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Rīgas Centrāltirgus piedāvā 
tirdzniecības vietas. 
Interesentus lūdzam rakstīt uz 
e-pastu ton@rct.lv vai zvanīt pa 
tālruni 27334453. 

Turpinās pieteikšanās šī gada 
tematiskajiem tirdziņiem. Plašāka 
informācija atrodama Rīgas Centrāltirgus 
mājaslapā www.rct.lv un sociālo tīklu 
Facebook un Instagram profilos.  

19. un 20. aprīlī Nēģu laukumā norisināsies 
Lieldienu gadatirgus. 19. aprīlī tirgus apmeklētājus 
uz skatuves priecēs Roberts Gobziņš, savukārt visas 
dienas garumā būs gan degustācijas, gan pavāru 
meistarklases un citas aktivitātes.  

Nāc nākdama, liela diena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši.

Priecīgas Lieldienas!

•	 Lieldienās jāēd tikai olas, jo kas arī gaļu ēd, to visu gadu moka kukaiņi.
•	 Kas olas bez sāls ēd, tas visu vasaru daudz melos.
•	 Ja Lieldienu rītā saule uzlēkusi spodra, būs karsta vasara.
•	 Lai būtu sārti vaigi, Lieldienu rītā pirms saullēkta jāapēd vismaz 13 

dzērveņu ogas.
•	 Kurš Lieldienas rītā visagrāk uzceļas, tas visu vasaru nekad neizguļas.
•	 Ja Lieldienas pirmo rītu iet pirms saules lēkšanas upē mazgāties, tad 

visu gadu ir vesels.

Intervija ar 
AS “Rīgas 
Centrāltirgus” 
valdes 
priekšsēdētāju 
Arti Druvinieku
Rīgas Centrāltirgus kļūst arvien 
draudzīgāks pircējiem, apmek-
lētājiem un tirgotājiem. Tirgus 
attīstās un iet līdzi laikam, ņe-
mot vērā jau esošos paradu-
mus un patērētāju vajadzības. 
Eiropas lielākā tirgus plāni ir 
grandiozi un pie to īstenošanas 
strādā visa Rīgas Centrāltirgus 
komanda. Par plāniem un jau 
īstenotajiem darbiem stāsta AS 
“Rīgas Centrāltirgus” valdes 
priekšsēdētājs Artis Druvinieks.  
3. lpp 
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INFORMĀCIJA
    Gadatirdziņi 2019
Lai sniegtu iespēju vietējiem ražotājiem, mājražotājiem, amatniekiem un citiem 
komersantiem plašāk iepazīstināt pircējus ar savu produkciju, Centrāltirgus teritorijā 
2019. gadā notiks sekojoši tematiskie tirdziņi:

2019. gada 19. un 20. aprīlī – “Lieldienu gadatirgus”;

2019. gada 24., 25. un 26. maijā – “Lietuviešu dienas Centrāltirgū”;

2019. gada 1. jūnijā – “Saldumu diena” par godu Bērnu aizsardzības dienai;

2019. gada 21. un 22. jūnijā – “Līgo svētku gadatirgus”;

2019. gada 13. jūlijā – “Jūras un zivju svētku tirdziņš”;

2019. gada 3. augustā – “Gaļas, alus un siera diena”;

2019. gada 16., 17. un 18. augustā – “Rīgas svētku gadatirgus”;

2019. gada 14. septembrī – “Ūdens ražas diena”;

2019. gada 28. septembrī – “Miķeļdienas tirdziņš”;

2019. gada 12. oktobrī – “Rudens ražas svētku tirdziņš”;

2019. gada 9. un 10. novembrī – “Centrāltirgus 89. dzimšanas dienas tirdziņš”;

2019. gada 16., 17. un 18. novembrī – “Staro Rīga tirdziņš”;

2019. gada 23. un 24. decembrī – “Ziemassvētku gadatirgus”.

Nomas maksa par vienas tirdzniecības vietas viena tekošā metra nomu dienā gadatirgus 
laikā būs:

• Mājražotājiem, amatniekiem un fiziskām personām 10,00 EUR + PVN;

• Uzņēmumiem ar pašražoto vai iepirkto produkciju 15,00 EUR + PVN. •

4 pildītu olu receptes
RECEPTE

Sastāvdaļas

Vistu olas – 4 gab.

Olīveļļa – 1,5 ēdamk.

Citrons – 1/6 gab. (sula)

Kreses – 1 sauja (dekoram un gardai vitamīnu devai)

Ķiploks, kaltēts – 1/2 tējk.

Pildījums Nr. 1

Bazilika pesto – 1 ēdamk.

Ķiršu tomāts – 1 gab.

Mocarellas bumbiņa – 1 gab.

Pildījums Nr. 2

Pašmāju majonēze – 1 ēdamk.

Tuncis savā sulā – 1 ēdamk.

Mazie kaperi – 1 tējk.

Pildījums Nr. 3

Sarkanie ikri – 1 ēdamk.

Drupināts olu dzeltenums

Pildījums Nr. 4

Adžika – 1 ēdamk.

Mazās garnelītes – 1 ēdamk.

Pagatavošana

Izvāra olas, atdzesē un noloba. Katrai olai apgriež abus 
galus un pārgriež uz pusēm. Izņem dzeltenumus. 1/2 
olas dzeltenumu sadrupina, pārējos  3 1/2 olu dzelte-
numus liek piestā, pievieno ķiploku, olīveļļu un citro-
na sulu. Saspiež viendabīgā masā. Ja nepieciešams, pie-
vieno šķipsniņu sāls vai Kajenas piparus asumiņam. 
Olu dzeltenuma masu pilda atpakaļ pusītēs. Olas pilda ar da-
žādiem pildījumiem un pasniedz viesiem. •
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INTERVIJA

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

Par aktuālāko Rīgas Centrāltirgū stāsta valdes 
priekšsēdētājs Artis Druvinieks

Rīgas Centrāltirgus kļūst arvien drau-
dzīgāks pircējiem, apmeklētājiem un tirgo-
tājiem. Tirgus attīstās un iet līdzi laikam, 
ņemot vērā jau esošos paradumus un pa-
tērētāju vajadzības. Eiropas lielākā tirgus 
plāni ir grandiozi un pie to īstenošanas 
strādā visa Rīgas Centrāltirgus komanda. 
Par plāniem un jau īstenotajiem darbiem 
stāsta AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes 
priekšsēdētājs Artis Druvinieks. 

PAVILJONI
Nozīmīgākais un lielākais, ko esam pa-

veikuši līdz šim, ir Gastronomijas paviljona 
rekonstrukcija un atklāšana. Nākamais lie-
lais projekts ir saistībā ar Zivju paviljona re-
konstrukciju – tā nomnieku pārcelšana re-
konstrukcijas laikā uz Piena paviljonu. Šo-
brīd ir noslēdzies konkurss Zivju paviljona 
projekta izstrādei. Projektēšana nebūs vieg-
la, tā aizņems aptuveni 7–9 mēnešus. Domā-
jam, ka rekonstrukcijas darbi aizņems vis-
maz gadu. Bet tas noteikti ir tā vērts, jo jau-
nais Zivju paviljons būs vēl modernāks un 
pievilcīgāks nekā Gastronomijas paviljons. 
Paralēli realizējam arī jau iesāktus mazākus 
projektus, piemēram, saliņu nomainīšanu 
Gaļas paviljonā.

STĀVVIETA
Šis projekts nu jau ir fināla stadijā. Tik-

pat kā neizmantotās ielas starp Spīķeriem 
(Nakts tirgus teritorijā) dienas laikā turp-
māk atvēlēsim autostāvvietām. Mēs apzi-
nāmies, ka autostāvvietu jautājums Rīgas 
Centrāltirgū ir sarežģīts, tieši tāpēc vasarā 
pircējiem būs pieejama plaša un ērta stāv-
vieta tirgus teritorijā.

DROŠĪBA
Labiekārtojot vidi un uzlabojot infra-

struktūru, nedrīkstam aizmirst arī par dro-

šības jautājumiem. Rīgas Centrāltirgus te-
ritorijā būs uzlabota video novērošanas sis-
tēma, kas aptvers visu tirgus teritoriju, pa-
stiprinot cīņu par drošību un kārtību tirgū. 
Video sistēmas uzlabošanas projekts ir beigu 
stadijā un drīz sāks pilnvērtīgi funkcionēt 
visā teritorijā.

TIRDZNIECĪBAS UN GĀJĒJU 
IELAS

Spīķeru ielu plānojam pārveidot par 
tirdzniecības un gājēju ielu. Drīzumā tiks  
izsludināts metu konkurss, lai atrastu vis-
veiksmīgāko pārbūves variantu. Tam jābūt 
saskaņotam ar kopējo Rīgas pilsētas attīs-
tības scenāriju, kā arī, jāsakrīt gan ar Rīgas 
Būvvaldes, gan citu atbildīgo institūciju re-
dzējumu. Tas ir ilgtermiņa projekts, kurš 
noteikti iekļausies vispārējā Rīgas Centrāl-
tirgus vīzijā, iezīmējot attīstības virzienu un 
tirgus iekļaušanos kopējā pilsētas ainavā. 

RITEŅBRAUCĒJI
Esam uzsākuši sarunas ar Latvijas Riteņ-

braucēju apvienību, lai izveidotu riteņbrau-
cējiem pēc iespējas labvēlīgāku vidi Rīgas 
Centrāltirgū. Kopā ar Viesturu Silenieku, 
kas ir šīs apvienības valdes loceklis un pa-
zīstams cīnītājs par riteņbraucēju tiesībām, 
un citiem nišas profesionāļiem diskutēsim 
par to, kā uzlabot infrastruktūru riteņbrau-
cējiem un kā ierīkot funkcionālas velosipēdu 
novietnes Centrāltirgus teritorijā. 

PAR ZAĻU DZĪVI
Piedalījāmies “Zero Waste Latvija” rīko-

tajā diskusijā (biedrība, kas popularizē bez-
atkritumu dzīvesveidu, mazinot atkritumu 
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi). Nonācām pie 
secinājuma, ka tik tiešām esam vieta, kura 
cīnās par atkritumu samazinājumu ne ti-
kai formāli, bet arī pēc būtības. Noteikti arī 

turpmāk sadarbosimies ar “Zero Waste Lat-
vija” un centīsimies padarīt tirgu zaļāku!

VIETAS TIRGOTĀJIEM NO 
LATVIJAS NOVADIEM

Kopš pagājušā gada Centrāltirgū esam 
atsākuši tirdziņu un gadatirgu rīkošanu. 
Mūsu novērojumi liecina, ka šī ir dzīvotspē-
jīga ideja. Interese ir gan no tirgotāju, gan no 
apmeklētāju puses. Turpinām attīstīt projek-
tu jau plašākā mērogā, vēršoties pie Latvijas 
novadiem un pašvaldībām ar piedāvājumu 
atvērt savu novadu saliņas Rīgas Centrāltir-
gū. Aktīvi aicinām novadu pašvaldības no-
drošināt vietējiem mājražotājiem, zemnie-
kiem un amatniekiem loģistiku līdz Rīgas 
Centrāltirgum, neliekot tirgotājiem mainīt 
savu cenu politiku. Potenciālo tirgotāju no-
kļūšanai līdz galvaspilsētas tirgum ir nepie-
ciešama novadu pašvaldību palīdzība un at-

balsts. Tāpat ļoti aktīvi strādājam pie jaunu 
sakaru dibināšanas, apciemojam Latvijas 
novadu pašvaldības, tiekamies ar aktīvis-
tiem, zemniekiem, mājražotājiem, koopera-
tīvu pārstāvjiem. Tiecamies uz to, lai tuvā-
kajā nākotnē izveidotu pilnvērtīgas Latvijas 
novadu dienas Rīgas Centrāltirgū.

GARŠĪGIE UN JAUTRIE 
PASĀKUMI 

Šogad Rīgas Centrāltirgum ir izveidoju-
sies cieša sadarbība un draudzība ar biedrību 
“Grilētāju Brālība”, kas būs mūsu partneri 
visa gada garumā. Kopā rīkosim 2019. gada  
gadatirgus un gadskārtu pasākumus. Pa-
sākumi būs piesātināti gan ar jautrību, gan 
gardu izēšanos, kā arī ar skanīgu mūziku!

Tiekamies krāsainākajā vietā pilsētā – 
Rīgas Centrāltirgū! •

Svētku dienās - Lielā Piektdienā 19.04.2019., Pirmajās Lieldienās 21.04.2019. un 
Otrajās Lieldienās 22.04.2019. Rīgas Centrāltirgū noteikts sekojošs darba laiks:

2019. gada 18., 19. un 20. aprīlī:
• Sakņu paviljonā no 7.30 līdz 18.00.
• Gaļas paviljonā no 7.00 līdz 18.00.
• Zivju paviljonā no 7.30 līdz 18.00.
• Gastronomijas paviljonā no 7.30 līdz 18.00.
• Atklātajā un slēgtajā teritorijā no 7.00 līdz 18.00.
• Tirdzniecības namā Spīķeru ielā 2 un Pūpolu ielā 5 no 9.00 līdz 18.00.

2019. gada 21. un 22. aprīlī:
• Sakņu paviljonā no 7.30 līdz 17.00.
• Gaļas paviljonā no 7.00 līdz 17.00.
• Zivju paviljonā no 7.30 līdz 17.00.
• Gastronomijas paviljonā no 7.30 līdz 17.00.
• Atklātajā un slēgtajā teritorijā no 7.00 līdz 17.00.
• Tirdzniecības namā Spīķeru ielā 2 un Pūpolu ielā 5 no 9.00 līdz 17.00.

2019. gada 18., 19., 20., 21. un 22. aprīlī:
• Tirdzniecības vietās ar noliktavām no 00:00 līdz 24:00
• Nakts puķu tirgū Pūpolu ielā no 19.00 līdz 7.00.

Vēlam krāsainas Lieldienas un gardus pirkumus! • 
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LIELDIENAS

JAUNAS VIETAS

    5 dabīgas krāsvielas Lieldienu olām
Visiem labi zināmās sīpolu mizas nav 

vienīgais dabīgais materiāls, ar ko nokrā-
sot olas raibu raibas. Olu krāsošana ir aiz-
raujošs process, kas dāvā pozitīvu gara-
stāvokli visiem ģimenes locekļiem. Tāpēc 
aplūkosim, kā olas var nokrāsot dzeltenā, 
sarkanā, zaļā un pat zilā krāsā! 

Dzeltenas olas

Lai iegūtu dzeltenas olas, izmantojiet 
kurkumu. Kurkumu aplej ar verdošu ūdeni. 
Uz puslitru ūdens būs nepieciešamas apmē-
ram 3 ēdamkarotes kurkumas. Iepriekš no-
vārītas olas liek šķidrumā un atstāj uz nakti.

Sarkanas olas

Piesātinātu bordo krāsu piešķirs bietes. 
Bieti notīriet un sarīvējiet. Iegūtajai masai 
pievienojiet ūdeni (uz trim vidēji lielām bie-
tēm 1 litru) un 1 tējkaroti etiķa. 

Zaļas olas 

Pavasarīgi zaļas olas var iegūt ar spinātu 
novārījumu. Sīki sagrieziet spinātus (var iz-
mantot arī saldētus), uzlejiet tiem ūdeni un 
lieciet vārīties uz 30 minūtēm. Krāsas inten-
sitāte būs atkarīga no vārīšanas ilguma (vā-
rīt ieteicams ne vairāk kā 20 minūtes). 

Zili - violetas olas

Paņemiet sarkanā kāposta lapas, sagrie-
ziet smalkās strēmelītēs un pagatavojiet no-
vārījumu. Sarkanais kāposts dod neticami 
intensīvu zilo pigmentu jau īsi pēc tā ielikša-
nas ūdenī. Košākam rezultātam pievienojiet 
nedaudz etiķa – apmēram ēdamkaroti uz 1 
litru šķidruma. Vāriet olas 10 minūtes vai 
nokāsiet novārījumu un lieciet tajā iepriekš 
novārītas olas, atstājot tās novārījumā uz 
nakti.

Brūnas olas

Šokolādes brūnas olas var iegūt, izman-
tojot kafiju. Stiprā kafijas novārījumā vāriet 
olas aptuveni 10 minūtes, vai jau novārītas 
olas ielieciet kafijas novārījumā uz nakti. 

Ieteikumi 

• Olas nevajadzētu krāsot uzreiz pēc iz-
ņemšanas no ledusskapja. Krasā tempe-
ratūras maiņa novedīs pie olu plaisāša-
nas. Tādēļ pirms krāsošanas vēlams olas 
paturēt istabas temperatūrā aptuveni 2 
stundas. Lai iegūtu vienmērīgāku krā-
sojumu, olas vēlams iepriekš nomazgāt 
vieglā ziepjūdenī.

• Jautrākā un pārsteigumiem bagātākā olu 
krāsošanas daļa ir rakstu un nospiedu-
mu veidošana, jo tie ikreiz izdodas citādi 
un rezultāta aplūkošana nereti līdzinās 
dāvanas izsaiņošanai. Lai veidotu raks-
tus, olas samitrina un tām pieliek dažā-
dus graudus, putraimus, krāsainu vilnas 
dziju vai ziedus un lapiņas. Nostiprinā-
šanai var izmantot marli vai plānu drā-
niņu un auklu, bet lietošanā visērtākās ir 
kaprona zeķes. Pietīto graudu un lapiņu 
vietās novārījums nepiekļūst olas čau-
malai un to neiekrāso. Īpaši košus rezul-
tātus var panākt, kombinējot košus zie-
dus (piemēram, krokusa vai hiacintes) ar 
kontrastējošas krāsas, piemēram, sīpolu 
mizu, novārījumu.. Tad nospieduma vie-
ta iekrāsosies zaļi violeta, bet pārējā ola 
kļūs brūna.

* Ir divas iespējas – likt olu katliņā un vā-
rīt 10 minūtes, atstājot ievilkties novārī-
jumā vēl uz 10 minūtēm, vai arī novārī-
jumu atdzesēt, olas vārīt atsevišķā kat-
liņā, un tad noturēt novārījumā vismaz 
pāris stundas, (košākam rezultātam – 
visu nakti). •

Rīgas Centrāltirgu kā vietu, kur patērētājiem piedāvāt savu produkciju, izvēlas ar-
vien vairāk jaunu tirgotāju. Centrāltirgus Vēstis šajā numurā piedāvā ielūkoties jaunās 
tirdzniecības vietās, kādas līdz šim tirgū nav bijušas. Katra no tām piedāvā kvalitatīvu 
un garšīgu produkciju. Noteikti iesakām apskatīt jaunās vietas un iepazīties ar piedāvāto 
produkciju.

MAMMAS DELIKATESES 

Veikals atrodas Gastronomijas paviljo-
nā un piedāvā Latvijā ražotus produktus, 
sākot ar makaroniem un beidzot ar lina tū-
tām. Atsevišķi nodalītā stūrītī ir atrodama 
jau par leģendāru kļuvusī kafija “Liepāja”, 
šprotes, konfektes “Laima”. “Mammas deli-
katesēs” atradīsiet ekskluzīvu šokolādi, Lat-
vijā ražotus zivju konservus, sulas un citus 
gardumus, kādu citur nav. 

RĪGAS KAFIJAS KLUBS

Rīgas kafijas klubs ir kafetērija, kas ne-
sen atvērta Sakņu paviljonā. Stilīgais iekār-
tojums vilina nobaudīt kādu no piedāvāta-
jām kafijām. Profesionāls barista pagatavos 
labāko kafiju pilsētā, pēc kuras noteikti at-
griezīsieties vēl un vēl. Kafija, kafijas dzērie-
ni, kafijas kokteiļi, svaigi spiestas sulas un 
citi gardi dzērieni Rīgas krāsainākajā vietā! 
Rīgas kafijas klubs piedāvā patīkamu bonu-
su sistēmu – katra 7. kafija par brīvu!

UZBEKU SĒTA

Martā Sakņu paviljonā tika atvērta vēl 
viena jauna vietiņa – Uzbeku sēta.  Uzbeku 
stendā atradīsiet žāvētus augļus bez krās-
vielām, E vielām un citām mākslīgām pie-
devām. Iesakām nogaršot žāvētos augļus un 
riekstus no saulainās Uzbekistānas. 

DIMDIŅI

Gastronomijas paviljonā ir atvērts skā-
bētu un štovētu kāpostu paradīzes stends 
– Dimdiņi. Dimdiņi ir viens no lielākajiem 
dārzeņu audzēšanas un pārstrādes uzņēmu-
miem Baltijas valstīs, kas specializējies kā-
postu audzēšanā jau kopš 1992. gada. Piedā-
vājumā ir štovēti kāposti ar kūpinātu šķiņķi, 
skābēti sarkanie kāposti ar burkāniem, ma-
rinētas bietes, konservēti zirņi, pupiņas un 
citi gardumi. •
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ATRADUMI

PAR MUMS RUNĀ...
...Instagram

@guild

Igaunijas modes zīmols “Guild” savu 
kolekciju fotoattēlos iemūžināja autentiskajā 
Rīgas Centrāltirgū

@sturaine

Tirgu aizvien biežāk apmeklē viedokļu 
līderi jeb influenceri, kuri savus sekotājus 
iedvesmo ar fotogrāfijām no iepirkšanās.

@aremeika

Sākoties siltajam laikam, arvien vairāk 
tirgotāji izvēlas darboties atklātajā teritorijā. 

@yanaabruk

Februārī tika atklāts pirmais Gastro tir-
gus Baltijā.

@lida_niznjaja

Centrālajā Gastro tirgū vienuviet ir vai-
rāk nekā 20 dažādas virtuves. 

@madara_pavare

Pavasaris Rīgas Centrāltirgū ir atnācis 
ar narcisēm un tulpēm. 

@valdisskudre

Katram cilvēkam ir savs redzējums. Fo-
togrāfs Valdis Skudre lielāko Eiropas tirgu 
redz šādi.

@warriorslv

Sportisti, akrobāti un dejotāji. Šie talan-
tīgie jaunieši ir no “Street Wariors”.

BĒRZU SULA

Brīnumlīdzeklis organisma attīrīšanai. 
Bērzu sula palīdzēs uzlabot vielmaiņu, stip-
rinās imūnsistēmu un normalizēs organis-
ma fizioloģiskos procesus. Kafijas un tējas 
vietā izvēlieties dabisko enerģijas dzērienu 
– bērzu sulu, kas satur glikozi un fruktozi, 
antioksidantus, vitamīnus un minerālvielas. 
Veselības uzlabošanai un stiprināšanai pa-
vasara laikā ir ieteicams izdzert 2–3 glāzes 
bērzu sulas katru dienu.  

Sulas atradīsiet tirgus atklātajā teritorijā.

SPINĀTI

Veselīgās zaļās lapas kļūs par labāko 
draugu tiem, kuri vēlas būt gatavi peldēša-
nas sezonai! Spināti ir vērtīgi arī ar to, ka 

spēj noņemt nogurumu, pretim dāvājot vēr-
tīgas uzturvielas. Zaļumi ir īpaši ieteicami 
cilvēkiem ar mazasinības, cukura diabēta, 
plaušu un elpošanas ceļu iekaisuma, hiper-
tonijas problēmām. Papildiniet uzturu ar 
spinātiem un pamanīsiet acīmredzamu ve-
selības uzlabošanos. 

Spinātus atradīsiet Sakņu paviljonā un 
atklātajā teritorijā.

REDĪSI

Dārzenis ir bagātīgi piesātināts ar C vi-
tamīnu un kāliju. 250 g redīsu var nodroši-
nāt C vitamīna dienas devu. Redīsu sastāvā 
ir daudz ēterisko eļļu un glikozīdu, kas šiem 
dārzeņiem piešķir aso garšu. Tie satur arī 
daudz kokšķiedras un pektīnvielu. Redīsu 
lietošana uzturā veicina zarnu peristaltiku, 
kavē akmeņu veidošanos nierēs, urīnpūslī 

un žultspūslī, pazemina holesterīna līmeni 
asinīs, labvēlīgi ietekmē matus, nagus, zo-
bus un smaganas.

Redīsus atradīsiet Sakņu paviljonā un at-
klātajā teritorijā. 

ZAĻUMI

Cīņā ar pavasara avitaminozi zaļumi ir 
labākie palīgi. Pavasarī uzturā obligāti jābūt 
zaļumiem –lokiem, salātiem, pētersīļiem, 
dillēm, jo tie satur C vitamīnu, folijskābi, 
dzelzi, kas palīdz organismam ātrāk pielā-
goties gadalaika pārmaiņām un uzņemt vai-
rāk enerģijas.

Zaļumus atradīsiet Sakņu paviljonā un 
atklātajā teritorijā.

ĶIPLOKI

Ķiploki satur inulīnu (augu šķiedru), kas 
ķermeni piepilda ar enerģiju un uztur to vi-
sas dienas garumā. Turklāt inulīns veicina 
dzelzs uzsūkšanos, novēršot noguruma sa-
jūtu, nespēku un sliktu pašsajūtu. Ķiploku 
lapas salātos palīdz atbrīvoties no pavasara 
vitamīnu deficīta, atjauno organisma šūnas; 
ķiplokam  piemīt  arī pretiekaisuma iedar-
bība. Bagātinot uzturu ar ķiplokiem, vei-
cināsiet smadzeņu darbību un uzlabosiet 
asinsriti.

Ķiploki atrodami Sakņu paviljonā un at-
klātajā teritorijā. •
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IESKATIES!

Diskusija par mājražotājiem un viņu  
iespējām veicināt savas produkcijas noietu

Kas gan var būt gardāks par Latvijā audzētiem dārzeņiem un augļiem? Latvijā ir ļoti 
daudz mazo un vidējo saimniecību, kur šādi gardumi tiek izaudzēti. Šī gada 21. martā Lat-
vijas Pašvaldību savienība (LPS) aicināja uz sarunu Rīgas Centrāltirgus pārstāvjus, lai 

spriestu, kā efektīvāk aktivizēt mājražotājus, kādas ir sadarbības iespējas un formas, kā pa-
lielināt Latvijā saražotās produkcijas apjomu un noietu.

Diskusijas mērķis:

• Popularizēt Latvijā audzētu un ražotu produkciju.

• Atbalstīt vietējos lauksaimniekus, ražotājus un amatniekus.

• Veidot un veicināt sadarbību ar Latvijas pašvaldībām.

• Veidot sadarbību ar tirgotājiem no dažādiem Latvijas novadiem.  

Rīgas Centrāltirgus arī turpmāk plāno veidot šāda veida diskusijas sadarbībā ar Latvijas 
reģionu pašvaldībām. Uzrunāti tiek gan mājražotāji, amatnieki, zemnieki un citi interesenti. 
Centrāltirgus piedāvā dažādas iespējas Latvijas ražotājiem, kā arī vēlas rīkot Novadu dienas 
sadarbībā ar plānošanas reģioniem, vietējām rīcības grupām un pašvaldībām.

Pilns diskusijas video pieejams YouTube:   

https://www.youtube.com/watch?v=QUfSeVEm0g8&t=586s •

Bezmaksas holesterīna un glikozes eksprestesti
Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar 

klīnikas “Piramīda” speciālistiem aicina ikvienu veikt 
bezmaksas holesterīna un glikozes eksprestestus Rīgas 
Centrāltirgū. Tie ir pieejami ikvienam interesentam bez 
iepriekšējas pieteikšanās vai pieraksta, saskaņā ar gra-
fiku, kas regulāri tiek publicēts mājaslapās www.rct.lv, 
www.veseligsridzinieks.lv un www.piramida.lv. 

Eksprestestus aprīlī var veikt tirgus teritorijā, Pūpolu 
ielas tirdzniecības stendos 145/146. Testi pieejami bez ie-
priekšēja pieraksta, saskaņā ar grafiku:

• 01.04. pirmdiena, plkst. 13.00 – 18.00
• 02.04. otrdiena, plkst. 9.30 – 14.00
• 04.04. ceturtdiena, plkst. 10.00 – 14.00
• 08.04. pirmdiena, plkst. 13.00 – 18.00
• 09.04. otrdiena, plkst. 13.00 – 18.00
• 11.04. ceturtdiena, plkst. 10.00 – 14.00
• 16.04. otrdiena, plkst. 9.30 – 14.00

• 17.04. trešdiena, plkst. 13.00 – 18.00
• 18.04. ceturtdiena, plkst. 13.00 – 18.00
• 23.04. otrdiena, plkst.13.00 – 18.00
• 24.04. trešdiena, plkst. 9.30 – 14.00
• 25.04. ceturtdiena, plkst. 10.00 – 14.00
• 28.04. svētdiena, plkst. 9.30 – 14.00
• 29.04. pirmdiena, plkst. 13.00 – 18.00
• 30.04. otrdiena, plkst. 9.30 – 14.00
Veikto eksprestestu rezultātus varēs saņemt uzreiz 

pēc testu veikšanas un klīnikas “Piramīda” sertificētie 
speciālisti sniegs īsu konsultāciju, skaidrojot iegūtā eks-
prestesta rezultātus, kā arī ieteiks nepieciešamās aktivi-
tātes, lai mazinātu saslimstības riskus. Lai izvairītos no 
paaugstināta holesterīna līmeņa asinīs, ir jāievēro divi 
galvenie veselīga dzīves veida pamatprincipi – jābūt fi-
ziski aktīviem un jālieto veselīgs uzturs.

*Grafikus nākamajiem mēnešiem meklējiet www.rct.lv  • 

Veselīga uztura skola Centrāltirgū
Sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departa-

mentu rīdziniekiem tiek piedāvāta lieliska iespēja 
apmeklēt ēdiena gatavošanas meistarklases “Veselī-
ga uztura skola” Rīgas Centrāltirgū. Liekot lietā šeit 
nopērkamos produktus un uztura speciālistes pado-
mus, turpmāk sestdienās (skatīt grafiku) no plkst. 
10:00 līdz 14:00 Sakņu paviljonā taps gardi un ve-
selīgi ēdieni.

Meistarklases sākumā uztura speciāliste kopā ar 
nodarbības dalībniekiem dosies iepirkties Centrāltir-
gū, stāstot, kā izvēlēties svaigākos un kvalitatīvākos 
produktus no lielā piedāvājuma klāsta. Pēc iepirkša-
nās tiks gatavota garda maltīte, ikvienu dalībnieku ie-
saistot 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 jāaizpilda pieteikuma forma mājaslapā www.veseligsridzinieks.lv. Dalībnieku skaits meistarklasē ir 
ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties tikai tad, ja tiešām vēlaties un varēsiet meistarklasi apmeklēt.

Piedalieties un izmantojiet iespēju bez maksas saņemt vērtīgus padomus kā sekmīgi sabalansēt un dažādot savu uzturu, 
kā arī uzlabot veselību un pašsajūtu! •

VESELĪGA UZTURA SKOLAS GRAFIKS 2019:

Mēnesis Datums

MARTS 23.03.2019.

APRĪLIS 
13.04.2019.

27.04.2019.

MAIJS 
11.05.2019.

25.05.2019.

JŪNIJS 01.06.2019.

AUGUSTS 31.08.2019.

SEPTEMBRIS 28.09.2019.

OKTOBRIS
12.10.2019.

26.10.2019.

NOVEMBRIS
09.11.2019.

23.11.2019.
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ATSAUKSMES

Sajūtu pasaule…

Piedzīvojums sākās ar nokļūšanu Rīgas Centrāltirgū. Pa 
ceļam tunelis, kurā vīri spēlē ģitāras un skanīgi dzied līdzi, 
pēc tam pats tirgus, kurā jūtams “biznesa gaiss”. Mēs gājām 
cauri visiem paviljoniem un jutām katra paviljona atšķirīgo 
produktu smaržu – augļu, dārzeņu, kā arī zivju. Starp citu 
– redzējām pat dzīvas zivis! Vietējo sieru un maizes piedā-

vājums bija ļoti plašs. Pirms došanās prom apstājāmies pie 
alus stenda, kas bija to vērts! Visiem tūristiem iesaku sargāt 
savas mantas.

2019. gada 24. februāris
Autors nezināms

Iesaku!

Ja jums ir kāda brīva stunda Rīgā, vai arī, ja līst lietus, 
noteikti apmeklējiet Centrāltirgu! Produkti ir svaigi un iz-
skatās pārsteidzoši! Ēdināšanas pilsētiņa ir krāšņa un tajā 
ir atrodami ēdieni par labu cenu. Lai arī tur ir liels cilvēku 
daudzums, es iesaku tur paviesoties. Pārdevējas gan varēja 
būt mazliet draudzīgākas..

2019. gada 13. marts
Betti, Budapešta, Ungārija

Šī kultūra ir jāredz!

Tūristiem noteikti ir jāredz Centrāltirgus. Esmu pār-
steigta, ka tajā iepērkas ļoti daudzi vietējie iedzīvotāji! Pa-
viljoni izbūvēti no vācu gaisa kuģu – cepelīnu – angāriem 

un to lielums un nozīme vietējā arhitektūrā ir milzīga! Ļoti 
interesants un plašs ir arī produktu klāsts paviljonos. Kat-
rā no paviljoniem ir savs produktu sortiments – gaļa, aug-
ļi un dārzeņi, zivis un pat neliela ēdināšanas pilsētiņa. Arī 
maize pie gaļas paviljona ir lieliska un ļoti garšīga! Super 
lēts, super vietējais un ļoti labs apskates objekts. Latvieši var 
lepoties!

2019. gada 17. martā
Cranhamrebecca, Notingema, Lielbritānija

Īsta gardēža sapnis!

Es mīlu Eiropas tirgus, jo tajos ir pieejami daudzi un da-
žādi pārtikas veidi, kas vienmēr izskatās un ir svaigi. Ļoti 
patīk, ka pats klients var izvēlēties sev tīkamāko produktu. 
Centrāltirgus ir milzīgs! Paviljonos mēs pavadījām vairāk 
nekā stundu un tad devāmies aplūkot tirdzniecības vietas, 
kas atrodas ārpusē. Noteikti jāapmeklē, ja esat Rīgā!

2019. gada 29. martā
Ojl123, Lielbritānija •

Izmanto kontrolsvarus!
Kādam mērķim Centrāltirgū izvietoti kontrolsvari?

Viena no galvenajām tirdzniecības darba komponentēm ir svari. 
Centrāltirgū pārsvarā tiek tirgotas nefasētas pārtikas preces, arī cena 
noteikta par svara vienību, tāpēc paviljonos ir uzstādīti kontrolsvari, ar 
kuru palīdzību pircējam ir iespēja pārbaudīt nopirktā svaru.

Kā vislabāk lietot kontrolsvarus?

Iegādātā prece ir jānosver uz kontrolsvariem un jāsalīdzina ar to dau-
dzumu, kāds bija uzrādīts iegādes brīdī.

Kā rīkoties, ja konstatēta nesakritība starp pārdevēja nosaukto un 
kontrolsvaros uzrādīto preces svaru?

Ja pircējs konstatējis nesakritību starp pārdevēja nosaukto produk-
cijas daudzumu un kontrolsvaros uzrādīto, tam par šādiem gadījumiem 
jāziņo Centrāltirgus paviljonos, Aatklātajā un slēgtajā teritorijā strādājo-
šajiem tirgus pārraugiem (Pārraudzības daļas telefona nr. 67358170). Ja 
tiks konstatēta tirgotāja apzināti negodīga rīcība, tas tiks saukts pie atbil-
dības, kā noteikts nomas līgumā. •
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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. Rīgas Centrāltirgus pārstāvji Starptautiskajā sieviešu dienā tirgotājas un tirgus apmeklētā-
jas iepriecināja ar krāšņiem ziediem un jaukiem smaidiem!

2. Kopš Centrālā Gastro tirgus atvēršanas ir pagājuši divi mēneši. Šo mēnešu laikā apskatīt 
un izgaršot plašo piedāvājumu ir ieradušies ne tikai ārvalstu tūristi, bet arī vietējie, tajā 
skaitā izcilais šefpavārs Mārtiņš Rītiņš (no kreisās: A. Druvinieks, M. Rītiņš, K. Zauls).

3. 8. marta pasākuma ietvaros spēkavīrs Dainis Zāģeris sarīkoja īpašu šovu! Dainis vienā 
mirklī salocīja pannu, izraisot skaļas skatītāju ovācijas.

4. Rosība Centrālajā Gastro tirgū. Ēdināšanas pilsētiņā atrodama 21 dažāda koncepta virtuve 
un 2 bāri.

5. Riga Fashion Week oficiālais atklāšanas pasākums 26. martā norisinājās Centrālajā Gastro 
tirgū. Gastronomijas paviljonā pulcējās teju 500 viesi, kuriem tika prezentēti divi pašmāju 
ielu modes zīmoli.

6. 20. martā Sakņu paviljonā tika atklāts stends “Uzbeku sēta”. Tur atrodami dabīgi žāvēti 
augļi un rieksti no saulainās Uzbekistānas, kā arī citi gardumi.

7. 19. aprīlī Nēģu laukumā norisināsies Lieldienu gadatirgus ar plašu pasākumu programmu. 
Būs olu kaujas, olu ripināšana, dzīvā mūzika un Lieldienu zaķis. Pašus mazākos priecēs 
trušu sēta. Tirdziņš turpināsies arī 20. aprīlī.

8. Pavasaris ir klāt, kad Centrāltirgū sāk smaržot pēc zemenēm!

TIRGUS  
STĀSTI

Uz tikšanos krāsainākajā vietā pilsētā - 
R īgas Centrāltirgū!

1. 2.

3. 4. 5. 6.

7. 8.


