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Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.
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Rīgas Centrāltirgus meklē tūrisma
informācijas konsultantu darbam
Informācijas centrā. CV un īsu
motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu
tirgus@rct.lv. Tālrunis uzziņām
67358160.
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15. septembrī Nēģu laukumā
norisināsies Zivju svētki. Tirgus
apmeklētājus uz skatuves priecēs
Roberts Gobziņš ar pavadošo orķestri
un rokmūziķis Jānis Bukums.

Turpinās pieteikšanās šī gada
tematiskajiem tirdziņiem. Plašāka
informācija, rakstot uz e-pastu
ton@rct.lv, vai zvanot pa tālruni
27334453.
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Pastāvēs, kas pārvērtīsies!
Sekojot līdzi Eiropas lielāko tirgu attīstības tendencēm, atjaunojot
Gastronomijas paviljonu un izvietojot tajā ēdināšanas pilsētiņu jeb
foodcourt, mēs būsim spēruši pirmo nozīmīgo soli pretī attīstītam
un eiropeiskam tirgum. Tajā pašā laikā mēs saprotam, ka tirgus
vairs nevar būt tikai tirgus, jo, izdzīvot vispārējās konkurences
apstākļos starp lielveikaliem un iepirkšanās centriem mums būtu
grūti. Tieši tāpēc Rīgas Centrāltirgus komanda savu attīstības
konceptu veido atbilstoši laikam. 2.–3. lpp.

Tirgus attīstīsies, strādājot kopā!
Skaidrs, ka tirgus nevarētu pastāvēt bez tirgotājiem, tāpēc
nepieciešams atbalsts lauksaimniekiem. Arvien lielāku popularitāti
un atzinību gūst Latvijā audzēti pārtikas produkti, kuri, pateicoties
samazinātajai PVN likmei, ir pieejamāki pircējiem. Tas, protams, ir
izdevīgi arī tirgotājiem, jo palielinās preču noiets. 5. lpp.
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Pastāvēs, kas pārvērtīsies!

INTERVIJA

Septembrī aprit tieši gads, kopš valdes priekšsēdētāja amatā ir stājies Artis Druvinieks. Gada
laikā ir paveikts ļoti daudz un nākotnes plāni ir grandiozi. Par to, kādas pārmaiņas tirgu
sagaida tuvākajā laikā, lasiet šajā intervijā.
1. Kādi tirgus attīstības un uzlabošanas
pasākumi vēl tiek plānoti un, ko tu akcentē savā nākotnes redzējumā par Rīgas Centrāltirgu?
Plānu par kopējo tirgus attīstību ir
daudz un tie ir ambiciozi. Lai izprastu pareizo attīstības virzienu, vispirms ir nepieciešams saprast, kas notiek mums apkārt,
Eiropā, pasaulē. Sekojot līdzi Eiropas lielāko tirgu attīstības tendencēm, atjaunojot
Gastronomijas paviljonu un izvietojot tajā
ēdināšanas pilsētiņu jeb foodcourt, mēs būsim spēruši pirmo nozīmīgo soli pretī attīstītam un eiropeiskam tirgum. Tajā pašā laikā mēs saprotam, ka tirgus vairs nevar būt
tikai tirgus, jo, izdzīvot vispārējās konkurences apstākļos starp lielveikaliem un iepirkšanās centriem mums būtu grūti. Tieši tāpēc Rīgas Centrāltirgus komanda savu
attīstības konceptu veido atbilstoši laikam.
Gastronomijas paviljona atklāšana būs kā
atskaites punkts, no kura mēs skatīsimies,
kādā veidolā tirgu mainīsim un ko uzlabosim nākotnē. Gastronomijas paviljons kļūs
par mūsu atpazīstamības simbolu, jo šis būs
pirmais pilnvērtīgi atjaunotais paviljons,
kura koncepts būs nedaudz citādāks nekā
līdz šim.

“

Neapšaubāmi, nozīmīgs
solis pretī attīstītam tirgum
būs arī Rīgas domes Pilsētas
attīstības departamenta
projekts, kas saistīts ar
kanālmalas revitalizāciju.

Tuvākajā nākotnē arī Zivju paviljonā
plānots veikt atjaunošanas un rekonstrukcijas darbus. Šī rekonstrukcija mums būs
liels izaicinājums un pārbaudījums, tā prasīs ļoti lielu darbu un nepārtrauktu uzmanību. Darbiem mēs nopietni gatavojamies
jau kādu laiku un tas ilgs vēl kādu brīdi, lai
remontu veiktu pēc iespējas pilnvērtīgāk un
kvalitatīvāk.
Nevaru nepieminēt arī rudens pusē gaidāmo Informācijas centra atvēršanu. Neapšaubāmi, nozīmīgs solis pretī attīstītam tirgum būs arī Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamenta projekts, kas saistīts ar kanālmalas revitalizāciju. Mums ir patiess prieks,
ka kanālmalu drīz ieraudzīsim citā veidolā

– sakoptu un modernu. Centrāltirgu neizbēgami skars arī Rail Baltica projekts, kurš
viennozīmīgi kļūs arī par būtisku soli tirgus attīstības virzienā. Projekta realizācijas
rezultātā mēs sagaidām lielāku tūristu pieplūdumu gan no kaimiņu valstīm Igaunijas
un Lietuvas, gan no tālāk esošās Polijas un
Vācijas.
Procesā ir projekts saistībā ar Rūpniecības preču tirgu. Kā jau minēju iepriekšējā intervijā, šajā teritorijā tiks izbūvēts multimodāls centrs, tur izvietojot starppilsētu
mikroautobusu galapunktu, autostāvvietas
un biroju telpas. Līdz ar to pēc multimodālā centra izveides, kanālmalas sakārtošanas
un Rail Baltica projekta noslēguma Prāgas
iela, kas sākas pie Rūpniecības preču tirgus
un beidzas pie Vecrīgas sliekšņa, kļūs par
tādu kā gājēju maģistrāli un mums uz to ir
jābūt gataviem!
2. Tirgus apmeklētāji bieži vien jautā,
kad tiks sakārtotas autostāvvietas. Vai
ir izstrādāti plāni, vai jau izveidots
redzējums?
Šis vienmēr ir bijis ļoti aktuāls jautājums, jo cilvēkiem tirgū ir grūti atrast vietu,
kur novietot savu automašīnu. Mēs ļoti nopietni domājam par autostāvvietu projekta attīstīšanu tirgus teritorijā, tāpēc šobrīd
aktīvi strādājam, lai vismaz daļēji to atrisinātu. Tāpat apsveram iespēju ieviest vienotu atlaižu sistēmu, piemēram, pirmā stunda
autostāvvietā par samazinātu tarifu.
3. Cilvēki uzdod jautājumus arī par bezpajumtnieku esamību tirgus teritorijā
un par to, kā Rīgas Centrāltirgus vadība risina šo ilgstošo problēmu.
Ņemot vērā to, ka tirgum kaimiņos atrodas Latvijas Sarkanais Krusts, nākas sadzīvot ar situāciju, ka mūsu teritorijā uzturas cilvēki, kuru dzīvesstils ir atšķirīgs no
vispārpieņemtā. Neskatoties uz to, ka ikdienā tirgus Iekšējās drošības dienests sastrādājas gan ar valsts, gan pašvaldības policiju, šī problēma nebeidz pastāvēt. Tajā pašā
laikā šie cilvēki mitinās mums kaimiņos un
mums ar viņiem ir jāsadzīvo. Pirms kāda
laika saņēmām informāciju, ka Rīgas domes
atbildīgie departamenti strādā pie šī jautājuma atrisināšanas, tas ir, Rīgas domes Īpašuma departaments ir atradis potenciālu vietu,

Rīgas Centrāltirgus valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks

Kanālmala pēc projekta noslēguma

uz kurieni pārcelt Sarkano Krustu. Par cik
lielākā daļa no tā iemītniekiem savu ikdienu
pavada tirgus teritorijā pārcelšana būtu milzīgs atslogs esošajai situācijai.
4. Aktuāls jautājums ir arī par akcīzes
preču nelikumīgu tirgošanu Centrāltirgus teritorijā. Kā cīnāties ar šiem
tirgotājiem? Vai ir vērojami panākumi?

Informācijas centrs

2

Kā jau vairākkārt esmu teicis un, kā ir
minējuši arī mani priekšgājēji, cīņa ar akcīzes preču nelikumīgajiem tirgotājiem ir kā
cīņa ar vējdzirnavām, jo sakne šai problēmai
ir jāmeklē kaut kur dziļāk, ne Rīgas Centrāltirgū. Centrāltirgus, kurā notiek šī mazumtirdzniecība, ir tikai noslēguma posms visai
garajai ķēdei. Neskatoties uz sarežģīto situāciju, mēs nepārtraukti cīnāmies pret nelikumīgo preču tirdzniecību. Līdz šī gada septembrim Centrāltirgus Iekšējās drošības dienests tirgus teritorijā izņēma un Valsts poli-
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cijai nodeva 5515 pakas cigarešu. Salīdzinājumā ar laiku pirms diviem, trim gadiem, situācija ir kardināli mainījusies uz labo pusi.
Savu iespēju robežās mēs cīnāmies ar šo parādību un, manuprāt, darām visu likuma
ietvaros iespējamo, lai samazinātu cigarešu un alkoholisko dzērienu izplatību mūsu
pārvaldītajā teritorijā.
5. Kur ir meklējama problēma akcīzes
preču nelikumīgajai un ilgstošajai tirgošanai tirgus teritorijā?
Manuprāt, problēma ir meklējama valstiskā līmenī. Kā gan cigaretes nonāk valsts
teritorijā un, kā tās tiek izplatītas? Tirgū redzam tikai noslēdzošo posmu visam šim garajam un sarežģītajam procesam. Iespējams,
mūsu valstī ir pārāk demokrātiska sodu sistēma attiecībā uz akcīzes preču tirgotājiem.
Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas
produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču
un to šķidrumu aprites likumā ir noteikts,
ka cigaretes un tabakas izstrādājumus ir
aizliegts tirgot teritorijās, kurām ir piešķirts
tirgus statuss. Šī, manuprāt, mākslīgi radītā situācija patiesībā neko neatrisina, jo tā ir
radīta, neizvērtējot problēmu pēc būtības. Ja
tiktu atcelts liegums, ļoti iespējams, ka zināmā mērā tas iespaidotu arī nelegālo cigarešu
tirdzniecības apjomu.
6. Kā jau minēji iepriekš, rudenī tiks atklāts Informācijas centrs. Kā Centrāltirgus vadība nonāca līdz domai par tā
izveidi?
Uz Informācijas centra nepieciešamību
mums norādīja vairākas indikācijas pašu
darbā. Tas, ka informācijas centram jābūt,
mums jau bija skaidrs pašā sākumā. Radās
tikai viens jautājums – kādā formātā un
kurā brīdī šo plānu īstenot? Līdz ar to izveidojās vīzija, kādu mēs vēlētos redzēt informācijas centru, ar kādām funkcijām un,
kurā vietā. Ģeogrāfiski informācijas centrs
atradīsies pašā tirgus sirdī, Nēģu laukumā
uz Prāgas ielas – starp administrācijas ēku
un Gaļas paviljonu. Informācijas centrs būs
liels atvieglojums gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem, kuri nav patstāvīgie tirgus
apmeklētāji.
7. Kādus pakalpojumus Informācijas centrā varēs saņemt tirgus apmeklētāji un
tūristi?
Ņemot vērā to, ka mēs esam lielākais tirgus Eiropā, ne vienmēr tiem, kas šeit ierodas pirmo reizi, ir viegli orientēties tirgū,
tāpēc Informācijas centra piedāvāto pakalpojumu klāstu veidosim plašu un daudzpusīgu. Tajā tiks sniegta informācija, kur ko
var atrast un uz kurieni doties. Neskatoties
uz to, ka šobrīd daudzas tūrisma kompānijas piedāvā ekskursijas un degustācijas Rīgas Centrāltirgū, mēs domājam, ka šī niša ir
atvērta arī mums pašiem. Mēs esam gatavi
iekarot savu vietu tūrisma industrijas nozarē, jo esam bagāti ar kultūrvēsturisko mantojumu, mums ir savs stāsts, ko vēlamies
pastāstīt! Mums ir liels prieks, ka veiksmīgi
esam iesākuši darbu pie savas suvenīru līnijas izveides, un, ka tuvākajā laikā Informācijas centra apmeklētājus varēsim iepazīstināt ar savu sniegumu !
8. Kādas, tavuprāt, ir galvenās Centrāltirgus priekšrocības salīdzinājumā ar citām iepirkšanās vietām?
Viennozīmīgi tirgū ir visplašākais jebkura veida produktu klāsts. Tirgus spēj nodrošināt pilnu produktu spektru arī ekonomiskajā izpratnē. Pie mums ir pieejami
kvalitatīvi produkti par draudzīgām cenām.
Centrāltirgus neapšaubāmi ir un būs viens
no līderiem Latvijas tirgū. Šeit ir plaša teritorija, kas ir kā sava veida neliela pilsēta pil-

Nakts tirgus

“

Mēs esam gatavi iekarot
savu vietu tūrisma
industrijas nozarē, jo esam
bagāti ar kultūrvēsturisko
mantojumu, mums ir savs
stāsts, ko vēlamies pastāstīt!
Mums ir liels prieks, ka
veiksmīgi esam iesākuši
darbu pie savas suvenīru
līnijas izveides, un, ka
tuvākajā laikā Informācijas
centra apmeklētājus
varēsim iepazīstināt ar savu
sniegumu !

sētā. Te ne vienmēr obligāti jāveic pirkumi,
te var baudīt tirgus noskaņu, apkārt valdošo
kņadu un notiekošos pasākumus, izjust tikai šeit valdošo atmosfēru. Kaulēšanās, komunikācija ar pārdevējiem un tirgus aura ir
tās priekšrocības, kuras piemīt tikai Rīgas
Centrāltirgum.
9. Vai tu pats iepērcies Centrāltirgū?
Jā, protams. Jāsaka, ka pēdējā gada laikā,
strādājot tirgū, es to daru biežāk nekā līdz
šim. Man ļoti patīk nakts tirgus. Bieži vien
pēc garās darba dienas aizeju uz nakts tirgu
iegādāties augļus un dārzeņus. Manā izpratnē nakts tirgus ir ļoti veiksmīgs projekts, kas
sniedz iespēju jebkuram strādājošam rīdziniekam arī pēc garas darba dienas atnākt uz
tirgu un iegādāties kāroto.
10. Novembrī Rīgas Centrāltirgus svinēs
88. gadadienu. Ko tu novēli tirgum,
tirgotājiem un pircējiem tirgus dzimšanas dienā?
Mūsu uzticamajiem pircējiem novēlēšu atrast savu vienīgo un labāko pārdevēju, lai katrs no tirgus izietu apmierināts ar
savu pirkumu! Pārdevējiem un nomniekiem
novēlu veiksmi uzņēmējdarbībā, jo, tādējādi būsim veiksmīgi arī mēs! Centrāltirgus
komandai vēlu strādāt tā, lai cilvēkos un sabiedrībā mainītu domāšanu un attieksmi
pret tirgu pozitīvā virzienā!

Uz Gaļas paviljona jumta

Savukārt R īgas Centrāltirgum 88. jubilejā novēlu divas
bezgalības attīstībā un saglabāt spēju mainīties paralēli laikam!
Pastāvēs, kas pārvērtīsies!
3
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Rīgas Centrāltirgus jaunais posms

ATTĪSTĪBA

apmeklētāju piesaistīšanai būs Informācijas
centra atklāšana un suvenīru tirdzniecības
uzsākšana. Lai piesaistītu tūristus, vēlamies
rīkot ekskursijas arī paši.

3. Nu jau ir sācies skolas laiks, līdz ar to arī
skolēnu ekskursijas. Cik jauniešiem izmaksās ekskursija uz Rīgas Centrāltirgu un kur to var pieteikt?

AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes loceklis Kaspars Zauls

1. Tieši pirms gada Rīgas Centrāltirgus
kļuva par Latvijas Tirgotāju asociācijas
biedru. Kas notiek šīs sadarbības laikā?
Piedalāmies asociācijas rīkotajās aktivitātēs un sanāksmēs, komentējam un sniedzam viedokli par aktuāliem jautājumiem
tirgus nozarē. Sadarbības ietvaros organizējām ekskursiju, kurā piedalījās aptuveni 20
asociācijas biedri, to starpā bija veikalu pārstāvji, vairumtirgotāji, dažādu veidu preču
tirgotāji. Stāstījām par paviljoniem, rādījām
tirdzniecības vietas. Pateicoties asociācijai,
interesi par Rīgas Centrāltirgu izrādīja uzņēmums “Laima”, kas plāno šeit atvērt savu
veikalu.
2. Asociācija palīdz jaunu sakaru veidošanā, jaunu tirgotāju piesaistīšanā, bet
kas tiek darīts, lai piesaistītu pircējus
un tūristus Rīgas Centrāltirgum?
Mēs aktīvi izmantojam sociālos tīklus,
rādām interesantāko Rīgas Centrāltirgū iegādājamo produkciju, rīkojam pasākumus.
Ir jāpielāgojas laikam, izmantojot mūsdienu
tehnoloģijas, piesaistot tūristu, klientu un

pasākumu apmeklētāju uzmanību. Pēdējos
mēnešos ir manāmi pieaugusi Rīgas Centrāltirgus sociālo tīklu auditorija, par ko ļoti
pateicamies saviem sekotājiem. Var redzēt,
ka atgriezeniskā saite kļūst arvien spēcīgāka,
tirgus apmeklētāji, tūristi un blogeri arvien
aktīvāk atzīmē tirgus apmeklējumus. Interesentu skaits palielinās un tas ir labs rādītājs,
ka tirgus atdzimst arī starp “mileniāļiem”.
Šogad aktīvi uzsākām tirdziņu organizēšanu, tas ir viens no veidiem, kā pievērst uzmanību, piesaistīt jaunus klientus. Ja mums
būtu iespēja rīkot visus tirdziņus, ko vēlamies, tad tie notiktu nevis reizi mēnesī, bet
katru nedēļas nogali, jo ideju ir ļoti daudz
un tās ir interesantas. Uz visiem tirdziņiem,
kuri Rīgas Centrāltirgū notiek un notiks nākotnē, tirgotājiem ir iespēja pieteikties, aizpildot iesniegumu. Tirdziņu kalendārs ir
pieejams arī internetā – www.gadatirgi.lv.
Visa informācija atrodama arī Rīgas Centrāltirgus mājaslapā www.rct.lv.
Pašlaik mēs sadarbojamies ar vairāk
nekā 30 tūrisma aģentūrām, kuras vada ekskursijas uz Rīgas Centrāltirgu. Jauns veids

Mēs esam ļoti atsaucīgi un pretimnākoši
bērniem, skolēniem, studentiem, tāpēc ekskursijas Rīgas Centrāltirgū visiem iepriekš
minētajiem ir par brīvu. Aktīvākie skolēni
vai audzinātāji zvana un norunā dienu, kad
var atbraukt uz tirgu. Viesi pie mums brauc
no visas valsts un ekskursiju grupas sagaida
kāds no tirgus pārstāvjiem. Kopā izstaigājam
Gaļas paviljona jumtu, uz kura 20. gadsimtā bija dzelzceļa perons, izpētām garos tirgus
pagrabus, izrādām tirgus skaistākās un mazāk pazīstamākās vietas. Ekskursijas ar lielāko prieku vadu arī es, iepazīstinot viesus ar
Rīgas Centrāltirgus darbu, ikdienu un mērķiem. Mēs būsim priecīgi, ja bērni ekskursijas laikā uzzinās par tirgu kaut ko vairāk. Šī
iespēja noteikti jāizmanto!

5. Novēlējums klientiem un pašam jubilāram – Rīgas Centrāltirgum dzimšanas
dienā?
Gribētos, lai kļūstam interesantāki, ar sakārtotāku infrastruktūru, ko tagad arī iespēju
robežās darām. Novēlu būt laipniem, smaidīgiem, lai klients no tirgus aizietu priecīgs un
apmierināts. Lai visai Rīgas Centrāltirgus komandai izdodas veikt iecerētos uzlabojumus
un padarīt tirgu pievilcīgāku! Tirgus apmeklētājiem novēlu atklāt vēl neizzinātas Rīgas
Centrāltirgus vietas, produktus! •

4. Rīgas Centrāltirgus ir viena no populārākajām vietām Rīgā, kas apvieno tirgotājus un pircējus. Katru dienu šeit
nāk jauni cilvēki, katru dienu kaut kas
mainās. Bet, ja šis lielais objekts būtu
dzīva būtne, kāds tas būtu?
Ik dienu tirgu apmeklē ap 60 000 cilvēku, katram ir savs stāsts, kādam jau ir sava
iemīļota taciņa. Bet, ejot pa vienu un to pašu
ceļu, pircējs neieraudzīs visu tirgus krāšņumu, daudzveidību, piesātinātību, izmaiņas.
Tirgum patīk ikviens gadalaiks un tirgus
mainās tiem līdzi, un tieši šis ir iepriecinošākais un iedvesmojošākais ko piedzīvot, nākot uz Centrāltirgu jebkurā gadalaikā. Tirgus ir kā hameleons – nomaina savas krāsas
atkarībā no gadalaika. Vērīgs un pārsteigumus dāvājošs hameleons, kas izrāda saviem
pircējiem labākās un gardākās dabas veltes.
Mēs varam būt dažādi, spējot pielāgoties laikam un videi.

Gastronomijas paviljonā tiks atvērts “Centrālais Gastro Tirgus”
Pēc ieilgušiem remontdarbiem šī gada rudenī apmeklētājiem tiks atvērts Rīgas Centrāltirgus
Gastronomijas paviljons. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks informē, ka tirgus apmeklētājus sagaidīs pavisam jauns un moderns paviljona koncepts. Gastronomijas paviljonā tiks izveidots “Centrālais Gastro Tirgus” ar vairāk nekā 30 ēdināšanas vietām, savukārt
paviljona otrā pusē tiks tirgoti dažādi konditorejas un bakalejas izstrādājumi.
A.Druvinieks piebilst, ka:
“Paviljona apmeklējums būs ļoti interesants jebkuram tirgus apmeklētājam, jo tā
būs lieliska vieta ar patīkamu atmosfēru,
Latvijas un dažādu valstu virtuvēm.”
Gastronomijas paviljona ēdināšanas zonas jeb “Centrālā Gastro Tirgus” izveide ir
uzticēta restorānu grupai “Resto-Rātors”.
Tās vadītājs Viktors Ravdive skaidro:
“Ideja par “Centrālo Gastro Tirgu” ir radusies, iedvesmojoties no pasaulslaveniem
gastronomijas tirgiem, tādiem kā “Foodhallen” Amsterdamā, “San Miguel” Madridē,
“Time out” Lisabonā un “Borough Market”
Londonā. “Centrālais Gastro Tirgus” kļūs par
vietu, kur atpūsties ar ģimeni, tikties ar draugiem un izjust pilsētas atmosfēru.”
“Centrālais Gastro Tirgus” atklās Latvijas
kulinārijas pasauli gan Rīgas iedzīvotājiem,
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gan pilsētas viesiem. Tas būs pirmais iekštelpu gastronomijas tirgus Latvijā. Būvniecības darbus objektā tiek plānots pabeigt 2018.
gada novembrī līdz ar visa Gastronomijas
paviljona rekonstrukciju. Piedāvāto ēdienu
cenas būs pieejamas katram, jo galvenais objekta mērķis ir pieejamība visiem.
Restorānu grupa “Resto-Rātors” ir dibināta 2012. gadā un šobrīd pārvalda 18
objektus. To starpā ir restorāni Rīgā un
Jūrmalā, apartamentu viesnīca “Wooden
Villa”, banketu serviss, ēdienu ražošanas
cehs un biznesa aviācijas klientu ēdināšana. Restorānu grupā iekļauti tādi restorāni kā “International Rīga”, “International
Jūrmala”, “Memories”, “Gastrobārs T73”,
“Piazza Italiana”, “Apsara Goose”, “Melnā
Bite”, pusdienu restorāns “Onze”, konditoreja “BakeBerry”, klubs-restorāns “Sezona” un pludmales restorāns “Legend.
Beach”.•

Fotogrāfija no paviljona remontdarbiem
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Tirgus attīstīsies, strādājot kopā!
Pārdomās par Rīgas Centrāltirgus attīstību un nākotnes iespējām dalās bijušais AS “Rīgas Centrāltirgus”
valdes priekšsēdētājs, tagadējais Latvijas Republikas 12.
Saeimas deputāts Andris Morozovs.
Ieņemot valdes priekšsēdētāja amatu, gada laikā tu
noteikti paspēji izprast šeit notiekošo un iepazīt Rīgas
Centrāltirgus “virtuvi”. Vai tagad, būdams Saeimas
deputāts, tu saredzi iespēju līdzdarboties Rīgas
Centrāltirgus attīstībā?
Pavadītais laiks Rīgas Centrāltirgus komandā sniedza man plašāku izpratni par tirgū notiekošo. Nenoliedzami, ka arī atrodoties Saeimā, man ir vēlme un iespējas virzīt vienu vai otru likumu, kas varētu palīdzēt attīstīties un tapt sakārtotākai, tirgus apmeklētāju acīs pozitīvākai manai nu jau bijušajai darba vietai.
Skaidrs, ka tirgus nevarētu pastāvēt bez tirgotājiem,
tāpēc nepieciešams atbalsts lauksaimniekiem. Arvien lielāku popularitāti un atzinību gūst Latvijā audzēti pārtikas produkti, kuri, pateicoties samazinātajai PVN likmei,
ir pieejamāki pircējiem. Tas, protams, ir izdevīgi arī tirgotājiem, jo palielinās preču noiets. Tāpēc, atrodoties Saeimas krēslā, vēlos sniegt savu artavu atbalsta sniegšanā
lauksaimniekiem, kas ne tikai veicinātu saražotās produkcijas veiksmīgu realizēšanu valsts teritorijā, bet arī
sekmētu eksportu. Tāpēc ir svarīgi atbalstīt mūsu zemniekus, samazinot nodokļu slogu. Manis pārstāvētā frakcija turpina cīņu ar OIK afēru, kas viennozīmīgi ietek-

VIEDOKLIS

mē arī lauksaimniekus, palielinot viņu ikmēneša izdevumus. Izskatās, ka tuvākajā laikā šī cīņa būs uzvarēta.
Man ir gandarījums, ka tagadējā Rīgas Centrāltirgus
komanda lieliski turpina aizsāktos darbus tirgus infrastruktūras uzlabošanā. Pamazām Gastronomijas paviljons “pārdzimst” jaunā un modernā veidolā, tiek rūpīgi
plānots un izstrādāts kanālmalas sakārtošanas projekts.
Kā viens no būtiskākajiem mērķiem, strādājot Rīgas
Centrāltirgū, bija izskaust nelegālu akcīzes preču apriti. Jāsaka, ka tas ir ļoti sarežģīts un laikietilpīgs process,
jo tirgū redzams tikai beigu posms. Tikai pareizi virzot
likumdošanu, varam cīnīties pret akcīzes preču nelikumīgu pārdošanu. Te nav runa tikai par stingrāku un
pārdomātāku sodu sistēmu nelikumīgo preču mazumtirgotājiem, bet arī par atbildīgo ministriju stingrākas
nostājas veidošanu. Tirgus ir tikai likuma izpildītājs nevis likumdevējs. Kamēr tiesībsargājošās instances nepildīs savas funkcijas un neveicinās likuma izmaiņas, Rīgas
Centrāltirgus centieni izskaust akcizēto preču nelikumīgu pārdošanu būs kā cīņa ar vējdzirnavām. Tieši tāpēc
gribu būt klāt un mērķtiecīgi iesaistīties likumdošanas
izmaiņās.
Nobeigumā novēlu Rīgas Centrāltirgus komandai
izpildīt izvirzītos uzdevumus un sasniegt nospraustos
mērķus!•
Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāts Andris Morozovs

Veselības sargi rudenī

IESAKĀM

Tuvojoties rudens sezonai, organismam ir nepieciešama papildu vitamīnu deva. Rīgas Cen-

Ķirbis ir daudzfunkcionāls cīkstonis pret

trāltirgū ir iespējams atrast plašu Latvijā audzētu dārzeņu, augļu un ogu klāstu, kas nostip-

slimībām. To ir ieteicams lietot tādu slimību

ietekmi uz veselību, tad ziniet, ka kāpostos ir

gadījumā kā arteroskleroze, diabēts, akmeņi

gandrīz visi zināmie vitamīni, tajā skaitā arī

žultspūslī. Ķirbju sula, kuru var lietot kopā

unikālais un kuņģu čūlas gadījumā nepie-

ar burkānu sulu, palīdzēs nieru un aknu

ciešamais U vitamīns, fitoncīdi, enzīmi un

rinās imunitāti un uzlabos labsajūtu.

Ja neesat dzirdējuši par kāpostu pozitīvo

Brūklene ir viena no vitamīniem bagā-

mēdza dēvēt par ogu, kas dāvā nemirstību.

tākajām ogām. Brūklenes nostiprina asins

Pievienojiet ogas desertos, gatavojiet ievārī-

vadus. Sarkanās ogas normalizē asinsspie-

jumu, spiediet sulas vai ēdiet svaigas! Lie-

darbības uzlabošanai. Lieliska ziņa tiem,

dažādas minerālvielas. Dārzenis uzlabo gre-

dienu un samazina “sliktā” holesterīna dau-

tojot brūklenes, nebūs sirds slimību problē-

kuri vēlās novājēt – lietojot savā uzturā mil-

mošanas sistēmu, stimulē vielmaiņu, attīra

dzumu asinīs. Ne velti senos laikos brūkleni

mas, asinis būs tīras un asinsvadi veseli.

zu ogas, uzlabosies gan veselība, gan figūra!

organismu no toksīniem un holesterīna.•

Cena: 2.20 EUR/kg

Cena: 1.50 EUR/kg

Cena: 0.50 EUR/kg
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JAUNAS VIETAS

“Kafijošanas” vietas Rīgas Centrāltirgū
Rīgas Centrāltirgus ir vieta, kur var iegādāties ne tikai labus un kvalitatīvus pārtikas produktus, bet arī nobaudīt
gardu, svaigi maltu kafiju vai aromātisku tēju. Vēlamies atgādināt tirgus apmeklētājiem un tirgotājiem par vietām, kur atvilkt elpu un ieturēt kafijas pauzi.
Piena paviljona konditorejas stūrītī aicinām iepazīties ar “Julius Meinl Coffee” kafejnīcu, kur varēsiet iegādāties siltus dzērienus par draudzīgām cenām – sākot no 1,00 EUR par tasīti. Šīs pašas šķirnes kafiju ir iespējams
nobaudīt tavernā “Ķirbis”, Sakņu paviljonā.
Otra iecienītākā vieta noteikti ir “Coffee Tower” Sakņu paviljonā, kur ikviens atradīs savai gaumei atbilstošāko kafijas veidu un garšu nianses. Piedāvājumā ir gan klasiskās kafijas – melna, balta, kapučīno, latte, gan atsvaidzinošas ledus kafijas, kuras papildina saldi šokolādes un karameles sīrupi. Neliedziet sev iespēju nogaršot uz
vietas gatavotos riekstiņus un vafeles ar iebiezinātā piena pildījumu. Cenas sākot no 1,50 EUR.
Arī citas Rīgas Centrāltirgus kafetērijas un ēstuvītes piedāvā kafiju, atliek vien izvēlēties sev piemērotāko. Tāpat neaizmirstam par kafijas automātiem, kuri atrodas gan Gaļas paviljonā, gan Piena paviljonā, un kalpo kā risinājums steidzīgākajiem tirgus apmeklētājiem, kafiju servējot līdzi ņemšanai paredzētās papīra krūzītēs. •

Miķeļdienas galdam
29. septembrī svin ne tikai Starptautisko kafijas dienu, bet arī Miķeļus jeb Miķeļdienu, kas ir latviešu rudens saulgrieži
un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Miķeļos uz galda noteikti ir jābūt gaļai,
skābētiem kāpostiem, plāceņiem un mājās
brūvētam alum. Paskatīsimies, ko svētku
galdam var sarūpēt no Rīgas Centrāltirgū
pieejamajiem produktiem.

Miķeļdienā parasti tika kauts gailis,
auns, āzis vai sivēns, kas šajā dienā tika īpaši
barots un saukts par Miķelīti. Centrāltirgus
Gaļas paviljonā gailis maksā 6 EUR/kg.
Svētku mielasts neiztika arī bez saimnieces ceptā maizes klaipa no trejām labībām
un bija domāts labības lauku dieviņam – Jumim. Mājās cepts maizes klaips atrodams
Piena paviljonā, kur tas maksā aptuveni
1–2 EUR par gabalu.

TIRGOTĀJIEM

TIRGOTĀJI AICINĀTI PIETEIKTES
MĀJRAŽOTĀJU TIRDZIŅIEM
15. septembrī – Zivju svētki
21.–23. decembrī – Ziemassvētku ieskandināšana
AICINĀM PIETEIKTIES:
Mājražotājus
• Amatniekus
• Māksliniekus/individuālos meistarus
• Izbraukuma ēdinātājus
• Saldu, gardu un veselīgu produktu ražotājus/tirgotājus
DALĪBAS MAKSA TIRDZIŅOS PAR VIENU DIENU NOTEIKTA:
• Mājražotājiem, amatniekiem un fiziskām personām: 8,00 EUR (par tekošo
metru) + PVN un patērētā elektrība;
• Uzņēmumiem ar pašražoto vai iepirkto produkciju: 12,00 EUR (par tekošo
metru) + PVN un patērētā elektrība.
Pieteikuma iesniegumus aicinām sūtīt uz e-pastu: ton@rct.lv
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Jāpiemin, ka pats Miķelis latvju dainās
tiek pieminēts kā alus devējs, tāpēc alus ir
neatņemama svinību mielasta sastāvdaļa. Sakņu paviljonā, tirdzniecības stendā
“Labietis” alus pudele izmaksās no 2 līdz
3,50 EUR.
Neskatoties uz to, ka Miķeļos nereti kāpostus vēl nenovāca, vai, ja novāca, tie bijuši
cieti un sūri, svētku mielasta galdā tika pasniegti skābēti kāposti. Sakņu paviljonā pie-

ejami dažāda veida skābēti kāposti. Viens
kilograms skābo kāpostu maksā sākot no
1,20 EUR.
Ņemot vērā to, ka Miķeļdiena iekrīt rudenī, kas ir visbagātākais gadalaiks, svētku
galds teju lūzt aiz ēdienu pārpilnības! Rīgas
Centrāltirgus vēl veiksmīgus pirkumus un
bagātīgi klātus svētku galdus! •
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Kas jāievēro, iegādājoties zivis?
Tūristi stāsta, ka Rīgas Centrāltirgū ir visplašākā zivju izvēle vienuviet visā Eiropā. Zivju paviljonā var atrast vairāk nekā 200 dažādu
veidu zivju un to izstrādājumu. Paviljonā ir iespējams iegādāties gan
konservus, gan žāvētas, kūpinātas, saldētas un arī svaigi nozvejotas
zivis. Lai neapjuktu plašajā piedāvājuma klāstā, ir jāņem vērā pāris
ieteikumi, lai atrastu labākās svaigās un atdzesētās zivis Rīgas Centrāltirgū.
1. Lai saprastu zivs svaiguma pakāpi, nepieciešams pacelt tās žaunas un pasmaržot, jāuzticas savām sajūtām. Svaigai zivij nav izteikta aromāta, tā smaržo pēc jūras un jūras zālēm.
2. Spurām jābūt mitrām, nevis sausām un trauslām. Gadījumā, ja
uz zivs spurām ir parādījušās plaisas, tas nozīmē, ka zivs jau kādu

IESKATIES!

laiku ir stāvējusi. Tapāt arī sausa un viegli izliekta aste ir pazīme,
ka zivs nav īpaši svaiga.
3. Noteikti pārbaudiet zivs acis. Tām jābūt izliektām un tīrām, bet
žaunām – spilgtām un rozīgi sarkanām. Ja zivs ir sākusi bojāties,
žaunas kļūst tumšākas un to vairs nav iespējams noslēpt. Ja zivs
ir tikusi vairākkārt sasaldēta un atkausēta, tad žaunas ir pelēkā
nokrāsā.
4. Ja vēlaties būt pārliecināti, ka nopirktā zivs ir svaiga, iesakām iegādāties zivi ar visu galvu.
5. Svaiguma kontroli var veikt, arī pārbaudot zivs tvirtumu – uzspiežot zivij uz vēdera, nav jāpaliek nospieduma vietai. •

ATSAUKSMES
Brīnišķīga vieta!

Fantastika!

Satriecoši!

Rīgas Centrāltirgus ir brīnišķīga vieta
ar retro pieskārienu. Šeit es sajutu tirgus atmosfēru. Cenas kā tirgū – zemas. Ļoti daudz
dažādu svaigu augļu, plašs piedāvājums!

Rīgas Centrāltirgus ir jāredz un jāizgaršo! Noteikti izmēģiniet kādu no pasakainajiem svaigi gatavotajiem ēdieniem – smalkmaizītēm, virtuļiem, zivju bumbiņām, kāpostu rullīšiem un ceptas gaļas! Garšīgi, garšīgi, garšīgi!!! Ja jums patīk vietējie zemnieku tirgi, nepalaidiet garām iespēju iegriezties Rīgas Centrāltirgū!

Tirgus atrodas blakus pilsētas kanālam,
vecpilsētas dienvidu pusē. Tas ir izvietots sešos cepelīnu angāros un ir milzīgs! Tirgotāji pārdod visu, ko vien variet iedomāties un
vēl vairāk. Daudzi tirgotāji specializējas tieši
pārtikas produktu tirdzniecībā, tāpēc bieži
vien tie piedāvā nodegustēt savu produktu.
Tirgus ir lieliska vieta, kurā var iepazīt vietējos iedzīvotājus, papusdienot kādā no kafejnīcām un vērot ikdienas ritējumu. Mūs viesnīcā brīdināja par to, ka tirgus ir populāra
vieta kabatzagļiem, taču mēs nevienu neredzējām, bet iesakām būt uzmanīgiem, jo tirgū ir liela cilvēku burzma. Apmeklējiet Centrāltirgu! Jūs nebūsiet vīlušies!

Kristi R., Tallina, Igaunija
(2018. gada jūnijā)
Milzīgs tirgus ar plašu produktu klāstu!
Tirgus atrodas blakus Centrālajai stacijai. Šeit var atrast svaigas zivis un jūras veltes, visu veidu gaļu, dažādus sierus, augļus
un dārzeņus. Ir arī apģērbu veikali un suvenīru kioski! Neaizmirstiet paņemt skaidru naudu, jo ne visur pieņem kredītkartes!
Izbaudiet!
Elin N., Oslo, Norvēģija
(2018. gada jūlijā)

Kimmo (2018. gada jūlijā)
Nepalaid garām iespēju pabūt
Centrāltirgū!
Es vēlos, lai arī pie mums Gruzijā būtu
šāds tirgus! Bijušajos cepelīnu angāros atrodas viens no lielākajiem un labākajiem tirgiem Eiropā! Centrāltirgū ir pieejams viss.
Sākot no maizes, konditorejas izstrādājumiem, gaļas, dārzeņiem, augļiem, piena,
medus, svaigām un kūpinātām zivīm! Viss
ir svaigs un par saprātīgu cenu!

Andy Coldham, Crawley, Lielbritānija
(2018. gada augustā)•

Phile, Atlanta, Gruzija (2018. gada augustā)
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2.

TIRGUS
STĀSTI
3.

5.

4.

6.

7.
1 7. jūlijā Rīgas Centrāltirgū norisinājās pirmie Novadu svētki, kuros uzstājās vairāki latviešu tautas deju kolektīvi, tajā skaitā “Karbunkulis”, “Varavīksne” un “Sienāzītis” no Īrijas.
Pats jaunākais dejotājs bija 2 gadus vecs.
2 AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks ar instrumentālās mūzikas apvienību “FUNCOOLIO” 21. jūlijā Gaļas un alus dienā.
3 Centrāltirgus apmeklētājus Rīgas svētku laikā 18. augustā, priecēja talantīgais Normunds
Jakušonoks un skaistās balss īpašniece Daiga Petkeviča.
4 Sarunas un patīkama atmosfēra Gaļas un alus dienā piepildīja Nēģu laukumu.
5 Atnākot uz mājražotāju tirdziņiem, ir iespēja nodegustēt tirgotāju sarūpētos gardumus.
Fotogrāfijā – priežu čiekuru sīrups.
6 Ceptas zemenes? Kur citur, ja ne Rīgas Centrāltirgū?
7 Neviltots prieks gan pieaugušo, gan bērnu acīs, darbojoties radošajās darbnīcās.
8 Skats uz tirgus laukumu no Gaļas paviljona jumta.

8.

Uz tikšanos krāsainākajā vietā pilsētā R īgas Centrāltirgū!
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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

