
 Piecu Rīgas Centrāltirgus paviljonu 
izbūvē izmantotas cepelīnu angāru 
metāla konstrukcijas. Gaisa kuģu 
angārus Vaiņodē izbūvēja Pirmā 
pasaules kara laikā vācu armijas 
vajadzībām, bet uz Rīgu pārveda 
1925. gada pavasarī. •

 Jau 1939. gadā laikraksti ziņo 
par ārvalstu tūristu viesošanos 
Centrāltirgū – 19. jūlija rītā Eksporta 
ostā piestāja lielais vācu izpriecas 
tvaikonis „Stuttgart" ar 661 tūristu, 
kurus pilsētas apskatē pavadīja Rīgas 
pilsētas tūrisma nodaļas darbinieki. •

 1929. gadā rudenī par godu Latvijas 
skolu desmit gadu darbības atceres 
svētkiem mūsdienu gaļas paviljonu 
piepildīja skolēnu un pirmskolas 
izglītības iestāžu bērnu radošo darbu 
izstāde, ko apmeklēja arī valsts 
prezidents Gustavs Zemgals. •
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Sveicam RĪGAS CENTRĀLTIRGUS  
86. gadadienā!

Sveicam mūsu uzticīgos 
pircējus un tirgotājus svētkos – 

košo un neatkārtojamo 
Rīgas Centrāltirgus krāsu, 
smaržu un garšu mozaīku 

mēs veidojam kopā!

Koši notikumi  
Centrāltirgus vēsturē

Nepieciešamība pēc jauna pārtikas tirgus 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 pārtikas tirgus 

celtniecību. Līdz tā atklāšanai pagāja astoņi gadi.  4. lpp. 

Andris Morozovs: Centrāltirgū prioritāte vienmēr būs 
aktīva tirdzniecība. Pēc rekonstrukcijas darbu paveikšanas 
tirdzniecība noritēs ne vien vizuāli pievilcīgākā, bet arī 
ērtākā vidē.  3.lpp. 
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Zauls: Tūrisms un tirgus  
ir viens otru papildinoši elementi

KARJERAS NEDĒĻA CENTRĀLTIRGŪ
AS “Rīgas Centrāltirgus” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu 
otro gadu pēc kārtas iesaistījās Karjeras nedēļas organizēšanā, piedāvājot skolēniem iepazīties ar 
Eiropas lielāko tirgu, tā darbības nodrošināšanu un garo ceļu, kādu mēro produkti, pirms nonāk 
uz pārdevēju letēm.

Iepazīt Centrāltirgu ne vien no fasādes 
puses, bet arī saprast uzņēmumu kā vieno-
tu un sarežģītu mehānismu izvēlējās uzreiz 
divas skolas. Centrāltirgū viesojās skolēni 
no Rīgas 60. vidusskolas 10. klases un no Rī-
gas speciālās internātpamatskolas 9. klases. 
Kopā vairāk nekā 30 skolēnu.

Karjeras nedēļas ietvaros skolēni iepa-
zinās ar pārtikas preču ceļu no piegādes 
transporta līdz tirdzniecības galdam, nonā-
kot gan Centrāltirgus veterinārās laborato-
rijas speciālistu uzmanības lokā, gan atrodot 

savu vietu dažādiem pārtikas produktu vei-
diem speciāli pielāgotās noliktavās un saldē-
tavās. Vecāko klašu skolēniem pirms nākot-
nes profesijas izvēles bija interesanti uzzināt, 
ar ko Centrāltirgū nodarbojas ne tikai pār-
devēji un krāvēji, kas jau līdz šim jauniešu 
vidū bija apzinātas un apjaustas profesijas 
tirgus vidē, bet arī juristi, grāmatveži, būv-
inženieri, pārtikas tehnologi, siltumtehni-
ķi, finansisti un daudzu citu profesiju pār-
stāvji, kuru saliedēts darbs nodrošina tirgus 
funkcionēšanu.

Kā interesanta ekskursijas 
odziņa skolēniem bija tikša-
nās ar AS “Rīgas Centrāltir-
gus” valdes locekli Kasparu 
Zaulu, kurš ne vien novēlēja 
izvēlēties profesiju, ar kuru 
saistīt turpmāko darba 
mūžu, bet arī iepazīstināja 
ar tiem uzņēmuma vadības 
izaicinājumiem, kādi ikdie-
nā jāuzņemas tā vadībai, no-
drošinot visu četru pārrau-
gāmo tirgu – Centrāltirgus, 
Vidzemes tirgus, Āgenskal-
na tirgus un tirgus “Latgalī-
te” – darbību. •

AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis Kaspars Zauls

Noslēdzoties gada aktīvākajai tirdzniecības sezonai un sagaidot Centrāltirgus 86. dzimšanas 
dienu, uz sarunu aicinājām uzņēmuma valdes locekli Kasparu Zaulu, lai izvaicātu par šī gada 
tendencēm tūrisma jomā Eiropas lielākajā tirgū un skatījumu uz turpmāko šīs nozares attīstību 
Rīgas nozīmīgākajā mazumtirdzniecības vietā.

Kā vērtējat tūristu interesi par Centrāltirgu šogad?
Ja dažos vārdos, tad – viennozīmīgi pozitīvi, jo sastopamies ar izteiktu tendenci pieaugt 

tūristu skaitam. Proti, vēl pagājušā gada vasaras sezonā tūristu īpatsvars pieauga līdz 30% no 
tirgus apmeklētāju skaita, kas ir ap 80 tūkstošiem dienā. 

Mēs rūpējamies par sadarbības organizēšanu ar tūrisma firmām, kuras noslēgto līgu-
mu ietvaros piedāvā gan ekskursijas pa ikdienā nepieejamām Centrāltirgus teritorijām, 
gan organizē Latvijas lauku labumu degustācijas sakņu paviljonā. Šī gada jaunums – eks-
kursijas pa pagrabiem un gaļas paviljona jumtu, ietverot plašu stāstījumu par tirgus vēs-
turi, sadarbības partneri piedāvā ne vien vietējiem iedzīvotājiem, bet arī citzemju viesiem, 
starp kuriem netrūkst vēstures interesentu. Galu galā Centrāltirgus ir ne vien lielākais 
mazumtirdzniecības tirgus Eiropā, bet arī viens no interesantākajiem kultūrvēsturiska-
jiem objektiem visā Rīgā. 

Savukārt, izvēlēto modeli sadarbībai ar tūrisma uzņēmumiem varam novērtēt ar statis-
tikas datiem. Ja 2015. gada 12 mēnešos sadarbības līgumu ietvaros Centrāltirgu apmeklēja 
nedaudz vairāk nekā 4200 tūristu, tad šā gada 10 mēnešos apkalpoti jau 5000 organizēto tū-
ristu. Salīdzinājumam – 2013. gadā uzņēmām vien 2000 organizēto tūristu. Līdz ar to izska-
tās, ka arī šogad saglabāsim ikgadējo tendenci palielināt organizētā tūrisma apjomu par 35%.

Ar cik tūrisma uzņēmumiem šobrīd Centrāltirgum ir sadarbība?
Pašlaik mums ir 39 spēkā esoši līgumi par tūristu piesaisti Centrāltirgum, 18 uzņēmumi 

ir īpaši aktīvi. Turklāt šogad vien esam noslēguši deviņus jaunus līgumus, kuru aktīva reali-
zācija ir jau uzsākta.

Vai Centrāltirgus ir izvērsis kādas īpašas kampaņas ārvalstu tūristu piesaistei?
Varētu sacīt arī tā, bet tie viennozīmīgi nav reklāmas izdevumi. Esam gājuši pārdomātāku 

ceļu un izveidojuši lielisku sadarbību ar tūrismu veicinošajām organizācijām Latvijā, naudas 
vietā ieguldot mūsu darbu un viesmīlību. Esam pilntiesīgi LIVE RĪGA sadarbības partneri, 
izveidota sekmīga sadarbība ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru un Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru. 

Šīs sadarbības ietvaros regulāri uzņemam ārvalstu žurnālistu delegācijas, iepazīstinot ar 
Centrāltirgu, Latvijas tirdzniecības tradīcijām un mūsu vēsturi kā nozīmīgu Rīgas pilsētas 
vizītkartes daļu. Tikai šogad vien pie mums ir viesojušies žurnālisti no Kanādas, Ķīnas, Krie-
vijas, Austrijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Beļģijas. Tas dod rezultātus, jo attiecīgo valstu 
tūristi, ierodoties mūsu galvaspilsētā, labprāt apmeklē arī Centrāltirgu. 

Man prieks, ka aizvadītajos gados to pamanījuši arī mūsu tirgotāji, kuri ir novērtējuši tū-
ristus kā stabilus un uzticamus pircējus, sākuši gatavot piedāvājumus tieši tūristiem – gan 
nodrošinot iegādāto produktu hermētisku iepakošanu vajadzības gadījumā, gan arī sagata-
vojot svaigu ogu un augļu degustācijas komplektus tūlītējai patērēšanai. Vēlos izmantot iz-
devību un aicināt Centrāltirgus tirgotājus turpināt attīstīt šos piedāvājumus, jo tūristu skaits 
un īpatsvars tirgū tuvākajos gados tikai pieaugs. 

Galu galā jau līdzšinējie tirgotāju soļi ir novērtēti. Ne velti šogad piekto gadu pēc kārtas sa-
ņēmām starptautiski pazīstamākā tūristu portāla TripAdvisor izcilības sertifikātu. Atgādinā-
šu, ka TripAdvisor balstās tikai un vienīgi uz pašu tūristu atsauksmēm un rekomendācijām, 
bet Centrāltirgus tajā atzīts par 11. populārāko no 195 aplūkotajām Rīgas apskates vietām.

Aizvadītajos gados Centrāltirgū nereti viesojušās skolēnu ekskursijas. Vai šī tendence ir 
saglabājusies?

Es pat teiktu, ka ir pieaugusi. Salīdzinot skaitļus, redzams, ka pagājušajā gadā ekskursi-
jās Centrāltirgū viesojās 250 skolēnu no deviņām klasēm. Šā gada desmit mēnešos arī esam 
uzņēmuši deviņas klases ar kopējo skolēnu skaitu 270, bet, spriežot pēc skolu intereses, gada 
griezumā pērnie rezultāti tiks pārspēti. Turklāt strādājam arī ar nevalstiskajām biedrībām – 
pensionāriem, invalīdiem un citām sabiedrības grupām. Piemēram, šogad pie mums vērsās 
insultu pārcietušo ļaužu biedrība “Vigor”, kuras 40 biedri devās ekskursijā pa Centrāltirgus 
plašumiem. Atgādināšu, ka ekskursijas skolēnu un invalīdu grupām nodrošinām bez maksas 
kā mūsu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un sabiedrības sociālajā integrācijā, tāpēc 
aicinu skolotājus un biedrību vadītājus izmantot šo iespēju un doties ekskursijās pa vienu no 
unikālākajiem Eiropas tirgiem.

Vai esat plānojuši arī kaut ko konceptuāli jaunu tūristu piesaistes jomā?
Jau vairākus gadus Centrāltirgū ir dzīva ideja par tūristu informācijas centra un pašiem 

sava muzeja izveidi. Uzskatu, ka tuvāko gadu laikā noteikti realizēsim šīs ieceres, kas tūrismu 
Centrāltirgū pacels vēl nebijušā līmenī, vienlaicīgi gan Centrāltirgus administrācijai, gan arī 
tirgotājiem uzliekot jaunu un daudz augstāku atbildības latiņu par tirgus un Rīgas pilsētas 
tēlu. Šim attīstības solim ir jābūt gatavam ikvienam, kurš strādā tirgū. Mūsdienās tūrisms un 
tirgus ir viens otru papildinoši elementi, jo visā pasaulē, it īpaši Eiropā, pieaug gastronomis-
kā un kultūrvēsturiskā tūrisma popularitāte, bet Centrāltirgus apvieno abus šos elementus.

Runājot par tuvāko mēnešu plāniem, uzskatu, ka ikviens tirgus teritorijas rekonstrukci-
jas projekts ne vien palīdz ergonomiski un droši sakārtot tirdzniecības vidi, bet arī kalpo kā 
papildu stimulējošs efekts pircējiem – pašmāju ļaudīm un ārvalstu viesiem, jo katram patīk 
uzturēties un iepirkties sakārtotā un gaumīgā vidē. Kā jūs jau zināt, šobrīd labiekārtojam at-
klāto teritoriju, kā arī realizējam gastronomijas paviljona rekonstrukcijas projektu. Tas būs 
jau otrais sakārtotais paviljons mūsu arhitektūras ansamblī; to plānojam pircējiem atklāt nā-
kamā gada martā.

Vai esat gatavs Centrāltirgus 86. dzimšanas dienas svinībām?
Protams. Paldies Centrāltirgus būvniekiem, kuri tirgus atklāšanu 1930. gadā ieplānoja, 

manuprāt, rudens skaistākajā dienā – Mārtiņos. Tie ir ikvienam nozīmīgi svētki, kurus go-
dāšu gan kopā ar kolēģiem un tirgotājiem Centrāltirgū, gan mājās ģimenes lokā.

Vēlos aicināt visus lasītājus apmeklēt Centrāltirgus dzimšanas dienas svinības, kuru ietva-
ros esam sagatavojuši daudz patīkamu pārsteigumu, kā arī Mārtiņdienas galdam gardumus 
iegādāties tieši Centrāltirgū! Nosvinēsim Latvijas labākā tirgus dzimšanas dienu kopā! •
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Otra aktualitāte ir apakšnomas līguma 
laušana ar SIA “Mercados”. Kādēļ šāds 
lēmums?

Uzsākot darbu Centrāltirgū, mans mēr-
ķis ir bijis novērst konstatētos trūkumus 
un nest pozitīvas pārmaiņas. Manā uz-
tverē līdzšinējā apakšnomnieka izveidotā 
tirdzniecības procesa organizācija slēgta-
jā teritorijā meta ēnu uz Centrāltirgu. Re-
gulāri saņēmām informāciju no Pārtikas 
un veterinārā dienesta, kā arī Valsts ieņē-
mum dienesta par šajā teritorijā konsta-
tētiem rupjiem tirdzniecības noteikumu 
pārkāpumiem. Sistemātiskie pārkāpumi, 
kaut arī notika apakšnomnieka apsaimnie-
kotajā teritorijā, negatīvi atsaucās uz Cen-
trāltirgus tēlu kopumā. Tādēļ esam nolē-
muši ķerties pie šīs teritorijas sakārtošanas 
gan attiecībā uz tirdzniecības noteikumu 
ievērošanu, gan tirdzniecības vietu tehnis-
ko un vizuālo stāvokli.

par produkciju, kas nav pašu izaudzēta. No 
otras puses, tirgotāji var rēķināties ar ievē-
rojami zemāku nomas maksu. Proti, slēgtajā 
teritorijā noteiksim tādus pašus tarifus, kādi 
ir atklātajā teritorijā. Atbilstoši slēgtās terito-
rijas tirdzniecības vietu nomnieku sniegtajai 
informācijai līdz šim vienas tirdzniecības 
vietas nomas maksa neaktīvajā tirdzniecības 
sezonā bijusi ap 20 eiro dienā, bet vasarā ap 
25 eiro dienā. Attiecīgi nomas maksas sama-
zinājums, piesardzīgi rēķinot, būs vidēji ap 
30-50%. 

Savukārt, piemēram, slēdzot abonenta 
līgumu, zemniekiem par divus metrus pla-
tu tirdzniecības vietu pašaudzētas produk-
cijas pārdošanai turpmāk būs jāmaksā 8,34 
eiro dienā, kas ir pat vairāk nekā uz pusi ze-
māka maksa par līdzšinējo. Precīzu nomas 
maksas lielumu ikviens esošais tirgotājs, 
kā arī interesenti var uzzināt Centrāltir-
gus mājaslapas www.centraltirgus.lv sadaļā 
Tirgotājiem.

paliks arī šogad. Divu dienu garumā sakņu 
paviljonā pulcināsim gan visus tirgotājus, 
gan arī ikvienu interesentu, lai pamielotos 
ar jubilejas cienastu, un patīkamā svētku no-
skaņā izbaudītu muzikālus priekšnesumus 
un dalību radošās aktivitātēs.

Ko jūs gribētu novēlēt tirgotājiem un 
pircējiem Centrāltirgus gadadienā?

Vispirms es gribu pateikt lielu paldies Lat-
vijas zemniekiem un ražotājiem, kā arī dabas 
velšu vācējiem, amatniekiem un rokdarbnie-
kiem, kas kuplina mūsu tirgotāju rindas un 
ar savu darbu un ieguldījumu padara Cen-
trāltirgū nopērkamo produktu klāstu tik pla-
šu, bagātīgu un unikālu, kādu nevar piedāvāt 
neviens veikals. Paldies es saku arī mūsu ilg-
gadējiem pircējiem par uzticību un jaunajiem 
pircējiem – par gatavību lauzt vecos stereoti-
pus, lai pamanītu tās pārmaiņas, kas Centrāl-
tirgū jau ir notikušas un turpina notikt. •

Šobrīd Centrāltirgū paralēli noris divi 
apjomīgi rekonstrukcijas projekti, ko 
pamazām sāk apvīt arvien košāki mīti līdz 
pat ziņām, ka tirgū vairs nebūšot vietas 
tirgotājiem. Ko jūs gribētu šajā sakarā 
pateikt tirgotājiem un pircējiem?

Pirmkārt, jau šo uztraukumu uztveru kā 
lielisku apliecinājumu Centrāltirgus nozī-
mīgumam. Redzams, ka ļoti daudziem ie-
pirkšanās un tirdzniecība Centrāltirgū ir 
neatņemama pilsētas un dzīves daļa. Un es 
varu nomierināt ikvienu tirgotāju un pir-
cēju – Centrāltirgū prioritāte vienmēr ir bi-
jusi un būs aktīva tirdzniecība ar gardiem, 
svaigiem un veselīgiem produktiem, pie 
tam ar daudziem, ko citviet pat nevar iegā-
dāties. Vēl vairāk, es varu apliecināt, ka pēc 
rekonstrukcijas darbu paveikšanas tirdznie-
cība noritēs ne vien vizuāli pievilcīgākā, bet 
arī ērtākā vidē.

Tātad tirgotāju uztraukumam nav 
pamata?

Tieši tā. Tirgotāji viennozīmīgi būs iegu-
vēji – tiks novērstas līdzšinējās problēmas, 
kad pēc spēcīgāka lietus tirgus teritorijā vei-
dojās milzu peļķes, kas ne vien apgrūtināja 
darbu, bet arī atstāja būtiski negatīvu ietek-
mi uz pircēju gatavību šādos apstākļos ie-
pirkties pie mums.

Dzirdēti ieteikumi, ka darbus vajadzētu 
īstenot vasarā. Kādēļ atklātās teritorijas 
segums tiek mainīts tieši šobrīd?

Jādomā, ka šādu padomu sniedzējiem 
pietrūkst izpratnes par tirgus darba spe-
cifiku un tirdzniecības sezonalitāti. Veicot 
darbus vasarā, tie apturētu tirdzniecības se-
zonu pašā aktīvākajā brīdī, kad dārzos un 
mežos nogatavojušās dabas veltes un do-
bēs plaukst visvairāk ziedu. Šobrīd sākusies 
salīdzinoši klusāka tirdzniecības sezona. 
Daudzi atklātās teritorijas dārzeņu tirgotāji 
jau pārcēlušies uz tirdzniecības vietām sak-
ņu paviljonā, tādēļ atbrīvojas galdi, ko va-
ram piedāvāt ziedu tirgotājiem, lai neciestu 
viņu darbs.

Novembrī Centrāltirgus svin savu 
pastāvēšanas 86. gadadienu, bet jums 
svinību vietā nācies ķerties pie nopietnu 
jautājumu risināšanas…

Ja vēlamies svinēt svētkus skaistā, sakoptā 
vidē, protams, ir jāiegulda darbs.

Runājot līdzībās ar cilvēka jubileju – 
mēs taču pirms svētkiem gaidot ciemiņus, 
uzpošam māju, arī tos stūrīšus, kuriem 
ikdienā nesanāk pievērsties. Jā, šoruden 
jubilejas laiks sakrīt ar vērienīgiem būvdar-
biem un tirdzniecības procesa sakārtošanu 
slēgtajā teritorijā, taču uz to jāskatās kā uz 
ieguldījumu nākotnē. Paveicot līdz šim at-
liktos darbus tagad, nākamās tirgus jubilejas 
un Latvijas valsts simtgades svinības notiks 
jau pavisam citā – skaistā vidē un patīkamā 
noskaņojumā! Un, protams, svinības neiz-

Mēs turpināsim strādāt, 
lai Rīgas Centrāltirgus 
arī pēc desmit un simts 
gadiem būtu iemīļotākā 
rīdzinieku iepirkšanās 
vieta, aktīvākā tirgošanās 
vieta, interesantākā tūristu 
apskates vieta, citiem 
vārdiem – krāsainākā vieta 
pilsētā! 

Tuvojoties Rīgas Centrāltirgus 86. gadadienai, tirgus ierasto ritmu pāršalkusi iepriekš 
nepieredzēta rosība. Aktīvi risinās lielie rekonstrukcijas darbi gastronomijas paviljonā 
un atklātajā teritorijā. Lielu rezonansi raisījis arī AS “Rīgas Centrāltirgus” lēmums lauzt 
apakšnomas līgumu ar ilggadējo tirgus slēgtās teritorijas nomnieku. Par aktualitātēm Eiropas 
lielākajā tirgū uz sarunu aicinājām AS “Rīgas centrāltirgus” valdes priekšsēdētāju Andri 
Morozovu.

Centrāltirgus 86. gadadiena  
attīstības un pozitīvu pārmaiņu zīmē

ATTĪSTĪBA

“ Centrāltirgū prioritāte 
vienmēr ir bijusi un būs 
aktīva tirdzniecība ar 
gardiem, svaigiem un 
veselīgiem produktiem. 
Pēc rekonstrukcijas darbu 
paveikšanas tirdzniecība 
noritēs ne vien vizuāli 
pievilcīgākā, bet arī  
ērtākā vidē.

“ Slēgtās teritorijas tirgotāji var rēķināties ar ievērojami zemāku 
nomas maksu. Piesardzīgi rēķinot, nomas maksas samazinājums 
būs vidēji ap 30–50%. 

AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Andris Morozovs

Ar ko jārēķinās esošajiem slēgtās 
teritorijas tirdzniecības vietu 
nomniekiem?

Atbilde uz šo jautājumu sastāv no divām 
daļām. No vienas puses, nomniekiem jārēķi-
nās ar tikpat stingriem noteikumiem un pra-
sībām, pēc kādām strādā atklātās teritorijas 
tirgotāji – sakārtotu preču dokumentāciju, 
identificējamu atbildīgo personu par tirdz-
niecības vietu, pirkuma čeku izsniegšanu 
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     JAU 86 GADUS 

KRĀSAINĀKĀ VIETA PILSĒTĀ – 

                RĪGAS CENTRĀLTIRGUS!

RĪGAS CENTRĀLTIRGUS  
 svin 86. dzimšanas dienu
Pirms 86 gadiem Centrāltirgus atklāšana rīdziniekiem bija liels notikums, tāpēc Rīgas galvenā tirgus dzimšanas 
dienas svinības ik gadu tiek rīkotas, lai atskatītos uz pārmaiņām laika gaitā, uzzinātu ko jaunu par tirgu, 
pateiktos tirgotājiem par sadarbību un pozitīvā atmosfērā piedalītos radošās un jautrību garantējošās aktivitātēs.

Šogad ar radošām aktivitātēm, muzikāliem 
priekšnesumiem, jubilejas cienastu un pārsteiguma 
balvām svinības notiek 9. un 10. novembrī no plkst. 
11.00 līdz 13.00 Centrāltirgus sakņu paviljonā. Pasā-
kumā piedalās arī tirgus talismani Groziņš un Tur-
ziņa, kas ienes prieku ikvienā Centrāltirgus pasāku-
mā un vienmēr labprāt fotografējas kopā ar tirgus 
apmeklētājiem.

Īpašu paldies Centrāltirgus savā dzimšanas dienā 
saka tirgotājiem, novērtējot viņu uzticību un aicinot 
arī turpmāk šeit tirgoties, kopīgi sekmējot Centrāl-
tirgus attīstību un izaugsmi.

9. un 10. novembrī atklātajā teritorijā notiek Mār-
tiņdienas tirdziņš ar amatnieku darbiem un mājra-
žotāju gardumiem. •

 9. novembris 
Saksofonists ZINTIS ŽVARTS
Uztura speciālists KĀRLIS BIRMANIS ar veselī-

go kokteiļu meistarklasi un degustāciju

 10. novembris 
Akordeonists ARKĀDIJS ZIMOVS
Šefpavārs HAVJERS GARSIJA ar svētku zupas 

degustāciju

1925. gada 25. septembrī notika 
Centrāltirgus pamatakmens 
iemūrēšana pie sarkanajām 
noliktavām. Tā laika Rīgas 
pilsētas galva Alfrēds 
Andersons atzina: “Centrālā 
tirgus nepieciešamība sen 
jau jūtama, jo tagadējais 
Daugavmalas tirgus 
neapmierina ne sanitārās, 
nedz arī estētiskās prasības. 
Pašreizējos apstākļos produkti 
bojājas, caur ko milzu vērtības 
iet pazušanā. Ar jaunā tirgus 
izbūvi neērtības patērētājiem 
un zaudējumi tirgotājiem būs 
lielā mērā novērsti.”

1934. gada laikrakstā 
“Dzimtene” ziņots, ka no 
Centrāltirgus tirgotāju 
aprindām nākuši vairāki 
ievērojami kultūras darbinieki. 
Izrādās, arī Nacionālās operas 
dziedātājs baritons Jānis 
Kornets vakaros dziedājis 
raksturlomas operā, bet pa 
dienu Centrāltirgū pārdevis 
sviestu un sieru.

1930. gada 26. septembrī 
sevišķa pilsētas valdes 
komisija pieņēma jauno ielu 
dzelzceļa (tramvaja) līnijas 
loku ap Centrāltirgu, sākot no 
Maskavas ielas līdz  
13. janvāra ielai.

1937. gadā Zemkopības minis-
trija ieteica popularizēt plašāku 
zivju produktu patēriņu, lai 
varētu vairāk gaļas produktu 
novirzīt eksportam, kas tolaik 
bijis ļoti izdevīgs. Kā pasākumi 
šīs iniciatīvas atbalstam tika 
minētas Latvijas piensaim-
niecības centrālās savienības 
piena restorānos rīkotās “zivju 
ēdienu dienas” un Latvijas zvej-
nieku kooperatīvu savienības 
“Zvejnieks” jaunatklātā plašā 
sīktirdzniecības pārdotava 
Centrāltirgus zivju paviljonā, 
kur pircējiem bagātīgā izvēlē 
piedāvāti zivju produkti un 
jauns pakalpojums – izvēlēto 
zivju tīrīšana.

1930. gada 1. novembrī 
Rīgas pilsētas valde 
iepazīstināja valsts augstākās 
amatpersonas, tostarp valsts 
prezidentu Albertu Kviesi 
ar kundzi, ar jauno Rīgas 
Centrāltirgu, tā apskates vizīte 
ilga veselu stundu un pēc tam 
augstie viesi iestiprinājās zivju 
paviljonā, kur tiem bijis servēts 
bagātīgs brokastu galds.

1938. gadā, lai uzlabotu 
sanitāro drošību un gaļas 
tīrību, gaļas pieņemšanas 
laiku noteica no plkst. 20.00 
(iepriekš pieņemšanu sāka 
14.00) līdz 5.30 rītā. Šai laikā 
katru dienu svērējiem bija 
jāpieņem un jānosver ap 
1600 cūku, 300 liellopu, 
1000 teļu.

1930. gada 2. novembrī notika 
jaunā Rīgas Centrāltirgus 
garīgās iesvētīšanas akts. 
Svētku uzrunu teica profesors 
Voldemārs Maldonis, un 
sapulcējušies orķestra 
pavadījumā nodziedāja 
korāli. Vēlāk tirdzinieki un 
iesvētīšanas dalībnieki ar 
pilsētas galvu Ādamu Krieviņu 
priekšgalā devās apskatīt 
jaunās grandiozās celtnes.

1939. gadā Centrāltirgū bija 
iekārtotas 1050 tirdzniecības 
vietas, bet gada laikā no 
pajūgiem tirgojušies arī 57 000 
uzbraucēji. Uzbraucēju ērtībām 
izbūvēta liela nojume un zirgu 
novietošanai īpaša “zirgu 
viesnīca” ar 200 vietām.

1936. gadā Centrāltirgus II 
un III paviljonā (mūsdienās 
gastronomijas un sakņu 
paviljoni) apmeklētāju un 
tirgotāju ērtībām pilsētas 
tirdzniecības valde ierīkoja 
atsevišķas telpas sīkpaku un 
preču uzglabāšanai. Glabāšanā 
ņēma kastes, maisus un 
saiņus izmērā līdz 1 m2. Maksa 
par paku līdz 1/2 m2 bija 
noteikta 5 santīmi, par lielāku – 
10 santīmi.

1941.–1944. gadā pašreizējos 
zivju un sakņu paviljonos 
izvietoja vācu kara tehnikas 
darbnīcas.

Nepieciešamība pēc jauna pārtikas tirgus 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 pārtikas tirgus celtniecību. Līdz tā atklāšanai 
pagāja astoņi gadi. Kopš atklāšanas, nu jau devīto gadu desmitu te ik dienu skan tirgotāju 
aicinošais “Lūdzu! Nogaršojiet!” un pircēju gandarījuma pilnais “Paldies!”, kad noskatīts un 
pirkumu sainī ielikts meklētais gardums svētku mielastam vai ikdienas maltītei.

Košs, krāsains un daudzveidīgs ir ne vien Centrāltirgū iegādājamo dārzeņu un augļu 
klāsts, bet arī tā vēsture. Vai zinājāt, ka … •

1949. gadā Centrāltirgu 
pārdēvēja par Centrālo kolhozu 
tirgu, ko tā laika prese slavēja 
kā labāko tirgu visā Padomju 
Savienībā.

1983. gada 18. oktobrī 
Centrāltirgus paviljonu 
komplekss tika pasludināts 
par valsts nozīmes kultūras 
pieminekli.

1925

1934 1936

1930

1937

1930

1938

1930 1939 19491941 1983

Koši notikumi Centrāltirgus vēsturē

Centrāltirgus jubilejas monēta turpmāk apskatāma ikvienam
Pērn, atzīmējot Rīgas Centrāltirgus dibināšanas 85. gadadienu, tika izlieta Centrāltirgus jubilejas monēta, kuras tapšanā tika iz-

mantotas neskaitāmi daudzas mazas monētas, ko šīs ieceres īstenošanai ziedoja tirgus apmeklētāji. Aicinājumam iesaistīties jubile-
jas monētas  tapšanā atsaucās daudzi jo daudzi – gan vietējie rīdzinieki, gan ceļotāji, kas tirgu aplūkot ieradušies teju no visas plašās 
pasaules. Ar īpaši brangu monētu dāvinājumu pievienojās divu Rīgas bērnudārzu kolektīvi un audzēkņi.

Šī gada svinībās, atzīmējot Centrāltirgus 86. gadadienu, īpašā jubilejas monēta tiks svinīgi atklāta un turpmāk tā būs pieejama 
apskatei ikvienam tirgus apmeklētājam Centrāltirgus sakņu paviljonā.

Jubilejas monētā iekausētas monētas ne vien no Latvijas un Eiropas, bet arī tālākām zemēm, piemēram, Amerikas Savienotajām 
Valstīm, Indijas, Meksikas un Āfrikas. Turklāt senākās monētas datētas ar 1926. gadu – laiku, kad centrāltirgus vēl tika būvēts. Mo-
nētu veidoja tēlnieks, Latvijas mākslas akadēmijas pasniedzējs Kārlis Alainis.

Laipni aicinām nākamajās Centrāltirgus apmeklējuma reizēs aplūkot mūsu visu kopīgi veidoto jubilejas monētu! •

Vēstures fotogrāfijas no Rīgas Vēstures un 
kuģniecības muzeja krājuma
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Cik bieži tu iepērcies Centrāltirgū?
Gandrīz katru otro dienu, precīzāk, 

rītu. Iepērkos parasti ļoti ātri, jo jau zinu 
pārdevējus, pie kuriem kuras zivis var ie-
gādāties. Bet ik pa laikam iegriežos arī 
sakņu paviljonā, jo te viss ir tik skaisti iz-
likts un sakārtots. Tad paķeru arī dārze-
ņus, ne tikai zivtiņas.

Vai iepērcies tikai darba vajadzībām?
Gan darbam, gan arī privātām vajadzī-

bām. Visbiežāk ir tā, ka atnāku pēc zivīm 
darbam, bet ieraugu kaut ko uzrunājošu, kā 
nav ēdienkartē, tad nopērku to sev.

Saprotu, ka restorānam zivis jums 
arī piegādā. Pēc kā tomēr pati nāc uz 
Centrāltirgu?

Nāku pēc vietējām zivīm, jo noķertie lomi 
tiek piegādāti tieši Centrāltirgum. Tad visi, 
kas vēlas vietējās zivis, tajā skaitā arī mūsu 
restorāns, nāk pēc tām uz zivju paviljonu. 
Mēs te pērkam butes, mencas. Mūsu ēdien-
kartē ir tāds ēdiens fish & chips, ko gatavo 
no mencas. Un ne jau no jebkādas mencas 
– tai jābūt ļoti svaigai un stingrai. Mēs ilgi 
meklējām piemērotu mencu, un atradām to 
pie viena piegādātāja tieši šeit, Centrāltirgus 
zivju paviljonā. Piedāvājam arī ķilavmaizī-

tes, un arī to gatavošanā esam izmēģināju-
ši daudzas, līdz atradām tādas, kas vislabāk 
der pēc garšas. Viens no ēdieniem, kas ļoti 
patīk tūristiem, ir “Tētuka siļķe”. Tajā ir siļ-
ķe un biezpiens, un Centrāltirgū atradām 
piemērotu siļķi, kas nav pārāk sāļa un pārāk 
etiķaina.

Tad jau liela daļa “Zivju letes” sortimenta 
top no Centrāltirgū pirktām zivīm?

Jā, gandrīz puse. Ēdienkartē mums ir po-
zīcija “dienas zivs” (catch of the day). To pa-
rasti izvēlos zivju paviljonā. Atnāku un ska-
tos, vai ir kādas simpātiskas zivtiņas, kas nav 
pārāk lielas un ir piemērotas cepšanai krās-
nī veselā veidā. Ik pa laikam tā ir palija vai 
forele.

Vai atceries savu pirmo iespaidu par 
Centrāltirgu?

Jā, tolaik es biju pavisam maziņa, un nācu 
uz tirgu kopā ar vecākiem. Un man bija bail, 
jo angāri šķita tik lieli un cilvēku bija tik 
daudz. Es nevarēju saprast, kādēļ jābūvē tik 
augstas ēkas, ja pati tirdzniecība norisinās 
tik zemu. Tad vēl gaļas paviljons ar izlikta-
jām cūku galvām. Brrrr...

Un kādas sajūtas ir šobrīd?
Es esmu burtiski iemīlējusies zivju pa-

viljonā. Es pat savā instagramā rakstīju, ka 
mans sapnis pēc aiziešanas pensijā ir strādāt 

zivju paviljonā. Jo man patiešām patīk tas 
zivju aromāts, kas daudziem riebjas. Man – 
tieši otrādi. Man ļoti patīk dažādu zivju iz-
skats un, protams, tās arī ļoti garšo.

Vai esi pamanījusi kādas pārmaiņas, kas 
kopš tavas bērnības notikušas tirgū?

Tirgus ir izmainījies. Man šķiet, tas piln-
veidojas, kļūst arvien sakārtotāks. Prieks, 
ka rodas arvien vairāk mazo restorāniņu un 
vietu, kur var iedzert glāzi vīna vai alus, kā 
tirgos citviet Eiropā.

Vai ir nācies būt tirgos arī citviet pasaulē?
Katrā valstī, kuru es apmeklēju, viens no 

obligātajiem punktiem ir apskatīties, kāds 
viņiem ir tirgus. Protams, Rīgas Centrāl-
tirgus ir un paliek visiespaidīgākais izmēru 
ziņā un visinteresantākais arhitektūras ziņā. 
No citviet redzētajiem atmiņā palicis mazais 
tirdziņš Venēcijā, kas darbojas vien dažas 
stundas. kad zivenieki no rīta atved svaigas 
zivis un līdz pulksten vieniem viņiem viss ir 
jāpārdod. Šķiet, ka tur notiek pavisam cita – 
sava dzīve. Viss notiek ļoti, ļoti ātri. Piemē-
ram, tu parādi uz kādu zivi vai kalmāru, vai 
astoņkāji, un tad tas tiek ietīts, padots nāka-
majam, kas tavā acu priekšā neticamā ātru-
mā ar diviem trim griezieniem to iztīra. Sa-
jūta, ka zivs ir tikko izcelta no jūras, un tu jau 
vari to paņemt un pagatavot. •

Kādēļ ir rakstīts, ka Centrāltirgus strādā līdz 18:00, ja es ierodos zivju paviljonā un 
17:29 visas svaigās zivis ir jau novāktas?

AS “Rīgas Centrāltirgus” ir nekustamā īpašuma apsaimniekotājs un tirdzniecības vietu 
iznomātājs. Atbilstoši AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes lēmumam visos paviljonos un tiešā 
apsaimniekošanā esošajās teritorijās ir noteikts darba laiks. Tas ir laiks, kad telpas un teri-
torija ir atvērta tirdzniecības procesam. Tomēr vēršam pircēju ievērību uz tirgus specifiku, 
ka katrs tirgotājs savu darbu organizē atbilstoši savām iespējām un preču apjomam. Tirgo-
tājam ir iespēja beigt darbu ātrāk, ja iztirgota visa produkcija. 

Tātad AS „Rīgas Centrāltirgus” nodrošina, ka zivju paviljons apmeklētājiem būs atvērts 
līdz plkst. 18:00, taču pastāv iespēja, ka kāds no jūsu iecienīto zivju tirgotājiem visu produk-
ciju ir pārdevis un beidzis darbu, piemēram, plkst. 17:00. •

IEPĒRKAS CENTRĀLTIRGŪ

JŪS JAUTĀJAT

JEVGĒNIJA ĻISICINA: 
	 Esmu	iemīlējusies	zivju	paviljonā

Uzdod  

sev interesējošo  

jautājumu: 

tirgus@rct.lv

Labākā vieta svaigu zivju un gaļas iegādei
Ulrika H. Centrāltirgu apmeklēja 2016. gada septembrī
Ja jūs Rīgā meklējat kvalitatīvu gaļu un zivis par saprātīgu cenu, tad šī ir īstā vieta, kurp 

doties. Ārvalstu viesiem tā ir arī laba vieta īsai ekskursijai, jo Centrāltirgus ir vēsturiska 
vieta.

Te ir viss
Gayle R. no Grīnvilas, Ziemeļkarolīnas Centrāltirgu apmeklēja 2016. gada septembrī
Šajā milzīgajā tirgū ir viss. Sākumā ieraudzīju galdu rindu ar lētiem apģērbiem, un biju 

diezgan vīlies. Taču tad sekoja svaigu ziedu kiosku rinda, tālāk svaigi augļi un dārzeņi, un 
ēkas, kurās tirgo sieru, maizi, gaļu un zivis. Kaut manā pilsētā būtu iespējams šādi iepirk-
ties! Šī ir īstā Rīga, kur ne katrs zina angļu valodu. Noteikti jāredz!

ĪSTA tirgus pieredze
pesti13, no Herefordas, Apvienotās Karalistes Centrāltirgu apmeklēja 2016. gada septembrī
Mēs esam bijuši daudzos tā saucamajos “jaunās ēras” pārtikas tirgos Eiropā, bet Rīgas 

tirgus ir viens no senākajiem un lielākajiem. Tirgus sastāv no četriem Pirmā Pasaules kara 
cepelīnu angāriem un vienas lielākas halles, kā arī milzīgas āra teritorijas. Tas patiesi ir mil-
zīgs! Bet iespējams, labākais ir tas, ka tas nav pilnīgi moderns, tādēļ nav pilns ar īpaši mo-
dernām kafejnīcām un uz tūristiem orientētiem veikaliņiem ar paaugstinātām cenām – viss 
ir patiesi saprātīgās cenās. 

Lielu daļu pārtikas gatavošanai savā kempinga furgoniņā mēs iegādājāmies tieši šeit, teju 
par baltu velti, turklāt varējām iepirkties kopā ar vietējiem latviešiem, kas veica ikdienas 
pirkumus. Šeit iespējams iegādāties burtiski visu! Apbrīnojams pat, ja vienkārši dodies turp 
pastaigāties. Tas patiesi ir jāapmeklē, esot Rīgā. •

PAR MUMS STĀSTA

Augstskolā studējusi ekonomiku, tomēr pēc absolvēšanas nav varējusi pretoties savam patiesajam 
aicinājumam – ēst gatavošanai. Jevgēnija Ļisicina ar radošu izdomu un patiesu mīlestību pret 
darāmo gatavo gardus jo gardus zivju ēdienus restorānā “Zivju lete” un gardākās zivtiņas atrod 
Centrāltirgus zivju paviljonā.
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Pastāstiet par ceļu līdz savas maizes 
ceptuves izveidošanai.

Zināšanas par maizi es apguvu prak-
sē. Man ir bijusi tā iespēja strādāt ar Latvi-
jas Universitātes profesoru Hariju Žīguru, 
kas ir viens no zinošākajiem cilvēkiem mai-
zes nozarē. Viņš man daudz iemācīja, node-
va meistara zināšanas un tādus knifiņus par 
maizi, ko skolā neviens neiemācīs. Pirms 
“Svētes maizes” izveidošanas es septiņpad-
smit gadus strādāju ar maizi citā uzņēmu-
mā, biju arī atvēris picēriju Rīgā “Makss un 
Morics”, kas joprojām darbojas. Picu cepša-
na bija veiksmīgs bizness, tomēr nebija mana 
sirdslieta. Sirdslieta man ir maizes cepšana, 
tādēļ nolēmu esošo uzņēmumu pārdot un 
veidot maizes ceptuvi. 

Sanācām kopā ar partneri Valdi Simsonu 
un nodibinājām SIA “Svētes maize”. Svētē 
izveidojām ceptuvi ar kārtīgu malkas krāsni. 
Maizes krāsnij pamati ir gandrīz kā mājai, 
tādēļ mums bija būtiski, lai ceptuve atrastos 
pašu, nevis nomātās telpās. Krāsns pēc uz-
mūrēšanas kalpo kādus astoņus līdz desmit 
gadus, un to nevar pārvest uz citu vietu.

Kāds ir jūsu sortiments?
Pirmie divi produkti mums bija pilngrau-

du rupjmaize un sēklu maize. Tagad sorti-
ments ir kļuvis plašs – divpadsmit veidu, arī 
cepumu veidi jau ir kādi divpadsmit, ir arī 
kēksi, plātsmaizes, smalkmaizītes. Reaģē-
jot uz pircēju pieprasījumu, maļam un pie-
dāvājam arī bioloģiskos miltus – gan ierasto 
graudu, gan arī griķu un zirņu.

Maizi cepam īstā malkas krāsnī, kurā sa-
tilpst 10 lielie 8-kilogramīgie rupjmaizes ku-
kuļi vai 25 sēklu maizes kukuļi – katrs 3 ki-
logramus smags. Veclaiku malkas krāsns ir 
vislabākā maizes cepšanai. Tās sienas ir 40 

cm biezas, kārtīgi uzsilst un dod ļoti lielu 
karstuma jaudu. Lielajā temperatūrā veido-
jas pilnīgi citas garšas īpašības, jo īpaši ru-
dzu maizei. Var malkas krāsnī un elektriska-
jā cept vienu un to pašu mīklu, bet rezultātā 
būs divas pilnīgi atšķirīgas maizes. 

Ko nozīmē bioloģisks produkts?
Kā bioloģisku ir iespējams sertificēt tikai 

tādu produktu, kas ražots no izejvielām, ku-
ras nav ķīmiski apstrādātas ne audzēšanas, 
ne arī ražošanas procesā. Tikai tad var teikt, 
ka produkts ir labs un nekaitīgs. Sevišķi sva-
rīgi tas ir pilngraudu produktiem, jo graudus 
miglo, arī pirms ražas novākšanas. Tas viss 
paliek uz grauda apvalka, un nekur nepazūd, 
arī lietojot uzturā. Tādēļ es nopietni iesaku 
uzturam izvēlēties tikai bioloģiski audzētus 
pilngraudu produktus un klijas. 

Kā izvēlaties izejvielas Svētes maizes 
produktiem?

Kritēriji ir bioloģiski sertificētas izejvie-
las, to Latvijas izcelsme, kvalitāte un tikai 
tad seko cena. Visu, ko varam iegādāties 
Latvijā, pērkam no vietējiem piegādātājiem. 
Miltus un attīrītus graudus – no Jelgavas 
dzirnavām. Tomēr, ja gribam radīt savu īpa-
šo maizi, tad vajadzīgi arī savi milti. Piln-
graudu miltus rupjmaizei mēs maļam paši 
savās akmens dzirnavās no veseliem grau-
diem. Neesmu drošs, ka mūsdienās kādas 
lielās dzirnavas piedāvā simtprocentīgus 
pilngraudu miltus, jo tad jābūt samaltam vi-
sam graudam pilnībā. Tomēr lielās dzirna-
vas atsijā nost dīglīšus un graudu apvalkus.

Cik daudz no izejvielām tiek pirktas tepat 
Latvijā?

Arvien vairāk, jo bioloģiskā nozare kā 
tāda attīstās. Piemēram, pirms septiņiem 
gadiem bioloģiskie produkti Latvijā tikpat 

kā nebija pieejami. Miltus es vedu no Zvied-
rijas, sviestu pirku Itālijā, bioloģiskās olas 
pirkām Lietuvā; tagad jau vairākas saimnie-
cības tepat Latvijā piedāvā. Mums ir vieno-
šanās ar bioloģisko saimniecību “Salenieki”, 
kas audzē ķirbjus bērnu biezenīšiem “Rū-
dolfs”, ka viņi audzēs īpašus sēklu ķirbjus, 
lai mums būtu vietējās ķirbju sēklas. No ār-
zemēm iepērkam tikai to, ko nevaram iegā-
dāties tepat – sāli, cukuru, žāvētos augļus un 
sēklas.

Kur ir iespējams iegādāties Svētes maizi?
Svētes maizes produkciju var iegādāties 

atsevišķos lielveikalos un eko veikaliņos, bet 
visplašākais klāsts ir pašā maiznīcā un Cen-
trāltirgus stendā. Stends darbojas jau trīs-
arpus gadus, tam izveidojies savs pastāvīgo 
pircēju loks. Stends darbojas arī kā spec-
pasūtījumu piegādes un saņemšanas vieta 
Rīgā. Sākot tirdzniecību, bija ļoti grūti da-
būt klientus uz šo paviljona malu. Rīkojām 
degustācijas, stāstījām par maizi – tā iepa-
zīstinājām ar sevi. Pozitīvi, ka pie mums pēc 
maizes nāk no daudzām kafejnīcām un res-
torāniem, kam nav nepieciešami lieli apjo-
mi, tādēļ nav izdevīgi piegādāt, bet viņi paši 
šeit var ērti atnākt un nopirkt nepieciešamo.

Kādēļ par savu pieturpunktu Rīgā 
izvēlējāties tieši Centrāltirgu?

Tādēļ, ka man iepatikās sakņu paviljons. 
Līdzīgā stilā ir veidots Budapeštas tirgus Un-
gārijā, arī smalks tirgus. Liels prieks, ka arī 
gastronomijas paviljons šobrīd tiek remon-
tēts, jo līdz šim tas bija bēdīgā stāvoklī. Lē-
nām viss sakārtojas. Sakņu paviljons, pie-
mēram, ir ļoti skaists. Esmu pamanījis, ka 
Rīgā mūsu klientiem ir spēcīgi stereotipi par 
Centrāltirgu, viņi te nenāk ikdienā iepirk-
ties. Tad es vienmēr saku, lai atnāk uz sakņu 
paviljonu un paskatās. Pēc tam nevienu slik-
tu atsauksmi neesmu dzirdējis, jo viss taču ir 
ļoti zolīdi, šis paviljons ir ekselents. Vietās, 
kur apsaimniekošanu pārņem pats Centrāl-
tirgus, ir kārtība.

Kas ir jūsu klientu loks?
Liela daļa ir vecāka gadagājuma cilvē-

ki, kam ir izpratne par produktu vērtību un 
kvalitāti. Cilvēki, kas novērtē Latvijas pro-

duktu un domā par veselību. Tā kā mūsu 
produkcijas klāsts gandrīz par 100 procen-
tiem sastāv no bioloģiskiem, bioloģiski ser-
tificētiem produktiem, nāk arī bērnu mā-
miņas, kas ir iecienījušas gan maizi, gan 
miltus. Dažādie milti der gadījumos, ja bēr-
nam ir kāda alerģija. Pirmdienās un otrdie-
nās mums ir iepriekšējā nedēļā ceptā maize 
ar 15% atlaidi, tai atkal ir savs klientu loks, 
kas novērtē iespēju iegādāties maizi lētāk.

Vai pieņēmums, ka ēst bioloģisko 
produkciju ir dārgi, atbilst patiesībai?

Man ir trīs bērni, kas, protams, ēd mūsu 
pašu cepto maizi, bet kādreiz nopērk arī 
citu. Tad viņi to 300 gramu kukulīti arī 
noēd vienā reizē, bet mūsu baltmaizi, kas 
ir ilgstoši ar dabīgu ieraugu raudzēta, viņi 
apēd pāris šķēles un ir paēduši. Ātri rau-
dzētā “uzpūstā” maize izskatās labi, apjoms 
ir liels, bet uzturvērtība tai nav augsta. 
Rupjmaizei tas ir ļoti izteikti! To nodroši-
na dabīgais ieraugs un ilgstošā raudzēša-
na – pakāpeniski veidojas vitamīni, amino-
skābes un citas vielas, proti, uzturvērtība. 
Secinājums ir vienkāršs – par bioloģiskās 
maizes kukulīti jūs samaksājat vairāk, bet 
jūs apēdīsiet mazāk, jo šai maizei ir pavi-
sam cita uzturvērtība un sāts. 

Un grūtākais jūsu darbā?
Grūtākais ir administratīvais slogs. Mēs 

nevaram saņemt bioloģiskā ražotāja serti-
fikāciju visai ceptuvei, mums ir jāsertificē 
katrs produkts atsevišķi. Katram vajag teh-
noloģisko līniju, dokumentāciju, laiku to de-
monstrēt pārraugošajām iestādēm. To laiku, 
ko paņem darbs ar dokumentāciju, es daudz 
labprātāk veltītu maizes cepšanai, izejvielu 
meklēšanai, darbam pie kvalitātes un darbi-
nieku apmācīšanas.

Un kas sagādā lielāko gandarījumu?
Katram cilvēkam patīk radīt kaut ko, 

kas ir citiem noderīgs, patīkams, vērtīgs. 
Man gandarījumu sagādā labās atsauksmes 
par maizi. Priecājos, ka cilvēki Svētes mai-
zi mēdz pasniegt kā dāvanu. Lielākoties jau 
dāvinām mantas, bet pie mums cilvēki pasū-
ta mazāka izmēra un dažādu formu kukuļus 
un tos pasniedz kā dāvanu. •

TUVPLĀNI 	Svētes	maize	–	 
	 	 	 stāsts	par	rūpīgu	at tieksmi

“  Par bioloģiskās maizes 
kukulīti jūs samaksājat 
vairāk, bet jūs apēdīsiet 
mazāk, jo šai maizei ir 
pavisam cita uzturvērtība 
un sāts.

Svētes maizes stāsts ir par darba un sirdslietas satikšanos vienuviet. Maizes meistara Jāņa Dāvida 
izauklēta ideja par maizes ceptuvi, kurā izmanto tikai dabīgus un bioloģiski audzētus produktus. 
Pievienojoties domubiedram Valdim Simsonam, nu jau pirms piecarpus gadiem tapa SIA 
“Svētes maize”. Par Svētes maizi un bioloģiskā uztura nozīmi runājām ar maizniekmeistaru Jāni 
Dāvidu.
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BREKŠA KROKETES AR LATGALES SALĀTIEM

Svētku reizēs pieņemts sevi un viesus 
iepriecināt ar kādu našķi. Mūsu jubilejas 
mēnesī piedāvājam ieskatu Centrāltirgus 
sakņu paviljonā nopērkamo kārumu klāstā. 
Gardumus meklējiet “Svētes maizes” un 
Austrumu saldumu stendos.

RECEPTE	Svētes	maize	–	 
	 	 	 stāsts	par	rūpīgu	at tieksmi NEPIECIEŠAMIE PRODUKTI  

2 PERSONĀM

Brekša maltā gaļa 200 g
Zaļumu sviests 2 ēd. k.
Olas 2 gab.
Rīvmaize panēšanai
Gurķi 2 gab.
Mazi sīpoli 2 gab.
Ķiploks 3 daiviņas
Dilles
Etiķis
Pipari
Sāls
Pūdercukurs
Olīveļļa, eļļa fritēšanai
Skābais krējums

PAGATAVOŠANA

Brekša maltajai gaļai pievieno sakapātus sīpolus, ķiplokus, dilles, sāli un 
piparus pēc garšas. Visu samīca viendabīgā masā. Tad veido kroketes. Krokešu 
masā pa vidu pilda iepriekš sagatavotu zaļumu sviestu un aizveltnē tās ciet. 
Tad kroketes panē iepriekš sakultā olā, pēc tam rīvmaizē un šo darbību atkārto 
divas reizes. Pirms pasniegšanas bumbiņas cep lielā eļļas daudzumā 170 grādu 
temperatūrā apmēram 3 līdz 4 minūtes, līdz zivs gatava un rīvmaize zeltaini 
brūna.

Uz rīves sarīvē gurķi un sīpolu, pievieno sakapātu ķiploku un dilles. Pievieno 
sāli, piparus, pūdercukuru, etiķi un olīveļļu pēc garšas. Visu samaisa, vismaz 
1 stundu ļauj salātiem iemarinēties. •

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

ATRADUMI

Čak-čak
Austrumu saldumu cienītājiem tagad 

piee jams uzbeku saldums – Čak-čak. Tas sa-
stāv no eļļā fritētiem olu mīklas gabaliņiem 
medus-cukura sīrupā, kas garnēti ar melna-
jām rozīnēm un valriekstiem. 

 Cena: 12,50 Eur par kg 

Bio sēklu cepumi
Pilnībā no bioloģiski audzētām un ra-

žotām izejvielām veidotie sēklu cepumi 
būs vienlaikus gards un vērtīgs kārums. 
Tapuši pēc maizniekmeistara Jāņa Dāvida 
receptes.

 Cena: 3,51 Eur par 135 g 

Cepumi “Kafijas 
pupiņas”

Nelieli un glīti cepumi ar patīkamu kafi-
jas un šokolādes garšu, turklāt bioloģiski ser-
tificēti. Kā visi Svētes maizes produkti, arī šie 
cepumi ir rūpīga roku darba auglis.

 Cena: 3,51 par 125 g 

Mafini
Tepat uz vietas, sakņu paviljona Austru-

mu saldumu stendā top gardi kēksiņi jeb 
mafini. Pieejami dažādi garšu varianti – kla-
siskie, šokolādes, kā arī mafini ar vārītā krē-
ma pildījumu.

 Cena: 0,55- 0,65 Eur par 1 gab. 

Riekstiņi
Kārums ar saldu un nedaudz nostalģisku 

bērnības garšu steidzīgajiem pilsētniekiem, 
kas ēdienu izgaršo arī ar prātu.

 Cena: 0,40 Eur par 1 gab. 

Zaļā un Bordo karotīte  – 
vietējā izcelsme un 
augstākā kvalitāte
Daudzi noteikti būs pamanījuši dažādas zīmes uz produktu iepakojuma, kas patērētājiem 
norāda uz šiem produktiem raksturīgām īpašībām. Bet vai mēs šīs zīmes pazīstam un zinām, 
ko tās simbolizē? Šoreiz aplūkosim divas no tām – Zaļo un Bordo karotīti, kuras ir vienīgās, kas 
ietilpst Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā.

Zaļās karotītes logo uz atsevišķu pārtikas produktu etiķetēm varam atrast jau gandrīz 10 
gadus – tā ir viena no senākajām un noteikti arī atpazīstamākajām kvalitātes zīmēm. Tā ap-
liecina, ka šis produkts tiek ražots no Latvijā audzētām un iegūtām izejvielām, nesatur ģenē-
tiski modificētus organismus (ĢMO), atbilst paaugstinātas kvalitātes prasībām, kā arī pro-
dukta ražošana notiek tepat pie mums. 

Pirms pāris gadiem Zaļajai karotītei piebiedrojās vēl viena – Bordo karotīte. Līdzīgi kā 
Zaļā, arī Bordo karotīte rotā tos produktus, kuru pilns ražošanas cikls notiek Latvijā, kuri 
nesatur ĢMO un atbilst paaugstinātas kvalitātes prasībām. Vienīgā atšķirība – Bordo karo-
tīšu produktu ražošanā var izmantot ievestās izejvielas, kas atbilst paaugstinātas kvalitātes 
prasībām. Šāds kritērijs tika ieviests, jo daudzas izejvielas Latvijā netiek audzētas vai arī tām 
ir izteikta sezonalitāte. Piemēram, Latvijā netiek audzētas kakao pupiņas, taču mēs ražojam 
ļoti garšīgu un kvalitatīvu šokolādi. 

„Zaļās un Bordo ka-
rotītes kvalitātes zīmes 
kliedē būtiskākās pircēju 
šaubas – ar karotītēm mar-
ķētie produkti ir ražoti te-
pat Latvijā un to kvalitāte 
tiek regulāri uzraudzīta, 
lai atbilstu visaugstāka-
jiem standartiem. Turklāt 
Zaļās un Bordo karotītes 
produktiem nepiešķir uz 
mūžu – lai kvalitātes zīmi 
nezaudētu, atbilstība pa-
augstinātas kvalitātes kri-
tērijiem ir jāapliecina re-
gulāri. Vietējā izcelsme un 
augstā kvalitāte ir galve-
nās īpašības, kuras patērē-
tāji saista ar Zaļās un Bor-
do karotītes produktiem,” 
skaidro Latvijas Pārtikas 
uzņēmumu federācijas va-
dītāja Ināra Šure.

Kopumā tās ir pie-
šķirtas vairāk nekā 550 
dažādiem produktiem – 
pienam, sieram, maizei, 
dārzeņiem, gaļai, medum, 
dzērieniem u.c. •
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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. AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Andris Morozovs atbild uz žurnālistu 
jautājumiem par Centrāltirgus slēgtās teritorijas turpmāko apsaimniekošanas kārtību. 
20.10.2016.

2. Bavārijas tautas mūzikas ansambļa “Die 4 jungen Hinterberger Musikanten” koncerts 
sakņu paviljonā. 02.10.2016. Foto: Vācijas vēstniecība Latvijā.

3. Centrāltirgus plašo produktu klāstu novērtē arī grupas “Musiqq” dziesmu autors un 
solists Marats Ogļezņevs un viņa kundze. 20.10.2016.

4. Sakņu paviljonā nopērkams Latvijā audzēts savdabīgs adatains dārzenis – kivano, kas 
garšas ziņā līdzinās gurķim, bet interesantās ārienes dēļ nereti tiek izmantots kā telpas 
dekora elements.

5. Veselīgu kārumu meklētājiem ik rudeni Centrāltirgū pieejami rieksti.
6. “Die 4 jungen Hinterberger Musikanten” koncerts sakņu paviljonā. 02.10.2016.  

Foto: Vācijas vēstniecība Latvijā.
7. Centrāltirgus atklātās teritorijas seguma rekonstrukcija – rit laukuma sagatavošana bruģa 

klāšanai. 20.10.2016.
8. Gardās, ar C vitamīnu bagātās, par superogām sauktās dzērvenes gada aukstajos mēnešos 

kļūst par vienu no iecienītākajiem pirkumiem Centrāltirgū.
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