar sportu un 1991. gadā, kad atnācu uz treniņu, treneris pateica, ka “valstij naudas 
nav, jūs turpmāk varat nodarboties ar to, ko gribat.” Tad mēs izgājām ielās, sākām nodar
boties ar to, kas jauniem puikām liekas svarīgs. Vienā brīdī es sapratu, ka tas ir nepareizs 
ceļš, kas ved nekurienē. Tad pieņēmu lēmumu iet armijā. Tā es, mainot apstākļus, mainīju 
savu likteni. 1996. gadā aizgāju dienēt Nacionālo bruņoto spēku struktūrās kā brīvprātīgais. 
Ilgu laiku dienēju armijā. Biju divās miera uzturēšanas misijās Bosnijā un Hercegovinā. Ie
pazinu, kā tur cilvēki dzīvo un risina jautājumus. Kad pabeidzu aktīvo dienestu armijā, visi 
mani tā laika draugi jau bija ar citu likteni: ieslīguši atkarībās vai gāja ne visai sociāli drau
dzīgu dzīves ceļu.

Manuprāt, viens no drošības garantiem ir nekustamā īpašuma vērtība – jo vērtīgāks ne
kustamais īpašums, jo kvalitatīvāka un drošāka ir apkārtējā vide. Šis ir viens no virzieniem, 
kurā jāstrādā, jo Centrāltirgus nav tikai paviljoni un atklātā teritorija, bet arī objekti un ēkas 
ap tirgu un tā teritorijā.

Mums ir arī jāveicina cita veida procesi Centrāltirgus teritorijā. Jāīsteno projekti, kas pie
saista dažādu auditoriju – kino vakari, sporta sacensības, izglītojoši pasākumi bērniem un 
jauniešiem. Alternatīva antisociālajām aktivitātēm.

Vēl, protams, ir jāsaprot visu iesaistīto pušu intereses, kādu Centrāltirgus attīstību vēlas 
pašvaldība, kāda vide nepieciešama tirgotājiem un ko vēlas apmeklētāji. Tad, saliekot visu 
kopā, mums izkristalizēsies virziens, kurā jāstrādā, kādu ceļu iesim, un kādi instrumenti ir 
nepieciešami. Centrāltirgus nav vienkārši vieta, es gribētu teikt, ka tas ir process, kurā ir ļoti 
daudz iesaistītu dalībnieku.

Kas būtu neatliekami veicamie darbi?
Pašlaik ir ievākta informācija un notiek analītiskais darbs, vajadzētu saprast ieinteresētās 

puses tirgum nevēlamajos procesos un katras puses intereses, lai nenotiktu vienkārši cīņa 
ar vējdzirnavām. Centrāltirgum ir 86 gadu gara vēsture, un visos laikos te ir bijušas līdzīgas 

problēmas, citos laikos vairāk, citos – mazāk izteiktas. Tas liecina par to, ka šo jautājumu ri
sināšana ir daudz sarežģītāka nekā no malas šķiet. Tas ir liels pūķis ar daudzām galvām, kur, 
vienu nocērtot, trīs citas izaug vietā.

Protams, pasākumus īstenosim ciešā sadarbībā ar tiesībsargājošajām institūcijām, kuru 
līdzdalība un iesaiste ir ļoti nepieciešama. 
Kādi vēl secinājumi radušies pa šo laiku?

Ja runājam par  pretlikumīgām darbībām, esmu diezgan daudz šī mēneša laikā izpētījis. 
Apmēri, kādos šeit notiek nelegālas darbības, ir daudz lielāki, nekā vienkārša ģimenes iztikas 
pelnīšana. Apgrozījums šajā biznesā ir ļoti liels, peļņa arī.

Cita lieta – šīs darbības nebūtu iespējamas, ja nebūtu pieprasījums. Esmu novērojis, ka 
pārsteidzoši daudz cilvēku ir gatavi atbalstīt šādu nelegālu tirdzniecību, jo tā ir iespēja pre
ces nopirkt lētāk. Tā ir ļoti liela vilkme šim procesam, un es gribētu apgalvot, ka tieši šis 
apstāklis visvairāk apgrūtina problēmas  risināšanu.

Sociālajos tīklos nereti Centrāltirgus vārdu nepelnīti saista ar nekārtībām piegulošajās 
teritorijās (tramvaja pieturas, Sarkanā krusta nakts patversme un sociālais centrs, 
tuneļi, tilts pār kanālu).  Kā domājat risināt šo jautājumu?

Jācenšas minimizēt procesus un apstākļus, kas te ir radījuši šādu nevēlamu situāciju. Ne
pietiek ar to, ka apsardzes darbinieki vienādi bargi izturēsies pret tirgotājiem, kuri smēķē 
nepareizā vietā un dzenās bezpajumtniekus, kas caur Centrāltirgu dodas uz Sarkanā krusta 
patversmi Gaiziņa ielā. Jautājums ir nopietns – ja mēs nevēlamies, lai te būtu šādi ļaudis, ir 
jāmaina patversmes vieta. Tad rodas nākamais jautājums, – ja tā nav šeit, tad kur? Rīgā kaut 
kur tai ir jābūt jebkurā gadījumā, turklāt salīdzinoši viegli sasniedzamai šai cilvēku grupai. 
Tāpat ir ar smēķēšanu – ir preventīvi jācīnās, lai mazinātu šo atkarību. Mūsu sabiedrībā tās 
ir pārsteidzoši daudz un tirgus ir sabiedrības spogulis, kur to visu redzam.

Kas tiks darīts, lai izvirzītos mērķus sasniegtu ilgtermiņā?
Galvenais ir saprast, kādi ir visu pušu mērķi un tad izstrādāt stratēģiju to īstenošanai. 

Mūsu mērķis ir, lai cilvēki, kuri, atnāk uz Centrāltirgu iepirkties, jūtas droši, lai tirgotāji jū
tas droši. •

Andris Morozovs, AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs
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Septembrī sadarbībā ar Rīgas domes Ārlietu departamentu un 
Latvijā strādājošo beļģu šefpavāru Joric Duys Centrāltirgū viesojās 
Beļģijas Michelin zvaigžņu 25 restorānu šefpavāri. 

Vizītes ietvaros Beļģijā atzītie šefpavāri devās ekskursijā, iepazīs
toties ar tirgu, tā darbības principiem un vēsturi, kā arī ar Latvijai 
raksturīgiem produktiem, kas pieejami Centrāltirgū.

Kā izrādās, jau šobrīd daļa Rīgā viesojušos šefpavāru savu resto
rānu vajadzībām izveidota loģistikas tīkla ietvaros iegādājas Cen
trāltirgū pieejamās Latvijas lauku un dabas veltes. Šīs vizītes mērķis 
bija nopietnāk iepazīties ar Rīgas un Eiropas lielākā tirgus sortimen
tu, plānojot jaunus pasūtījumus Beļģijas labākajiem restorāniem, lai 
varētu nodrošināt jaunas gastronomiskas ‘rozīnītes’ to piedāvātajās 
maltītēs.

Vizītes laikā beļģu Michelin zvaigžņu restorānu pavāri ieinteresē
jās par meža ogām un sēnēm, vietējiem skābējumiem un sālījumiem, 
to pagatavošanas receptūru, kā arī vietējo rupjmaizi un Baltijas jūras 
zivīm. •

LATVIJAS LABUMUS 
 degustē Beļģijas šefpavāri

JŪS JAUTĀJAT
Kāpēc Centrāltirgū nevar iegādāties maltu vistas gaļu?

Gaļas paviljona tirdzniecības vietu pamatdarbības veids ir gaļas  tirdzniecība. Ņemot vērā putnu gaļas speci
fiskās īpatnības (lielo bakteriālo piesārņotību, arī varbūtējo patogēno mikrobu klātbūtni, kas iespējama musku
latūras struktūras īpatnību dēļ), putnu gaļas drošai uzglabāšanai nepieciešams nodrošināt temperatūras režīmu 
līdz + 4o C, bet maltai gaļai līdz + 2o C.

Tā kā maltas putnu gaļas uzglabāšanai 
nepieciešamos apstākļus tehniski ir grū
ti nodrošināt, kā arī pastāv augsts maldi
nāšanas risks (piemēram, mazvērtīgāko 
gaļas produktu pievienošana), Centrāl
tirgus gaļas paviljonā netiek sniegts put
nu gaļas malšanas pakalpojums. Tomēr 
pircējiem ir iespēja iegādāties maltu put
nu gaļu, kas sagatavota pārtikas ražot
nēs atbilstošā temperatūras režīmā, sal
dētā veidā un fasētu oriģinālajos ražotāja 
iepakojumos.

Kas ir ražotājvalsts saldētajai mencu 
filejai? Uz cenu zīmes norādīti burti 
FAO?

FAO un aiz šiem burtiem sekojoši cipari 
ir apzīmējums nozvejas apgabaliem. Saistī
bā ar mencu filejām – FAO 27 nozīmē, ka 
ražotājvalsts ir Norvēģija un tās zvejotas 
Ziemeļu jūrā, vai FAO 2728 – ražotājvalsts 
Latvija un tās ir zvejotas Baltijas jūrā. •

Bavārijas tautas mūzikas  
  ansambļa koncerts  
   Rīgas Centrāltirgū 

Centrāltirgus “Gardēžu kluba”
 videoreceptes ierosmei virtuvē

Uzdod  

sev interesējošo  

jautājumu: 

tirgus@rct.lv

NOTI 
KU 
MI

Iniciatīva Rīgas Centrāltirgus “Gardēžu klubs”, kas apvieno visus, kam patīk iepirkties Centrāltirgū un rosīties 
virtuvē, sadarbībā ar 3 pavāru restorāna “Tam labam būs augt” šefpavāru Ārčiju Trinkūnu un “Restorāna 3” šefpa
vāru Juri Dukaļski  ir sagatavojusi 10 video receptes, kurās no visiem labi zināmiem un ierastiem produktiem pagata
voti ne tik ierasti ēdieni, tādējādi veicinot radošu iedvesmu gatavot skaistāku, garšas niansēm piesātinātu un daudz
veidīgu maltīti, netērējot tam milzu līdzekļus.

Šefpavāri ar savu radošo garu un prasmi izzināt neierobežotās iespējas, kuras sniedz dažādu produktu savienoša
na un daudzveidīga pagatavošana, Centrāltirgus pircējiem piedāvā pagatavot video fiksētās krāsainās un dažbrīd pat 
izaicinošās receptes. Mēs ceram, ka tās kalpos par iedvesmu turpmākajiem eksperimentiem virtuvē labākas garšas 
meklējumos!

Abi šefpavāri, kuri iesaistījās videorecepšu veidošanas projektā, Centrāltirgū ir bieži viesi un tieši tāpēc receptēs 
izmantotie produkti lielākoties ir nopērkami šeit! 

Videoreceptes atradīsiet Centrāltirgus vietnē:  www.rct.lv/lv/videogalerija/ •

2016. gada 2. oktobrī plkst. 14:30 Rīgas Centrāltirgus sakņu 
paviljonā notiks ansambļa “Die 4 jungen Hinterberger 
Musikanten” koncerts. Koncertu rīko Vācijas vēstniecība Rīgā 
ar Bavārijas Valsts kancelejas atbalstu par godu gaidāmajiem 
Vācijas nacionālajiem svētkiem – Vācijas Vienības dienai, kas tiek 
atzīmēta 3. oktobrī.

“Die 4 jungen Hinterberger Musikanten”  ir no Nusdorfas pie In
nas reģiona un Rīgā atskaņos tradicionālo un Alpu reģiona tautas 
mūziku, kā arī šlāgerus basa trompetes, flīģeļa raga, tubas un akor
deona skanējumā.

Koncerts visiem interesentiem pieejams bez maksas. •
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nav citviet pieredzējuši. Ļoti daudzi fotogra
fējas. Novērtējam, ka šogad visiem tirgotā
jiem ir jauni, labi lietussargi. Esmu bijis arī 
citos tirgos, piemēram, Polijā. Tur tā aina ir 
pavisam cita.

Kāda ir jūsu darba ikdiena?
Ziedus sākam griezt ap vienpadsmitiem, 

divpadsmitiem, kad rīta rasa ir nožuvusi. 
Griežam līdz pat vakaram, un nākamajā rītā 
septiņos esam tirgū. Tirgojam līdz pēcpus
dienai. Ja pārbraucam mājās agrāk, tad pa
pildinām ziedu krājumus nākamajai dienai. 
Ja pārdots daudz ziedu, tad nākamajā dienā 
uz tirgu nebraucam.

Vai lietainā vasara bija labvēlīga ziedu 
audzēšanai?

Nē, visi audzētāji, ar ko runājam, saka 
ka šis gads ziediem ir bijis ļoti nelabvēlīgs. 
Var teikt, ka mums vēl ir palaimējies, ka tik 
daudz ziedu izdevies izaudzēt un pārdot, 
ņemot vērā ilgstošās lietavas. Lietainā laikā 
ziedus nemaz nedrīkst griezt, tie ir slapji, un 
otrā dienā jau izskatās savītuši.

Cik lielā platībā audzējat ziedus?
Puķēm nemaz ļoti lielas platības nav ne

pieciešamas. Kopumā ziedi aug ap 1000 
kvadrātmetru plašā laukā,  šogad lielākā 
platība atvēlēta asterēm – vairāk nekā 600 
kvadrātmetru.

Kurus ziedus vislabāk pērk?
Pavasarī vislabāk pērk tulpes, narcises, jo 

citu ziedu jau praktiski nav. Cilvēkiem patīk, 
ka narcises smaržo. Vēlāk ziedu klāsts ir pla
šāks, arī konkurence tad ir lielāka, un ir grū
tāk visu pārdot. Šobrīd – asteru sezonā no
vērojam, ka pieprasītākas ir košās krāsas – 
rozā, laškrāsas. Baltās asteres sējām pavisam 
nedaudz, jo jau iepriekš bijām novērojuši, 
ka tās mazāk pērk. Lēnāk veicas arī ar tum
ši violeto ziedu pārdošanu. Vispār pircējiem 
patīk kaut kas jauns un iepriekš neredzēts, 
piemēram, šogad mums ir bēšas krāsas aste
res. Pavasarī pieprasītas bija pildītās narcises. 

Kādi ir jūsu pircēji?
Ļoti dažādi. Ir ļoti laipni pircēji, ir tādi, 

kas vēlas pamācīt, kā ziedi pareizi audzēja

AUSTRUMU SALDUMI 
sakņu paviljonā

ZIEDU AUDZĒTĀJU KALENDĀROS SVARĪGĀKĀS DIENAS –  
    8. marts, 1. septembris, Mātes diena un Jāņi

JAUNAS VIETAS

TUVPLĀNI

Savā Līgatnes ziedu laukā Jānis Kalnietis un Baiba Bojāre saimnieko divi vien. Visus darbus 
paveic pašu spēkiem – sākot ar sēklu izvēli un iegādi, līdz ravēšanai, ziedu griešanai un 
tirgošanai. Centrāltirgū pašu audzētos ziedus tirgo vien otro gadu, un par aktīvākajām 
tirdzniecības dienām atzīst 8. martu, 1. septembri, Mātes dienu un Jāņus.

mi. Mums ir arī vairāki pastāvīgie pircēji, 
kas saka, ka pie mums pirktie ziedi ilgi sagla
bājas skaisti. Ir, kas pērkas tikai pie mums. 
Citreiz pat jautā, – kāpēc jūs nebijāt, mēs bez 
puķēm palikām.

Daudzi cilvēki nenovērtē ziedu audzēša
nas darbu. Liekas, ka tas ir viegli un vien
kārši, bet tā gluži nav. Ne velti pircēji bieži 
nāk un saka, ka paši mēģinājuši izaudzēt, 
bet nekas nav sanācis. Tajā pat laikā par 
mūsu ziediem nav gatavi maksāt prasīto 
cenu. Bet ziedi, īpaši asteres, prasa daudz 
zināšanu, arī daudz ķīmijas, tā arī veidojas 
cena.

Kādi jums pašiem ir mīļākie ziedi?
Vairāk patīk pavasara ziedi. Narcises, tā

pēc arī ar tām sākām.

Vai Jānis bieži dāvina ziedus Baibai?
Baiba: “Man tie ziedi jau ir diendienā. 

Svētku reizēs gan saņemu arī dāvanā.”
Jānis: “Ja dāvinu, tad meklēju tādus, ko 

paši neaudzējam – rozes vai lilijas.”

Kas jādara, lai ziedi vāzēs ilgāk saglabātos 
skaisti?

Jāpārdod svaigi ziedi. Tas ir vienīgais pa
ņēmiens, citu brīnumlīdzekļu nav. Ir dzir
dēti visādi nostāsti, bet mēs no tiem nevie
nu neizmantojam. Vienkārši vedam svaigus 
ziedus. Protams, saulespuķēm un dālijām ir 
daži paņēmieni, bet mūsu tirgotajām puķēm 
tādu nav.

Kā jūs novērtējat – cik daudz skolotāju 
šogad Zinību dienā saņēma jūsu audzētos 
ziedus?

Divas pilnas mašīnītes – kādi piecdesmit 
pieci spaiņi, un katrā ir 10 pušķi. Rēķiniet 
paši, sanāk vairāk nekā pieci simti skolotāju. 
Mums pietrūka jaudas atvest tik daudz zie
du, cik būtu varējuši pārdot. Nākamgad jā
domā par papildu transportu.

Vai pie jums pircēji kaulējas?
Jā, protams. Ir, kam kaulēšanās padodas, 

ir, kam ne. Ir, kas atnāk glauni ģērbts un grib 
lētāk ziedus... Ja atlaidi paprasa tantiņa, tad, 
protams, iedodu. Man nav žēl – paša audzē
tas puķes, varu noteikt cenu. •

Pircēju simpātijas iemantojušās SIA “Barkat” uzbeku maiznīcas 
saimnieku darbība paplašinās. Kopš septembra sākuma Centrāltirgus 
sakņu paviljonā atvērts Austrumu saldumu stends, kas īpaši liks sarosīties 
saldummīļu un austrumu garšu cienītāju garšas kārpiņām. 

Kamēr tiek gaidīta autentisko austrumu saldumu speciālista ierašanās Rīgā, klāsts vēl nav 
pilnīgs, tomēr jau šobrīd varat nogaršot vairāk nekā 10 veidu saldumus, tajā skaitā tradi
cionālos uzbeku našķus – čakčak, kazenaki. Pieejami arī bezē cepumi ar atšķirīgām garšu 
niansēm, mazie kēksiņi jeb mafini, plūmes šokolādē. Īsts atradums ir daudzgraudu maize 
bez miltiem – tās sastāvā ir rudzu dīgsti, presēti rudzu graudi, dažādas sēklas, auzu pārslas, 
ūdens, medus un nedaudz sāls. Visa stendā nopērkamā produkcija tiek radīta turpat uz vie
tas. Tuvākajos plānos ietilpst klāsta papildināšana ar tradicionālajiem austrumu saldumiem, 
halvu, kā arī kūkām.

Kēksiņi maksā 0,550,70 Eur, bezē cepumi 13,8025,00 Eur par kg, čakčak 12,50 Eur par 
kg, kazenaki 15,90 Eur par kg, bet daudzgraudu maize 8,50 Eur par kg.

Darba laiks katru dienu no 8.00 līdz 18.00. •

Kā nonācāt līdz domai par ziedu 
audzēšanu un tirdzniecību Rīgas 
Centrāltirgū?

Var teikt, ka šī nodarbošanās ir pārman
tota. Pirmo pieredzi ziedu audzēšanā un 
pārdošanā Centrāltirgū ieguvām, palīdzot 
Jāņa mammai un citiem radiem, kas jau ie
priekš bija audzējuši ziedus un pārdevuši tos 
Centrāltirgū. Nolēmām, ka tas jāpamēģina 
pašu spēkiem. Zināšanas smēlāmies gan no 
radiniekiem, gan paši meklējām internetā. 
Pirmajā gadā pašu audzēta bija tikai neliela 
daļa ziedu, šogad jau pārsvarā tirgojam pašu 
audzētās puķes.

Kādus ziedus audzējat un piedāvājat 
pircējiem?

Sākām ar tulpēm un narcisēm. Šogad pir
mo gadu sējām arī daudz asteru. Uz Jāņiem  
tirgojām pašu audzētas rudzupuķes. Drīz jau 
sāksies mārtiņrozes. Nākamgad plānojam 
mēģināt arī gladiolu audzēšanu. Plānojam 
paplašināt narcišu šķirņu klāstu – lai būtu 
kas jauns un tirgū neredzēts. Sīpolus pasūti

nām no Holandes, asteru sēklas pērkam te
pat Latvijā, bet tās visas ir no Vācijas vestas.
Kāda ir jūsu tirdzniecības sezona?

Sākam pirms 8. marta un cenšamies, lai 
ziedi būtu līdz pat novembrim. Vasarā ir 
brīvāks laiks, kad pavasara puķes ir beigu
šas ziedēt. Pēc Jāņiem mums nav īsti ko tir
got – līdz asterēm. Tad rušināmies pa dār
zu – ravējam, miglojam asteres, jo tās, at
šķirībā no tulpēm un narcisēm ir ļoti jutīgas 
pret dažādiem kaitēkļiem un nelabvēlīgiem 
apstākļiem.

Tirgū neesam katru dienu. Cenšamies 
būt tuvāk nedēļas nogalēm. Ja vienā dienā 
viss iztirgots, tad nākamajā dienā griežam 
ziedus un uz tirgu nebraucam. Tomēr šobrīd 
asteru ir ļoti daudz, tāpēc cenšamies būt kat
ru dienu un iztirgot.
Kā jums patīk tirgošanās Centrāltirgū?

Sākumā bija liels uztraukums, bet tomēr 
tas process iepatikās. Mums ir skaists ziedu 
tirgus. Aprunājamies arī ar ārvalstu tūris
tiem. Viņi atzīst, ka tik skaistu ziedu tirgu 
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otru, kas līdzinājās kanēļmaizītei. Abas bija 
gardas.

Kad ar šiem gardumiem biju pacēlusi 
cukura līmeni asinīs, devos apskatīt sāļos 
gardumus – pie viena angāra sienas atra
du tirgotāju, kas piedāvāja gatavos ēdie
nus. Tie šķita esam Baltijas tradicionālie 
ēdieni. Es nomēģināju kāpostu tīteni, bet 
mana draudzene nogaršoja zivju ēdienu 
un biešu salātus. Abi ēdieni bija fantastiski 
un, jau atkal – par ļoti saprātīgu cenu. Šīs 
sievietes stendā bija iespējams iegādāties 
daudz citu veidu ēdienus – iespējams ap 

20 veidiem, daži bija gaļas vai zivju ēdieni, 
citi veģetāri. 

Visbeidzot, jūras velšu nodaļā es nogar
šoju kūpinātu lasi – tas ir sausāks nekā tra
dicionāli Skandināvijā gatavotais. Tas bija 
gards – ļoti bagātīga un sviestaina garša, itin 
nemaz negaršoja pēc zivs. Es būtu varējusi 
apēst vēl vairāk!  

Vizuāli Rīgas Centrāltirgus arhitektūra ir 
iespaidīga. Raugoties no upes otra krasta, tai 
piemīt nešaubīgs skaudrums, īpaši aplūko
jot to apkārtnes kontekstā – kanāla pelēkais 
betons, grafiti, elektrolīnijas un paši angāri 
veido ļoti vēsu, industriālu sajūtu. Taču, ie
ejot iekšā, viss šķiet ļoti gaišs un spilgts – an
gāru velvētie griesti ir augsti un milzīgie logi 
ielaiž daudz dabiskās gaismas. Tas ir gan fo
togrāfa, gan ēdienu entuziasta sapnis. 

Ko, jūsuprāt, ceļotājiem noteikti 
vajadzētu redzēt vai nogaršot Rīgas 
Centrāltirgū?

Ja jums rodas šāda iespēja, noteikti pagar
šojiet kūpinātas zivis, sieru, marinētus dār
zeņus, biezpiena sieriņus, piemēram, “Kā
rums” (tie nav dārgi un ir ļoti gardi, lai arī 
nedaudz par saldu), svaigus sezonas augļus, 
maizi un konditorejas izstrādājumus, kā arī 
kvasu – ja nekad neesat to dzēruši, tas obli
gāti jānogaršo. Tas ir raudzēts dzēriens, kas 
pagatavots no rudzu maizes, un garšo ļoti 
interesanti!

No savas pieredzes varu dot pāris pado
mus cilvēkiem, kuri dodas uz tirgu. Ņemiet 
līdzi izturīgu iepirkumu maisiņu, kur salikt 
visu, ko plānojat iegādāties. Ņemiet vērā, ka 
maksājumi jāveic skaidrā naudā. Daži pār
devēji pieņem kartes, taču daudzi joprojām 
dod priekšroku skaidrai naudai. Daudzos 
tirgos ir bankomāti, taču labāk sagatavoties 
jau iepriekš. Palūkojieties kartē, vai tuvu
mā ir kāda jauka vieta. Ja tā, ir vērts iegādā
ties maizi, sieru, kūpinātu gaļu/salami, olī
vas, smalkmaizītes un līdzīgus produktus, 
un doties uz tuvējo parku, pludmali vai citu 
skaistu vietu sarīkot improvizētu pikniku. •

CENTRĀLTIRGUS IZCEĻAS ar neticamo  
izmēru un daudzpusīgo augļu un dārzeņu piedāvājumu

PASAULĒ

ATRADUMI
Jalapeno pipari
Jalapeno pipari ir viens no čili piparu pa

veidiem, kam raksturīga vidēji asa vai ļoti 
asa garša. Tiem ir ne ar ko nesajaucama, 
patīkama garša un, protams, asums – 5000 
skovilu.

Ražotājs: “Burka & Ledus”.
Nopērkami sakņu paviljona “Pīles mājas” 

stendā.

Kimberlija Kēniga ir ceļojumu un restorānu apskatu autore no Sietlas, ASV – kafijas, lietus 
un reizēm patiesi krāšņu vasaru zemes. Savā blogā Plethora, Etc. viņa piedāvā padomus 
jaunajiem ceļotājiem un gardēžiem, bet portālā Instagram redzami košākie fotomirkļi 
no ceļojumos pieredzētā un nogaršotā. Kimberlijas ceļojumu apskati redzami arī viņas 
Facebook lapā Plethora, Etc. Facebook. Augustā un septembrī viņa bija devusies 6 nedēļas 
ilgā ceļojumā pa Ziemeļeiropu, apmeklējot 10 pilsētas astoņās valstīs – Oslo, Stokholmu, 
Helsinkus, Tallinu, Rīgu, Viļņu, Berlīni, Hamburgu, Kopenhāgenu un Bergenu. Aicinājām 
Kimberliju dalīties ar saviem iespaidiem par Rīgas Centrāltirgū un citos tirgos redzēto.

Kaltēts čili
Čili savas garšas īpatnības un asumu ne

zaudē arī kaltēts, tas pieejams gan maltā, gan 
arī pārslu veidā. Stendā gatavo arī dažādus 
garšvielu maisījumus tieši tam, ko vēlaties 
pagatavot.

Izcelsmes valsts: Uzbeksitāna.
Nopērkams: “Austrumu garša” stendā 

pārejā starp sakņu un zivju paviljoniem.

Kuras vietas noteikti apmeklējat, vai 
ko steidzat izdarīt, ierodoties jaunā 
pilsētā?

Ceļojot es nemēdzu sastādīt stingrus 
plānus. Taču, atskatoties uz maniem jau
kākajiem iespaidiem, tie visi ietver vismaz 
vienu no šīm vietām – dievnams (baznī
ca, katedrāle, bazilika, sinagoga utt.), zaļā 
zona (parks, dārzs, u. tml.), tirgus, krāmu 
vai senlietu tirgus, pārtikas veikals, di
zaina preču, mākslas vai apģērbu veikals, 
kurā pieejamas ar rokām darinātas vietē
jās preces, bezmaksas ekskursija (gandrīz 
katrā pilsētā ir kāda) un augstu vērtēts 
vietējais restorāns (šajā gadījumā ir svarī
gi, lai tur tiktu pasniegti vietējie ēdieni un 
to augstu vērtētu vietējie, ne tikai tūristi!). 
Kādam varbūt šķitīs, ka pārtikas veikals ir 
īpaši interesanta izvēle – sākotnēji tas va
rētu likties nedaudz dīvaini, taču, ja neesat 
šejienietis, es uzskatu, ka par katru vietu 
iespējams iemācīties ļoti daudz, vienkārši 
apmeklējot pārtikas veikalu.

Piemēram, Baltijas valstīs es atklāju neti
camu kefīra piedāvājumu. Vācijas pārtikas 
veikalos kefīrs nav tik populārs, taču tur ir 
paniņas ar dažādām garšām – pat ar citrona 
un bazilika garšu! Tātad tā nav tikai lielis
ka vieta, kur iegādāties lētu pārtiku ceļoju
ma laikā, man patiešām patīk pārtikas vei
kali, jo tie jums vēsta par interesantiem ēša
nas ieradumiem.

Vai tirgus apmeklējums arī ir jūsu darāmo 
darbu sarakstā? 

Jā, protams. Vai tas būtu pārtikas vai krā
mu tirgus. Ja es pavadu vairāk kā vienu dienu 
noteiktā vietā, es gandrīz vienmēr apmeklēju 
tirgu. Es pat esmu pārcēlusi savus ceļojumu 
laikus, lai varētu apmeklēt vietējo sestdienas 
vai svētdienas tirgu!

Kāpēc?
Pirmkārt, es gribu redzēt, kādi ir sezo

nas produkti. To iespējams pateikt, redzot, 
kādi produkti ir gatavi, plaši piedāvāti un 
vietējo zemnieku audzēti. Piemēram, Skan
dināvijas valstīs, kuras es apmeklēju, es vai
rākkārt redzēju gailenes un vasaras ogas – 
avenes un zemenes. Somijā it visur bija zir
ņi. Rīgas Centrāltirgū augustā es redzēju 
milzīgu sezonas augļu un dārzeņu klāstu: 
neticami gatavi tomāti, zemenes, sarkanās 
un baltās jāņogas, gurķi un tonnām citu 
svaigu produktu.

Otrkārt, man patīk redzēt, ko tirgus var 
man pavēstīt par lietām, kuras konkrētās 
valsts iedzīvotājiem patīk ēst. Piemēram, 
kādu maizi – kraukšķīgu vai mīkstu. Kāda 
veida milti tiek izmantoti, vai tā ir tumšā ru
dzu maize vai baltā kviešu maize. Kāda veida 
sieri tiek piedāvāti un no kāda piena tie gata
voti – vai tie ir mīksti, ar spēcīgu aromātu, 
vai maigi. Kādas ir zivis un gaļa – jēlas, kū
pinātas vai sālītas, vai tiek izmantotas kādas 
īpašas garšvielas vai garšaugi. Kāda veida de
sertus vai konditorejas izstrā dā jumus cilvēki 
parasti ēd. Turklāt gandrīz vienmēr es atro
du kaut ko negaidītu. Piemēram, Rīgas Cen
trāltirgū es negaidīju tādu medus un mari
nētu dārzeņu klāstu, kā arī iepriekš nebiju 
dzirdējusi par kvasu, un šeit es to nogaršoju.

Kurš tirgus ir atstājis visspēcīgāko 
iespaidu un kādēļ?

Pārtikas tirgu vidū Rīgas Centrāltirgus 
izceļas tā neticamā izmēra un daudzpusīgā 
augļu un dārzeņu piedāvājuma dēļ. Es biju 
diezgan pārsteigta, jo tajā atradusies vieta 
pat pārtikas veikalam. Arī tā arhitektūra ir 
patiesi pārsteidzoša.

Kas attiecas uz ēdienu tirgiem, kuros ir 
arī daudz restorānu, noteikti jāizceļ Berlī
nes Markthalle Neun, jo tur iespējams iegā
dāties pārsteidzošu ēdienu klāstu zem viena 
jumta. Tas pārspēj gan Oslo Mathallen tirgu, 
gan Zviedrijas Ostermalm Saluhall, jo ēdie
nu klāsts ir daudz lielāks, un tas ir daudz 
interesantāks! 

Minējāt, ka jūs pārsteidzis Centrāltirgus 
izmērs, vai kaut ko arī iegādājāties un 
nogaršojāt? 

Jā, iesākumā es nespēju noticēt, cik mil
zīgs ir šis tirgus – tas piepilda ne tikai piecus 
gaisa kuģu angārus, bet produktu stendi at
rodas arī ārpusē ap paviljoniem.

Es nogaršoju vairākus pārtikas produk
tus. Vispirms devos taisnā ceļā uz maiznīcu, 
lai nogaršotu smalkmaizītes. Tās bija netica
mi lētas – mazāk nekā 30 centi par katru. Es 
nogaršoju maizīti ar vaniļas olu krēmu un 

“ Ja jums rodas šāda 
iespēja, noteikti 
pagaršojiet kūpinātas 
zivis, sieru, marinētus 
dārzeņus, biezpiena 
sieriņus, piemēram, 
“Kārums” (tie nav dārgi 
un ir ļoti gardi, lai arī 
nedaudz par saldu), 
svaigus sezonas augļus, 
maizi un konditorejas 
izstrādājumus, kā arī 
kvasu.



Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.OKTOBRIS 2016 #22   CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS 

7

uzskata Habanero čili ar 300 000 skoviliem. 
Čili ir organismu sildoša iedarbība, tā lieto
šana veicina asinsriti. Pateicoties augstam 
dažādu vitamīnu un kalcija saturam, čili 
stiprina visu organismu, tam ir anstiseptis
kas īpašības. Centrāltirgū čili piedāvājums ir 
ļoti plašs – to var iegādāties gan svaigā, gan 
kaltētā veidā, gan arī dažādās mērcēs.

Der atcerēties: 80% kapsaicīna ir sēklās 
un membrānā (baltajās daļās čili iekšpusē). 
Ja vēlies maigāku, atbrīvojies tām! 

Adžika
Adžika ir asa mērce, ko izmanto galveno

kārt Gruzijas, Kaukāza, Aizkaukāza un Ab
hāzijas virtuvēs. Tās sastāvs dažādās valstīs 
tiek papildināts ar dažādām sastāvdaļām, 
kā arī mērces asums tiek pielāgots vietējās 

garšas īpatnībām. Tradicionālās adžikas 
sastāvā ir asie pipari, ķiploki, koriandrs, dil
les, sāls, pipari un etiķis.

Der atcerēties: Latvijā nopērkamās mēr
ces ar nosaukumu “adžika” bieži vien ir tu
vākas vai tālākas variācijas par oriģinālo 
adžikas recepti. 

Ingvers
Par ingvera dzimteni uzskata Ķīnu un tā 

lietošanai ir vismaz 3000 gadu sena vēsture, 
galvenokārt, pateicoties tā ārstnieciskajām 
īpašībām. Ingverā ir daudz ēterisko eļļu, ku
ras visvairāk ir tieši svaigā saknenī. Svaigs 
ingvers ir daudz maigāks kā kaltēts, taču vis
mazāk aromāta un asuma ir maltā ingverā.

Lai gan ierasta ir ingvera tējas gatavošana 
un tā lietošana konditorejas izstrādājumos, 
ingvers interesantas garšas nianses piedod 
arī zivju un gaļas ēdieniem, kā arī dažādām 
marinādēm.

Der atcerēties: termiski apstrādājot, ing
vers pakāpeniski zaudē savu aromātu, bet 
šķidrums kļūst asāks.

Čili vai mērces ar čili, sinepes, mārrutki, 
ingvers vai svaigs ķiploks… tās visas ir ne 
tikai aromātiskas piedevas, bet arī piedod 
ēdieniem oriģinālu garšu un ir ļoti noderīgas 
tavai veselībai!

Būtiski zināt, ka uz veselu organismu, lie
tojot saprātīgos daudzumos, minētās asās 
piedevas iedarbojas labvēlīgi, lieka piesar
dzība lietošanā nenāk par ļaunu vien tad, ja 
konstatētas kādas veselības problēmas. •

RECEPTECIDONIJU SĪRUPĀ VĀRĪTI BURKĀNI  
  ar kazas sieru un lapu kāpostu čipsiem
NEPIECIEŠAMIE PRODUKTI  
2 PERSONĀM

Burkāni 2 gab.
Cidoniju sīrups 30 g
Puse no citrona 
Ūdens
Medus 2 ēd. k.
Kazas siers 
Lapu kāposti 
Ķiploks 1 daiviņa
Citronzāle  2 stiebri
Olīveļļa 
Siers
Sāls

PAGATAVOŠANA

Nomizo burkānus un pārgriež gareniski uz pusēm. Liek katli
ņā cidoniju sīrupā, pievieno medu, citrona sulu un sāli. Pievieno 
ūdeni. Vāra apmēram 10 minūtes, kamēr tie gatavi.

Sasmalcina ķiploku, smalki sagriež citronzāli. Uz cepamās 
pannas, kurā ieklāts cepamais papīrs, liek lapu kāpostus, pārrīvē 
sieru, pievieno ķiploku un citronzāli, pārkaisa ar sāli un pievieno 
olīveļļu. Samaisa un cep cepeškrāsnī 140º C 7 minūtes.

Sadrupina gabaliņos kazas sieru. Kārto uz šķīvja kopā ar bur
kāniem, kas pārlieti ar sīrupu un lapu kāpostu čipsiem.

Pērc Centrāltirgū – gatavo mājās!
Recepti piedāvā “Restorāns 3” Kalēju ielā 3  
un šefpavārs Juris Dukaļskis. •

Mārrutki
Labi pazīstamo piedevu gatavā veidā Cen

trāltirgū piedāvā vairāki tirgotāji. Iesakām 
nogaršot mājražotājas Sarmītes Jeromanes 
meistardarbu.

Ražotājs: mājražotāja Sarmīte Jeromane.
Nopērkams: S. Jeromanes stendā sakņu 

paviljonā. 

Svaigs čili
Latvijā audzēta svaiga čili pākstis nopēr

kamas līdz oktobra sākumam, pēc tam tir
gotāji piedāvā kaltētas, jo savas būtiskākās 
īpašības kaltētais čili nezaudē, lai arī vizuāli 
neizskatās tik pievilcīgi.

Nopērkams: sakņu paviljonā pie dažā
diem tirgotājiem.

Adžika 
Abhāziešu gaumē

Īpaši asu garšu cienītāji sakņu paviljonā 
var nopirkt adžiku abhāziešu gaumē. Tās sa
stāvā ir čili pipari, sāls un garšvielas.

Ražotājs: z/s “Mucenieki”.
Nopērkams: J.Majorova stendā sakņu 

paviljonā.

Medus ar čili
Interesanto garšu meklētājiem iesakām 

pamēģināt dažādu ziedu medu, kuram pie
vienots kaltēts čili. Gan medus, gan čili ie
vākts Latvijā.

Ražotājs: “Green Hive”.
Nopērkams: sakņu paviljona “Pīles mā

jas” stendā. •

Mazliet asumiņa
Lai arī mūsu platuma grādos ar čili aizraujas vien retais, tomēr nebūsim tik noraidoši, jo 
katram noteikti ir savas lietas, kas piedod ēdienam vēlamo asumiņu, piemēram, mārrutki 
vai sinepes. Daži no tiem stipruma ziņā var pat mēroties ar dažu labu ārvalstīs iecienītu 
garšaugu. Rīgas Centrāltirgus klāsts garšu kārpiņu kutināšanai ir gana plašs – te patiešām 
ikviens atradīs sev piemērotāko!

Sinepes
Sinepes popularitāti iemantojušas tie

ši Francijā, atklājot vienkāršo veidu, kā tās 
izaudzēt un daudzveidīgās pagatavošanas 
iespējas. Sinepes gatavo no sēklām. Izman
to melnās, brūnās un baltās sinepes. Visasā
kās ir melnās, daudz maigākas un saldas – 
baltās. Sakņu paviljonā var nopirkt dažādu 
veidu pašgatavotas sinepes, kuras ir diezgan 
asas. Šefpavārs Havjers Garsija savulaik in
tervijā “Centrāltirgus Vēstīm” teica: “Pagar
šoju mazu karotīti sinepju, un nodomāju: 
“Kas tas par vājprātu! Es ēdu čili, tas ir ass, 
bet šis ir kā ar cirvi pa galvu. Un tas ir nepa
rasti un interesanti!”

Der atcerēties: augstā temperatūrā sinep
ju asums pazūd un paliek tikai garša.

Mārrutki
Mārrutku dzimtene ir Dienvidaustrumu 

Eiropa. Pārtikā lieto garšauga sakni, kuru 
tradicionālās ēdienu piedevas gatavošanai 
ieteicams ievākt rudenī vai pavasarī. Mār
rutki satur spēcīgus fitoncīdus, kas intensīvi 

izdalās, tos smalcinot, tāpēc to pagatavošana 
nav viegls darbs. Toties ēteriskās eļļas uz or
ganismu iedarbojas ārstnieciski. 

Mārrutkus pagatavo, sasmalcinot un pie
vienojot sāli, cukuru un kādu konservantu – 
etiķi, citronskābi vai citrona sulu. Centrāl
tirgū var atrast arī unikālas receptes, piemē
ram, mārrutkus ar cidoniju sulu,  nopērka
mi arī svaigi mārrutku sakneņi.

Der atcerēties: tiem, kam mārrutki gar
šo, bet šķiet par stipru, ieteicams tos samai
sīt ar krējumu, tad garša būs daudz maigāka.

Čili 
Čili ir cēlies Dienvidamerikā, no kurienes 

iekarojis visu pasauli. Čili, to prasmīgi lie
tojot, paspilgtina ēdiena garšu nianses un 
stiprina veselību. Pirmā asociācija ir asums. 
Kapsaicīns ir vērtīgā un īpašā viela piparos, 
tas arī ir asuma avots. Pagājušā gadsimta 
sākumā, pateicoties amerikāņu farmacei
ta V.L.  Skovila izstrādātajai skalai, ieviesta 
asuma mērvienība – skovils. Vismaigāka
jam čili asums mērāms ar 0, bet par visasāko 
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CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS
Izdevējs AS „Rīgas Centrāltirgus”

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

1. Pilsētas svētku ieskaņā, 12. augusta vakarā vairāki simti rī
dzinieku bauda gardēžu kino vakaru ar filmas “Tas kungs 
jau prasa ēst” pirmizrādi Centrāltirgū, Nēģu ielas laukumā.

2. 9. septembra vakarā Centrāltirgu piepildīja vairāk nekā 100 
orientieristu, kas ar kartēm rokā un lukturīšiem uz galvas 
meklēja raitāko ceļu starp tirgus teritorijā izvietotajiem kon
trolpunktiem sacensību “Riga City Race” ietvaros. Foto: 
Ojārs Millers.

3. Neticamā ķirbju ražas daudzveidība ik gadu priecē sakņu 
paviljona pircējus. Tirgotāji zinās ieteikt īsto ķirbi cepšanai, 
konservēšanai un sulu spiešanai.

4. Filmas “Tas kungs jau prasa ēst” pirmizrādi vēro viens no 
tās varoņiem, daudzu izcilu kinofilmu režisors Jānis Streičs, 
kura darbu epizodes bagātina arī jaunizveidoto filmu.

5. Latvijas produktu daudzveidību šefpavāra Mārtiņa Sirmā 
virsvadībā iepazīst Ķīnas žurnālistu delegācija 12.09.2016.

6. Beļģu šefpavāru grupa līdztekus Centrāltirgū nopērkamo 
produktu iepazīšanai ar aizrautību ieklausās tirgus vēstures 
izklāstā.

7. Pelēcīgo rudens dienu iekrāsošanai košākās krāsās lieliski 
ir virši, kas ik rudeni kļūst par vienu no pieprastākajiem 
pirkumiem ziedu tirgū.
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