
Svētes 
maize

Šī ir viena no 
gardākajām un 
veselīgākajām 

Centrāltirgū pie-
ejamajām maizēm, ko 

piedāvā visjaunākajā mai-
zes tirgotavā. Kā stāsta uz-
ņēmuma pārstāve Jolanta, 
Svētes maizi cep ekoloģis-
ki un «zaļi» domājuši ļau-

dis un tas nozīmē, ka maizīte 
un konditorejas izstrādājumi 
ir ne vien gardi, bet arī cepti 
no dabīgām izejvielām pēc 
senām receptēm malkas krās-
nī. Turklāt katrs kukulītis 

tiek rūpīgi veidots ar rokām. 
Ne velti viena kukulīša paga-
tavošanai nepieciešama vese-
la diennakts. 

Svētes maizes meistari ga-
tavo gan klasisko rupjmaizi 
un saldskābmaizi, gan sēklu 
maizi ar ķirbju, linsēklu un 
saulespuķu sēklām. Interesan-
ti, ka gatavojot konditorejas 
izstrādājumus, gluži kā pašu 
mājās, tiek izmantots īsts 
sviests. Jolanta skaidro, ka 
visvairāk pircēji iecienījuši 
sēklu cepumus, kas tiek gata-
voti bez miltiem un tāpēc der 
gan ar alerģijām sirgstošiem 
ļaudīm, gan arī tiem, kuri rū-
pējas par slaidu augumu. Sa-

vukārt, apelsīnu cepumu gata-
vošanā netiek izmantotas olas 
un tāpēc tos iegādājas arī ve-
gāni. Turpretim beķeru piedā-
vātajās Dāvida karašās cuku-
ru aizstāj īsts bišu medus, bet 
karašiņu īpašie milti tiek ga-
tavoti no prosas un pupiņām.

Uzbeku maize
Līdzās Svētes maizei 

Sakņu paviljonā jau kādu lai-
ku saimnieko uzbeku beķeri 
no Samarkandas – maizniek-
meistars Džamšeds ar savu 
jaunāko radinieku Hušnutu. 
Viņi cep tik gardo Vidusāzi-
jas tradicionālo maizi čap-
čag. Maizīte ik dienas tiek 
cepta uz vietas tradicionālajā 
krāsnī tandil un pircējiem tā 
vienmēr pieejama karsta. 
Čapčag tiek gatavoti no mil-
tiem, ūdens, sāls, nedaudz 
rauga un tiek pārkaisīti ar 
sezama un magoņu sēkliņām. 

Kā stāsta abi beķeri, tad 
Centrāltirgus pircēji uzbeku 
maizīti iecienījuši gan pie 
gaļas un salātiem, gan arī 
latviešu vēderiem tik ierastā 
un iemīļotā ievārījuma.

Gruzīnu maize
Ne vienu vien gadu Gaļas 

paviljonā tradicionālo Kaukāza 
maizīti cep maizniekmeistars 
Aleksejs. Viņa ceptie lavaši ir 
tradicionāli Gruzijā un Dages-
tānā. Arī šī maizīte tiek cepta 

uz vietas un tā vienmēr ir silta 
un mīksta. Kā nosaka Alek-
sejs – labākais, ka šī maizīte ir 
dabīga un var tikt uzglabāta 
kaut pusgadu. Lavašu atliek ti-
kai apslacīt ar ūdeni un uzsildīt 
cepeškrāsnī, lai tas atkal būtu 
mīksts un gards. Šajā maizes 
tirgotavā novērots, ka pircēji 
Kaukāza lavašus iecienījuši ne 
vien ar gaļu, bet arī ar medu, 
savukārt maizītes dzimtenē to 
bieži ēdot kopā ar augļiem.
Sagatavoja:
Ivars Jakovels ■

Jau pusgadu Centrāltir-
gū darbojas jauna iebrauk-
šanas sistēma un papildu 
stāvvietas tirgus pircējiem. 
Kā vērtējiet šo projektu? 
Vai ir izdevies iecerētais?

Šis projekts mums nāca 
grūti. Protams, ikvienu lietu 
sākot nav viegli. Svarīgi uzsā-
kot kādu jaunu lietu, veikt 
analīzi, lai tas būtu kā atskai-
tes punkts nākamajiem projek-
tiem. 2010. gadā projekts tika 
uzsākts zaļš un nesagatavots. 
Nesagatavots, jo netika izdis-
kutēts ne ar tirgotājiem, ne 
pircējiem, ne īpašuma saim-
niekiem – Rīgas domes Pilsē-

tas attīstības departamentu un 
Satiksmes departamentu. Ne-
bija kopīgu diskusijas. Rezul-
tātā, sākot ar 2011. gadu, nā-
cās strādāt ar esošo materiālu. 
Papildus investējām, lai sistē-
ma varētu pilnvērtīgi strādāt. 
Tagad esam to paveikuši un 
sistēma ir dzīvotspējīga. 

Tas kas ir jāsaprot, Centrāl-
tirgū iebraukšanas sistēma ir 
ierīkota pašu pircēju un tirgotā-
ju ērtībai. Nav pieņemama si-
tuācija kāda tā bija līdz šim, 
kad Centrāltirgus kalpoja par 
autostāvvietu Vecrīgai un tir-
gum pieguļošā rajona biroja 
darbiniekiem. Tas bija haoss. 

Pēc būtības šeit nevarēja ie-
braukt ne tirgotāji, lai atvestu 
preci, ne arī pircēji, lai piepildī-
tu tirgus somas un dotos mājās. 

Sistēmas ieviešanas laikā 
attīrījām tirgus teritoriju no 
automašīnām, kas nekādā ga-
dījumā nav saistītas ar tirgu. 
Pieņēmām darbā papildu 
transporta kontrolierus, kas 
strādā pie diviem iebraukšanas 
kontrolpunktiem. Noteicām arī 
elastīgus tarifus – 0,50 LVL 
par pirmo stundu un 1,- LVL 
par katru nākamo. Patlaban re-
dzam, ka nepieciešams izvie-
tot nedaudz redzamākus infor-
matīvos stendus, lai 

izskaidrotu un aprakstītu ie-
braukšanas noteikumus. Do-
māju, ka no infrastruktūras sa-
kārtošanas viedokļa, sistēma 
strādā pietiekami labi.

Ik pa laikam tiek aktu-
alizēts jautājums par nele-
gālo preču apriti tirgū. Vai 
ir vērojamas kādas pār-
maiņas šajā jautājumā?

Tā ir aktuāla sociāla parādī-
ba. Proti, tiecoties pēc preču 
noieta un preču lētākas iegādes 
un pašizmaksas samazināšanas, 
uzņēmējs nereti izvēlas nākt uz 
tirgu un šai precei ātrāk atrast 
pircēju. Tas ir sociālekonomis-
ki pamatoti, jo šeit ir liela 
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Pirmais pusgads tirgum 
ir bijis veiksmīgs

«Centrāltirgus Vēstis» augusta numurā turpinām iepriekšējā laikraksta 
numurā iesākto sarunu ar Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības «Rīgas 
Centrāltirgus» valdes priekšsēdētāju Anatoliju Abramovu par uzņēmuma 
darbību 2012. gada pirmajā pusē, kurā pirmo reizi tiek runāts par ne vienu 
vien interesantu tirgus attīstības projektu. Šajā laikraksta sarunu noslēgsim.

Maizniekmeistars Džamšeds ar 
tikko izceptiem uzbeku tradi-
cionālajiem plāceņiem

Beķeris Aleksejs 
liek krāsnī cep-
ties jaunu gru-
zīnu lavašu

Labākās maizes meklējumos
2. lpp

Svētes maiznieki no Jelgavas 
puses atdzīvina senās maizes 
cepšanas tradīcijas un tirgū 
piedāvā sertificētu eko pro-
dukciju. Pārdevēja Liāna iesa-
ka uzņēmuma atpazīstamāko 
produktu – sēklu maizi ar ķirb-
ju, linsēklu un saulespuķu sēk-
lām no īstiem rudzu miltiem.

It kā ikdienišķs produkts, kam ne kurš 
katrs pircējs pievērš uzmanību, bet tajā 
pašā laikā tirgū pārstāvēts ar milzum daudz 
cepējiem, veidiem un nosaukumiem.



ļaužu plūsma un tāda rūpala 
darboņi var visātrāk tikt pie 
naudas. Tas ir tāds socioloģisks 
vērtējums un vērojums. 

Neesmu tāds optimists, lai 
domātu, ka mēs visus varēsim 
izdzīt no tirgus un tiksim pil-
nībā galā ar šo problēmu. 
Strādājam ar tiesību sargājo-
šām institūcijām, lai šo nele-
gālo preču apriti ierobežotu. 
Mēs esam bezspēcīgi situācijā, 
ja šīs preces jau atrodas Latvi-

jas teritorijā. Mēs to nekādi 
nevaram ietekmēt. Mēs esam 
šī procesa beigu stadijā, kad 
notiek šo preču realizācija. 

Es vēlētos redzēt zināmas 
aktivitātes, lai maksimāli iero-
bežotu šo preču iekļūšanu Lat-
vijas Republikas teritorijā. Tas 
ir muitas un robežas jautā-
jums. Centrāltirgus, un es do-
māju man noticēs, šos proce-
sus nevar ietekmēt. Tur kur 
mēs varam, mēs darboja-

mies – strādājam ar pašvaldī-
bas un valsts policiju. Mums 
ir arī pašiem savi iekšējie die-
nesti, kas strādā pie preču iz-

celsmes noskaidrošanas. Par 
visiem konstatētajiem gadīju-
miem mēs informējam polici-
ju un otrādi. 

Sākot ar jūniju situāciju 
monitorējam katru mēnesi. Pa-
matojoties uz šo analīzi, mēs 
izstrādāsim priekšlikumus gro-
zījumiem likumdošanā, kas 
būtiski ierobežos šo preču pa-
rādīšanos tirgū. Viens no vir-
zieniem ir tabakas izstrādāju 
tirdzniecības ierobežojumu at-

celšana tirgus teritorijā. Tas ir 
ļoti svarīgi, jo tādējādi, konku-
rences apstākļos ar legāliem 
tirgotājiem, nelegālais tirgotājs 

nejutīsies komfortabli. Nevar 
būt tāda situācija, ja tiesībsar-
gājošo institūciju rīcībā ir visa 
informācija par tirgotājiem un 
tirdzniecības vietām, vainīgie 
tiek aizturēti gadā līdz pat se-
šām reizēm, bet reāla soda 
nav. Iespējams, problēma ir 
krimināllikumā, kur attiecīgās 
sankcijas būtu jāpalielina.

Vai ļaudis var būt droši, 
ka pērkot tirgū preci, uz 
kuras cenu zīmes raks-

tīts – Latvija – tas atbilst 
patiesībai?

Domāju, ka tajās vietās tir-
gū, ko tieši administrē Cen-

trāltirgus, pircējs var būt 
drošs, ka norādītā izcelsme ir 
patiesa. Nodrošinot savas pro-
dukcijas atbilstību ES standar-
tiem, redzam, ka produkcija 
no ES valstīm kvalitātes ziņā 
neatpaliek un vairumā gadīju-
mu pat pārspēj vietējos ražoju-
mus. Tā ir viela pārdomām 
pašiem ražotājiem. Mēs kā tir-
gus pārvaldnieks ražošanas 
sektorā nevaram iejaukties, bet 
savu redzējumu un novēroju-

mus paužam un tāpēc vēla-
mies, lai zemnieki sasparotos. 

Tagad ikvienam ir jāzina, 
ka tirgū ir vieta, kur ir tikai un 
vienīgi zemnieki. Šo vietu ad-
ministrē Lauksaimnieku orga-
nizāciju sadarbības padome 
(LOSP) un tas ir pretim Zivju 
paviljonam. Tā ir vieta, kur 
pilnīgi droši var iegādāties ti-
kai Latvijā ražoto. 

Kas attiecas uz atklāto teri-
toriju, tad strādājam pie tā, lai 
tirgotājs norādītu izcelsmi, ko 
viņš var pierādīt dokumentāli. 
Ja šādu dokumentu nav, tirgo-
tājam esam strikti noteikuši 
nemaldināt pircēju. Ja tirgotājs 
ir godīgs, tad pircējs, vispirms 
novērtējot preci, izdara izvēli. 
Tirgotājiem ir jāpārkāpj pāri 
savām iepriekšējām iestrādēm 
un jābūt godīgiem pret pircē-
ju. Tas atmaksājas.

Kas būtu jādara pircē-
jam, ja konstatējam, ka 
esam apsvērti vai noticis 

▼

Tagad ikvienam ir jāzina, ka tirgū ir vieta, 
kur ir tikai un vienīgi zemnieki. Šo vietu 
administrē Lauksaimnieku Organizāciju 

Sadarbības padome

Jau gadu Vidzemes tirgu 
vada Baiba Laviceviča, kura 
šajā jomā kopumā strādā jau 
teju septiņus gadus. «Esmu 
ļoti priecīga par pašreizējo 
sadarbību ar uzņēmuma vadī-
bu, tirgotājiem un akcionā-
riem, jo, neraugoties uz re-
tiem strīdiem, šeit visi strādā 
ieinteresēti, turklāt vienotā 
virzienā – uz tirgus sakārto-
šanu,» uzsver B. Laviceviča. 
Vislielākais prieks esot par 
samērā lielajām vizuālajām 
pārmaiņām, ko aizvadītā ga-
da laikā piedzīvojis Vidzemes 
tirgus. «Ir nojaukta virkne 
veco kiosku, kurus par kios-
kiem varēja saukt jau ļoti no-
sacīti, tādēļ ir prieks, ka nu 
tirgus izskatās daudz labāk,» 
norāda B. Laviceviča.

Gada laikā sasniegto iz-
augsmi tirgus vadītāja sola 
apkopot septembrī. Taču jau 
tagad varot teikt – darbs bijis 
sekmīgs un tieši pašlaik Vi-

dzemes tirgus piedzīvo finan-
siālu uzplaukumu. «Sākot no 
maija vidus līdz šim brīdim, 
visi rādītāji tikai pieauguši un 
teju vai gribas trīsreiz pie ko-
ka pieklauvēt, lai tas nekad 
nebeigtos – lai smaidīgu un 
apmierinātu pircēju un tirgo-
tāju pilns šeit būtu katru die-
nu,» atzīst B. Laviceviča.

 

Atbrīvot 
vēsturisko bruģi  

Vidzemes tirgū lemts at-
jaunot arī tā laukuma vēstu-
risko bruģakmeni, kas pa-
domju laikā pārklāts ar 
asfaltu, padarot tirgus segu-
mu nevienmērīgu un apgrūti-
not pārvietošanos gājējiem 
un darbu tirgotājiem.

Vidzemes tirgus vadītāja 
uzskata, ka asfalta pārliešana 
vēsturiskajam bruģim pielī-
dzināma teju vai noziegu-
mam. Pašlaik tiek strādāts 

pie finansējuma piesaistes 
šiem darbiem.

 

Vārti tuvāk 
Brīvības ielai 

Savu vizuālo izskatu 
mainīs arī ieeja, kas Matī-
sa tirgū ienāk no Brīvības ie-
las. Lai vairāk atbilstu virs 
šiem vārtiem rakstītajam 
«Lauku labumi pilsētas vidu-
cī», plānots nojaukt divus ki-
oskus abpus ieejai, kuros 
pašlaik tirgo zeķes un sadzī-
ves ķīmiju. «Tā pamatideja 
šeit ir tomēr vairāk izvietot 
Latvijā augušus ziedus un 
dažādu vietējo ražotāju pro-
dukciju, un šie kioski tādēļ 
šeit nemaz neiederas,» atzīst 
B. Laviceviča. Pašā tirgus vi-
dū, tuvāk Brīvības ielai, nu ir 
izremontēti kioski un vienko-
pus novietoti visi puķu tirgo-
tāji – kopumā astoņi.

Izmaiņas sagaida arī pašu 

vārtrū-
mi, kas ir Brīvības 
ielas 90. nama apsaimnieko-
tāju pārziņā. «Pircēji, kas šeit 
nāk, mums regulāri aizrāda, 
ka šī vārtrūme ir netīrīta. Ta-
ču dilemma ir tā, ka šī terito-
rija nepieder mums. Šie vārti 
ir Matīsa tirgus vizītkarte, tā-
dēļ plānots vārtus izgatavot 
no jauna un pārcelt pie Brīvī-
bas ielas,» atklāj tirgus vadī-
tāja.

B.Laviceviča: « Labprāt 
gribētu šeit redzēt vēl kādu 
sabiedriskās ēdināšanas uzņē-
mumu vai zivju tirgotāju. 
Tiesa gan, svaigas zivis šeit 
var tirgot vien izbraukuma 

tirdzniecībā, 
jo pastāvīgai tirdzniecībai 
izpildāmo prasību apjoms ir 
tik liels, ka pagaidām to visu 
nespējam nodrošināt.»

Iespēja par 
saprātīgu cenu 

Arī Vidzemes tirgū, tāpat 
Centrāltirgū, pircējiem nu ir 
iespēja iebraukt arī ar savu 
personisko transportu. Pirmā 
stunda maksā piecdesmit san-
tīmu, katra nākamā – latu un 
68 santīmus. Kā norāda B. 
Laviceviča, stundas laikā, zi-

not, ko nepieciešams nopirkt 
un kur tas atrodas, var pagūt 
nopirkt it visu. Arī tad, ja tir-
gu tik labi nepārzina, stundas 
pirkumiem pilnībā pietiekot, 
jo Vidzemes tirgus neesot tik 
liels, lai visu nepagūtu. Jāpie-
bilst, ka pircēju ērtībām nu 
Vidzemes tirgū ar savu auto 
iepirkties var braukt jau no 
septiņiem rītā.

Centrāltirgus 
galdi noder

Pēc pārmaiņām Centrāltir-
gū Vidzemes tirgus ticis arī 
pie astoņiem jauniem tirdznie-
cības galdiem, kas Centrāltir-
gū vairs nav bijuši nepiecieša-
mi. Tirgotāji tos atzīstot par 
labākiem, jo uz tiem varot iz-
vietot vairāk preču.
Sagatavoja:
Ilze Rūtenberga-Bērziņa ■

Vidzemes tirgu 
sakārto, saglabājot 
vēstures elpu
«Lauku labumi pilsētas viducī» – ar šo devīzi rīdzinieku 
gadu desmitiem iecienītais Vidzemes tirgus turpina 
attīrīties no gadu gaitā uzkrātajiem sārņiem, iegūstot 
jaunus vaibstus, kļūstot aizvien pievilcīgāks pircējiem 
un atgūstot līdz šim apmeklētāju acīm slēpto vēsturisko 
šarmu.

A. Abramovs ar zemkopības ministri L. Straujumu un LOSP 
priekšsēdētāju E. Treibergu atklājot zemnieku tirdziņu

Vidzemes tirgus 2012. gada vasarā

Vidzemes tirgus 1970. ga-
da septembrī (foto no 
Biezbāržu ģimenes arhīva)
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CūkGAļAS RIBIņAS ALUS 
MēRCē AR JAUNAJIEM kARTUPEļIEM 
UN GAILENēM

Krūtiņu/ ribiņas sa-
griež porciju gaba-
los un uz ļoti kar-
stas pannas apcep 
no visām pusēm. 
Pievieno sāli un 
piecu piparu maisī-
jumu. Liek cepeš-
pannā kopā ar ap-
ceptu uz pusēm 
pārgrieztu ķiploku, 
sīpolu un garšau-
giem. Pievieno gai-
šo alu un pārklāj ar 
foliju. Liek uz plīts 
un ļauj nedaudz sa-
vārīties alum. Pēc 
10 minūtēm visu 
liek cepeškrāsnī  

150oC gatavoties 
divas stundas.
Cepeša sulu un alu 
izkāš caur sietu un 
nedaudz novāra. Ie-
kuļ sviestu un pa-
sniedz ar cūkgaļas 
krūtiņu/ ribiņām.
Kartupeļus novāra 
un apcep sviestā, 
pievienojot timiānu 
un dilles. Gailenes 
nomazgā un strauji 
apcep ar ķiploku, 
sīpolu un sviestu. 
Pasniedz kopā ar 
jaunajiem dārze-
ņiem.

Lai Jums labi garšo!

Nepieciešamie 
produkti 
4 porcijām:
• 1.200 cūkgaļas ribas vai 

krūtiņa ar kaulu
• Gaišais alus 500 g
• rozmarīns
• timiāns 
• sīpols 1 galviņa
• ķiploks 1 galviņa
glazūrai:
• medus 1 ēdamkarote 
• graudu sinepes 1 tējkarote
• sojas mērce 70 g
• kartupeļi 800 g
• gailenes 400 g
• ķiploks 1 daiviņa 
• eļļa
• sviests
• dilles

Pagatavošana:

kāds cits nepatīkams atga-
dījums tirgus teritorijā?

Visā tirgus teritorijā esam 
izvietojuši informatīvos plakā-
tus pie paviljonu ieejām, kur ir 
atrodama informācija kā ir jārī-
kojas un kur iespējams zvanīt 
ja esam saskārušies ar apsvēr-
šanu vai zādzību tirgus teritori-
jā. Vēlos uzsvērt, ka pēc šādas 
situācijas ir nepieciešamas ne-
kavējoties vērsties pie stendos 
norādītajām amatpersonām. 

Pavasarī tirgus iesaistī-
jās vērienīgajā OKartes 
Skatuves šovā, kas noslē-
dzās ar lielkoncertu tirgus 
placī. Kāda virzību sare-
dziet kultūras un izklaides 
projektiem tirgū turpmāk?

Ja esam iesākuši kaut ko 
darīt, tad tas arī jāturpina. Jau 
iepriekšējais gads kultūras jo-
mā mums bija aktīvs. Tirgus 
nav tikai vieta kur iegādāties 
dažādas preces un produktus. 
Centrāltirgus atrodas kultūrvēs-

turiskā vidē Rīgas pilsētas vēs-
turiskajā centrā. Šī ir vieta par 
kuras attīstību katru gadu no-
pietni domā Rīgas dome un 
pilsētas arhitekti, kā arī Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekcija. Turklāt šeit ir 
kultūrvēsturiskā aura, ko vēla-
mies uzturēt. Tas ir nozīmīgi, 
lai augot un attīstoties mēs ne-
aizmirstu savas kultūras sak-
nes. Ja pagājušajā gadā mūsu 
kultūras programma bija orien-
tēta uz Latvijas tradicionālajām 
gadskārtu svētku ieražām, šo-
gad dodamies pakaļ jaunajai 
pircēju un tirgotāju auditorijai, 
lai tādējādi veiktu arī izglītojo-
šu darbu. Par tirgu vēlamies 
pastāstīt ne tikai kā vietu, kur 
var nopirkt preces vai produk-
tus. Šeit var arī komunicēt, sa-
tikt draugus un paziņas, kā arī 
iegūt daudz informācijas par 
tirgu, kuru slavēja pirmskara 
Latvijā un visā Eiropā.

Kādus pārsteigumus 

šogad vēl var sagaidīt tir-
gus pircēji un pārdevēji?

Domāju, ka pārsteigumi 
būs. Ja viss būs labi, septembrī 
jau strādās diennakts tirgus 
rūpniecības preču tirgus terito-
rijā. Vēlamies pārsteigt rīdzi-
niekus arī ar svētku program-
mu Rīgas pilsētas svētkos, kā 
arī sākoties jaunajam mācību 
gadam. Liels uzdevums mums 
priekšā ir oktobrī – iedegt Cen-
trāltirgu, Vidzemes un 
Āgenskalna tirgu pēc Eiropas 
Savienības Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta (KPFI) ie-
tvaros pabeigtā projekta izbū-
ves. Tirgus apmeklētāji tos ie-
raudzīs citādās krāsās ne vien 
dienā, bet arī naktī. Protams, 
mēs redzēsim arī jaunu pāreju 
starp Zivju un Sakņu paviljo-
nu. Ja mūsu finansiālie rezultā-
ti būs pietiekami stabili, tad 
Gaļas paviljonā uzsāksim ven-
tilācijas, kondicionēšanas un 
apkures sistēmas izbūvi. Tie ir 

tādi pārsteigumi, kuri pašlaik ir 
realizācijas stadijā – iesākti – 
un ceru, ka manis nosauktajos 
termiņos tie tiks arī pabeigti. 
Esmu pārliecināts, ka turpinā-
sim arī kultūras projektu attīstī-
bu. Nākamgad plānojam izvei-
dot pasākumu sēriju – tirgus 
skatuve, – lai noteiktā laikā ar 
noteiktu regularitāti tirgus pasā-
kumos mēs ļautu izpausties ik-
vienam, kurš vēlētos pārsteigt 
tirgu ar savu priekšnesumu.
Sagatavoja:
Ivars Jakovels ■

RCT valdes priekšsēdē-
tājs Anatolijs Abramovs uz-
sver: «Esam ļoti gandarīti 
par saņemto atzinību un sa-
kām lielu pateicību ikvie-
nam darbiniekam, tirgotā-
jam un arī pircējam, kurš 
ar savu personisku ieguldī-
jumu ir veidojis «Rīgas 
Centrāltirgu» par atraktīvu 
un tūristiem pievilcīgu ga-
lamērķi, kas ir pozitīvu 
emociju piepildīts piedzīvo-
jums. Viens no «Rīgas 
Centrāltirgus» Stratēģiskā 
attīstības plāna 2012.-2018.
gadam virzieniem ir tūris-
ma attīstīšana – tirgus atpa-
zīstamības veicināšana 
starptautiskā mērogā un Rī-
gas pilsētas viesu piesaistī-
šana tirgus apmeklēšanai. 
Šī sertifikāta piešķiršana ir 
pierādījums, ka liela kopīga 
darba rezultātā virzāmies 
uz šī mērķa sasniegšanu. 
Tas mūs motivēs turpināt 
iesākto, lai tieši «Rīgas 
Centrāltirgu» veidotu par 
vienu no vislabākajām vie-
tām, kur iepirkties gan vie-
tējiem iedzīvotājiem, gan 
tūristiem» 

Tūristu atsauksmes mi-
nētajā portālā stāsta, ka 
RCT ir vieta, kas jāredz 
ikvienam, un aicina Rīgas 
viesus ieplānot laiku RCT 
apmeklējumam, kura laikā 
iepazīt plašo preču klāstu, 
kas tiek piedāvāts tirgū 
katru dienu un kuru no-
teikti ir vērts iemūžināt 
krāšņās fotogrāfijās. 

Kāds cits RCT apmek-
lētājs norādījis, ka šis tirgus 

no citu pilsētu lielākajiem 
tirgiem atšķiras ar to, ka ir 
daudz tīrāks. Savukārt vai-
rāki TripAdvisor lietotāji 
pozitīvi novērtējuši RCT 
Zivju paviljonu un pavisam 
ikdienišķu iespēju – iespēju 
nopirkt svaigu pienu. Tri-
pAdvisor Izcilības sertifi-
kāts ir atzinība ne tikai par 
produkcijas kvalitāti, bet 
arī par sakārtotu un patīka-
mu vidi, kas sekmē tūristu 
piesaisti RCT un Rīgai.

Papildu informācijai:
Pasaules lielākais ceļo-

jumu portāls TripAdvisor 
nodrošina tūrisma pakalpo-
jumu sniegšanu 19 valstīs. 
Mēnesī šo portālu apmeklē 
vairāk nekā 60 miljoni ap-
meklētāju un informācija 
tajā par dažādiem ceļojumu 
galamērķiem, viesnīcām, 
izklaides vietām un restorā-
niem pieejama 21 valodā. 

TripAdviser portālā ie-
spējams plānot ceļojumus, 
iepazīstoties ar citu ceļotāju 
atsauksmēm un vērtēju-
miem, turklāt, pamatojoties 
uz tām, izvēlēties sev tīka-
mākās viesnīcas, restorānus 
un apskates vietas. 

Tieši, pamatojoties uz 
ceļotāju atsauksmēm, tiek 
piešķirts TripAdviser Izcilī-
bas sertifikāts. Uzņēmu-
miem, kas ieguvuši šo ser-
tifikātu, savās mājaslapās ir 
tiesības ievietot īpašu logo, 
kas apliecina šī sertifikāta 
iegūšanu un sniegto pakal-
pojumu augsto kvalitāti.
Sagatavoja: 
Oskars Balodis ■

RCT TāLRuņa numuRI

Kontroles daļa 67358159

apsardzes pults 67226026

Iekšējās 
drošības daļa 67358157

Gaļas paviljons 67225841

Piena un Gastronomijas 
paviljons 22050795

Sakņu paviljons 67223219

Zivju paviljons 29399392

«Rīgas 
Centrāltirgus» 
saņem
TripAdvisor 
Izcilības 
sertifikātu

Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība 
«Rīgas Centrāltirgus» (RCT) 
saņēmusi TripAdvisor Izcilības 
sertifikātu par 2012.gadu, jo tieši 
RCT piedāvāto pakalpojumu 
kvalitāti augsti novērtējuši tā 
apmeklētāji un interneta portāla 
TripAdvisor lietotāji. 

Original

Recreated PMS 

Gardu maltīti 
no Centrāltirgū 
pieejamiem 
produktiem 
piedāvā 
MāriS 
AStičS, 
restorāna 
Desiderata 
šefpavārs
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«Protams, nokļūstot Vidus-
āzijā, neiespējami neaiziet uz 
īstu Austrumu bazāru. Tiesa, 
krietni pieredzējušāki ceļotāji 
pastāstīja, ka pēc jaunā tirgus 
izbūves ar paviljoniem, lieliem 
stāvlaukumiem un platām ie-
lām starp tirdzniecības lauku-
miem – bazārs ir zaudējis sa-
vu īpašo kolorītu 
salīdzinājumā ar laiku, kad tir-
gotāji izlika savu preci tieši uz 
zemes zem paštaisītām noju-
mēm, kur izvietas ne vien tir-
gojās, bet arī ēda un pat gulēja 
pusdienslaiku», stāsta Potap-
kins, vienlaicīgi atzīstot, ka vi-
ņam kā mazāk pieredzējušam 
ceļotājam pozitīvu iespaidu 
pieticis arī jaunajā tirgū.

Latvijas politiķis atklāj, ka 
«pirmais, kas iekrīt acīs, ir 
spilgti krāsu pārbagātība, ko 
izstaro dažnedažādi paklāji, la-
kati un nacionālais apģērbs». 
Turklāt, vietējās sievietes ik-
dienā pārsvarā nēsājot tieši na-
cionālo apģērbu, nekādā gadī-
jumā skaistumā neatpaliekot 
no Eiropas modes dāmām.

Kā novērojis deputāts, tad 
Ašhabadas jaunais tirgus ir ba-
gāts ar austrumu saldumiem, 
augļiem un garšvielām, no kā 
viesim no Latvijas izdevies 
pagaršot labi ja desmito daļu. 
«Diemžēl neko no gardajiem 
augļiem neizdevās atvest uz 

Latviju, jo tie vienkārši neiztu-
rētu garos pārlidojumus ar lid-
mašīnām», skumji nosaka Po-
tapkins, vienlaicīgi uzsverot, 
ka tā ir zīme par atgriešanos 
šajā Austrumu pasaku valstī-
bā – Ašhabadas jaunajā tirgū. 

Vizītes laikā Latvijas parla-
mentāriešu delegācija tikās arī 
ar republikas prezidentu Gur-
bangulu Berdimuhamedovu, 
kurš septembrī ieradīsies atbil-
des vizītē Rīgā. Tikšanās laikā 
Saeimas deputāts Potapkins 
Turkmenistānas valsts prezi-
dentu Latvijas apmeklējuma 
laikā ielūdza paviesoties arī 
Rīgas Centrāltirgū. Nu ko, 
gaidīsim ciemos!
Sagatavoja:
Tatjana Rumjanceva ■

Kas ir vieglāk, vākt vai tirgot mellenes?
Inta, melleņu tirgotāja

Vieg-
lāk ir 
salasīt 
nekā 
pārdot, 
lai gan 
pārdot 

arī var. Mēdz būt dienas, 
kad salasām un pārdodam 
pat 40 litru melleņu. Tā kā 
kaut ko ar meža velšu 
vākšanu nopelnīt arī var.

Nadežda, melleņu tir-
gotāja
Grūti ir 
gan sa-
lasīt, 
gan arī 
pārdot 
melle-

nes. šogad melleņu ir ļoti 
maz, lai gan ļaudis pama-
zām pērk ogas. Jāsaka, ka 
gan ļaužu mazāk palicis, 
gan arī naudiņas nav vairs 
tik daudz.

Anna, melleņu tirgotāja
Varu 
ieteikt 
pamē-
ģināt 
vākt 
ogas, 
lai sa-

prastu kāds darbs ir jāiegul-
da, bet salasīt ir vieglāk ne-
kā tirgoties. Lai gan lielas 
ogas ir salīdzinoši viegli la-
sīt un pēcāk arī pārdot.

Tatjana, melleņu tir-
gotāja
Man 
liekas, 
ka ir 
vienādi 
grūti 
gan la-

sīt, gan tirgoties. It īpaši ir 
grūti, ja ogas lasa ar ro-
kām bez kombaina kā es. 
Labi, ka cilvēki šogad pa-
mazām vēl pērk mellenes.

Filicija, melleņu tirgo-
tāja
Pārdot 
ir grū-
tāk. 
Vākt ir 
daudz 
vieg-

lāk. Turklāt arī cena nav tā-
da kādu vēlētos. Vēl pirms 
dažiem gadiem litru melle-
ņu tirgoju par trīs latiem, 
bet tagad atdodu par Ls 2.

Ar iespaidiem no
Ašhabadas jaunā tirgus

Nesen no oficiālas vizītes Turkmenistānā ir atgriezies Saeimas 
deputāts Sergejs Potapkins, kur valsts galvaspilsētas 
Ašhabadas apmeklējuma laikā ne vien piedalījās starptautiskā 
konferencē, tikās ar valsts oficiālajām amatpersonām, apspriežot 

tirdzniecības veicināšanu starp abām valstīm, bet arī 
apmeklēja pilsētas jauno tirgu un laipni piekrita padalīties 
saviem iespaidiem ar Centrāltirgus Vēstīm.

«Centrāltirgus Vēstis»
Metiens – 10 000 eks.
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Par sludinājumu un paziņojumu 
saturu atbild to iesniedzējs.

Pirmais, kas iekrīt acīs, ir 
spilgti krāsu pārbagātība, ko 
izstaro dažnedažādi paklāji, 
lakati un nacionālais apģērbs

Ašhabadas jaunais tirgus ir bagāts ar austrumu saldumiem

Arī garšvielu izvēle pārsteidz ar savu krāsainību

Turkmēņu paklājs, ko pasaulē 
vairāk pazīst ar Buhāras no-
saukumu, ir ne tikai varas un 
pārticības simbols, bet tam pie-
mīt arī mistisks, sakrāls spēks

RD LabkLājības DepaRtaments pieDāvā:

Ogu deserts 2012 – degustē un nosaki labāko

Recepšu siena – labāko recepšu autori tiks apbalvoti

Uztura speciālista konsultācija – uzzini kā 

dzīvot veselīgāk

augļu/Ogu zupa – ikvienam pasākuma 

apmeklētājam uz vietas tirgū gatavota

augļu un ogu ēdienu/sulu gatavošana, 

degustācija

augļu un ogu tirgotāju stendi

Orientēšanās spēle – pārliecinies, ko Tu zini par 

augļiem un ogām

17. augustā
no plkst. 11.00-15.00
Nēģu ielas laukumā:

Sergejs Potapkins, LR 
11. Saeimas deputāts
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