
 2016. gada 24., 25., 26. un 
31. decembrī par stundu saīsināts darba 
laiks Centrāltirgus atklātajā teritorijā, 
kā arī sakņu, zivju, piena un gaļas 
paviljonos. Tie atvērti līdz 17.00.

 2017. gada 1.janvārī sakņu, zivju, 
piena un gaļas paviljoni būs slēgti. 
Atklātā teritorija strādās no 7.00 līdz 
17.00. 

 Zemnieku tirgus un Zemnieku 
diennakts tirgus Gaiziņa ielā, Nakts 
puķu tirgus Pūpolu ielā slēgts no 
2016. gada 31. decembra. Tirdzniecība 
atsāksies 2017. gada 2. janvārī. 

CENTRĀLTIRGUS
VĒSTIS
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Ziemassvētku pasākumi

dāvanas, ko varat iegādāties 
Rīgas Centrāltirgū   5. lpp 

Gardas, 
oriģinālas un mīļas

Centrāltirgus košāko 
notikumu apskats   2. lpp 

2016. gada



Atskatoties 
uz 2016. gadu

Novembrī Rīgas Centrāltirgus svinēja savu  
86. gadadienu. Droši var apgalvot, ka šis gads ir 

bijis notikumiem bagāts, krāsains un cerību pilns 
par labāku, sakārtotāku, skaistāku, kā arī ar 

tirgotājiem un pircējiem bagātāku Rīgas 
Centrāltirgus nākotni.
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Jau 5. gadu TripAdvisor sertifikāts
TripAdvisor Izcilības sertifikātu Rīgas 

Centrāltirgus saņēma arī 2016. gadā, 
jo šejienes īpašo atmosfēru, unikālo 

arhitektūru un piedāvāto pakalpojumu 
kvalitāti portālā TripAdvisor augstu 

novērtējuši ārvalstu apmeklētāji. Nemainīgi 
augstais novērtējums atnesis Rīgas 

Centrāltirgum piekto Izcilības sertifikātu 
piecu gadu laikā.

Salonam “Saulgrieze” – 5 gadi
Pirms pieciem gadiem – 4. martā 

Rīgas Centrāltirgus sakņu paviljonā tika 
atklāts salons “Saulgrieze” – pirmais 

veikals Latvijā, kur nopērkami cilvēku ar 
invaliditāti darinātie rokdarbi.

Āgenskalna tirgus atkal RCT 
apsaimniekošanā

Aizvadītos 20 gadus Āgenskalna tir-
gus bija nodots nomnieku apsaimnieko-
šanā un AS “Rīgas Centrāltirgus” neie-

jaucās nomnieka kompetencē ne saistībā 
ar apsaimniekošanu un infrastruktūras 
uzturēšanu, ne tirdzniecības organizē-
šanu. Konstatējot nomnieka līgumsais-

tību nepienācīgu izpildi, par Āgenskalna 
tirgus apsaimniekotāju kopš 2016. gada 
1. aprīļa kļuva AS “Rīgas Centrāltirgus”, 
kas uzsācis darbu pie kvalitātes standar-

tu ieviešanas tirdzniecības procesā, kā arī 
teritorijas un ēku sakārtošanas.

Jauni saulessargi
Aktīvās tirdzniecības sezonas 

sākumu Rīgas Centrāltirgus atklātajā 
teritorijā sagaidīja ar 250 jauniem, 

vizuāli pievilcīgiem un funkcionāliem 
saulessargiem, kas izgatavoti no sevišķi 

izturīga, mitrumnoturīga un saules starus 
aizturoša materiāla.

3 fotoizstādes
Jūnijā Rīgas Centrāltirgus sakņu 

paviljonā bija apskatāmas divas ceļojošas 
starptautiskas fotoizstādes – “Pārtika – 

ilgtspējīgs skatījums” un 
“Cieņpilna Dzīve Visiem”.

Savukārt augustā un septembrī turpat 
bija aplūkojama fotoizstāde “Centrāltirgus. 

Iesakņojies”. Paviljonā tika izstādītas 
vēstures foto liecības no Rīgas vēstures 

un kuģniecības muzeja krājuma 
un mūslaiku tirgus dzīves 

kadri fotogrāfa Jāņa Saliņa skatījumā.

Restaurētas vēsturiskās  
piena paviljona durvis

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

būvniecības laika. Tā kā paviljonu 
ansamblis ir aizsargājams arhitektūras 

piemineklis, durvju restaurācijai 
nepieciešamie saglabāšanas un atjaunošanas 
risinājumi tika saskaņoti ar Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Centrāltirgus – lieliska vieta arī 
sportiskām aktivitātēm

Gadu gaitā notiekošie daudzveidīgie 
pasākumi ir apliecinājums tam, ka 

Centrāltirgus teritorija ir lieliska vieta, kur 
Rīgas sirdī baudīt mākslas, kultūras un 

izklaides aktivitātes. 2016. gada 9. septembra 
vakars pierādīja, ka Centrāltirgus ir 

lieliska platforma arī sportiskām 
aktivitātēm – šeit notika orientēšanās 

sacensības Riga City Race.

Gastronomijas paviljona  
rekonstrukcija 

Septembrī tika uzsākti Rīgas 
Centrāltirgus gastronomijas paviljona 

metāla konstrukciju nostiprināšanas darbi, 
kam sekos paviljona grīdas konstrukciju 
nomaiņa. Atbilstoši drošības prasībām, 
uz rekonstrukcijas laiku gastronomijas 

paviljons ir slēgts, un tirdzniecība tajā varēs 
atsākties pēc pilnīgas darbu pabeigšanas. 

Līdz tam šī paviljona tirgotāju preces var 
iegādāties citos Centrāltirgus paviljonos.

Seguma rekonstrukcija
Oktobrī uzsākta Rīgas Centrāltirgus 

atklātās teritorijas seguma maiņa un lietus 
ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve. Darbu 

pirmā kārta - seguma maiņa starp gaļas 
paviljonu un Nēģu ielu - jau paveikta, bet 

otrajā kārtā notiks seguma maiņa teritorijā 
starp piena un gaļas paviljoniem. 
Atklātās teritorijas seguma nomaiņa 

kopumā tiks veikta 8500 m² platībā, 
līdzšinējo asfalta segumu aizstājot ar jaunu, 

vizuāli pievilcīgu bruģa segumu.

Slēgtās teritorijas pārņemšana
Ar 1. novembri AS “Rīgas Centrāltirgus” 

lauza apakšnomas līgumu un savā 
tiešā apsaimniekošanā pārņēma Rīgas 

Centrāltirgus slēgto teritoriju. Līdz ar to 
būtiski samazināta šajā teritorijā esošo 

tirdzniecības vietu nomas maksa –  
vidēji par 30 –50%. 

Centrāltirgū atkal staro Rīga
Festivāla „Staro Rīga” laikā no 17. līdz 

20. novembrim Rīgas Centrāltirgus sakņu 
paviljonā bija ierīkots pop-up restorāns, 

kurā darbojās pasaules mazākais šefpavārs. 
Viesu vakariņu šķīvis tika pārvērsts 

šefpavāra darba vietā un ar video projekcijas 
starpniecību viesu acu priekšā  

tiks uzburts ēdiens.

85. jubilejas monēta  
apskatāma visiem

Pērn, atzīmējot Rīgas Centrāltirgus 
dibināšanas 85. gadadienu, tika izlieta 
Centrāltirgus jubilejas monēta, kuras 

tapšanā izmantoja monētas, 
ko šīs ieceres īstenošanai ziedoja 

Centrāltirgus apmeklētāji. 

Atzīmējot Centrāltirgus 86. gadadienu, 
īpašā jubilejas monēta tika svinīgi atklāta, 

un pašlaik to var aplūkot ikviens tirgus 
apmeklētājs Centrāltirgus sakņu paviljonā. •
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Kā jūs raksturotu 2016. gada otro pusgadu 
Rīgas Centrāltirgus darbībā?

Šis ir bijis ļoti piesātināts laiks. Rīgas Cen-
trāltirgus administrācijas darbs bijis kon-
centrēts uz uzņēmuma stratēģisko mērķu 
sasniegšanu – gan nekustamā īpašuma sa-
kārtošanas, gan drošas vides, gan klientu 
apkalpošanas kultūras uzlabošanas jomā. 
Neapšaubāmi Centrāltirgus apmeklētājiem 
un mūsu nomniekiem pamanāmākie ir lie-
lie rekonstrukcijas projekti. Neskatoties uz 
šogad salīdzinoši agri sagaidītajiem ziemī-
gajiem laikapstākļiem, mums ir izdevies īs-
tenot atklātās teritorijas seguma maiņas dar-
bus tiktāl, lai jau kopš valsts svētkiem savās 
tirdzniecības vietās darbu varētu atsākt šajā 
teritorijā esošo kiosku nomnieki. Līdz ar to 
ir atsākusies ziedu tirdzniecība, un kas bū-
tiski – tuvojoties ziemas saulgriežiem, Cen-
trāltirgū jau atkal ir nopērkami pircēju iemī-
ļotie svētku rotājumi. Līdz pilnīgai seguma 
maiņas darbu pirmās kārtas īstenošanai vēl 
atlicis pavasarī rūpīgi noblietēt ieklāto bruģi. 
Tad arī varēsim īstenot projekta otro kārtu – 
bruģa seguma ieklāšanu teritorijā starp pie-
na un gaļas paviljoniem. Prieks, ka jau šobrīd 
pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas 
manāmais tirgotāju satraukums pakāpenis-
ki pāraug gandarījumā par ērtāku un arī vi-
zuāli pievilcīgāku tirdzniecības vidi atklātajā 
teritorijā. Paralēli turpinās arī gastronomijas 
paviljona rekonstrukcijas darbi. Vienlaikus 
tiek domāts par paviljona tirdzniecības vietu 
plānojumu un vienota tirdzniecības vietu vi-
zuāli-tehniskā risinājuma izstrādi.

Publiski izskanējusi arī nepieciešamība 
pievērsties tirdzniecības procesa 
uzraudzībai, īpaši attiecībā uz preču 
izcelsmes korektu norādīšanu. Kas 
paveikts šajā jomā?

Jāuzsver, ka līdz šim konstatētie preču iz-
celsmes norādīšanas pārkāpumi koncentrē-
jušies iepriekš ilgtermiņa apakšnomā nodo-
tajā Centrāltirgus slēgtajā teritorijā. Šobrīd 
turpinām darbu un kārtojam juridiskos jau-
tājumus šīs teritorijas apsaimniekošanas un 
tirdzniecības procesa organizēšanas pār-
ņemšanai un sakārtošanai atbilstoši labas 
tirdzniecības praksei. Centrāltirgus apsaim-
niekotajās tirdzniecības vietās un teritorijās 

produkcijas izcelsmi un kvalitāti regulāri 
kontrolē Rīgas Centrāltirgus Pārraudzības 
daļa un Sanitārās uzraudzības daļa. Pārrau-
dzības daļas darbinieki kontrolē pircējiem 
sniegtās produktu izcelsmes informācijas at-
bilstību preču izcelsmi apliecinošajiem do-
kumentiem. Savukārt Sanitārās uzraudzības 
daļa pastāvīgi veic uzraudzību par produk-
tu kvalitāti, kā arī tirdzniecības sanitāro un 
higiēnas normu ievērošanu. Esam plānojuši, 
ka sākoties nākamā gada aktīvajai tirdznie-
cības sezonai un jaunajai ražai, šīs pārbaudes 
tiks veiktas pastiprināti.

Novembra nogalē notikušajā Mazā biznesa 
dienā uzrunājāt konferences dalībniekus – 
ko Centrāltirgus var piedāvāt mazajam 
biznesam?

Centrāltirgus ir lieliska platforma mazā 
biznesa attīstībai. To labi apliecina veiksmī-
gi uzņēmēji, kuru ražotņu galarezultāts tiek 
tirgots Rīgas Centrāltirgū, piemēram, Jāņa 
Saukas Ādažu desu darbnīca, gaļas nams 
“Delikat’s”, zivju pārstrādes cehs “Sonora”, 
uzbeku maizes ceptuve un tirgotava, ārval-
stu viesu iecienītā kafejnīca “Siļķītes un Dil-
lītes”, drīz savu ražotni atvērs “Siera karaļi”. 
Tie ir tikai daži piemēri. Tirgu ik dienu ap-
meklē vairāki desmiti tūkstoši cilvēku. Jaun-
pienācējiem tirgotāju rindās mēs palīdzam 
ar mārketinga aktivitāšu atbalstu, pastāstām 
par jaunajiem tirgotājiem un viņu piedāvāju-
mu plašākai sabiedrībai. Mūsu Tirdzniecības 
organizēšanas nodaļas darbinieki ir pretim-
nākoši ar konsultācijām par nepieciešamo 
dokumentāciju. Darbības uzsākšana prasa 
salīdzinoši īsu sagatavošanās procesu – Cen-
trāltirgū ir jau gatava infrastruktūra ar no-
drošinātiem komunālajiem pakalpojumiem 
un samērīga tirdzniecības vietu nomas mak-
sa. Turklāt, kas sevišķi svarīgi mazajiem uz-

Rīgas Centrāltirgus
atvērts sadarbībai 
un jaunām iniciatīvām

ATTĪSTĪBA

“ Jaunpienācējiem tirgotāju 
rindās mēs palīdzam ar 
mārketinga aktivitāšu 
atbalstu, pastāstām par 
jaunajiem tirgotājiem un 
viņu piedāvājumu plašākai 
sabiedrībai.

AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Andris Morozovs

Pirmais pusgads, kopš AS “Rīgas Centrāltirgus” vadību uzņēmies Andris Morozovs, uzņēmumam 
bijis dinamisks, vērienīgiem darbiem un projektiem bagāts. Tas bijis arī pietiekams laiks, lai 
iepazītu Eiropas lielākā atklātā tirgus saimniecību un iezīmētu prioritāros virzienus uzņēmuma 
turpmākai attīstībai. Par īstenotajiem darbiem un nākotnes sadarbības iespējām izjautājām AS 
“Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētāju Andri Morozovu.

ņēmumiem, tirdzniecība Centrāltirgū sniedz 
finanšu  apgrozījuma iespējas četru līdz pie-
cu dienu laikā, iegūstot apgrozījuma līdzek-
ļus skaidrā naudā. Visiem zināms, ka lielvei-
kalos šis periods ir krietni ilgāks – līdz pat 
diviem mēnešiem. 

Vai ir kādas noteiktas uzņēmējdarbības 
jomas, kuru pārstāvjus labprāt redzētu 
attīstām savu darbību Rīgas Centrāltirgū?

AS “Rīgas Centrāltirgus” ir mūsdienīgs, 
atvērts un uz sadarbību vērsts uzņēmums, 
tāpēc sadarbības iespējas aicinu meklēt ik-
vienu – nāciet ar savu redzējumu, mēs jūs 
uzklausīsim, pastāstīsim par mūsu snieg-
tajām iespējām, un es esmu pārliecināts, ka 
atradīsim veidus, kā kopīgi sekmēt Latvijas 
mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi. At-
balstām arī Latvijas zemniekus un zemnie-
ku saimniecības – tām noteikta tirdzniecī-
bas vietu ierādīšanas prioritāte. Vietējiem 
lauksaimniecības produktu audzētājiem arī 
noteikta samazināta tirdzniecības vietu no-
mas maksa. Zemniekiem, kas Centrāltirgū 

piedāvā savu produkciju, tirdzniecības vie-
tas nomas maksa ir par 15% zemāka nekā ie-
vestās vai iepirktās produkcijas tirgotājiem. 
Gatavojot 2017. gada tirdzniecības sezonas 
cenrādi, plānojam nomas maksas atlaidi vie-
tējiem zemniekiem vēl palielināt. Tas neno-
zīmē, ka neesam atvērti sadarbībai ar ārval-
stu uzņēmējiem. Jāatgādina, ka AS “Rīgas 
Centrāltirgus” kā uzņēmums veic arī sociālā 
atbalsta funkciju. Pensionāri, cilvēki ar inva-
liditāti un personas, kurām piešķirts maz-
nodrošinātā vai trūcīgā statuss, tirgoties ar 
meža veltēm un pašu ražoto produkciju var 
par 1 eiro dienā.

Ko jūs gribētu novēlēt Centrāltirgum, 
tirgotājiem un pircējiem nākamajā gadā?

Novēlu būt vērīgiem, lai pamanītu izaug-
smes un uzlabojumu iespējas. Novēlu būt 
drosmīgiem, lai izdotos īstenot attīstības ie-
ceres. Un novēlu prasmi sadarboties. Kopīgā 
darbā rodas prasmju, zināšanu un enerģijas 
mijiedarbība, kas ļauj sekmīgāk īstenot ne-
pieciešamās pārmaiņas. •

Uz auglīgu sadarbību jaunajā gadā un  
uz tikšanos koša jā, daudzveidīgajā un 
neatkārto jamajā Rīgas Centrālt irgū!



Centrāltirgus tirgotā ji sveic svē tkos!

Es gribētu novēlēt mūsu 
pircējiem gaišus un priecīgus 
Ziemassvētkus, tāpat laimīgu 
Jauno gadu, izturību, veselību, 
un lai viņi biežāk pie mums 
nāk iepirkties! 
Mēs savus pircējus ļoti 
cienām un esam ļoti priecīgi 
par saviem uzticīgajiem 
pircējiem, arī uzņēmumiem 
un restorāniem, kuriem vēlam 
daudz gardu mielastu no 
mūsu produktiem! Gaidām arī 
jaunus pircējus iepazīt mūsu 
produkciju – lauku vistu, zosu 
un pīļu olas un putnu gaļu!

Tamāra Razuvajeva,  
lauku olu un putnu gaļas 
tirgotāja gaļas paviljonā Pats galvenais, ko gribu novēlēt 

visiem – veselību, priecīgu 
svinēšanu un lai nākamais gads 
būtu patiešām labāks nekā visi 
iepriekšējie.
Saviem pastāvīgajiem pircējiem 
vēlos pateikt paldies par to, ka 
daudzus gadus viņi nāk iepirkties 
tieši pie manis, lai arī turpmāk 
mums izdodas laba sadarbība!

Arkādijs Čudņikovs, 
pārdevējs zivju paviljonā

Gaišas domas, prieks un labestība
Lai pār slieksni Ziemassvētkos nāk.
Un ne tikai saņemt mīlestību,
Citiem dot to arī sirds lai māk!

Jaunajā gadā vairāk smaidām, 
esam veseli, saprotošāki un 
iecietīgāki viens pret otru un 
laimīgāki! Paldies visiem manis 
ražotās produkcijas cienītājiem 
šajā un iepriekšējos gados, 
tiksimies arī 2017. gadā!

Sarmīte Kumšte, 
biezpiena un siera 
mājražotāja, produkciju 
tirgo piena paviljonā Lai mūsu pircēji paliktu arī 

turpmāk uzticīgi Latvijas 
produktam, jo kurš gan cits, ja 
ne mēs paši zinām tā vērtību! 
Likumsakarīgi, ka pats 
tumšākais laiks dabā ir tieši 
pirms gaismas iestāšanās, 
tāpēc gribu atgādināt – 
pat tad, ja iekšējā balss 
šajā tumšajā laikā saka, ka 
tikai nauda pašlaik ir pats 
lielākais vēlmju piepildījums, 
apvienojiet savus iekšējos 
resursus un izvēlieties cēlu 
un gudru mērķi – sev, savai 
ģimenei, savai tautai! Citādi 
viss, ko sasniegsim, būs tikai 
un vienīgi nauda! 

Sintija Ozola, 
“Pīles mājas” stenda 
saimniece sakņu paviljonā

Visiem vēlu patiešām labu 
veselību, pārējo var nopirkt 
par naudu! Un tieši tāpēc 
savu pircēju bērniem novēlu 
bagātus vecākus, lai  ikviens 
var nopirkt labāko no Latvijas 
produktiem un visu, ko nu 
kuram sirds kāro!
Paldies uzticīgajiem klientiem, 
kuri gadu no gada iepērkas 
tieši pie manis un par manis 
tirgotās preces kvalitāti 
nešaubās! Uz tikšanos 
nākamajā gadā!

Guntis Klūga, 
medus, pelēko zirņu un 
ķiploku tirgotājs atklātajā 
teritorijā
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Īslaicīgs sniegputenis Āgenskalna tirgū 
17. un 18. decembrī  plkst. 11.00 – 18.00 Āgenskalna tirgus paviljonā norisināsies Ziemassvētku 
pasākums “Īslaicīgs sniegputenis Āgenskalna tirgū”. Ikviens ir laipni aicināts gūt svētku 
noskaņojumu, baudot muzikālos un deju priekšnesumus, un piedaloties radošajās 
darbnīcās.

Pasākuma laikā tirgus viesiem būs iespēja baudīt koncertprogrammu, kurā piedalīsies 
Pārdaugavas jauniešu kori, Rīgas Horeogrāfijas skolas dejotāji, kameransambļi no 
Rīgas Doma kora skolas un Pāvula Jurjāna mūzikas skolas.

Abu pasākuma dienu laikā darbosies gardumu un darinājumu tirdziņš, mīļu 
dāvanu un rotājumu darbnīcas.

17. decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku koncertā “Ziemas ceļi” piedalīsies 
komponists Valts Pūce un dziedātāji Evita Zālīte un Jānis Apeinis.

Ieeja bez maksas. Būsiet ļoti gaidīti radīt un baudīt svētku prieku!

Pasākumu organizē: Pārdaugavas radošais centrs un fonds “Initium”

Atbalsta: Rīgas dome, AS “Rīgas Centrāltirgus” •

Ieskandināsim Ziemassvētkus Centrāltirgū
Pašā svētku priekšvakarā, 23. decembrī plkst. 12.00 – 15.00 Centrāltirgus sakņu paviljonā norisināsies 
Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums, kura laikā ikvienam apmeklētājam būs iespēja izgaršot, izbaudīt 
un arī pašam radīt svētkus un skaistas dāvanas!

Dienā pirms Ziemassvētku vakara, kad tirdzniecība tirgū kūsā, čaklo rūķu kolektīvs parūpēsies par sapņu, 
gaismas un mīlestības pilnas noskaņas radīšanu gan  apmeklētājiem, gan tirgotājiem. Visiem, kas vēlēsies 
izgaršot svētkus, sakņu paviljonā būs iespēja baudīt silto “Ziemas vitamīnu dzērienu” un pavāra Jura 
Latišenoka paraugdemonstrējumus un degustācijas, kā arī uzklausīt padomus svētku galdam.

Rūķi piedāvās radošās darbnīcas tiem apmeklētājiem, kas vēlēsies sagatavot kādu personalizētu un mīļu 
dāvaniņu:

*Eglīšu rotājumus *Sapņu ķērājus *Sapņu sniega bumbas *Mājas sargeņģelīšus

*Bišu vaska sveces *Glazētas piparkūkas *Svētku maskas.

Turklāt ar rūķu palīdzību varēsiet paša darināto vai Centrāltirgū iegādāto dāvanu arī iesaiņot.

Noskaitot dzejolīti vai izstāstot svētku ticējumu, apmeklētāji varēs no Laimes akas izmakšķerēt kādu dāvaniņu 
arī sev. Iekarot zarā kādu labu vārdu vai novēlējumu, kopīgi izdekorēsim sakņu paviljona svētku eglīti.

Ieeja un dalība visās aktivitātēs ir bezmaksas. Apvienojiet svētku mielasta iegādi ar radošām nodarbēm, gardām 
degustācijām un iegūstiet līksmu noskaņojumu svētkiem! •

Centrāltirgum 86
PASĀKUMI

Ik gadu novembra 
sākumā Rīgas Centrāltir-
gus atzīmē savu atklāšanas 
gadadienu. Šogad jau astoņ-
desmit sesto! Pateicamies 
visiem, kas svinēja kopā ar 
mums un piedāvājam nelie-
lu ieskatu mirkļos, ko svētku 
dalībnieki iemūžināja kopā 
ar Centrāltirgus talisma-
niem Turziņu un Groziņu.
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CENTRĀLTIRGŪ
Dāvanu idejas 

Kopīga laika pavadīšana, sirsnīgas sarunas un dalīša-
nās priekos mūsdienu steidzīgajā ritmā nereti kļūst par 
grūti īstenojamu un tādēļ jo īpaši gaidītu notikumu. Gada 
nogale un Ziemassvētku gaidīšanas laiks ierasti ir brīdis, 
kad tam laiku atrodam. Tas ir arī laiks, kad varam pasa-
cīt paldies saviem tuvajiem cilvēkiem, un iepriecināt viņus 
ar labiem vārdiem, mīļiem novēlējumiem un sirsnīgām 
veltēm. Arī šogad līdztekus svētku galdam nepieciešamo 
produktu iegādei, iesakām gardu, mīļu un interesantu dā-
vanu idejas, ko varat atrast Rīgas Centrāltirgū. Lai izdo-
das iepriecināt! •

  Dabas  
vērotājiem

  Piparkūku meistariem

  Ārzemēs mītošiem  
draugiem

 Sporta līdzjutējiem

 Darbaholiķiem

  Jaunu garšu atklājējiem

  Romantiķiem

 Gardēžiem

  Pirmo zobiņu  
audzētājiem

 Labo darbu plānotājiem

 Grāmattārpiem

  Miega peles  
gaidītājiem

  Aktīvās atpūtas  
dabā cienītājiem



Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.DECEMBRIS 2016 #24   CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS

6

IEPĒRKAS
	 	 CENTRĀLTIRGŪ

Svē tku galds  –  ar izdomu un garšu

Tuvojoties gada nogales lielākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem un Jaungada sagaidīšanai, 
Adventes laikā uz sarunu aicinājām AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes locekli Kasparu Zaulu, lai 
izjautātu par gaidāmo svētku iecienītākajiem produktiem un ēdieniem paša ģimenes lokā.

“Uzskatu, ka mūsdienās, kad ik dienas mums ir pieejams plašs un bagātīgs vietējo produk-
tu klāsts, svētku maltītes pagatavošanai jāpieiet radoši un ar izdomu, parūpējoties par pašu 
un mūsu tuvāko labsajūtu, kas var veicināt svētku noskaņojumu. Tā jau ir tradīcija manā ģi-
menē, ka ik gadu, tuvojoties lielākiem svētkiem, pārdomājam kā tradicionālo cienastu atsvai-
dzināt ar jaunām garšas niansēm, nodrošinot arī bērnu atsaucību svētku mielastam. Neaiz-
raujamies ar ēdienu kvantitāti, rūpējamies par veselīgu un pašsajūtai nekaitējošu svinēšanu,” 
ar savu pieredzi dalās Kaspars Zauls.

Daudzveidīgais ķirbis
Lai arī bieži ķirbis asociējas ar rudens ra-

žas laiku, tā ir viena no brīnišķīgākajām mil-
zu ogām, kas glabājas visu ziemu. Ikvienam 
iesaku Ziemassvētku galdam pagatavot sil-
došu ķirbju biezzupu ar sēklām vai izmantot 
marinētu ķirbi kā lielisku uzkodu pie pamat- 
ēdiena, vai arī eksperimentēt ar jauniem un 
jauniem tā izmantošanas veidiem.

Ziemassvētku vecīša pastkastītē ik gadu nonāk neskaitāmas vēstules no bērniem un 
pieaugušajiem ar aizkustinoši izklāstītiem sapņiem un sirsnīgiem lūgumiem. Liels bija mūsu 
pārsteigums, kad neilgi pirms svētkiem Ziemassvētku vecīti sastapām tepat Rīgā – Centrāltirgū. 
Nelaidām garām iespēju uzzināt nedaudz vairāk par Vecīša apmeklējuma iemesliem un 
Ziemassvētku brīnuma radīšanu.

Kas gan jūs atvedis tik tālu prom no 
mājvietas Lapzemē?

Ziemeļbrieži, kas gan cits! Ho, ho, ho! 
Redziet, Ziemassvētku gaidīšanas laiks 
man un visai rūķu saimei ir gada spraigā-
kais darba cēliens. Mums ir darba pilnas 
rokas – gada nogalē manu pastkastīti tuk-
šojam ik stundu. Katru vēstulīti izlasām, 
un tad jau steidzam pie darba, lai piepildītu 
svētku sapņus visā pasaulē. Turklāt mums 
jāseko līdzi tam, kā bērni uzvedas – kurš 
rātns, kurš blēņojas. Skaidrs, ka pēc šādas 
brašas rosīšanās mums visiem ir gardi un 
brangi jāpaēd. Jau pirms krietna laika biju 
dzirdējis slavējam Centrāltirgū nopērka-
mo labumu klāstu, līdz pirms gadiem 30-
40 piestāju pats pārliecināties. Nudien! Tik 

daudz gardumu, svaigu un veselīgu pro-
duktu vienuviet man citur pasaulē nebija 
nācies redzēt. Kopš tā laika ik gadu svētku 
cepeti un citus gardumus gādāju šeit.

Gadu gaitā noteikti esat novērojis, kas ir 
gaidītākās dāvanas Ziemassvētkos?

Gadu gaitā ilgoto dāvanu ziņā notikušas 
zināmas izmaiņas. Laiks nestāv uz vietas un 
teju ik dienu tiek izgudrots kas jauns, attīstī-
tas jaunas tehnoloģijas. Tā ir viena daļa, otra 
daļa ir tradicionālās dāvanas. Tās ir dāva-
nas, kuru vērtība ir vairāk emocionāla, kas 
sniedz mīļumu, prieku un gādīgu rūpju sa-
jūtu. Beidzamajos gados ar prieku vēroju, ka 
svaru kausi atkal sāk nosvērties par labu šīm 
sirsnīgajām veltēm.

Vai kādu dāvanu sarūpējat arī 
šeit – Centrāltirgū?

Protams, ne vienu vien! Regulāri te iegrie-
žos pēc veselīgiem gardumiem bērnu saldu-
mu paciņām. Rūķi jau iegaumējuši gardāko 
mandarīnu un kraukšķīgāko riekstu tirdz-
niecības vietas, tādēļ iepirkšanās norit veik-
li un ērti. Man vienmēr patīk dāvāt siltumu 
un mīļumu, un kas gan var būt siltāks par 
sirmas omītes rokām adītām vilnas zeķītēm. 
Siltumu nes arī saulainā vasaras rītā plūkta 
zāļu tēja un čaklo bišu vāktais medutiņš. Vēl 
dabīgās lietas, piemēram, koka rotaļlietas un 
saimniecības piederumi. Centrāltirgū atro-
du arī dāvanas gardēžiem – pikantas mērcī-
tes, oriģinālas receptes, bioloģiskos produk-
tus, arī pa kādai delikatesei. Prieks redzēt, ka 
ik gadu klāsts kļūst arvien daudzveidīgāks, 
nāk klāt jauni, kvalitatīvi Latvijā radīti pro-
dukti, kas ļauj pārsteigt un iepriecināt gan 
lielus, gan mazus.

Kas nepieciešams īsta Ziemassvētku 
brīnuma uzburšanai?

Jūs būsiet pārsteigti, bet nekas daudz. Pul-
ciņš mīļu cilvēku, laiks sirsnīgai kopā būša-

nai un svētku eglīte. Ziemassvētku eglīti 
esmu dāvinājis cilvēkiem, kas nolēmuši, ka 
šogad iztiks bez šīs svētku rotas. Un ziniet 
– citu gadu saņemu vēstules ar aizkustino-
šiem “paldies” par atjaunoto svētku noskaņu 
un ticību brīnumam. Ne katru gadu Ziemas-
svētki var būt balti, bet svētku eglīti, kā arī 
Adventa vainadziņu mēs katrs varam sarū-
pēt, lai radītu patiesi svinīgu noskaņojumu. 
Starp citu, Centrāltirgū ik gadu gan vaina-
dziņi, gan eglītes atrodamas dažādos lielu-
mos un kuplumos, lai derētu katrai mājai un 
patikšanai.

Ko jūs novēlētu mums visiem 
Ziemassvētkos?

Esiet kopā. Priecājieties kopā! Atrodiet 
laiku, lai satiktos ar draugiem un radinie-
kiem kopīgās pusdienās vai vakariņās un 
pārrunātu, kas kuram labs un svarīgs noticis 
aizejošajā gadā. Pasapņojiet! Nav būtiski, vai 
nākotnes ieceres izteiksiet vārdos vai patu-
rēsiet savās domās un sirdīs – Ziemassvētku 
laikā izsapņotie sapņi piepildās. Lai jums vi-
siem nākamajā gada pietiek ideju labiem dar-
biem un enerģijas to īstenošanai! •

Ziemassvē tku   vecī tis

Karpa
Viena no Ziemassvētku tradīcijām ir cep-

ta karpa, kas iecienītu arī mūsu ģimenē. Tur-
klāt, pagatavojot karpu, iegūstam arī lie-
liskus suvenīrus mūsmāju ciemiņiem, kam 
dāvinām zivs zvīņas veiksmei un patīkamām 
atmiņām par viesošanās laiku.

Radošais rasols
Visradošāk mēs pieejam rasola pagatavo-

šanai un šajā procesā ar lielu degsmi iesaistās 
arī mūsu bērni. Esam gatavojoši rasolu gan 
ar kartupeļu čipsiem, gan sieru, gan citiem 
produktiem, ko iecienījusi jaunākā paaudze. 
No vienas puses – rasols ir tradīcija, bet no 
otras – šādā veidā radām prieku bērniem. 
Esiet radoši un izstrādājiet savu unikālo ra-
sola recepti!

Piparkūkas un pīrādziņi
Šķiet, ka tas ir vai ikkatras Latvijas ģime-

nes lepnums – cept pašiem savas piparkūkas 
un sacensties ar draugu ģimenēm to formas 

un garšas daudzveidībā. Turklāt kopīga pi-
parkūku un pīrādziņu cepšana lieliski sa-
liedē ģimeni un vēl pirms sēšanās pie svēt-
ku galda rada to neatkārtojamo kopības un 
svētku sajūtu.

Medus
Runājot par saldumiem, es atbalstu vēl 

mūsu senču iecienīto kārumu – dabīgu 
bišu medu, kas ir ne vien salds, bet arī ve-
selīgs pretstats mākslīgajiem saldinātājiem, 
ar ko pārpildīti vairums rūpnieciski ražoto 
desertu.

Dzērvenes cukurā, āboli un bumbieri
Vēlos pievērst uzmanību arī tādiem kā-

rumiem, kā dzērvenēm cukurā, āboliem un 
bumbieriem – Latvijā augušiem dabīgajiem 
vitamīnu avotiem, kas glabājas līdz pat pava-
sarim un ir neaizvietojams mūsu imūnsistē-
mas sargs. Turklāt, pēc šo produktu lietoša-
nas maz ticama ir pārēšanās un ar to saistītās 
sekas.

Tītars
Izvēloties gaļu ģimenes maltītēm, arvien 

biežāk pievēršamies veselīgajai un gardajai 
tītara gaļai. Tītara cepetis vai atsevišķi pa-
gatavoti filejas gabaliņi var krāšņot ikkatru 
svētku galdu.

Priecīgus un veselīgus svē tkus! •

AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis Kaspars Zauls
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Glazētie kāļi
Sagriež kāļus garenās strēmelēs un novāra sāls ūdenī mīkstus. Tad liek pāra karotes cuku-

ra uz pannas, sabrūnē, pieliekot karoti sviesta. Tad izmaisa un ber kāļus iekšā, viegli izcilā un 
liek zem vāka, lai stāv kādas 20 minūtes. Galdā sniedz pie dažādiem gaļas cepumiem.

Ķirbju pudiņš
Ņem 800 g ķirbja un sagriež smalkos gabaliņos, kurus izsutina 

mazā ūdens daudzumā mīkstus. Tad nosusina uz sieta un saberž, pēc 
kam pieliekot mannu un ļauj atdzist. Nu sakuļ pienā 4 olu dzeltenu-
mus ar sāli un piejauc ķirbju masai. Pēc patikas var pievienot smalki 
kapātas mandeles. Visupēdīgi piejauc, viegli izmaisot, sakulto olbal-
tumu, uzliek pāri sviesta piciņas, pārkaisa ar rīvmaizi un ļauj cept 
apmēram 1 stundu. Galdā pasniedz ar augļu mērci jeb saldu pienu.

Marinētas reņģes
Notīra reņģes, apkaisa ar sāli, apviļā miltos un apcep brūnas. Tad saliek reņģes traukā ci-

tas pie citas. Nu ņem 2 daļas etiķa, 1 daļu ūdens, tad sāli, cukuru, ripās grieztus sīpolus, bur-
kānus un savāra. Pēdīgi lej tomātu biezeni klāt un atdzisušu pārlej pār reņģēm.

Citrona limonāde
Nogriež 2 citroniem dzelteno mizu un savāra ar 10 litriem ūdens, pieliek cu-

kuru pēc garšas. Kad šķidrums padzisis, pieliek raugu, citrona sāli, norīvēto 
citronu sulu, piegriež kādas citrona šķēlītes, ļauj 24 stundas norūgt, nopilda pu-
delēs, aizkorķē un noliek vēsā vietā.

Kokos kūciņas
Sakuļ putās 4 olbaltumus, pievieno ½ glāzi putekļu cukura, tad liek 200 g kokos miltu. 

Liek uz sagatavotas plātes mazas piciņas un cep gaiši dzeltenas.

Ruma kūciņas
Ņem 5 olu dzeltenumus, 6 karotes cukura un sakuļ putās. Tad  

ierīvē citrona mizu, piespiež citrona sulu, pāra karotes kartupeļu mil-
tu, 1 glāzi rīvētas izsijātas rupjas maizes, beigās putās sakultos olbal-
tumus, lej mazos formīšos un cep pakarstā krāsnī. Kad kūkas padzi-
sušas, uzlej katrai pāra tējkarotes ruma. •

RECEPTESSvē tku galds  –  ar izdomu un garšu

Ziemassvē tku   vecī tis

SILTIEM SVĒTKIEM
Latvija ir bagāta ar visiem četriem gadalaikiem. Tādēļ ik gadu pienāk laiks, kad tā vien kārojas 
sildīt rokas pie kādas siltas tējas vai karstvīna krūzes. Svētku gaidās piedāvājam veselīga 
dzīvesveida entuziasta Kārļa Birmaņa receptes trim bezalkoholiskiem dzērieniem, kas ne vien 
sasildīs, bet arī uzmundrinās un stiprinās ziemas prieku baudīšanai gan lielus, gan mazus.

Siltais dzērveņu dzēriens
3 PORCIJĀM NEPIECIEŠAMS:
600 ml dzērveņu morsa,
300 ml bumbieru sulas, 
ingvers īkšķa lielumā – smalki  

sarīvēts (1 ēdamkarote) vai sulā izspiests. 
 

Visas sastāvdaļas ielej katliņā un sasilda 
līdz vēlamajai temperatūrai. Nav nepiecie-
šams vārīt – tā saglabāsies vairāk vitamīnu! 
Bumbieru sula dzērienam piešķir saldumu, 
tādēļ nav nepieciešams pievienot cukuru. 
Dzērienu bauda, kamēr silts. 

Pašgatavots dzērveņu morss
NEPIECIEŠAMS:
200 g dzērveņu,
500 ml ūdens.

Ogas ieber traukā un ar piestu samīca. 
Caur sietiņu vai marli izkāš ogu sulu. Biezu-
mus liek ūdenī un vāra uz mazas liesmas ap-
tuveni 20-40 minūtes. Kad novārīts, vēlreiz 
nokāš un ļauj atdzist. Atdzisušam novārīju-
mam pielej izspiesto sulu. 

Siltais citrusaugļu dzēriens
2 PORCIJĀM NEPIECIEŠAMS:
1 greipfrūts vai apelsīns, vai arī 3–4 

mandarīni,
4–8 piparmētru lapiņas (svaigas vai 

kaltētas),
1 glāze silta ūdens,
1 šķipsna kanēļa,
2 tējkarotes medus vai cukura (pēc izvēles).

No apelsīna, greipfrūta vai mandarīniem 
izspiež sulu. Uzsilda ūdeni (ne vārošu), tajā 
ieliek piparmētras lapiņas, iemaisa kanēli un 
medu vai cukuru, ja vēlas to pievienot.

Pielej klāt izspiesto sulu, samaisa un bau-
da, kamēr nav atdzisis.

Banānu kakao
2 PORCIJĀM NEPIECIEŠAMS:
1 nogatavojies banāns, 
400 ml piena,
1 tējkarote kakao pulvera,
1 tējkarote cukura,
2 šķipsnas kanēļa papildu aromātam (pēc 

izvēles).
Izvēlei – kakao var aizstāt ar vienu vai du-

bulto espresso.

Uzkarsē pannu, uzber uz tās cukuru un 
liek tajā uz pusēm pārgrieztu banānu. Kad 
cukurs un banāns ir viegli karamelizējies – 
brūns (svarīgi nepiededzināt!), pielej pusi no 
piena ar kakao un silda līdz brīdim, kad pa-
rādās nelieli garaiņi.

Uzsildīto saturu ar atlikušo pienu ievieto 
blenderī (ja izmanto kafiju, pievieno to) un 
sakuļ, līdz izveidojas viendabīga tekstūra. 
Bauda kamēr silts! •

Riekstu cepetis
Iemērc 400 g baltmaizes pienā tā, ka apņem to. Ja grib, lai cepetis būtu sevišķi gards un 

barojošs, tad var mērkt maizi ne pienā, bet krējumā. Nu liek klāt 200 g caur mašīnu iz-
maltu zemes riekstu, 2 olu dzeltenumus, 1 sviestā sacepinātu sīpolu un sāli pēc vajadzības. 
Visu šo ar koka karoti labi samīca, pēdīgi piejaucot putās sakulto olbaltumu, liek formī, 
virsū uzkaisa sviesta piciņas un cep apmēram 1 stundu. Pasniedz ar tomātu mērci, sīpolu 
mērci jeb skābu gurķi.

Novārīta zoss ar baraviku mērci
Notīrītu ne treknu jaunu zosi sadala gabaliņos, uzliek ar tik daudz 

ūdens cik vajadzīgs, pieliekot saknes, kādu baraviku, sāli un vāra 
mīkstu. Tad izlaiž kādu karoti sviesta, pāra karotes miltus, smalki 
grieztas sutinātas baravikas un lej pie zoss, pieliekot kādu ½ glāzi 
skāba krējuma, ļauj uzkarst. Pasniedz ar novārītiem kartupeļiem.

Brūnā kaperu mērce
Ņem 1 karoti miltu, 1 karoti sviesta, sabrūnē brūnu, pielej 

1 ½ glāzes buljona, pāra karotes etiķa, 1 karoti kaperu, sāli, 1 
rīvētu sīpolu, mazliet sarkano vīnu, uzkarsē un sniedz galdā.

Visiem labi zināms seno latviešu ticējums, ka 
Ziemassvētku vakarā jāēd deviņas reizes un 
galdā ceļami 12 ēdieni. Lai svētku galds būtu 
patiešām bagātīgs un sniegtu gastronomisku 
baudījumu, Rīgas Centrāltirgus pēc iedves-
mas lūkojās divdesmitā gadsimta trīsdesmi-
to gadu sākuma pavārgrāmatās. Tas ir laiks, 
kad Rīgas saimnieces nāca uz jauno, moderno 
Rīgas Centrāltirgu, lai taptu ēdieni, kas nebūt 
neatpalika no citu Eiropas valstu virtuvēm ar 
senām pavārmākslas tradīcijām.

To laiku grāmatās atradīsim receptes vēžu zu-
pai, maizītēm "a la tatare", zušu galertam, an-
gļu rostbifam, teļa gaļas frikasē, jēra gaļas ragū, 
portugāļu cepumiņiem, ābolu strūdelei, holan-

Veselīga dzīvesveida entuziasts Kārlis Birmanis

PIE SVĒTKU GALDA
diešu mērcei un citiem ēdieniem ar senu un bie-
ži vien pat aristokrātisku izcelsmi. Zināms, ka 
tika lietotas arī dažādas eksotiskas garšvielas, 
piemēram, muskatrieksti, estragons, ingvers, 
majorāns, anīss, safrāns un vaniļa, tāpat recep-
tēs minēti ananāsi, baklažāni, sparģeļi, kaperi, 
spināti, selerija un lēcas.
Dažādiem padomiem un virtuves gudrībām 
pārbagātās grāmatas liecina par saimnieču 
daudzpusīgajām zināšanām un lietpratību vir-
tuvē, tāpēc iesakām ziemas svētku laikā, kad 
ģimenes lokā gatavotā mielasta smarža rada 
burvīgu māju un ģimenes sajūtu, izmēģināt arī 
kādu tā laika recepti.
Lai labi padodas un garšo!
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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.  Renārs Zeltiņš īsi pirms Pasaules čempionāta florbolā sastop sporta līdzjutējus Centrāltirgus sakņu paviljonā.
2.  Pasaulē mazākais šefpavārs servē trīs kārtu virtuālās vakariņas festivāla "Staro Rīga" apmeklētājiem 

Centrāltirgus sakņu paviljonā. Projekta mākslinieciskie autori ir gleznotājs Antons Verbeks un animācijas 
filmu režisors Filips Stercks no Beļģijas.

3.  Sveicieni un laba vēlējum Centrāltirgum 86. dzimšanas dienā.
4.  AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs iepazīst vietējo produktu klāstu Astanas tirgū.
5.  Rudens velšu iegāde – paša noskatīti un izvēlēti āboli noteikti garšo lieliski.
6.  Maiznieks Jānis Krieķis piedāvā paša cepto maizi Centrāltirgus Mārtiņdienas gadatirgū.
7.  Dizainere Olga Grigurko, meklējot oriģinālu vietu savas kolorītās somiņas “Kārums” fotosesijai, izvēlējās 

Centrāltirgus gaļas paviljonu. Dizainere aicina ikvienu kavēties bērnības garšu sajūtās, lepoties ar vietējiem 
produktiem un saka lielu paldies Rīgas piena kombinātam par atsaucību viņas ieceres īstenošanā.

8.  Īstā tirgus burvība - personiska attieksme un iespēja noskatīto produktu pirms iegādes arī nogaršot. 
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