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VIENĀ
TEIKUMĀ

13., 14. un 15. aprīlī Centrāltirgū un
Āgenskalna tirgū norisināsies Lieldienu
tirdziņš ar skaistiem amatnieku
darbiem un gardu mājražotāju
produkciju.

Pirmajās un otrajās Lieldienās,
16. un 17. aprīlī par stundu saīsināts
Rīgas Centrāltirgus un Āgenskalna
tirgus paviljonu darba laiks – tie būs
atvērti līdz plkst. 17.00.

Centrāltirgus vēl priecīgas un
						 saulainas Lieldienas!

Pīles ola –
ap 0,40 Eur/gab,
Gaļas paviljons
Strausa ola –
ap 40,00 Eur/gab.
"Pīles māja"

Paipalu olas –
ap 0,13 Eur/gab.
Gaļas paviljons,
"Pīles māja"

Zoss ola –
ap 1,00 Eur/gab.
Gaļas paviljons

Mājas vistas ola –
ap 0,25–0,35 Eur gab.
Pīles māja, Gaļas
paviljons

Turpinās pieteikšanās tirdzniecības
un ražošanas platību nomai
Gastronomijas paviljonā. Interesentiem
lūdzam zvanīt pa tālruni 67229985 vai
rakstīt uz tirgus@rct.lv.

Ar jaunu
vērienu turpinās
Centrāltirgus
sakārtošanas
darbi

Šobrīd ir pabeigti gastronomijas
paviljona nesošo konstrukciju
pastiprināšanas darbi, drīzumā plānota
grīdu izbūve, kam sekos iekštelpu
projektēšanas darbi. Plānots, ka
apmeklētājiem paviljona durvis tiks
vērtas rudenī. Vēl agrāk tirgotāji un
pircēji varēs novērtēt atklātās teritorijas
laukuma seguma maiņas nestos vizuālos
un funkcionālos uzlabojumus. Plašāk
par aktuālo rekonstrukcijas darbu
gaitu un termiņiem stāsta AS “Rīgas
Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs
Andris Morozovs 3. lpp.

Mums ir jānovērtē savs radošais ražotājs un
tīrās lauksaimniecības piekopējs
Kopš 2016. gada 1. jūlija Centrāltirgus sakņu paviljonā, līdzās izejai uz pilsētas kanāla pusi
atvērts omulīgs stends ar bagātīgu Latvijas produktu klāstu “Pīles māja”. Kaut arī ik dienu
ienākot kāds pircējs, kas izbrīnā atzīst, ka iepriekš stendu nav pamanījis, ir izveidojies arī
savs pastāvīgo pircēju loks. Šeit var iegādāties produktus ikdienas patēriņam, kā arī īpašas
lietas ar stāstu. Stends atvērts ik dienu no 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas. “Pīles
mājas” saimniece Sintija Ozola par katru produktu zinās pastāstīt ne vien no kurienes tas
nācis, bet arī kurš un kā to gatavojis. 5. lpp
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PASĀKUMI

Tirgus apmeklējums –
		 notikums ar pievienoto vērtību

Lai saistošā veidā informētu rīdziniekus un galvaspilsētas viesus par kvalitatīvu produktu izvēli, sniegtu gardu maltīšu pagatavošanas padomus, kā arī pastāstītu par iepirkšanās
priekšrocībām Centrāltirgū, AS “Rīgas Centrāltirgus” jau vairākus gadus tirgus teritorijā
rīko interaktīvus, izklaidējoši informatīvus pasākumus tirgus apmeklētājiem. Arī 2017. gada
pasākumu sezona jau iesākusies ar pavasarīgu koncertu un tematisko tirdziņu 8. martā –
dienā, kad ik gadu ar jaunu sparu uzplaukst ziedu tirdzniecības sezona. Par turpmākajiem šā
gada pasākumiem iztaujājām AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes locekli Kasparu Zaulu.
Īpašu, iepriekš tirgus teritorijā vēl nepieredzētu pasākuma konceptu esam sagatavojuši Rīgas svētkiem augustā. Detalizēti šobrīd vēl negribētu visu atklāt, vien ieskicēšu,
ka Nēģu ielas laukums pārtaps īstos dārza
svētkos.

AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis Kaspars Zauls

Pirmais šā gada pasākums jau aizvadīts.
Vai tuvākajā laikā gaidāmi vēl kādi?
Tradicionāli 8. marta pasākumam seko
pavasara saulgriežu – Lieldienu iešūpošanas
pasākums. Tas ir laiks, kad noslēdzies lielais
gavēnis, plaukst sniegpulkstenīši, zied narcises un tulpes, un cilvēki ir gatavi svinēt un
sveikt jaunu aktivitāšu cēlienu. Centrāltirgū
arvien plašāk pieejami jaunās sezonas produkti, kas sniedz enerģiju un iedvesmu jauniem darbiem un panākumiem.

Atzīmējot saulgriežus, jūnijā ielīgosim
Jāņus, bet decembrī ieskandināsim Ziemassvētkus. Domājot par mūsu jaunās paaudzes piesaistīšanu veselīgas ēšanas un aktīva
dzīvesveida paradumiem, ik gadu veidojam
pasākumu Bērnu tiesību aizsardzības dienā. Šogad mācību gada un vasaras brīvlaika
mijā aicināsim bērnus un jauniešus izbaudīt
kustību prieku, kā arī pārliecināties, ka ļoti
garšīgu un veselīgu uzkodu pagatavošana ir
ne vien vienkārša, bet arī aizraujoša.

Kā svinēsiet tirgus dzimšanas dienu?
Tirgus jubileja ir novembrī un sakrīt ar
Mārtiņdienas svinēšanu. Sekojot veiksmīgi
iedibinātajai tradīcijai, Centrāltirgus dibināšanas gadadiena ir svētki, ko galvenokārt
veltām tirgotājiem. Divu dienu garumā aicinām ikvienu no mūsu teju 3000 tirgotājiem
izbaudīt muzikālus sveicienus un svētku uzkodas. Tas ir brīdis, kad spraigajā darba ritmā novērtēt iespēju darboties vēsturiskā,
unikālā vidē, vienā no lielākajiem Eiropas
tirgiem. Savukārt apmeklētāji var iesaistīties
radošajās darbnīcās un sarūpēt visu tradicionālajam svētku galdam nepieciešamo. Jo
kas gan tā par Mārtiņdienu, ja galdā netiek
celts kūpošs cepetis. Centrāltirgus klāstā ikviens atradīs savai gaumei atbilstošāko – vistu, pīli vai tītaru.
Kādas iespējas piedāvāsiet pasākumu
apmeklētājiem?
Visdažādākās – sākot ar priekšnesumu
vērošanu un Centrāltirgus gardumu degustēšanu, līdz aktīvai līdzdalībai spēlēs, aktivitātēs un radošajās darbnīcās. Tā būs iespēja

Lakonisks un latvisks piedāvājums –

SIĻĶĪTES UN DILLĪTES

KAD: Katru dienu
no 10.00 līdz 17.00
CIK: Zupa 3,95 Eur
Pamatēdiens 5,80–
14,90 Eur
Maizītes no 1,50 Eur
Zivju plate 12,00 Eur

Atsaucoties lasītāju interesei, šajā Centrāltirgus Vēstis numurā aizsākam jaunu rubriku – kur paēst Rīgas Centrāltirgū. Kā pirmo
apmeklētāju ievērībai piedāvājam zivju restorānu “Siļķītes un dillītes”.
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Zivju restorāns “Siļķītes un dillītes” Centrāltirgū atvērts jau ceturto gadu. Ar savu
lakonisko konceptu, svaigo piedāvājumu un
atturīgi stilīgo interjeru iemantojis stabilu
klientu loku, ko galvenokārt veido Centrāltirgus apmeklētāji no ārvalstīm. Tiesa, pēdējā laikā mājīgo vietiņu arvien vairāk iecienījuši vietējie uzņēmēji savu biznesa part-

Kā ierasts visas aktivitātes būs bez maksas, tādēļ tās būs pieejamas visplašākajam
apmeklētāju lokam.
Kā raugāties uz dažādu citu organizāciju
ideju realizēšanu Centrāltirgū?
Centrāltirgum piemīt spēcīga vilkme,
kas gluži kā magnēts piesaista radošas idejas un cilvēkus. Ik gadu tirgū īstenojam
vairākas aktivitātes, atsaucoties sadarbības
partneru ideju ierosinājumiem. Izmantojot
izdevību, vēlos uzsvērt, ka esam atvērti dažādiem piedāvājumiem, un jo sevišķi iniciatīvām, kas saistītas ar veselīgu ēšanu un
aktīvu dzīvesveidu, kā arī vērstas uz kultūras un mākslas aktivitātēm. Tādēļ, ja jums
ir ideja, kuru labprāt redzētu īstenojamies
Eiropas lielākajā atklātajā tirgū, noteikti
sazinieties ar mums. Ticu, ka kopīgi nonāksim pie veiksmīgākā risinājuma, lai bagātinātu Centrāltirgus piedāvājumu ar interesantiem un vērtīgiem notikumiem, kas
veidos pievienoto vērtību tirgus apmeklējumam. •

KUR PAĒST?

neru cienāšanai, kā arī jubilāri svētku svinēšanai un jaunas ģimenes sestdienu vēlajām
brokastīm.
KUR: Pārejā starp
zivju un sakņu
paviljoniem

katram pašam savām rokām izgatavot jauku piemiņas velti no pasākuma, vai sarūpēt
personisku dāvanu saviem mīļajiem. Līdz ar
tematiskajiem pasākumiem rīkosim arī tirdziņus, kad jau tā plašo produktu klāstu papildinās īpaši mājražotāju gatavoti gardumi
un amatnieku veidoti darbi.

Vienmēr svaigi
Restorāna īpašnieks Normunds Maļinovskis par ēdienu piedāvājumu saka:
“Mēs piedāvājam lakoniskas lietas, latviskas lietas. Nepiedāvājam garneles un
austeres, jo mēs zinām, kā garneles garšo
tikko no jūras nākušas, un kā viņas garšo
šeit. Un to arī nesagaida uz šejieni atbraukušie spāņi. Produktus pērkam nelielos
daudzumos, katru dienu svaigus un neko
neatstājam uz nākamo dienu. Pārsvarā
restorāni gatavo iepriekšējā dienā iepirktos produktus, turpretim mums dienas
piedāvājumā ir tas, kas konkrētajā dienā
tepat blakus paviljonā nopirkts. Reizēm
pat trīs reizes dienā skrienam pakaļ.”
Sortiments
Sortimentu nosacīti veido trīs ēdienu kategorijas – standarta piedāvājums ar septiņiem pamatēdieniem un zupu, īpašais dienas piedāvājums “uz ledus”, par kuru tiek

lemts ik dienu, vadoties no konkrētās dienas
zivju klāsta zivju paviljonā, un uzkodas.
Standarta piedāvājumā ik dienu ir pildīts kartupelis ar marinētu siļķi, ceptas reņģes ar ceptiem kartupeļiem, rozmarīna lasis
ar svaigiem dārzeņiem, svaigu lapu salāti ar
lasi, trīs zivju izlase, fritēta zivs fileja (fish &
chips), papīrā cepta siļķe un zivju soļanka.
Jāuzsver, ka siļķes ir pašu marinētas un pieejamas 12 garšu variācijās. Uzkodu piedāvājumā ir ķilavmaizītes, siļķmaizītes, lašmaizītes un zivju plate. •

Nāciet uz R īgas
Centrāltirgu – nogaršojiet
pavāru piedāvājumu
un smelieties iedvesmu
gardiem eksperimentiem
savā virtuvē!
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ATTĪSTĪBA

Ar jaunu vērienu turpinās
Centrāltirgus sakārtošanas darbi

Kamēr tradicionāli gadumiju atzīmējam ziemas vidū, Eiropas lielākajā tirgus placī – Rīgas
Centrāltirgū – jaunā sezona sākas tieši pavasarī – laikā, kad atmostas arī daba un tirgotāji
steidz mūsu pircējiem piedāvāt gan dabas veltes, gan arī pirmās dārzeņu ražas devumu. Šajā
tirgum nozīmīgajā laikā, uz sarunu par tirgus šā gada nozīmīgākajiem plāniem un izmaiņām
aicinājām ANDRI MOROZOVU, AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētāju.

“

AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Andris Morozovs Centrāltirgus Atklātajā teritorijā
vasarā pirms rekonstrukcijas darbiem

Jau vairākus mēnešus pircējiem ir slēgts
gastronomijas paviljons. Kā veicas ar
iesāktajiem darbiem un kad paviljonā
varētu atsākties darba duna?
Šobrīd ir pabeigti paviljona nesošo konstrukciju pastiprināšanas darbi. Vēlos atgādināt, ka paviljonu konstrukcijas ir vecākas par
pašu tirgu, izgatavotas vēl 1915. gadā un pārdzīvojušas divus pasaules karus. Šobrīd gatavojam līgumu par grīdu izbūves darbiem.
To plānotais izpildes termiņš ir 30. maijs. Paralēli strādājam pie iekštelpu projektēšanas
darbiem, kas ietver kā inženiertehnisko komunikāciju, tā arī tirdzniecības vietu izbūvi,
ko esam iecerējuši pabeigt rudenī.

“

Interese par
tirdzniecības vietu
nomu rekonstruējamajā
Gastronomijas paviljonā
ir pārsniegusi visas mūsu
cerības. Jau šobrīd vietas
tirdzniecības stendos
pa paviljona perimetru
ir aizņēmuši tirgotāji,
kas spēja prezentēt
nopietnas un noslīpētas
idejas un koncepcijas.
Labā ziņa potenciālajiem
tirgotājiem – vēl ir
pieejamas vietas
tirdzniecības saliņās.

Vai pēc darbu pabeigšanas plānots
saglabāt līdzšinējo gastronomijas
paviljona tirdzniecības koncepciju?
Drīzāk jāsaka, ka esam iecerējuši atjaunot
desmitgadēm sekmīgi strādājušo un 90-tajos gados iedragāto gastronomijas paviljona
koncepciju. Pēc darbu noslēguma paviljonā vairs nebūs vietas ne pārtikas lielveikalam, ne rūpniecības preču tirdzniecībai. Ar
gandarījumu varu atzīmēt, ka interese par
tirdzniecības vietu nomu rekonstruējamajā
paviljonā ir pārsniegusi visas mūsu cerības.
Jau šobrīd vietas tirdzniecības stendos pa paviljona perimetru ir aizņēmuši tirgotāji, kas

spēja prezentēt nopietnas un noslīpētas idejas un koncepcijas. Labā ziņa potenciālajiem
tirgotājiem – vēl ir pieejamas vietas tirdzniecības saliņās. Ņemot vērā patstāvīgo interesi
par tirdzniecības vietu nomu gastronomijas
paviljonā, esam pārliecināti, ka rudenī paviljons būs pilns ar tirgotājiem un spēs patīkami pārsteigt ikvienu mūsu pircēju.
Kā sekmējas ar darbiem tirgus atklātajā
teritorijā, kas arī ir ietekmējuši pircēju
plūsmu Centrāltirgū?
Jau šopavasar pabeigsim pagājušajā rudenī iesāktos darbus – atklātās teritorijas laukuma seguma maiņu un inženiertehnisko
komunikāciju sakārtošanu no Gogoļa ielas
laukuma līdz Prāgas ielai, t.sk. elektrības kabeļu paslēpšanu pazemē un lietus ūdens kanalizācijas izbūvi. Šos darbus esam apņēmušies pabeigt līdz aprīļa beigām un to rezultātā ne vien tiks izlīdzināts laukuma segums,
bet tiks arī izbūvēta ilgi gaidītā satikšanās
vieta Nēģu ielas laukumā ar soliņiem atpūtai
un dekoratīviem kociņiem betonētos podos.
Ņemot vērā faktu, ka Rīga ir viena no zaļākajām galvaspilsētām Eiropā, vēlamies arī
mūsu tirgu padarīt zaļāku, ne tikai šī vārda
pārnestā, bet arī tiešā nozīmē.
Pēc vairāku gadu pārtraukuma ir
pieaudzis tirdzniecības vietu nomas tarifs.
Ar ko tas saistīts?
Centrāltirgus koncepcija attiecībā uz
tirdzniecības vietu nomas tarifiem ir konsekventa un nemainīga. Maksimāli izvairīties no tirdzniecības vietu nomas tarifu
paaugstināšanas un rūpēties par tirgotāju
skaita pieaugumu, bet gūto peļņu izmantot
Centrāltirgus infrastruktūras uzturēšanai
un atjaunošanai. Mūsu vēlme ir atkal padarīt Centrāltirgu par modernāko tirgu Eiropā – atjaunot statusu, kādu tirgus ieguva
1931. gadā. Vairākus gadus mums bija izdevies izvairīties no tarifu paaugstināšanas,
bet šogad līdz ar valsts nodokļu politikas izmaiņām, paaugstinoties dabas resursu nodoklim un nekustamā īpašuma nodoklim,
bijām spiesti paaugstināt tirdzniecības vietu
nomas tarifu par 5%, lai gan pašu izdevumi
šajā kontekstā pieauga par 8%.

Atklātās teritorijas
laukuma seguma maiņu
un inženiertehnisko
komunikāciju sakārtošanu
pabeigsim līdz aprīļa
beigām.

Jau drīzā nākotnē Centrāltirgus kaimiņos
atradīsies Rail Baltica dzelzceļa līnija ar
Rīgas staciju. Vai šie kaimiņu plāni ienesīs
arī kādas izmaiņas tirgus dzīvē?
“Rail Baltica” projekta īstenošanas laikā
ieplānots nojaukt dzelzceļa uzbērumu, kas
vairāk nekā gadsimtu atdala mūsdienu tirgus teritoriju no Vecrīgas, līdz ar ko pārskatāmā nākotnē sagaidāma Centrāltirgus
saplūšana ar pilsētas vēsturisko centru ainaviskā veselumā. Tas paceļ mūsu atbildības latiņu jaunā līmenī. Turklāt Centrāltirgus kanālmala, kam jau sen nepieciešama
kapitāla rekonstrukcija, vienlaicīgi ir arī
mūsu fasāde, kuru kā pirmo ierauga vairums tūristu, kuri šeit ierodas tiešā ceļā no
Vecrīgas.

jaunošanu no Prāgas ielas uz Maskavas un
Gogoļa ielas pusi, kā arī Centrāltirgus zivju, sakņu, gastronomijas, piena un gaļas paviljonu pagrabstāvu un savienojošo tuneļu vienkāršotu atjaunošanu. Būvdarbiem,
būvuzraudzībai un autoruzraudzībai paredzēts finansējums 6 miljonu eiro apmērā, no kuriem ERAF finansējums būtu ap 5
miljoniem eiro, bet Rīgas pašvaldības līdzfinansējums – 913 000 eiro. Šo darbu rezultātā tiks būtiski pārveidota zona pie kanāla
– tā būs brīvi pieejama un patīkama gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Gar kanālu būs veloceliņš, tiks izveidota jauna kuģīšu un laivu piestātne, gājēju pāreja Vecrīgas
virzienā. Projektu plānots īstenot līdz 2020.
gada pavasarim.
Turklāt ceram, ka jaunā starptautiskā
dzelzceļa stacija nodrošinās vēl būtiskāku
tūristu plūsmu uz Centrāltirgu. Saskaņā
ar mūsu novērojumiem, jau šobrīd vasaras
mēnešos darbdienās Centrāltirgus pircēju vidū tūristu īpatsvars sasniedz 35%, bet
ekskursijas pa tirgu un degustācijas mūsu
paviljonos kļūst populārākas no gada uz

Procesā - rekonstrukcija Centrāltirgus Atklātās teritorijas tirdzniecības laukumā

“

Centrāltirgus koncepcija attiecībā uz tirdzniecības vietu nomas
tarifiem ir konsekventa un nemainīga. Maksimāli izvairīties
no tirdzniecības vietu nomas tarifu paaugstināšanas un rūpēties par
tirgotāju skaita pieaugumu, bet gūto peļņu izmantot Centrāltirgus
infrastruktūras uzturēšanai un atjaunošanai.

Esmu gandarīts, ka mums ir izdevies
vienoties ar Pilsētas attīstības departamentu par Centrāltirgus teritorijas kanālmalas
pārbūvi no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai un no Prāgas ielas uz Gogoļa ielas pusi,
Centrāltirgus ielas un lietu ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūvi un ielas seguma at-

gadu. Viss minētais Centrāltirgus darbinieku komandai liek cerīgi raudzīties ne
vien uz šo, bet arī nākamajiem darba gadiem, gan attīstot pašu tirgu, gan arī vienlaikus popularizējot tirgus iepirkšanās
kultūru, mūsu zemnieku, mājražotāju un
amatnieku produkciju! •
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Piektdien, 14. aprīlī 11:00–14:00 Sakņu paviljonā
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Radošās darbnīcas
•
•
•
•
•

Olu krāsošana ar dabas materiāliem
Šokolādes olu veidošana
Putnu būrīšu darbnīca
Lieldienu galda dekoru darbnīca
Zaķu ﬁlcēšanas darbnīca

Gardas degustācijas

Šefpavāra Jura Latišenoka paraugdemonstrējumi un padomi svētku galdam

Pavasara saulgriežu laimes rats

Laimē pavasarīgus gardumus vai košus
ziedu stādus!

Jautras aktivitātes

• Olu ripināšana un kaujas
• Satikšanās ar Centrāltirgus talismaniem
Groziņu un Turziņu
• Īstu trušu aplociņš

13., 14. un 15. aprīlī Lieldienu tirdziņš
Centrāltirgū un Āgenskalna tirgū
Labākie mājražotāju gardumi un skaistākie amatnieku darbi

Rīgas Centrāltirgus vēl priecīgas un košas Lieldienas!
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Veselīga uztura skola
CENTRĀLTIRGŪ

Sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu rīdziniekiem tiek piedāvāta lieliska iespēja apmeklēt ēdiena
gatavošanas meistarklases “Veselīga uztura skola” Rīgas Centrāltirgū. Liekot lietā šeit nopērkamos produktus un
uztura speciālistes Gunas Bīlandes padomus, turpmāk ik sestdienu no plkst. 10:00 līdz 14:00 sakņu paviljonā taps
gardi un veselīgi ēdieni. Pirmā meistarklase notika 25. martā, un tās tēma bija daudzpusīgais ķirbis.

Centrāltirgus aicina
apēst varavīksni

Nereti dzirdēti veselīga uztura aizstāvju aicinājumi – apēdiet varavīksni! Tas ir vienkāršs un atmiņā paliekošs veids, kā atgādināt par
daudzveidīga un sabalansēta uztura nepieciešamību ikdienā.
Arī AS “Rīgas Centrāltirgus”, kā lielākās un plašāko sezonālu
produktu klāstu piedāvājošas tirdzniecības vietas apsaimniekotājs,
domā par veidiem kā sabiedrību un, jo sevišķi, bērnus un jauniešus
motivēt ēst veselīgāk un daudzveidīgāk.
Tādēļ ir izveidots saistošs un krāsains video materiāls, kas viegli
uztveramā formā informē par ieguvumiem veselībai, ko sniedz dažādu krāsu dārzeņu, augļu un ogu iekļaušana ēdienkartē. Video atradīsiet Centrāltirgus vietnē: www.rct.lv/lv/videogalerija/.
Pērciet gardus, svaigus un krāsainus produktus Rīgas Centrāltirgū un gatavojiet mājās! •

4

Meistarklases sākumā uztura
speciāliste kopā ar nodarbības dalībniekiem dosies iepirkties Centrāltirgū, stāstot, kā izvēlēties svaigākos
un kvalitatīvākos produktus no lielā
piedāvājuma klāsta. Pēc iepirkšanās
tiks gatavota garda maltīte, ikvienu
dalībnieku iesaistot procesā un sniedzot atbildes uz jautājumiem par veselīga ēdiena pagatavošanu. Pēc gatavošanas – sarunas un pagatavoto
gardumu degustācija.
Lai piedalītos nodarbībā, interesentiem jāseko līdzi jaunumiem iniciatīvas “Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” Facebook lapā @veseligsridzinieks.lv un jāpiedalās konkursā.
No konkursa dalībniekiem tiks izlozēti 12 laimīgie, kuri varēs piedalīties bezmaksas ēdiena gatavošanas
meistarklasē.
Piedalieties un izmantojiet iespēju bez maksas saņemt vērtīgus padomus, kā sekmīgi sabalansēt un dažādot savu uzturu, kā arī uzlabot savu
veselību un pašsajūtu! •

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.
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Sintija Ozola: mums ir jānovērtē savs radošais
ražotājs un tīrās lauksaimniecības piekopējs

TUVPLĀNI

>>> 1. lpp.
Pastāstiet, ko var iegādāties “Pīles mājā”.
Mūsu stendā var iegādāties Latvijas mazo
ražotāju un mazo zemnieku saimniecību
produktus. Mūsu sākotnējais koncepts bija –
mēs pārdodam to, kas ir paša zemnieka audzēts, paša pārstrādāts un līdz tirgum atvests.
Patiesībā, pašam to nezinot, idejas autors ir
pavārs Mārtiņš Rītiņš, kurš vienmēr uzsver,
ka “katra vistiņa, kas dēj oliņas, jāzina vaigā”.
Tāda bija arī mana doma – zināt katru ražotāju, zināt kā viņš izskatās, ko viņš piedāvā, ko
viņš audzē, kā viņš uztur savu saimniecību.
Daudzos gadījumos tas arī strādā, taču ir arī
daudz brīnišķīgu produktu, kurus cilvēki gatavo no citu audzētā. Piemēram, “BilleMoon”
majonēze top no paipalu fermas “OLA” paipalu oliņām. Man šķiet, viņi tieši “Pīles mājā”
satikās un uzsāka sadarbību. Vēl viens lielisks
produkts ir no Madonas puses – Burkānciema siers. To gatavo brīnišķīgs pāris, kas paši
tur gan kaziņas, gan gotiņas un paši rūpīgi
seko piena kvalitātei. Biju pārsteigta uzzinot,
ka Latvijā ir strausu ferma – tagad pie mums
nopērkamas gan strausu olas, gan no tām gatavoti cepumi. Šobrīd, pavasarī ļoti pērk sulas. Sulas mums nāk no ražotāja Green Hive
Talsu novadā. Viņi piedāvā gan mājas ogu,
piemēram, upeņu un smiltsērkšķu sulas, bet
ir arī meža melleņu, brūkleņu, dzērveņu sulas. Fantastisks vitamīnu krājums, turklāt dabīgs un bez cukura.
Ar ko mazo ražotāju produkti atšķiras no
lielo fabriku piedāvājuma?
Mazo ražotāju pluss ir ārkārtīgās rūpes
par savu produktu kvalitāti. Viņi tos auklē
kā tādus bērnus – nekad nepieliks neko
sliktu, viņi neskaita laiku, kas nepieciešams
produkta attīstībai.
Kā nonācāt līdz domai par pārtikas
produktu tirdzniecību?
Pamatā bija atskārsme, ka veikalos es vairs
bez bažām nevarēju iegādāties savai ģimenei
nepieciešamos produktus ar pārliecību,
ka tie ir veselīgi vai vismaz nekaitīgi. Lai
iegādātos tos tīros produktus, bija jābrauc pa
tirdziņiem, jākļūst par mazo tirdziņu fanu.
Diemžēl lielveikali ir ieņēmuši lielu lomu
mūsu apziņā – tas ir ērtāk, ātrāk un lētāk.
Bieži vien aizmirstam par pašu galveno –
mūsu gadsimta lielākā sāpe ir nekvalitatīva
pārtika, maz kustību un vāja domāšana.
Vismaz vienu stresu es sev un saviem
tuvākajiem esmu noņēmusi – viņi zina, ka

visas nedēļas garumā
var nākt un vienuviet
nopirkt labas lietas.
Ieejot rimcītī
es
nesaprotu,
kā
gaļa
var
maksāt 3,50. Ko
ražotājs saņem
par to gaļu,
ja
noņemam
PVN un veikala
uzcenojumu? Ko tas
lops ir ēdis? Un ar ko
mēs esam gatavi barot savu
ģimeni? Kad ir jau 50 un 70 gadi, piedod, ir
par vēlu domāt, ko ēdīsi. Tas ir paradokss, ka
mēs par lētu naudu nopērkam vairāk, nekā
mums vajag, un daudz izmetam ārā. Tad
labāk izrēķināt, cik mums patiešām vajag,
nopirkt dārgāk, bet ēst labu produktu.
Un kāpēc stendu atvērāt tieši
Centrāltirgū?
Latvijā un Rīgā ar tirgošanos ir ļoti
grūti – īsti nevar saprast, kur ir vislielākā
ļaužu plūsma. Tirgū nonācām, meklējot šo
lielāko plūsmu un vidi, kas pašiem vislabāk
patiktu. Es smejos, ka sakņu paviljons ir
vissmaržīgākais paviljons, un tā kompānija
ar Ievas sieru un Straupes pienu tepat blakus
ir brīnišķīga. Man patīk kā te viss smaržo. Un
kundzītes, kas saliek vāzēs rudens puķes –
ārkārtīgi skaisti. Ir tāda mājas sajūta.
Lasīju jūsu Facebook lapā ierakstu, ka viens
no izšķirošajiem pamudinājumiem būt šeit
bija video ar kora dziedāšanu tirgū.
Jā, pirmo reizi es to redzēju ļoti sliktā
kvalitātē, nevarēja līdz galam pat noskatīties.
Bet es tā gribēju to redzēt un izbaudīt! Tā
bija flashmob akcija latviskā garā ar “Pūt
vējiņi!” dziedāšanu, kas mani aizkustināja
līdz asarām. Un tad šķita – varbūt arī te
viss ir nedaudz iesīkstējis, varbūt drusciņ
ir saglabājusies padomju laiku aura un
kustība notiek lēnām, bet ir sajūta, ka esi
tādā augšupejošā straumē. Tirgus kultūra
Eiropā ir ļoti attīstīta, ļoti interesanta un
nacionālās tradīcijas akcentējoša. Piemēram,
Londonas tirgi ir nelieli, bet ļoti krāšņi. Un
tur nekautrējas ienākt ne cilvēki biznesa
uzvalkos iedzert glāzi šampanieša un
apēst austeri, ne arī vienkārši ļaudis, kas
veic ikdienas pirkumus. Mums šeit vēl ir
saglabājusies domāšana, ka tirgus ir tāda

veco un trūcīgo ļaužu apgaitas vieta, kur
atnākt un nopirkt vislētāko.
Vai tirgum Latvijā ir nākotne?
Ir, bet tam ir jāattīstās, daudz jādara.
Mums ir jānovērtē savs ražotājs, savs radošais
ražotājs, savs tīrās lauksaimniecības kopējs.
Veids, kā es varu palīdzēt, ir šis stends.
Mēs katrs varam palīdzēt, izvēloties Latvijā
audzēto un ražoto.
Jāatzīst, ka ar pašreizējo darba laiku
tirgus faktiski ir izslēdzis vidējo slāni –
cilvēkus, kas būtu gatavi pēc darba laika
beigām atnākt uz tirgu iepirkties. Tas arī
attur lielu daļu krodziņu, kas būtu gatavi
ienākt tirgū. Ko mēs te līdz sešiem? Tas ir tas
jautājums, kā maksātspējīgos pircējus dabūt
uz tirgu. Atļaušos izteikt savas domas, ka
maksas stāvvietas pie tirgus ir tāds cirvītis,
kas apcērt ļoti daudzu cilvēku vēlmi braukt
uz šejieni. Īpaši tie automāti, kas pieņem
tikai monētas. Piedodiet, tad man ir ērtāk
aizbraukt uz lielveikalu, kur nekas nav
jāmaksā. Es ierosinātu, ka apmaksa sākas
pēc pirmās stundas.
Ļoti daudziem ir saglabājušies aizsprie
dumi. Man ir ļoti labas draudzenes, kas
atzīst, ka tikai manis dēļ ir atnākušas uz
tirgu. Un pēc tam ir pārsteigtas – ak, Dievs,
cik te viss ir forši!
Cik bieži papildiniet klāstu?
Mums nav lielas noliktavas. Pārsvarā
visām precēm ir īss realizācijas termiņš, jo
tām nav pievienoti mākslīgie konservanti.
Praktiski viss krājums ir tirdzniecības
zālē. Produktu apgrozījums ir liels, un tas
mani priecē. Mērķis ir, lai preces pietiktu
apmēram nedēļai – lai nav jāved biežāk

pasaules mantojuma vieta, noteikti jāapmeklē, viesojoties Rīgā.
Joprojām aktīvs un enerģijas pilns. Cenas ir atšķirīgas: es iesaku
augļu un dārzeņu tirgotājus āra teritorijā, viņi piedāvā daudz zemākas cenas nekā paviljonos.
Skaista vieta.
Minna Lp no Helsinkiem, Somijas (2017. gada martā)

Oho!

J

a ciemojaties Rīgā, noteikti apmeklējiet tirgu! Tas ir tik liels, ka jūs noteikti atradīsiet visu
nepieciešamo. Tirgus paviljonos ir pārtapuši seni gaisakuģu angāri, katrs no tiem veltīts
savai produktu grupai – gaļai, zivīm, dārzeņiem un augļiem u.c. Lai ko jūs meklētu, tas ir šeit
atrodams un tik neticami svaigs. Obligāts apskates objekts Rīgā.
Maxine H (2017. gada martā)

Vienkārši lielisks tirgus ar siltu atmosfēru!

T

irgi mēdz būt tik netīri un nepatīkami, bet Rīgas tirgus šai ziņā atšķiras. Tas ir tīrs, apkalpošana ir draudzīga un nopērkamo produktu daudzveidība neizmērojama. Noteikti
iesaku apmeklēt tirgu un vienkārši pastaigāties vai arī iegādāt dāvaniņas mājiniekiem.
Helen V (2017. gada februārī)

Vai atceries savus pirmos iespaidus par
Centrāltirgu?
Pats, pats pirmais iespaids ir no laika, kad
mani vecāmamma veda uz tirgu. Pirmās
atmiņas noteikti ir smaržas. Viens ir sakņu
paviljons, kur es skaidri zināju, ka man patīk
smarža. Otrs bija gaļas paviljons ar savu sīvo
smaržu un ik pa laikam “dankš” – tās gaļas
ciršanas skaņas. Un viss tas process bērna
deguna augstumā. Tas bija biedējoši.
Vai bērnībā varēji iedomāties, ka kādreiz
strādāsi tirgū?
Kādā bērnībā, man vēl pirms gada pilnīgi
nebija domas, ka es strādāšu tirgū. Bet
man te ļoti patīk. Ļoti. Man patīk šī dzīvā
komunikācija ar cilvēkiem. Starp citu, ļoti
pārsteidzoši – tad, kad tu esi šeit kā pircējs, tu
neuzver tirgu kā vienotu veselumu. Liekas,
ka katrs tirgotājs ir pats par sevi. Bet tiklīdz
esi šajā vidē iekšā, visi ir gatavi tev palīdzēt.
Kamēr izeju cauri paviljonam no viena gala
līdz otram, kamēr sasveicinos ar visiem, man
jau ir mazi pušķīši ar dillēm, ar koriandriņu
ar piparmētrām, ar tomātiņiem, ar maziem
gurķīšiem. Katrs ieliek kādu mazumiņu
groziņā. Tas ir tik ļoti mīļi, tik patīkami.
Es gandrīz vairs neiepērkos nekur citur, kā
tirgū. •

ATSAUKSMES

Lieliski!

UNESCO

un lai nav lieku uzkrājumu. Aktīvākās
tirgus dienas, līdz ar pavasara atnākšanu, ir
piektdienas pēcpusdiena pirms cilvēki brauc
ārā no pilsētas un sestdienas priekšpusdiena.
Tādēļ mēs sortimentu ar svaigām lietām
maksimāli papildinām ceturtdienās, šo to vēl
atved piektdienās. Tas, ko neizpērk piektdien
un sestdien, paliek turpmākajām dienām –
līdz nākamajai ceturtdienai.

Labākais zivju tirgus reģionā

C

entrāltirgus ir nozīmīgs gan tā lielās platības dēļ, gan plašās
gaļas, dārzeņu, augļu un nepārtikas preču daudzveidības
dēļ. Tomēr mans favorīts ir un paliek zivju paviljons. Lieliska
svaigu un kūpinātu zivju un lašu ikru izvēle par adekvātām
cenām. Tas ir labs pirkums – varat palūgt to iesaiņot hermētiskajā paciņā un pārvest mājās ēdamu suvenīru no zivju paviljona. Viegli sālīti lašu ikri par 70 eiro par kilogramu ir pievilcīgs pirkums. Varat izvēlēties arī foreļu ikrus, sākot ar 45
eiro par kilogramu. Izpētiet un izbaudiet. Ja sajutīsiet izsalkumu, dodieties uz jauko maizīšu stendu zivju paviljona centrā vai
uz jauko restorāniņu pārejā uz sakņu paviljonu.
Armands F no Tbilisi, Gruzijas (2017. gada janvārī)•
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JAUNAS VIETAS

SALDĀKAIS STENDS piena
paviljonā – Saldus “Gotiņa”
Kopš pagājušā gada novembra Rīgas Centrāltirgus piena paviljonā atvērts SIA “Saldus
pārtikas kombināts” stends. Tajā saldummīļi var izvēlēties sev tīkamāko no 24 dažādu garšu
konfektēm “Gotiņa”, sešu veidu dabīgo sulu marmelādēm, ogām un riekstiem šokolādē, šokolādes un marmelādes konfektēm uz kociņa un šokolādes konfektēm. Uzņēmuma īpašnieks
Guntis Urlovskis ir gandarīts par pirmajiem veiksmīgi pavadītajiem tirdzniecības mēnešiem
Centrāltirgū: “Jau kādu laiku savu produkciju piedāvājām dažādos tirdziņos, kur pircēji
vienmēr brīnījās par plašo sortimentu un interesējās, kur to visu iespējams iegādāties ikdienā. Beidzot varam teikt, ka viss plašais sortiments pieejams mūsu stendā Rīgas Centrāltirgū.”

ATRADUMS

Strausa olu
cepumi

Jelgavas novadā Glūdas pagastā mīt planētas lielākie putni - Āfrikas strausi. Centrāltirgū Pīles mājas stendā nopērkamas ne
vien prāvās olas, bet arī smalkie un gardie
strausa olu Meringa cepumi ar grauzdētām
mandeļu skaidiņām.

Cena: EUR 5,08 par
iepakojumu

Šis ābolu brendijs ir Centrāltirgus ilggadējā ābolu tirgotāja Vladimira Fišera dēla
Kristapa radīts produkts. Ražošanai tiek izmantoti pašu saimniecībā izaudzētie āboli.
Maigo dzintara nokrāsu un garšu dzēriens
iegūst, nostāvoties Francijas ozolkoka mucās. Nogaršojams restorānā Siļķītes un dillītes un nopērkams Pīles mājas stendā.

Vietējo pircēju vidū iecienītākā ir un paliek klasiskā “Gotiņa”, turpretim ārvalstu pircējus
piesaista gotiņa ar kaņepju sēklām. Viesojoties Briselē Latvijas dienu ietvaros, kaņepju “Gotiņa” tika izpirkta pirmā un būtu pārdota vēl vairāk, ja vien līdzi būtu bijuši lielāki krājumi.
Pieskaņojoties sezonai, sortiments tiek arī variēts – piemēram, Ziemassvētku laikā tiek piedāvāta “Gotiņa” ar piparkūkām, bez tam saimniekam ir ieceres jauniem produktiem, ko jau
drīzumā varēs nogaršot un novērtēt arī Rīgas Centrāltirgus apmeklētāji.

Cena: EUR 30,75 par 500 ml

Stends atvērts katru dienu piena paviljona darba laikā – no 7:30 līdz 18:00. Nāciet, nogaršojiet un izvēlēties piemērotāko našķi sevis palutināšanai.

LATGALES ZELTS
Rīgas Centrāltirgū

Fisher's Apple
Brandy

Bio ķirbju sēklas

ALKOHOLA LIETOŠANA IR KAITĪGA JŪSU VESELĪBAI. ALKOHOLISKOS
DZĒRIENUS AIZLIEGTS PĀRDOT, NODOT UN IEGĀDĀTIES NEPILNGADĪGĀM
PERSONĀM.

Bioloģiskās maizes ražotāja Svētes maizes
stendā nopērkamas bioloģiski audzēta ķirbju sēklas – pievienojiet salātiem un tie iegūs
papildu omega-3 taukskābju, aminoskābju,
magnija un cinka devu.

Cena: EUR 4,20 par
iepakojumu

Par vienu no spilgtākajiem pēdējā laika Centrāltirgus jaunpienācējiem bez šaubām var
atzīt “Latgolys golds” stendu piena paviljonā. Tajā saimnieko Andris Mejers ar māsu. Saimnieks sevi ar lepnumu dēvē par špeka veiru (speķa vīru) un skaidro, ka stendā nopērkams
viss, kas atrodams uz Latgolys golda (Latgales galda), kaut ārzemnieki domājot, ka “golds”
nozīmē “zelts”.
Stendā nopērkama kūpināta gaļa un speķis, kūpināts ķimeņu siers, gaļas galerts, desa,
pašu brūvēts rudzu maizes kvass un kvass ar ķiršiem, baltmaize, rupjmaize un steidzīgajiem – rupjmaize ar ieceptiem speķa gabaliņiem – nogriez un ēd! Visa produkcija gatavota no
dabīgām izejvielām, tai netiek pievienotas E vielas un mākslīgi konservanti. “Tie, kas nogaršojuši mūsu gatavotās desas, jautā, kāds ir tas labās garšas noslēpums. Pavisam vienkāršs –
Latgalē desu gatavo tikai no gaļas, tas arī ir tas noslēpums,” atklāj A.Mejers.
Nosaukumi uz produktu etiķetēm ir latgaliski, piemēram, špeks ar casnāgiem. “Cilvēki
prasa – a kas tas ir casnāgi? Tad es skaidroju – Rīgā aug ķiploki, bet pie mums Latgalē casnāgi,” ar omulīgu smaidu sejā stāsta speķa vīrs.
Latgales labumus piena paviljonā varat nogaršot un iegādāties četras dienas nedēļā – no
ceturtdienas līdz svētdienai; pārējās dienās stends nedarbojas, jo šajā laikā saimnieki gatavo
labumus jaunajam tirdzniecības cēlienam. •
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Dārzeņu un ogu
pulveri

Norvēģijas
brūnais siers

Šis tradicionālais Norvēģijas siers lieliski
papildinās uzkodu klāstu uz jūsu galda. Siers
gatavots no govs un kazas piena. Tā karameļu garša veidojas ražošanas procesā - piens
tiek gatavots, kamēr tā sastāvā esošie cukuri
sāk karamelizēties. Nopērkams Sakņu paviljonā Siera karaļu stendā.

Cena: EUR 34,95 par kilogramu

Kalnup pulveri ir kvalitatīvs produkts
uztura dažādošanai un papildināšanai – ar
tiem ātri varēsi pagatavot zaļo kokteili vai
papildināt jebkuru maltīti! Augi tiek ievākti tīros Latvijas laukos, kaltēšana norit zemā
temperatūrā, tāpēc tie ir bagāti ar vitamīniem un šķiedrvielām.

Cena: EUR 3,60–5,39 par
iepakojumu
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Uz laukakmeņiem cepta vimba jāņogu lapās ar
jaunajiem dārzeņiem un lakšu jogurta pesto
ČETRĀM PERSONĀM NEPIECIEŠAMS:

PAGATAVOŠANA:

vesela vēdzele 1,5-2,5 kg (var aizstāt ar
vēdzeli vai līni)
sāls 1 tējkarote
pipari
ķiploki (pirms cepšanas apdedzināti uz
uguns)
jāņogu lapas zivs ietīšanai
(iepriekš mērcētas ūdenī)
olīveļļa (labāk otrā spieduma)

Zivs un dārzeņi

PIEDEVĀM:
jaunie galviņkāposti – 2 gab.
jaunās bietes – 4 gab.
patisoni – 12 gab.
jaunie kartupeļi –12 gab.
jaunie burkāni – 500 g
plūmju tomāti – 300 g
LAKŠU JOGURTA PESTO:
grieķu jogurts vai kefīrs – 500 ml
svaigi lakši – 100 g
viena citrona sula
sauja rīvēta cietā siera, piemēram “Ievas”
šķipsna sāls
ķiploka daiviņas – 2 gab.
sauja apgrauzdētu ķirbja sēklu

RECEPTE

Sajauc olīveļļu, sāli, piparus un apdedzināto
ķiploku. Bagātīgi ieziež zivi, tad to rūpīgi ietin
jāņogu lapās un pārsien ar auklu. Dārzeņus rūpīgi noskalo, bet nemizo.
Zemē izrok 60 cm dziļu bedri 1x1 metra platumā. Tajā kur ugunskuru ar alkšņa malku.
Kad uguns kārtīgi iekūrusies, tajā met piecus
lielus laukakmeņus (apmēram vistas izmērā).
Kad ogles izdegušas, tām virsū klāj alkšņa zarus ar visām lapām – tik daudz, lai ogles un visi
akmeņi būtu nosegti. Uz zariem kārto dārzeņus un ietīto zivi. Pārklāj ar alkšņa zariem, vecu
lina kartupeļu maisa audumu, un bedri aizber
ar iepriekš izrakto augsni. Atstāj gatavoties uz
1 stundu.
Pesto
Lakšus, ķiploku, ķirbju sēklas, cieto sieru sasmalcina piestā vai smalki sakapā ar nazi (līdz
izveidojas putras konsistences masa). Pievieno
citrona sulu, jogurtu vai kefīru un samaisa.

IEPĒRKAS CENTRĀLTIRGŪ

Gardu recepti no Rīgas Centrāltirgū
iegādājamiem produktiem iesaka
restorāna “Ribs & Rock” šefpavārs
Juris Latišenoks.
Pērc Rīgas Centrāltirgū un
gatavo dabā!

Juris Latišenoks: Jebkurš šefpavārs sapņo pirms darba
aiziet uz tirgu un sameklēt lietas, kas viņam patīk

Juris Latišenoks ir barbekjū restorāna “Ribs & Rock” šefpavārs, kas prot amerikāniskajiem
grila ēdieniem piešķirt Latvijas garšu nianses un dabas filozofiju. Pašlaik ar domubiedriem
strādā pie Latvijas grila kultūras dažādošanas, un iedvesmu savām receptēm smeļas arī Rīgas
Centrāltirgū.
izraktas astoņas bedres un izmēģinājām dažādas receptes. Nupat jau sāk parādīties interese
arī no ārpuses, no citiem restorāniem, jo viņi saprot, ka tas ir kaut kas jauns, citādāks – tā
vairs nav klasiskā kopā sanākšana ap grilu ar šašliku. Ir vēlme pēc kaut kā jauna – citādām
garšām. Un gatavojot produktus uz oglēm ieraktus zemē, tie uzņem gan zemes spēku, gan
liesmas enerģiju. Un ja cilvēks to dabū sevī, arī viņa gars kļūst stiprāks.
Tu tici, ka pavāra noskaņojums ietekmē ēdienu?
Obligāti. Es esmu arī maizes izstrādājumu speciālists, un nodrošinu visus piecus mūsu
tīkla restorānus ar maizi. Komandā ir vēl divi maiznieki, kas cep maizi. Es nododu savu enerģiju viņiem un kopā mēs maizīti izstrādājam. Jo vairāk to gatavojam, jo labāka tā kļūst. Maizīte visvairāk izjūt to enerģiju. Kāds ir garastāvoklis, tāda maizīte arī izskatīsies.
Kāpēc izvēlies iepirkties tirgū?
Ir ļoti patīkami, ka katru produktu varu pats apskatīt, nevis uz aklo no kaut kurienes pasūtīt. Tirgū es atnāku, ieraugu, novērtēju – patīk vai nepatīk, paņemu. Man ir interesanti
pašam atnāk uz Centrāltirgu, jo tas ir kontakts ar cilvēkiem, socializēšanās. Parasti ap deviņiem, desmitiem atnāku uz tirgu. Pastaigājos. Ir bijuši gadījumi, kad kāds piegādātājs pēkšņi
kaut ko neatved, tad esmu stiepis no tirgus 40 kilogramus gaļas. Citreiz vedu ar riteni.
Barbekjū restorāna “Ribs & Rock” šefpavārs Juris Latišenoks

Cik bieži nāc uz tirgu iepirkties?
Nedēļā kādas trīs reizes sanāk. Pērku ļoti daudz – Ievas sierus, gaļu, restorāna brīvdienu
brančiem pērku vietējās vītinātās gaļas no Jāņa Saukas un asinsdesas, daudz zivju. Ziemā
nāku pēc marinējumiem. Arī iedvesmojos no tirgotājiem, pats mēģinu marinēt tās lietas, ko
viņi marinē. Man patīk, ka varu produktus pasūtīt iepriekš, piemēram, uz nākamo nedēļu.
Tirgotāji ir ļoti atsaucīgi.
Vairāk iepērcies darba vai privātām vajadzībām?
Gan, gan. Daudz pērku arī privātām vajadzībām, jo mēs ar restorāna kolēģiem, lai veicinātu interesantu barbekjū tradīciju attīstību, reizi mēnesī braucam uz mežu un kopā gatavojam.
Nupat, februārī, bijām pirmo reizi izmēģinā. Bija vēl auksts, bet palikām pa nakti mežā. Tika

Gribētos, lai tirgū vairāk palielinās vietējās produkcijas īpatsvars. Lai būtu vēl interesantāk nākt uz tirgu. Domāju, ja tirgū būtu vēl plašāks vietējo produktu klāsts, mazāk tiktu izmantoti piegādātāji. Jo jebkurš pavārs un šefpavārs sapņo, ka viņš pirms darba var aiziet uz
tirgu, sameklēt lietas, kas viņam patīk, un tad doties uz darbu tās gatavot.
Kā tu izvēlies savus tirgotājus?
Es izvēlos tirgotājus pēc piedāvātajiem produktiem. Esmu ieinteresēts atgriezties pie tā,
kas var piedāvāt kvalitatīvu produktu. Piemēram, samus un stores es ikreiz pērku pie vieniem un tiem pašiem tirgotājiem, jo tur vienmēr viss ir kārtībā. Ar gaļām lielākoties eksperimentēju, arī ar dārzeņiem, marinējumus gan pērku pie zināmiem tirgotājiem.
Vai atceries savas pirmās atmiņas par Centrāltirgu?
Man Centrāltirgus asociējas ar pavasari – pirmajiem zaļumiem, pirmajām ogām. •
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1. Maiznieks Jānis Krieķis pircēju ielīksmošanai 8. marta tirdziņā bija sarūpējis īpašu rupjmaizi ar rudzupuķu dekoru.
2. Pūpolsvētdienas un Lieldienu gaidās par tradicionālām pavasara vēstnesēm Centrāltirgū
ik gadu kļūst pūpolu buntes.
3. Aizsardzības ministrs Raimonds Bergamis pasniedz pateicības rakstu AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklim Kasparam Zaulam, par uzņēmuma un tirgotāju atbalstu labdarības
akcijai, kurā iegūtie līdzekļi palīdzēs realizēt divus projektus.
Foto: Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs)
4. Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs informē mediju pārstāvjus par gaidāmo kanālmalas un Rīgas Centrāltirgus pagrabstāvu rekonstrukcijas projektu.
5. 8. martā ar ziediem tika iepriecinātas gan lielās gan pašas mazākās dāmas.
6. Skolēni no Rīgas un Skrīveru skolām Ēnu dienā iepazinās ar tirgus vēsturi, tirdzniecības
procesa organizāciju un AS "Rīgas Centrāltirgus" vadības darbu.
7. AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs aicina ikvienu iesaistīties kampaņā
“Atkrāpies!”.
8. Ziedu tirdzniecības aktīvā sezona ik gadu sākas 8. martā.
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.
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