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 21. un 22. jūnijā visas dienas 
garumā Centrāltirgū norisināsies 
“Līgo svētku gadatirgus”. 22. jūnijā 
aicinām uz jestru Jāņu ielīgošanas 
pasākumu. 

23. jūnijā paviljonu darba 
laiks saīsināts par stundu – 
tie būs atvērti līdz plkst. 
17.00. 24. jūnijā paviljoni 
būs SLĒGTI!  

Aicinām pieteikties gadatirdziņiem pa tālruni 67358154 
vai rakstot uz ton@rct.lv. Tuvākie gadatirdziņi – 13. jūlijā 
“Jūras un Zivju svētku tirdziņš”, 3. augustā “Gaļas, 
Alus un Siera diena”, 16.–18. augustā “Rīgas svētku 
gadatirgus”, 14. septembrī “Ūdens ražas diena”.  

Jānīt's brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu:
Še saujiņa, tur saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte.

Priecīgus Līgo svētkus!
• Jūnijs ir laiks, kad uzņēmumos 

veikti detalizēti aprēķini un ar 
finanšu pārskatu  palīdzību ir 
gūts skaidrs priekšstats par ie
priekšējā gada darbības rezul
tātiem. Kāds 2018. gads ir bijis 
AS “Rīgas Centrāltirgus” – par 
to plašāk šajā avīzes numurā.  
3. lpp. 

• Sociālo tīklu lietotāji noteik
ti ir pamanījuši brīnišķīgās 
Zanes Ozoliņas jeb @nasko-
tieszane profilu gan Instagram, 
gan Facebook, kurā nereti tiek 
atspoguļota meitenes ikdiena 
un Rīgas Centrāltirgus ap
meklējumi. Zanei ir gandrīz 19 
tūkstoši sekotāju Instagram un 
9 tūkstoši sekotāju Facebook. 
Viņai ir arī savs blogs ar recep
tēm un pārsteidzoši skaistām 
ēdienu fotogrāfijām! Intervija 
ar Zani Ozoliņu.  5. lpp. 

• Tuvojoties latviešu tradicio
nāla jiem Līgo un Jāņu svēt
kiem, gatavojas visi – gan 
Rīgas Centrāltirgus apmek
lētāji un pircēji, gan tirgotāji. 
Pirms vasaras saulgriežiem 
tirgū pieejamo produktu klās
tā parādās arvien vairāk svēt
kiem atbilstoši produkti un 
preces. Piedāvājam iepazīties 
ar īpaši “sierīgiem” Līgo svēt
ku piedāvājumiem, kurus va
rat atrast Rīgas Centrāltirgū. 
 7. lpp. 

Kam jābūt uz Tava svētku galda? 

Siers ar ķimenēm simbolizē 
pārveidi, izaugsmi, jo tā 

pirmsākums ir piens, kas 
pārtop biezā sierā.

Alus simbolizē dzīvību, jo to 
gatavo no dzīviem graudiem.

Zemenes – auglības  
un sirds simbols.

Rabarberu plātsmaize – 
dzīvības un spēka simbols.

mailto:ton@rct.lv
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INFORMĀCIJA

LĪGO!

         Darba laiks svētkos
Informējam par darba laika izmaiņām Līgo svētkos:

23. jūnijā:

Sakņu paviljons 7:30 – 17:00

Gaļas paviljons 7:00 – 17:00

Zivju paviljons 7:30 – 17:00

Gastronomijas paviljons 7:30 – 17:00

Atklātā un slēgtā teritorija 7:00 – 17:00

Tirdzniecības nams Spīķeru ielā 2 un Pūpolu ielā 5 9:00 – 17:00

24.  jūnijā:

Sakņu, Gaļas, Zivju un Gastronomijas paviljoni būs slēgti.

Atklātā un slēgtā teritorija 7:00 – 18:00

Tirdzniecības nams Spīķeru ielā 2 un Pūpolu ielā 5 9:00 – 18:00

23.  un 24.  jūnijā

Zemnieku tirgus (Gaiziņa ielā, Spīķeru ielā un Pūpolu ielā):

Tirdzniecības vietas ar autotransportu – no plkst. 17:00 – 7:30

Tirdzniecības vietas ar noliktavām 00:00 – 24:00

Nakts puķu tirgus Pūpolu ielā – no plkst. 19:00 – 7:00 slēgts •

Veiksmīgus pirkumus, gardas maltītes un lustīgu līgošanu! 

Kādas zāles izmantot vainaga pīšanai?
Līgo un Jāņu svētkos tradicionāli galvā tiek likti vai-

nagi. To veidošanai, bieži vien intuitīvi, izvēlas skaistākos 
ziedus un zāles. Piedāvājam aplūkot zāles un ziedus, ku-
rus iesakām iepīt svētku vainagā, lai nēsātājam tas sniegtu 
spēku, veiksmi un mīlestību. Ar augu vākšanu jābūt ļoti 
uzmanīgiem, jo tie var būt indīgi, tāpēc nepazīstamas zā-
les labāk neplūkt un neiepīt Līgo vainagā. Lai vainags būtu 
ne vien skaists, bet arī veiksmi vairojošs, iepazīstieties ar 
augiem, kuriem noteikti jābūt Līgo vainagā. 

OZOLU LAPAS

Ozollapu vainagi jānēsā vīriešiem. Ozols izsenis tiek uz
skatīts par vīriešu koku ar spēcīgu enerģiju. Ozollapu galvas 
rota sniegs spēku, nesīs veiksmi un panākumus darbā. Pre
cētām dāmām vainagā var iepīt dažas ozollapas. 

MARGRIETIŅAS

Margrietiņas ziedus vainagā jāiepin visām neprecētajām 
meitenēm un sievietēm. Tie dāvās abpusēji uzticīgu mīlestī
bu, kaislību un maigumu. 

RUDZUPUĶE

Vainagā iepīta rudzupuķe aizsargās no negatīvās enerģi
jas un gādās par garīgumu. Spilgtie ziedi Līgo vainagā sim
bolizē sievietes personības neatkārtojamību un unikalitāti.

MAGONE

Magones piešķir vieglumu, sapņainību un iztēli. Ja vai
nagu rotās sarkanās magones, jūs sagaidīs prieks, baltās 
arī nesīs prieku, bet dzeltenās parūpēsies par veiksmi un 
pārticību.

FAKTI PAR VAINAGIEM

• Augu enerģija vainagā summējas, tāpēc ieteicams vaina
gu darināt no dažādiem ziediem un koku lapām.

• Vainaga uzlikšana citam cilvēkam ir draudzības un sir
snības izpausme.

• Vainaga forma apzīmē kosmosa bezgalību.

• Ziedi jāplūc ar rokām, neizmantojot šķēres un nažus.

• Mājas saimniekam un visiem Jāņiem vainags jānēsā visu 
nakti.

Neuztraucieties, ja nav sanācis uzpīt vainagu, jo Rīgas 
Centrāltirgū tie ik gadu ir plašā izvēlē. Tirgū atradīsiet tieši 
sev piemērotu vasaras saulgriežu rotu.

Lustīgu ziedu vākšanu un vainagu pīšanu! •
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INTERVIJA
Jūnijs ir laiks, kad uzņēmumos veikti detalizēti aprēķini un ar finanšu 

pārskatu palīdzību ir gūts skaidrs priekšstats par iepriekšējā gada 
darbības rezultātiem. Kāds 2018. gads ir bijis AS “Rīgas Centrāltirgus” – 

par to plašāk pastāstīs valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks.
1. Pastāsti, kāds bijis pagājušais 

gads. Kā mainījies AS “Rīgas Centrāltir-
gus” apgrozījums salīdzinājumā ar 2017. 
gadu?

Rīgas Centrāltirgus ieņēmumu struktū
ru pamatā veido ieņēmumi no tirdzniecības 
vietu iznomāšanas, no telpu un ēku izno
māšanas un  no zemes gabalu iznomāšanas. 
2018. gadā neto apgrozījums bija 6 995 998 
EURO, kas  ir par 30 994 EURO jeb 0,44 % 
mazāk, salīdzinot ar 2017. gada apgrozījumu 
(  7  026  992 EURO). Apgrozījuma kritums 
skaidrojams ar Āgenskalna tirgus nodošanu 
Rīgas Domei 2018. gada 5. februārī. 

Tāpat nevar neņemt vērā arvien jaunu 
lielveikalu un iepirkšanās centru, tajā skaitā 
Akropoles, parādīšanos mazumtirdzniecības 
sektorā. Pēdējā laikā arvien vairāk palielinās 
konkurence, gan par nomniekiem, gan pir
cējiem. Mēģināsim sekot līdzi jaunākajām 
tendencēm un laikam, lai apmierinātu patē
rētāju vajadzības un spētu konkurēt ar liela
jiem tirgus spēlētājiem.

2. Kā kopumā tu vērtē pagājušā gada 
darbību?

Vēlos uzsvērt, ka Centrāltirgus darbība 
tiek īstenota saskaņā ar vidējā termiņa dar
bības stratēģiju 2018.–2022. gadam un tajā 
izvirzītajiem mērķiem. Manuprāt, pārdo
māta un plānveidīga vadība sekmēja izvir
zīto finanšu un nefinanšu mērķu sasnieg
šanu, kā arī investīciju projektu īstenošanu. 
2018. gadā Centrāltirgus ir īstenojis vai uz
sācis īstenot vairākus nozīmīgus projektus 
un pasākumus, tajā skaitā, informācijas cen
tra izveidi, atklātās un slēgtās teritorijas in
frastruktūras sakārtošanas darbus, Centrāl
tirgus teritorijas drošības līmeņa celšanas 
pasākumus un videonovērošanas sistēmas 
pilnveidošanu, kā arī tirdzniecības kontroles 
mehānisma ieviešanu un iekšējo procesu uz
labošanu un optimizāciju. Tāpat 2018. gadā 
tika realizēti vairāki ilgtermiņa ieguldījumu 
projekti:

 Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljonā tika 
atjaunota 1. un 6. tirdzniecības sala, uz
montējot jaunas aukstumu vitrīnas un 
apgaismojuma konstrukciju; 

 Gastronomijas paviljonā tika veikta telpu 
vienkāršotā atjaunošana. 

Uzskatu, ka 2018. gadā esam paveikuši 
lielas lietas un kopumā pagājušā gada darbī
ba vērtējama pozitīvi.

3. Vai arī tūristu piesaistes jomā ir 
vērojama izaugsme?

Pateicoties veiksmīgi īstenotajām mārke
tinga aktivitātēm un mārketinga komandas 
darbam, mums izdodas tirgum piesaistīt ar
vien jaunus apmeklētājus, tajā skaitā ārval
stu tūristus. Arvien pieaug noslēgto sadar
bības līgumu skaits ar tūrisma kompānijām 
un gidiem par tūristu piesaisti un degustā
ciju organizēšanu Centrāltirgū. Salīdzinā
jumam – 2018.  gadā tika organizētas par 5 
% vairāk maksas degustācijas un ekskursijas 
nekā 2017. gadā.

4. Vari pastāstīt, kādi bija rezultāti 
2018. gadā dažādu tirdzniecības noteiku-
mu pārkāpumu novēršanā?

Visa 2018. gada laikā konstatēti un no
vērsti vairāk nekā 3500 tirdzniecības notei
kumu pārkāpumi un vairāk nekā 1200 sani
tāro normu pārkāpumi. Par rupjiem tirdz

niecības noteikumu pārkāpumiem sastādīts 
181 pārkāpumu akts un pieņemti 69 lēmu
mi par līgumsodu piemērošanu. Kopumā 
2018. gadā novērota rupju tirdzniecības un 
sanitāro normu pārkāpumu skaita mazinā
šanās, ko devis aktīvais darbs šo noteikumu 
ievērošanas uzraudzībā. Tāpat Centrāltirgus 
līdzdarbojas drošas pārtikas aprites nodroši
nāšanā, veicot dezinsekcijas un deratizācijas 
pasākumus, kā arī sistemātisku telpu un te
ritorijas stāvokļa un uzkopšanas uzraudzību. 
Nozīmīgs darbs tiek veltīts pārtikas apritē ie
saistīto cilvēku higiēnas prasību ievērošanā 
– tiek veikta atbilstošu higiēnas līdzekļu ie
gāde, tirgotāju darba apģērba un darba vie
tas monitorings, tirgotāju sanitārā minimu
ma prasību ievērošanas kontrole. 

5. Vai vari atgādināt lasītājiem, kādi 
darbi ieplānoti tuvākajā nākotnē?

Saskaņā ar jau iepriekš pieminēto vidējā 
termiņa darbības stratēģiju 2018.–2022. ga
dam, tuvākajos gados plānots īstenot sekojo
šus projektus/pasākumus:

 Zivju paviljona pārbūves tehniskā pro
jekta izstrāde un pārbūves darbi;

 Piena paviljona pārbūves tehniskā pro
jekta izstrāde un pārbūves darbi;

 Gaļas paviljona pārbūves tehniskā pro
jekta izstrāde un pārbūves darbi;

 Informācijas centra atklāšana Centrāltir
gus teritorijā;

 Centrāltirgus transportlīdzekļu orga
nizēšanas sistēmas modernizēšanas pa
sākumi, tai skaitā jaunu autostāvvietu 
izveide;

 Centrāltirgus teritorijā esošo ēku tehnis
ko projektu izstrāde un pārbūves darbi;

 Centrāltirgus teritorijas ielu seguma no
maiņas tehnisko projektu izstrāde un 
būvdarbi.

6. Strauji tuvojas Līgo svētki. Ko tu 
novēlēsi tirgotājiem, tirgus apmeklētājiem 
un visiem pārējiem, sagaidot gada īsāko 
nakti?

Novēlēšu pirmssvētku drudzī un lielajā 
svētku skrējienā neaizmirst apmeklēt pašu 
krāsaināko vietu Rīgā – Rīgas Centrāltirgu! 
Atgādināšu arī to, ka visi mīļi gaidīti uz Līgo 
tirdziņu 21. un 22. jūnijā, kā arī ielīgošanas 
pasākumu 22. jūnijā Nēģu laukumā. Būs 
jautri, lustīgi un skanoši!

Lai galdi pilni ar tirgū iegādātiem pro-
duktiem un brīnumaina īsākā gada nakts!•

Valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks

2018. gadā par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem sastādīts 181 pārkāpumu akts 2018. gadā tika organizētas par 5% vairāk maksas ekskursijas nekā 2017. gadā 

“ 2018. gadā Centrāltirgus 
ir īstenojis vai uzsācis 
īstenot vairākus 
nozīmīgus projektus un 
pasākumus, tajā skaitā, 
informācijas centra 
izveidi, atklātās un slēgtās 
teritorijas infrastruktūras 
sakārtošanas darbus, 
Centrāltirgus teritorijas 
drošības līmeņa 
celšanas pasākumus un 
videonovērošanas sistēmas 
pilnveidošanu, kā arī 
tirdzniecības kontroles 
mehānisma ieviešanu un 
iekšējo procesu uzlabošanu 
un optimizāciju.
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Jaņa Rozentāla mākslas skolas izstāde
2019. gada 5.jūlijā Rīgas Centrāltirgus Piena paviljonā tiks atklāta PIKC NMV Jaņa 

Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu kvalifikācijas darbu izstrāde “4K 2019”. 

Izstādē būs apskatāmi JRMS 4. kursa audzēkņu – Atrastes Robertas, Jurija Avkštola, El
vīras Beķeres, Krišjāņa Beļavska, Katrīnas Lauras Biksones, Esteres Līgas Burves, Kristiāna 
Mārtiņa Cipuļa, Elīzas Danes, Līvas Dortānes, Luīzas Helēnas Frančenko, Madaras Freiden
feldes, Felicitas Gāgas, Daces Ignatovas, Krista Janstevica, Beatrises Esteres Kaminskas, Pau
las Megijas Kārkliņas, Gerdas Ķēniņas, Mariannas Lapiņas, Annas Renātes Podnieces, Reiņa 
Priedola, Paulas Pundinas, Māras Siliņas un Džastina Zavadska radītie darbi. Ar saviem dip
lomdarbiem izstādē piedalīsies 24 mākslas skolas absolventi, kuri savus kvalifikācijas darbus 
veica vairākās disciplīnās – glezniecībā, grafikā, tēlniecībā, datorgrafikā, video un foto.

Izstāde būs apskatāma līdz 12. jūlijam. • 

Rīgas Centrāltirgū 2. jūnijā viesojās 
Vācijas televīzijas raidījuma “2 für 300” 
filmēšanas komanda. Raidījums atspo
guļo divu personu – raidījuma vadītājas 
un operatora braucienu uz kādu valsti, 
lai to iepazītu no pilnīgi citas puses. Šo
reiz filmēšanas komanda par galamēr
ķi bija izvēlējusies Rīgu, tostarp Rīgas 
Centrāltirgu. 2 dienas komandai bija 
jāiztiek ar ierobežotu budžetu 300 eiro 
apmērā. Kā vāciešiem gāja Latvijā, ska
tiet www.youtube.com “Tamina Kallert 
un 2 für 300”.

Savukārt 5. jūnijā tirgū viesojās Krie
vijas televīzijas kanāla “Mana planēta” fil
mēšanas komanda, kura Rīgas Centrāltir
gū filmēja raidījumu “Garšas maģija”. Rai
dījums taps gatavs un būs vērojams televī
zijas ekrānos sākot ar augustu. Filmēšanā 
piedalījās arī restorāna “Ferma” šefpavārs 
Māris Astičs, kurš raidījuma vadītāju An
tonu Zaicevu iepazīstināja ar Latvijai rak
sturīgiem pārtikas produktiem. Raidīju
mu www.youtube.com var atrast “Mагия 
вкуса” (no krievu – Garšas maģija). •

JAUNAS VIETAS
Julius Meinl kafijas 

stends Gaļas paviljonā
Lielākajā Rīgas Centrāltirgus paviljo

nā – Gaļas paviljonā (netālu no ieejas no 
Gogoļa ielas puses) ir atvērts kafijas stūrītis, 
kur pieejama kafija un kafijas dzērieni par 
draudzīgām cenām. Julius Meinl 1862. 
gadā kļuva par pirmo profesionālo kafijas 
grauzdēšanas uzņēmumu Eiropā, izveidojot 
unikālu un populāru kafijas kultūru, kas 
balstās uz Vīnes tradīcijām. Mūsdienās 
Julius Meinl kafija – tā ir izcila garša un 
augstākās klases produkcija. Tieši šāda 
veida kafija tiek piedāvāta Gaļas paviljona 
stendā, turklāt kafetērijas koncepts paredz, 
ka klients var atnākt ar savām uzkodām.

Melnas vai baltas kafijas tasīte  maksā 
0,80 EUR, bet kafijas dzērieni Cappuccino, 
Latte vai dubultais Espresso – 1,50 EUR. 
Pērkot divus kafijas dzērienus, kopējā 
summa būs tikai 2 EUR. Julius Meinl stends Gaļas paviljonā

Skrīveru saldumi
Līdz šim tirgū nebijis saldumu stends 

ar lielāko konfekšu “Gotiņa” izvēli. “Skrī
veru saldumu” uzņēmumu dibināja Audzi
šu ģimene 2006. gada sākumā, konfekšu 
ražošanu pārņemot no vecākiem. “Gotiņu” 
konfekšu tradīcijas ir aizsākušās tālajā 1959. 
gadā. Mūsdienās tiek saglabāta tradicionālā 
recepte, taču ražotāji pārsteidz ar jaunām un 
aktuālām garšām, piemēram, ar siera kūkas, 
kaņepju vai sāļo karameļu garšu. Gastrono
mijas paviljona stendā “Skrīveru saldumi” 
var iegādāties marcipānu, šokolādi, visda
žādākās konfektes, augļus un riekstus šoko
lādē. Kā saka paši ražotāji: “Uzburt neaiz
mirstamu garšu var, tikai izvēloties vislabā
kās sastāvdaļas. Mēs gribam, lai ik konfekte, 
šokolāde vai īriss būtu kā mazs, bet spēcīgs 
apliecinājums mūsu fanātiskajai aizrautībai 
ar sastāvdaļu kvalitāti, sākot no izcilākā Lat
vijas bioloģiskā piena “Gotiņām” un beidzot 
ar gardākajiem augļiem, pēc kuriem doda
mies uz tālo Čīli.” •

Plašais “Skrīveru saldumu” piedāvājums

Valsts asinsdonoru centra izbraukums uz Rīgas Centrāltirgu

Sākot ar šī gada 19. jūliju, turpmāk katra mēneša treša-
jā piektdienā plkst. 10.00–14.00 Rīgas Centrāltirgū (Cen-
trāltirgus un Prāgas ielas krustojumā, pie ieejas no Starp-
tautiskās autoostas puses) būs specializētā Valsts asinsdo-
noru centra autobusa izbraukumi.

Asinis var ziedot 18 līdz 65 gadus veci veseli cilvēki. Sva
ram jābūt ne mazākam par 50 kilogramiem. Pirms asins no
došanas speciālisti iesaka lietot veselīgu uzturu, kā arī daudz 
šķidruma. Asins nodošanas dienā un dienu pirms nav ietei
cams ēst treknus ēdienus un lietot alkoholu. Pirms procedū

ras nedrīkst smēķēt! Noteiktu laika periodu asinis nedrīkst 
ziedot arī personas, kuras apmeklējušas valstis ar pastāvīga 
saslimšanas riska faktoru. Būtisks priekšnosacījums: neēdis 
cilvēks nedrīkst ziedot asinis, tādēļ dienā, kad iecerēts ziedot 
asinis, noteikti brokastīs jāietur vismaz viegla maltīte. Uzzi
ni vairāk: www.donors.lv 

Esi aktīvs, iesaisties, jo mums ir viena asinsrite! •

Grafiks 2019. gadam:

19. jūlijā plkst. 10.00–14.00

16. augustā plkst. 10.00–14.00 

20. septembrī plkst. 10.00–14.00 

18. oktobrī plkst. 10.00–14.00 

22. novembrī plkst. 10.00–14.00 

20. decembrī plkst. 10.00–14.00 •

NOTIKUMI

Pie mums viesojās...
Autore: Katrīna Biksone Autore: Elīza Dane

2 fur filmēšanas komanda Garšas maģija

http://www.youtube.com
http://www.donors.lv
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LAI PAGATAVOTU RABARBERU UN ZEMEŅU  
RAUSI 26 X 17 CM LIELĀ CEPAMFORMĀ, 
NEPIECIEŠAMS:

 200 g rabarberu

 300 g zemeņu

 240 ml piena

 200 g kviešu miltu

 180 g cukura + kāda ēdamkarote cukura  
rabarberu apkaisīšanai pirms gatavošanas

 70 g sviesta

 2 olas

 šķipsniņa sāls

 10 g cepamā pulvera

 vaniļas cukurs vai vaniļas ekstrakts

 120 g mascarpone krēmsiera

 + pūdercukurs vai saldējums pasniegšanai

PAGATAVOŠANA:

1.  Rabarberu kātus noskalo un sagriež mazākos gabaliņos, 
apber ar ēdamkaroti cukura un atstāj 20 – 30 minūtes 
bļodā, līdz izdalījusies sula.

2.  Cepeškrāsni uzsilda līdz 180°C, tajā uz brīdi ieliek kū
kas cepamformu, līdz tā pilnībā sakarsusi, tad izņem 
no krāsns un tajā ieliek sviestu un atstāj pannā, līdz tas 
izkusis.

3.  Bļodā sajauc miltus, cukuru, cepamo pulveri, šķipsniņu 
sāls, tad pievieno pienu, olas un vaniļas cukuru vai vani
ļas ekstraktu un sastāvdaļas samaisa viendabīgā mīklā.

4.  Mīklu pārlej pāri izkausētajam sviestam, tad visu pār
ber ar gabaliņos sagrieztām zemenēm un rabarberu ga
baliņiem bez liekās sulas, tad ar tējkaroti virspusē saliek 
krēmsiera piciņas.

5.  Tas arī viss. Pannu liek jau iepriekš uzkarsētajā cepeš
krāsnī un rausi gatavo 50 – 55 minūtes, vai līdz virspuse 
vienmērīgi apbrūnējusi un kūka glīti pacēlusies.

6.  Gatavu rabarberu un zemeņu rausi izņem no cepeš
krāsns, apber ar pūdercukuru un pasniedz vēl siltu vai 
atdzesētu.

INTERVIJA

RECEPTE

Našķoties kopā ar Zani Ozoliņu
Sociālo tīklu lietotāji noteikti ir pamanījuši brīnišķī-

gās Zanes Ozoliņas jeb @naskotieszane profilu gan In-
stagram, gan Facebook, kurā nereti tiek atspoguļota 

meitenes ikdiena un Rīgas Centrāltirgus apmeklēju-
mi. Zanei ir gandrīz 19 tūkstoši sekotāju Instagram 
un 9 tūkstoši sekotāju Facebook. Viņai ir arī savs 
blogs ar receptēm un pārsteidzoši skaistām ēdienu 
fotogrāfijām, uz kurām paskatoties vien, jau garšas 
kārpiņas sāk gavilēt!

1.  Pastāsti, kā sākās tavs kulinārijas ceļš internetā!

 Darbošanās blogā aizsākās pirms trim gadiem – sākumā 
tajā pierakstīju receptes, ar kurām visbiežāk bija lūguši padalīties 

mani draugi (tā arī visas receptes rakstīju – lai visiem izdotos pagatavot iecerēto). Tā saturu 
nebija plānots nodot lielas auditorijas apskatei. Neilgā laika posmā mājaslapas statistika rā
dīja, ka draugu pulks nemaz nav tik mazs un manas receptes sākuši gatavot pavisam sveši 
cilvēki ne tikai Cēsīs, Rēzeknē, Daugavpilī, Rīgā un Engurē, bet arī Parīzē, Kairā, Dublinā, 
Londonā un citās pasaules vietās.

2. Kā tu izvēlies receptes, par kurām stāstīt?

Receptes parasti uzrodas pašas no sevis – ir kādi svētki vai notikumi, kam kaut ko gata
voju, sezonālie produkti, ko izdomāju pagatavot, vienkāršas ikdienas maltītes vai ledusskapī 
aizkavējies kāds produkts, kam derīguma termiņš iet uz beigām un tas jāsteidz kaut kā iz
mantot. Tad idejas rodas pašas no sevis.

3. Kāda ir tava “firmas recepte”?

Tādas vienas firmas receptes, šķiet, nav, bet varu teikt, ka rabarberu rausis ar zemenēm 
un svaigo sieru ir īstākais “superhīts”.

4. Bieži vien tavos sociālajos tīklos redzam bildes no iepirkšanās Rīgas Centrāltirgū. Ko 
tu visbiežāk pērc tirgū? Vai tev ir savas pastāvīgās iepirkšanās vietas un pārdevēji, pie 
kuriem iegriezies visbiežāk?
Tirgū visbiežāk iegādājos gaļu, kaulus zupas buljonam, svaigus subproduktus savam su

nim, augļus, dārzeņus un ogas un, protams, ziedus un piena produktus (šķiet, ka tikko no
saucu gandrīz visu, ko var iegādāties Centrāltirgū). Ir savas tantes, pie kurām gandrīz vien
mēr paviesojos, bet bieži vien arī izvēlos produktus,  tos ieraugot jau pa gabalu un dodoties 
turp, neatkarīgi no tā, vai  tas tirgotājs ir zināms vai nē. 

5. Iesaki, lūdzu, kā pareizi izvēlēties labākos un svaigākos produktus gardajiem 
ēdieniem?
Ar draugu vienmēr smejamies, ka vissvaigākie produkti ir tajā stendā, pie kura stāv vis

garākā rinda, taču nereti par to ir parūpējies pārdevējs ar zemāko cenu. Vienmēr izmantoju 
izdevību visu pagaršot, pasmaržot un pataustīt. Zivis gan neaptaustu, bet aplūkoju un apoš
ņāju gan. Tikai tā iespējams noteikt, vai attiecīgie produkti ir svaigi un tieši tādi, kā vēlos.

6. Nosauc 5 savus favorītproduktus vasaras sezonai, kurus var iegādāties Rīgas 
Centrāltirgū!
Centrāltirgū visas vasarasgarumā iegādājos garšaugu un puķu stādus un vienaldzīgi ne

varu paiet garām zaļajiem salātiem. Lai arī tas varētu likties mazliet dīvaini, bet par neiz
trūkstošu vasaras sezonas sastāvdaļu uzskatu šašliku, un gaļa tā pagatavošanai obligāti jā
pērk tikai un vienīgi Centrāltirgū. Vasarā no tirgus neiziešu, neiegādājusies vismaz kilogra
mu sulīgu zemeņu un diļļu čupiņu.

7. Tuvojas Līgo svētki. Pastāsti, kā izskatīsies tavs vasaras saulgriežu galds! 
Līgo svētkos vienmēr gatavoju ķimeņu sieru, visbiežāk arī rabarberu vai biezpiena plāts

maizes, taču par pārējo atļauju uztraukties citiem. Par gaļas marinēšanu un gatavošanu vien
mēr atbildību uzņemas kungi.

8. Vai tu padalīsies ar kādu savu recepti vasaras sezonai?
Noteikti ieteiktu pagatavot rabarberu un zemeņu rausi. •

Rabarberu un zemeņu rausis pirms likšanas krāsnī

Rabarberu un zemeņu rausis pēc Zanes receptesZane ar savu četrkājaino draugu
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ATSAUKSMES

PAR MUMS RUNĀ...
       ...Instagram

@rebeka.liepina

Pavisam drīz pirmajam slēgtajam foodcourt 
Baltijā paliek pusgads. Pa šo laiku “Centrālajam 
Gastro tirgum” ir parādījušies pastāvīgie 
klienti, savukārt klientiem –iemīļotas virtuves. 

@dinagiaever

Rīgas Centrāltirgū satiekas stāsti, paaudzes un 
skaistums. 

@dags_l

Jāpaspēj nopirkt zemenes! Zemeņu laiks 
oficiāli tiek pasludināts par atklātu.

@egliite

Sākoties vasarai, Rīgas Centrāltirgus tirgotāji 
pārvācas uz āra teritoriju. Tirgū atradīsiet gan 
skaistus augus, gan dažādus stādus. 

@santaniim

Zemnieku nakts tirgus aktīvi sāk darbu. 
Vitamīnu deva ir garantēta gan mazajiem, gan 
lielajiem. 

@katrina_daudisa

Apēdot vienu zemeni, apstāties nav iespējams!

LIELISKĀKAIS TIRGUS!
Rīgas Centrāltirgus ir lielākais tirgus Eiropā un tas ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā. Tirgū ir iespējams atrast visu, ko vien iedomājieties! Mēs iegādājāmies mūsu dārzam 
dažus puķu sīpolus un sēklas, un dāmām  apģērbu. Šis ir galvenais apskates objekts Rīgā, kas 
ir būtisks visiem apmeklētājiem.

zz107, 2019. gada maijā
Koria, Somija 

NOTEIKTI JĀAPMEKLĒ!
Centrāltirgus ir tīrākais tirgus Eiropā. Produktiem – gaļai, zivīm, dārzeņiem, sieram utt. ir 
veltītas plašas sadaļas jeb paviljoni. Liela produktu dažādība. Ir liels prieks to redzēt! Arī 
foodcourt bija super! Ēdienu izvēle pārsteidza! Noteikti, noteikti, noteikti jāapmeklē! Katram 
ir jāgūst šāda pieredze!

NadzGoa, 2019. gada maijā
Calangute, Indija

NEATKĀRTOJAMA PIEREDZE!
Bija patiesi jautri izpētīt un izgaršot dažādus Latvijas preču un produktu veidus. Lieliska pus-
dienu vieta bija Centrālais Gastro tirgus, kur iespējams iegādāties “street food”. Diemžēl, tur 
gan nebija daudz kiosku ar Latvijai raksturīgiem ēdieniem (lai gan mēs vienu tomēr atradām)! 
Bet tāpat ļoti jauka vieta, kur aiziet gan mazākām, gan lielākām grupām.

Plainwhitesox, 2019. gada maijā
Hāga, Nīderlande

SUPER!
Ļoti jauks ceļojums atmiņās un vēsturē. Šis tirgus ir tieši tāds pats, kāds tas bija 30-40 gadus 
atpakaļ Rietumeiropā. Garšīgas kūpinātas zivis, svaigi produkti. Ļoti labi!

350kayl, 2019. gada maijā
Meina, Vācija

VIENS NO LIELĀKAJIEM TIRGIEM, KĀDU ESMU APMEKLĒJIS!
Gids uzstāja, ka mūs aizvedīs uz tirgu Latvijā. Mēs to vispirms redzējām no Sv. Pētera 

baznīcas torņa Rīgas Vecpilsētā. Gids solīja, ka mēs nebūsim vīlušies. Viņš mūs aizveda uz 
tirgu un mēs bijām ļoti pārsteigti, kad tajā iegājām. Lai gan esmu bijis arī citos lielos tirgos, 
mani pārsteidza Rīgas Centrāltirgus izmērs, dažādie pārtikas produkti un atmosfēra. Es ne
biju plānojis neko iegādāties, bet beigu beigās iegādājos vietējo medus burciņu. Tirgus ir 
interesanta vieta, kurā redzēt, kā vietējie iedzīvotāji veic uzņēmējdarbību. Jauka vieta, kura 
noteikti ir jāapmeklē tūristiem!

Simonweng, 2019. gada maijā
Oklenda, Kalifornija •
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PASĀKUMS

ATRADUMS
Līgo nāk ar sieru

Tuvojoties latviešu tradicionālajiem 
Līgo un Jāņu svētkiem, gatavojas visi, gan 
Rīgas Centrāltirgus apmeklētāji un pircē-
ji, gan tirgotāji. Pirms vasaras saulgrie-
žiem tirgū pieejamo produktu klāstā pa-
rādās arvien vairāk svētkiem atbilstoši 
produkti un preces. Tirgū atrodams tradi-
cionālais Jāņu siers, kurš uz mūsu galdiem 
kļuvis par neatņemamu svētku sastāvdaļu. 
Tāpat ir atrodami arī jauni našķi, kas gada 
īsāko nakti un garāko dienu padarīs gar-
dāku. Piedāvājam iepazīties ar īpaši “sierī-
giem” Līgo svētku piedāvājumiem, kurus 
variet atrast Rīgas Centrāltirgū.

JĀŅU SIERS

Jāņu siera recepte iekļauta pirmajā latvis
ki iespiestajā oriģinālajā pavārgrāmatā, kas 
izdota 1796. gadā, kas vēlreiz apliecina to, 
ka Jāņu siers gadiem ilgi bijis uz latvju gal
diem, un ne velti iematojis tradicionālā ēdie
na statusu. Siers ar nosaukumu “Jāņu siers” 
ir iekļauts Eiropas Savienības Garantēto tra
dicionālo īpatnību (GTĪ) reģistrā. GTĪ pare
dzētā shēma ir izveidota, lai aizsargātu tra
dicionālās ražošanas metodes un receptes, 
palīdzot tradicionālo produktu ražotājiem. 

Siers ar ķimenēm ir ne tikai garšīgs, bet 
arī veselīgs. Ķimenēm piemīt dziedniecisks 
efekts, tās uzlabo vielmaiņu un veicina in
tensīvu barības vielu uzsūkšanos. Šobrīd 
„Jāņu sieru” ar Eiropas Savienības mar

ķējumu „Garantētā tradicionālā īpatnība” 
Latvijā ražo seši  piena pārstrādes uzņēmu
mi, kuri apņēmušies to gatavot pēc senās re
ceptūras, tie ir: „Valmieras piens”, „Rankas 
piens”,  „Lazdonas piensaimnieks”,  „Strau
pe”, „Dundaga”, «Jaunpils pienotava».

Jāņu sieru iegādāties var Gastronomijas 
un Sakņu paviljonos – Straupes un Dunda-
gas tirdzniecības vietās.

LAZDU RIEKSTI SIERA ŠOKOLĀDĒ

Kraukšķīgi lazdu rieksti, beļģu šokolā
de, siers un ķimenes  lieliska, jauna garšas 
kombinācija vasaras saulgriežu svētkos. Šis 
kārums būs neatņemams papildinājums sal
dajam galdam, vai ļoti gards enerģijas avots 
starp maltītēm. Lazdu riekstu lietošana uz
turā veicina sarkano asinsķermenīšu raša
nos un normalizē apetīti, stiprina sirdi un 
arī nervus. Tos iesaka ēst garīgas un fiziskas 
slodzes veicējiem. Ne vienu reizi vien ir dzir
dēts par šokolādes pozitīvo iedarbību. Pē
tījumi liecina, ka šokolāde uzlabo atmiņu, 

spēju koncentrēties, paātrina reakcijas laiku 
un problēmu risināšanas prasmes, palielinot 
asins plūsmu uz smadzenēm. 

Skrīveru saldumu veikals atrodas Gastro-
nomijas paviljonā. 

ŠOKOLĀDES SIERS

Pirms septiņiem gadiem, iedvesmojoties 
no tradicionālā Jāņu siera, radās pirmais šo
kolādes siers. Ģimenes uzņēmums Al Mari 
Anni bija pirmais, kas uzsāka līdz šim nebi
jušas šokolādes ražošanu, un uz doto brīdi 
uzņēmums piedāvā lielāko šokolādes siera 

produktu klāstu. Gastronomijas paviljonā 
var iegādāties gan siera un ķimeņu šokolā
des tāfelītes, gan Latvijas tradicionālo šoko
lādes siera kūku, gan šokolādes siera bum
biņas. Ja meklējat, ko uzdāvināt Līgām vai 
Jāņiem, tad augstākās klases šokolāde, kas 
ir roku darbs, no dabīgām un kvalitatīvām 
izejvielām, ir lieliska un ļoti garšīga dāvana, 
par kuru priecāsies gan lieli, gan mazi.

Al Mari Anni produkciju var iegādāties 
Gastronomijas paviljonā “Mammas delika-
teses” stendā. •

http://www.celotajs.lv/lv/e/valmieras_piens
http://www.celotajs.lv/lv/e/rankas_piens
http://www.celotajs.lv/lv/e/rankas_piens
http://www.celotajs.lv/lv/e/lazdonas_piensaimnieks
http://www.celotajs.lv/lv/e/straupes_ps
http://www.celotajs.lv/lv/e/straupes_ps
http://www.celotajs.lv/lv/e/dundagas_pienotava
http://www.celotajs.lv/lv/e/jaunpils_pienotava?lang=lv
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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

TIRGUS  
STĀSTI

Uz tikšanos krāsainākajā vietā pilsētā - 
R īgas Centrāltirgū!

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7. 8.

1. Publika ieradusies lūkoties, ko brāļi lietuvieši sarūpējuši. Neskaitāmi deju kolektīvi, an
sambļi un kapelas priecēja tirgus apmeklētāju sirdis.

2. Šogad Rīgas Centrāltirgus administrācijas darbinieki atbalstīja Dr. Klaunu un palīdzēja 
būt tur, kur viņu gaida!

3. Kolorītais Rīgas Centrāltirgus.

4. 17. aprīlī Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas deputāti izbraukuma sēdē klātienē iepa
zinās ar AS “Rīgas Centrāltirgus” darbību un turpmākajiem tirgus teritorijas atjaunošanas 
plāniem.

5. Maija izskaņā – no 24. līdz 26. maijam – pirmo reizi Rīgas Centrāltirgū norisinājās līdz šim 
lielākais Lietuviešu dienu tirdziņš, kurš pulcēja 35 tirgotājus no Lietuvas. Šakotis, saldumi, 
gaļa, zivis un daudzi citi gardumi iepriecināja tirgus apmeklētāju acis un garšas kārpiņas.

6. Radošās darbnīcas un meistarklases, burbuļu šovs un laimes rats “Saldumu dienā” – 1. jū
nijā iepriecināja pašus mazākos tirgus apmeklētājus.

7. Gurķi, tomāti, redīsi, zaļumi… Rīgas Centrāltirgus – viskrāsainākā vieta pilsētā.

8. Lieldienu zaķis kopā ar AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētāju Arti Druvinieku 
bauda svētku koncertu Nēģu laukumā.
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