
Apmeklējuma laikā prezi-
denta kundze A. Komorovs-
ka apmeklēja visus Centrāl-
tirgus paviljonus. Gaļas 
paviljonā prezidenta kundze 
aprunājās ar Polijā ražoto 
pārtikas produktu tirdzniecī-
bas vietu tirgotājiem, Piena 
paviljona privātajā sektorā 
nogaršoja kaņepju sviestu un 
sierus, apskatīja Gastronomi-
jas un Sakņu paviljonu, sa-
vukārt Zivju paviljonā de-
gustēja ceptus nēģus, 
kūpinātu lasi un zuti.

Prezidenta kundze ap-

meklēja arī ziedu tirdzniecī-
bas vietas, taču vislielāko vi-
ņas uzmanību piesaistīja 
Latvijas amatnieku darināju-
mi. Daudz laika A. Komo-
rovska pavadīja, izvēloties 
adījumus ar latviešu tradicio-
nālajiem rakstiem saviem tu-
viniekiem.

Adījumu tirgotāja Vera 
Gulbinska stāsta, ka prezi-
denta kundzi visvairāk iein-
teresējuši dūraiņi. Tirgotājai 
Polijas prezidenta kundzes 
iepirkšanās pie viņas bijis 
liels pārsteigums, taču, pro-

tams, liels pagodinājums. 
Turpat blakus tirdzniecības 
vietā amatniece Ludmila 
Tkača stāsta, ka prezidenta 

kundze pie viņas iegādājās 
cepurīti un mazus cimdiņus 
mazbērniem. 

Apmeklējuma noslēgumā 

Polijas Republikas preziden-
ta kundze Anna Komorovska 
teica, ka viņai bijis patīkami 
viesoties Centrāltirgū, jo te 
var gūt labu priekšstatu par 
Latvijas tirgotājiem un pircē-
jiem un to, ko viņi pārdod 
un ko iegādājas. ■
Dace Jansone

▼

Vai 2012. gads tirgum 
ir bijis krīzes vai augšup-
ejas gads?

Patiesībā jau mēs strādā-
jam uzņēmumā un vietā, kas 
Rīgai ir ļoti svarīga. Turklāt 
apziņa, ka mēs strādājam šā-
dā svarīgā uzņēmumā un no-
zīmīgā kultūrvēsturiskā vidē, 
neļauj mums īpaši domāt par 
to, cik dziļa vai sekla ir krīze 
vai ekonomika kopumā. Mēs 
zinām un ticam, ka tirgus kā 
tirdzniecības organizācijas 
veids ir dzīvojis visos laikos 
un ekonomiskās formācijās, 
neatkarīgi no tā, kas ir noticis 
pasaulē – vai attīstījies kapi-
tālisms vai ticis nosprausts 
ceļš uz komunismu vai valdī-
jis sociālisms. Tādēļ domāt 

par to, ka apkārt ir krīze un 
mēģināt ar to sevi mierināt 
nav produktīvi. Tas traucē 
strādāt. Mēs visu laiku darbo-
jamies ar apziņu, ka tirgus 
var attīstīties un var to darīt 
jebkuros apstākļos un laikos 
ar nosacījumu, ja plānveidīgi 
izvirza mērķus un realizē ne-
pieciešamos uzdevumus. Ja 
reducējamies uz konkrētiem 
skaitļiem, tad laika posmā no 
2011. – 2012. gadam, mēs vi-
su laiku esam kāpinājuši gan 
apgrozījumu, gan investīcijas, 
gan peļņu, tāpēc 2012. gads 
Rīgas Centrāltirgum ir labs, 
neskatoties uz to, ka esam ne-
pārtraukti dzirdējuši par pirkt-
spējas un iedzīvotāju skaita 
samazināšanos. Šie apstākļi 

liek mums būt elastīgiem un 
radošiem, lai virzītu uzņēmu-
mu attīstības virzienā?

Kas ir tās radošās 
komponentes, kas palīdz 
noturēt vai piesaistīt pat 
jaunus pircējus tirgum? 

Ja tirgus ir pats par sevi, 
netiek pieskatīts un audzināts, 

tad nekas tur arī neizaug. Ir 
jāpaiet vairākiem gadiem, lai 
mēs redzētu darba rezultātus, 
ko mēs esam ieguldījuši 2011. 
un 2012. gadā kā investīcijas 
uzņēmuma saimniecisko un 
biznesa struktūru sakārtošanā. 
Svarīgākās komponentes ir at-
rast tirgus rozīnītes. Atrast tir-

gus atšķirības no ikdienas 
mazumtirdzniecības veikaliem 
un šo atšķirīgo pasniegt nevis 
kā konkurējošo, bet gan kā 
veicinošo apstākli attīstībai 
kopumā. Jāstrādā jaunu audi-
toriju piesaistei, jāpastiprina 
prasības pārtikas apritei, jā-
veicina preču sortimenta pie-
augums, jābūt atvērtiem zem-
niekiem, lauksaimniekiem un 
mājražotājiem. Turklāt nepie-
ciešams ne tikai stāstīt, ka tir-
gū ir iespējas, bet arī jāpalīdz 
atvērt jaunus zemnieku sten-
dus un tamlīdzīgi. Un mēs to 
darām! Mūsu vārdi iet kopso-
lī ar darbiem. Esam sakārtoju-
ši  Sakņu paviljonu, ierīkojuši 
jaunas tirdzniecības vietas un 
stendus. Mums ir izbūvēts jau-
ns diennakts tirgus un paplaši-
nāts zemnieku tirgus. Līdz šim 
es to skaļi neesmu teicis, bet 
būtisks ir arī intelektuālais ka-
pitāls, kāds ir Centrāltirgus 

komandā. Katrs kurš strādā 
mūsu sistēmā zina savu vietu 
un lomu un atbalsta pārējās 
struktūrvienības, darbiniekus 
un tirgotājus. Uzņēmumā 
strādā daudz jaunu un per-
spektīvu darbinieku, kuriem 
ir pavisam cits inovatīvs skats 
uz tirgus darbu un iespējām. 
No tām iespējām un idejām, 
kas ir mūsu prātos, mēs mak-
simums esam paveikuši tikai 
piecus procentus.

Ar kādiem tirgus teri-
torijas labiekārtošanas 
darbiem tādā gadījumā 
šogad visvairāk lepojas 
tirgus?

Mēs lepojamies, ka bei-
dzot kopdarba rezultātā ar tir-
gotājiem izdevās atrast parei-
zo modeli un novietojumu 
tirdzniecības nojumēm. 
Prieks, ka tirgotāji paši nāk 
pie mums un izsaka lielu pal-
dies, ka šādas tirdzniecības 

Divi gadi tirgus labā
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Šā gada decembrī aprit divi gadi, kopš Rīgas Centrāltirgus vadības grožus 
pārņēmis Anatolijs Abramovs. Noslēdzot 82. Centrāltirgus aktīvās darbības 
gadu, aicinājām uz sarunu uzņēmuma valdes priekšsēdētāju, lai pārrunātu šajā 
gadā paveikto, kā arī turpmākās attīstības plānus, kuru, kā atklājās sarunā, A. 
Abramovam ir ne mazums.

Centrāltirgū viesojusies Polijas pirmā lēdija
Polijas Republikas prezidenta Broņislava 
Komorovska valsts vizītes ietvaros 
Latvijā 2012. gada 24. novembrī 
prezidenta kundze Anna Komorovska 
apmeklēja Rīgas Centrāltirgu. 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno 2013. gadu 
ikvienam tirgus pircējam un laikraksta «Centrāltirgus Vēstis» 
lasītājam! Tirgus – lieliskākā vieta, kur iegādāties produktus 
svētku galdam. Uz tikšanos tirgū!

 Latviešu tradicionālie dūraiņi pārliecina A. Komarovsku

Dāmas apsriež Centrāltirgus 
krājkasīti paviljona formā

A. Abramovs, 
radot tirgū 
svētku prieku



vietas ir iekārtotas. Šobrīd 
esam izvietojuši 50 jaunas 
tirdzniecības nojumes. Pa-
steigšos nedaudz notikumiem 
pa priekšu un pateikšu, ka arī 
nākamajā gadā plānojam iz-

vietot jaunas nojumes. Mēģi-
nāsim izbūvēt vismaz 20 – 30 
jaunas nojumes, jo tirgotāju 
vidē tās ir pieprasītas un arī 
pircējiem ērtas.

Pievēršoties Zemnieku 

diennakts tirgum, jāatzīmē, 
ka mēs to faktiski mantojām. 
Zemniekiem un tirgotājiem, 
kuri strādāja iepriekšējā 
nakts tirgū Maskavas ielā 1, 
devām solījumu, ka viņiem 

būs ne vien tirdzniecības vie-
tas Centrāltirgū, bet arī no-
liktavas. Šo solījumu izpildī-
jām. Centrāltirgus teritorijā 
ierīkojām ne tikai nakts 
tirdzniecības vietas Spīķeru 
ielā, Pūpolu ielā un Gaiziņa 
ielā, bet arī tirdzniecības ki-
oskus/noliktavas Rūpniecības 
preču tirgus teritorijā. 

Liels pluss ir tas, ka bei-
dzot pabeidzām vēl  2008. 
gadā aizsākto Rūpniecības 
preču tirgus īpašuma ieguldī-
šanu uzņēmuma pamatkapi-
tālā. Tas veiksmīgi tika pa-
beigts un tagad Centrāltirgus 
ir šīs teritorijas – zemesgaba-
la – īpašnieks.

Esam paguvuši rekonstruēt 
arī vienu avārijas stāvoklī 
esošu būvi. Tā ir pāreja starp 
Sakņu un Zivju paviljonu. Ar 
pārejas rekonstrukciju sasnie-
dzām vairākus mērķus un iz-
pildījām vairākus uzdevumus. 
Nodrošinām ne tikai gājēju 
plūsmu, bet arī ērtības pārde-

vējiem un pircējiem. Pārdevē-
jiem izbūvēta garderobe ar 
dušām un tualetēm. Jaunas un 
mūsdienīgas tualetes turpmāk 
varēsim nodrošināt arī pircē-
jiem. Turklāt labierīcības iz-
būvētas arī invalīdiem. Pāreja 
ir kļuvusi gaišāka un plašāka. 
Prieks par to, ka tā patīk tir-
gotājiem un pircējiem.

Šogad Rīgas Centrāl-
tirgus ir kļuvis bagātāks 
ar krāmu tirgu «Latgalīte». 
Vai kādas pārmaiņas šajā 
tirgū sagaidāmas tuvāka-
jā laikā?

Jā, Rīgas Centrāltirgus 
apsaimniekoto tirgu saimei 
nākusi klāt ir arī «Latgalīte», 
ko sākot ar 2013. gadu sāk-
sim arī apsaimniekot. Nekas 
strauji «Latgalītē» nenotiks. 
Mūsu mērķis ir saglabāt eso-
šo tirgus profilu, paralēli do-
mājot kā tirgu padarīt vizuāli 
pievilcīgāku un ērtāku ap-
meklētājiem. 2013. gadā 
strādāsim pie koncepciju, vi-

zualizāciju un projektu saga-
tavošanas, kā arī apstiprinā-
šanas. Mūsu mērķis ir 
nodrošināt tirgus «Latgalīte» 
darbības nepārtrauktību un 
zināmu pēctecību. Attiecībā 
uz tirgus administrēšanu, 
Centrāltirgus pašlaik vērtē 
vismaz divus piedāvājumus, 
no kuriem izvēlēsimies saim-
nieciski visizdevīgāko.

Kādas pārmaiņas ir no-
tikušas Vidzemes tirgū?

Vidzemes tirgus ir viens 
no vecākajiem tirgiem visā 
pilsētā. Mūs mērķis ir šo tir-
gu saglabāt un uzturēt. 
Diemžēl jāsaka, ka dažādu 
ekonomisko transformācijas 
rezultātā Vidzemes tirgus ir 
paplucis gan  tirgotāju, gan 
arī apmeklētāju un pircēju 
skaita ziņā. Tur nepiecieša-
mas jaunas vēsmas un iestrā-
des. Šogad Vidzemes tirgū 
mēs demontējām arhaiskos 
kioskus, kas bojāja ārējo 
tirgus veidolu un radīja 

Kustības dibinātāji un 
atbalstītāji galvenokārt ir 
Latvijas pārtikas preču ra-
žotāji, taču aktīvs kustības 
dalībnieks ir arī Latvijas 

Tirgu savienība. Proti, Lat-
vijas tirgi ir vieta, kur Lat-
vijā ražotas un audzētas 
preces ir pieejamas vispla-
šākajā klāstā.

Pastāv tieša cēloņsakarī-
ba starp Latvijā ražotas un 
audzētas preces iegādi un 
Latvijas ekonomikas attīstī-
bu. Piemēram, salīdzinot ie-
nākumus, kas paliek Latvijā, 
iegādājoties zivju konservu 
par cenu 0,37 LVL, ja tas 
ražots ārpus Latvijas un ja 
tas ražots Latvijā. Gadījumā, 
ja tiek iegādāts Latvijas ra-
žotāja konservs, tad Latvijā 
nodokļu, algu u.c. ieņēmu-

mu veidā paliek aptuveni 
0,24 LVL (65%). Savukārt, 
ja tiek iegādāts importēts 
zivju konservs, Latvijā pa-
liek 0,005 LVL (1,35%). Tā 
ir ļoti būtiska atšķirība, kas 
ļauj apzināties Latvijā ražotu 
un audzētu preču iegādes 
nozīmi un patieso ietekmi uz 
Latvijas ekonomiku. 

Papildus, kā viens no bū-
tiskajiem kustības mērķiem, 
jāmin valsts un pašvaldību 
publisko iepirkumu virzīšana 
uz Latvijā ražotu un audzētu 
preču iegādi. Arī publisko ie-
pirkumu sektors var būt Lat-
vijas ražotāju un uzņēmēju 

atbalsts, ne tikai tiešā vei-
dā – veidojot iepirkumu no-
sacījumus labvēlīgus Latvijas 
ražotājiem un uzņēmējiem, 
bet arī vispārējas ierēdņu un 
politiķu attieksmes veidā. 

Kustības mērķis nav mu-
dināt iegādāties tikai Latvijā 
ražotu vai audzētu preci. Ja 
pircēja roka tirgū vai veikalā 
starp alternatīvam precēm 
pastiepsies pēc Latvijas ra-
žojuma un valsts un pašval-
dību iestāžu konferenču zā-
lēs uz galda stāvēs ūdens 
pudeles, kas ražotas Latvijā, 
mērķis būs sasniegts. Līdz 
Ziemassvētkiem kustības di-

binātāji ir nolēmuši reģistrēt 
biedrību, kas tālāk organizēs 
savu darbību kustības mērķu 
sasniegšanai.

Latvijas Tirgu savienība 
aicina tirgu īpašniekus, ap-
saimniekotājus un tirgotājus 
atbalstīt kustību, izvietojot 
tirgos un tirdzniecības vie-
tās kustības «Nepērc sve-
šu!» reklāmas materiālus – 
banerus un uzlīmes, kuriem 
var pieteikties – tālr. nr. 
67358174, 
e-pasts: aiga@rct.lv. ■
Aiga Šmite
Latvijas Tirgu savienības 
valdes priekšsēdētāja

▼

▼

Jaunā mandarīnu raža 
ienes Ziemassvētku 
sajūtu Centrāltirgū

Te Centrāltirgus pircēji 
turpmāk varēs iegādāties ti-
kai Beverīnas novada zem-
nieku izaudzēto un saražoto 
produkciju.

Atklājot jauno tirdzniecī-
bas stendu un uzrunājot klāt-
esošos A. Abramovs uzsvēra 
«Tieši šobrīd pieaug Latvijas 
zemniecības un lauksaimnie-
cības nozīme, domājot par 
tās pastāvēšanu un attīstību 
nākotnē. Jebkura prece, jeb-
kurš ražojums ar norādi  – 
ražots Latvijā – ļauj mums 
lepoties ar savu valsti, nova-

du un pagastu. Savā darbā 
esam bijuši un būsim atvērti 
Latvijas zemniekam un šīs 
dienas kopdarba rezultāts ir 
tiešs apliecinājums mūsu 
mērķu īstenošanai. Beverīnas 
novada Domes iniciatīva un 
lauksaimnieku spēja kopīgi 
meklēt iespējas izaugsmei ir 
labs piemērs citiem nova-
diem, kā esošajos konkuren-
ces apstākļos pastāvēt lauk-
saimniekiem, darīt to, kas 
viņiem ir sirdij tuvs un savu 
produkciju tirgot Rīgā un tie-
ši Centrāltirgū, kur nenolie-

dzami ir lielākas iespējas pār-
dot izaudzēto lielākos 
apjomos par konkurētspējīgu 
cenu». 

Beverīnas novada domes 
priekšsēdētājs Māris Zvirbu-
lis svinīgajā uzrunā atzinīgi 
novērtēja Centrāltirgus vadī-
bas un darbinieku atsaucību 
un norādīja «Mēs šodien at-
klājam ko vairāk nekā tikai 
mūsu zemnieku ražotās pro-
dukcijas tirdzniecības stendu. 
Mēs šodien atveram Centrāl-
tirgū Beverīnas novada vēst-
niecību, kurā katrs rīdzinieks, 

katrs Latvijas iedzīvotājs, 
katrs tūrists varēs uzzināt vi-
su par Beverīnas novadu, par 
mūsu zemniekiem, par mūsu 

ražojumiem, par tūrisma ob-
jektiem. Pat vēl vairāk, mēs 
piedāvāsim ekskursijas pie 
Beverīnas novada zemnie-

kiem, lai katrs kurš vēlas var 
pārliecināties dabā kā un kur 
izaug Beverīnas ābols, bur-
kāns un ķirbis». 

Turpinot darbu pie Latvi-
jas zemnieku ražotās produk-
cijas tirdzniecības īpatsvara 
pieaugumu tieši Centrāltirgū, 
jau šī gada oktobra mēnesī 
Rīgas pašvaldības akciju sa-
biedrība «Rīgas Centrāltir-
gus» un Beverīnas novada 
dome parakstīja sadarbības 
līgumu par zemnieku koope-
rācijas veicināšanu. Šīs sa-
darbības rezultātā Centrāltir-
gū radīta jaunā, stilizētā un 
iekārtotā tirdzniecības vieta 
Sakņu paviljonā, kurā iepirk-
ties aicināts ikviens. ■
Ivars Jakovels

Beverīnas novada pārstāvniecība Centrāltirgū
Centrāltirgus Sakņu paviljonā atklāts Beverīnas 
novada Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības «Beverīna AGRO» tirdzniecības stends

Beverīnas novada lauksaimnieku kooperatīva tirdzniecības 
vieta Centrāltirgus Sakņu paviljonā

Novembra sākumā darbību uzsākusi kustība «Nepērc svešu!», kas 
mudina Latvijas iedzīvotājus, ierēdņus un politiķus izvēlēties Latvijā 
ražotu vai audzētu preci, tādējādi veicinot Latvijas ekonomikas attīstību.

Nepērc svešu!
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iespiedu par tirgu kā savda-
bīgu koka būdiņu krāvumu. 
Tā vietā paveras brīvi lauku-
mi un sektori, kuros prasās 
jauna dzīvība un kustība. 
Joprojām saglabājam mūsu 

mērķi – rekonstruēt Vidze-
mes tirgus vēsturiskā Gaļas 
paviljonu. Vidzemes tirgū 
tas ir mūsu mērķis numur 
viens. 2013. gadā mēs iesim 
uz priekšu, lai sāktu skaņot 
konkrētus risinājumus un 
tehnisko projektu. Tad strā-
dāsim, lai piesaistītu investī-
cijas. Ja izdosies, tie būs Ei-
ropas Savienības struktūr- 
fondi, ja nē – mēs strādāsim 

ar saviem resursiem. Acīm-
redzot tas būs 2014. gads. 

Šogad iekārtojām jaunas 
tirdzniecības vietas, bet pu-
ķu tirgotājus pārvietojām 
vienuviet. Iespējams, mēs at-

griezīsimies pie idejas āra 
sakņu nojumē izveidot jau-
nas tirdzniecības vietas kā 
atsevišķus kioskus zem jum-
ta. Ja redzēsim, ka ir piepra-
sījums no esošajiem un jau-
niem tirgotājiem, mēs 
finansējumu ieplānosim.

Kāda situācija pašlaik 
ir iznomātajā Āgenskalna 
tirgū?

Āgenskalna tirgus ir mū-

su trešais lielākais tirgus Rī-
gā. Tas atrodas ļoti labā sa-
tiksmes mezglā, tāpēc 
Āgenskalna tirgum vajadzīgs 
jauns restarts. Lieli investīci-
jas projekti tur sen nav biju-

ši, bet dzīve rāda, ka tādi ir 
nopietni vajadzīgi gan inže-
nierkomunikācijām, gan arī 
tirgus teritorijas sakārtoša-
nai. Par cik tirgus ir valsts 
nozīmēs kultūras pieminek-
lis, mūsu uzdevums to ir sa-
glabāt un pienācīgi apsaim-
niekot. 2013. gadā plānojam 
piesaistīt struktūrfondu lī-
dzekļus, lai sāktu vēsturiskā 
sarkano ķieģeļu paviljona 

ēkas fasādes rekonstrukciju.
Kādus realizētus plā-

nus Rīgas Centrāltirgū ie-
raudzīsim nākamgad?

Mēs šogad iesākām ciešu 
sadarbību ar Rīgas domes 
struktūrvienībām, kas strādā 
ar Eiropas Savienības struk-
tūrfondu apguvi. It īpaši ciešu 
sadarbību esam uzsākuši ar 
Rīgas domes Attīstības depar-
tamentu un es ceru, ka nā-
kamgad tiks izveidota laba un 
spēcīga komanda, kas strādās 
pie Eiropas struktūrfondu pie-
saistes tirgus rekonstrukcijas 
projektam. Tas ir mūsu no-
pietnākais projekts, kam ne-
pieciešamas investīcijas 50 
miljonu eiro apmērā. Ideju 
par tirgus rekonstrukciju 
esam aizsākuši ar sabiedrisko 
diskusiju 2011. gada vasarā. 

Iekšēji ar savām investīci-
jām darbosimies Zivju pavil-
jonā. Strādāsim pie tā, lai va-
rētu uzlabot zivju un zivju 
izstrādājumu apriti atbilstoši 

PVD prasībām, izbūvējot jau-
nas mazgātuves un saldēta-
vas. Tā aisberga redzamā daļa 
zivju paviljonā, ko nākamgad 
redzēs visi, būs jaunu zivju 
baseinu izbūve pie sienas ka-
nāla pusē, kur tiks ierīkotas 
jaunas tirdzniecības vietas. 
Esošie baseini sevi neattaisno. 
Tie ir jau nolietoti ar lielu 
ūdens un elektroenerģijas pa-
tēriņu. Svaigu zivju tirdznie-
cība ir zināmā mērā eksotika 
tūristiem. Gan Latvijas iedzī-
votājiem, gan tūristiem tas 
būs jauns iepriecinājums. 

Katrā gadījumā visus dar-
bus mēs esam pakārtojuši 
tam, lai mēs būtu vēl sakār-
totāki, drošāki un pieejamāki 
ikvienam pircējam. Tā latiņa 
ir uzlikta diezgan augstu un 
būs grūti noturēt, bet mēs to 
paveiksim.

Jūsu novēlējums tir-
gus pircējiem un nom-
niekiem Ziemassvētkos 
un gadu mijā.

Tirgotājiem novēlu būt 
laipnākiem, smaidīgākiem un 
pacietīgākiem. Novēlu daudz 
tikpat smaidošu un laipnu 
pircēju. Pircējiem novēlu at-
rast ikreiz to, ko viņi meklē 
un vēlas iegādāties. Lai sākot 
ieturēt Ziemassvētku maltīti, 
katrs atceras, ka tas ir iegā-
dāts Centrāltirgū. Tas būs kā 
apliecinājums, ka Centrāltir-
gus ir ikviena rīdzinieka, ik-
viena gardēža virtuves part-
neris. Pašam Centrāltirgum 
novēlu spēku un izturību vir-
zīties tālāk uz tirgus labiekār-
tošanu pircēju un tirgotāju ēr-
tību uzlabošanai. Turpināt 
akcentēt tirgus kultūrvēsturis-
ko mantojumu un īstenot kul-
tūras pasākums, kā mēs to 
pēdējā laikā esam pasākuši. 
Visai Centrāltirgus komandai 
novēlu siltumu ģimenēs un 
lai 2013. gads kļūst par jaunu 
cerību un mērķu piepildījumu 
gadu. ■
Ivars Jakovels

▼

Nākamgad tiks izveidota laba un 
spēcīga komanda, kas strādās pie 

Eiropas struktūrfondu piesaistes tirgus 
rekonstrukcijas projektam

Teļa gaļas cepetis ar 
sinepju seleriju biezeni, grilētiem 
dārzeņiem un cepeša mērci

Recepte

Gardu maltīti no Centrāltirgū 
pieejamiem produktiem 
piedāvā restorāna Desiderata 
šefpavārs Māris Astičs

Izvēlas jauna dzīvnieka 
gaļas gabalu ar treknumu 
ap 2.5 kg. Mazāks gabals 
pārlieku ātri izcepsies un 
kļūs sausāks.

Marinādei pievieno vi-
sas sastāvdaļas un ar to ie-
rīvē gaļu. Gaļai ļauj 2 
stundas iemarinēties. Pēc 

tam gaļas gabalu uz ļoti 
karstas pannas strauji ap-
cep un liek cepamajā trau-
kā. Pielej buljonu un liek 
cepeškrāsnī 120˚C gatavo-
ties aptuveni 4 stundas. 
Cep līdz iekšējā tempera-
tūra sasniegusi 62˚C. Tādā 
veidā iegūsim vidēji gata-
votu teļa gaļu, kas būs 

maksimāli sulīga.
Cepeša sulu ar buljonu 

nokāš. Apcep vienu burkā-
nu un sīpolu, kā arī nelielu 
seleriju sakni. Apceptajiem 
dārzeņiem pielej vīnu un 
novāra līdz pusei. Pievieno 
cepeša buljonu un arī no-
vāra līdz pusei. Visu ieputo 
ar saldkrējuma sviestu.

Seleriju saknes novāra 
piena un saldā krējuma 
maisījumā. Pievieno gar-
švielas un sablenderē. Pie-
vieno sinepes.

Dārzeņus sagriež porciju 
gabalos. Iemarinē ar olīveļ-
ļu, timiānu, sāli, pipariem 
un muskatriekstu. Grilē.

Labu apetīti! ■

Pagatavošana:

Nepieciešamie produkti 10 personām:
•	 Teļa	karbonāde	ar	kaulu	2.5	kg
•	 Graudu	sinepes	3	ēdamkarotes
•	 Sojas	mērce	0.150
•	 Vorčestera	mērce	2	ēdamkarotes
•	 Medus	3	ēdamkarotes
•	 Timiāns	un	rozmarīns	pa	4	zariņiem
•	 Sāls	un	pipari	pēc	garšas
•	 1	ķiploka	galviņa
•	 3	šalotes	sīpols
•	 Buljons	1	litrs
•	 Sarkanvīns	3	glāzes

biezenim:
•	 Seleriju	sakne	4	gb
•	 1l	piens
•	 1l	salds	krējums
•	 Sāls	un	muskatrieksts	pēc	garšas
•	 2	ēdamkarotes	sviesta
•	 1	ēdamkarote	graudu	sinepes
•	 Dārzeņi	pēc	gaumes	2	kg	

(paprika,	cukini,	seleriju	kāti,	
sparģeļi,	garšsaknes,	baklažāni,	
ziedkāposti	u.c.)

32012. gada
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Tirgus afgāņu izpratnē ir 
vairākas pilsētas centrālās ie-
las un kvartāli, kur tirgotāji 
grupējas pēc piedāvājamo 
preču un produktu klāsta. 

Savi kvartāli šeit ir dārze-
ņu tirgotājiem, savi – velosi-
pēdu darbnīcām. Vienā vietā 
pulcējas audumu tirgotāji, bet 
citā – zeltlietu pārdevēji. Uz 
kāda stūra vīri mij ārvalstu 
valūtas, bet otrā ielas pusē 
jau pulcējas burkānu rīvētāji. 
Rau, te vēl strīpiņā sēž kurp-
nieki, bet trotuāra otrā pusē 
savu preci slavē un liela kat-
lu un grāpju andelētāji. Tur-
klāt visam šim raibajam aus-
trumu bazāram pa vidu – ik 
pa laiciņam, ik pa celiņam 
sēž nasvaja un hašiša tirgotā-
ji, veidodami savdabīgu zālī-
tes tirgu. Te nekautrējoties 
prece tiek pārdota ne vien 
gramos, bet pat kilogramos. 
Jūtams, ka valstī ir milzīgs 
lērums citu problēmu nekā 
trenkāt gadu tūkstošos mērā-
mās tradīcijas veicinātājus. 
Savukārt, pamanītās nekārtī-
bas kārtības sargu ieskatā 
tiek likvidētas Latvijas izprat-
nei visai bargi – ar nūjām uz-
šaujot pa vainīgo mugurām. 

Afgāņi augstu novērtē sa-
runu biedra sajūtu par īsteno 
cenu un paši tikpat kā nekad 
nelaiž garām iespēju pārbau-
dīt potenciālo klientu, nosau-
cot 2 – 3 reizes augstāku ce-
nu par vispārpieņemto. 
Pirmajā tirdzniecības vietā, 

kur vēlējos iegādāties Afga-
nistānas ziemeļu daļai rakstu-
rīgo vīriešu galvassegu – pa-
kolu – tā tiek piedāvāta par 
10$, nākamajā par 5$, bet ie-
gādājamies to tikai aiznāka-
majā bodītē par trim zaļgano 
papīriņu ekvivalentu – 150 
afgāņiem.

Interesanti, ka dārgākajās 
tirdzniecības vietās plašā 
skaitā tiek tirgoti pat minis-
vārki un kleitas ar divdomīgi 
dziļiem dekoltē un šķēlu-
miem. Šīs drānas domātas 
mājas ballītēm un liecina par 
turīgo un izglītoto afgāņu 
gaumi. Turīgums šeit ir jū-
tams, ne vien dārgajos veika-
los, bet arī zeltlietu tirgū, kur 

plašā klāstā iegādājamas ro-
taslietas no Apvienotajiem 
Arābu Emirātiem. Tā vesela 
ieliņa vizuļo un spīd saules 
pielietā zeltlietu mirdzumā, 
bet bodīšu īpašnieki aicina 
iepirkties.

Par visvērtīgāko Afga-
nistānas preci gan 
pieņemts uzskatīt 
paklājus. Afganis-
tāna ir dzimtene 
vieniem no la-
bākajiem ar ro-
kām darināta-
jiem paklājiem 
pasaulē. Turklāt 
labākie eksemplā-
ri nāk no Afganis-
tānas Turkestā-

nas – Eikšahas (Aq Shah) 
reģiona. Veicot šādu nozīmīgu 
pirkumu visa tirgotāju uzma-
nība nedalīti tiek veltīta klien-
tiem, ceļot no plauktiem ārā 
un atlokot dažādu valsts re-
ģionu, atšķirīgu tehniku, iz-
mēru un nokrāsu lepno grī-
dassegu eksemplārus. 

Paklājs ir neatņema-
ma afgāņu kul-

tūras un sa-

dzīves 
sastāvdaļa. 
Tā vērtība ar 

gadiem tikai 
pieaug. Paklājs 

mājās aizstāj gan 
galdu, gan krēslu, 

gan dīvāna zvilni. Turklāt tas 
kalpo arī par īpašnieka labklā-
jības simbolu – jo vairāk mājā 
paklāju, jo cienījamāka ģime-
ne un cieņai Afganistānā ir iz-
šķiroša nozīme. ■
Ivars Jakovels
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obligāta.

Par sludinājumu un 
paziņojumu saturu atbild to 

iesniedzējs.

Vitālijs Litvins, 
Tirdzniecības organizēšanas 

nodaļas 
vadītājs
Ziemas-
svētki un 
gadu mi-
ja ir pār-
domu un 
pateicī-

bas laiks. Vēlos pasacīt pal-
dies ikvienam, kas bijis šo-
gad kopā ar mums, kā arī 
ikvienam tirgus pircējam no-
vēlēt labklājību, ikvienam
tirgotājam daudz pircēju un 
attīstīties kopā ar tirgu, nesot 
arī turpmāk uz priekšu sla-
venās Latvijas tirgošanās 
tradīcijas.

Baiba Laviceviča, 
Vidzemes tirgus vadītāja

Noticēt 
sev! Kat-
ru dienu 
paveikt 
ko tādu, 
kas dara 
Jūs lai-

mīgus, līdz tas kļūst par ie-
radumu. 
Izdarīt visu, kas Jūsu spē-
kos, uzpūšot sīkās iespēju 
dzirkstelītes panākumu lies-
mās!
Veselību, laimību un sirds-
mieru!

Tatjana Taukule, 
Gaļas paviljona vadītāja

Mēs 
vienmēr 
ar nepa-
cietību 
gaidām 
Ziemas-
svētkus 
un Jauno 

gadu, jo ceram un ticam, ka 
tie atnesīs mums daudz prie-
ka, laimes un vairāk saulai-
nu dienu! Novēlu gan pircē-
jiem, gan tirgotājiem, gan 
saviem kolēģiem un visiem 
Rīgas iedzīvotājiem, lai nā-
kamgad piepildās visi Jūsu 
sapņi un cerības!

Vineta 
Kaļeiņikova, Zivju pa-

viljona 
vadītāja
Mūsu uz-
ņēmu-
mam at-
tīstīt 
jaunas 
darba vie-

tas, ieviest jaunākās tehnolo-
ģijas tirdzniecības apritē, uz-
sākt un pabeigt plānotos 
rekonstrukcijas darbus, lai 
mūsu tirgus būtu iemīļota ie-
pirkšanās vieta gan rīdzinie-
kiem, gan ārvalstu tūristiem. 
Paldies par kopā pavadīto ga-
du gan kolēģiem, gan nom-
niekiem, gan arī pircējiem.

Ingūna Ose, Sakņu 
paviljona vadītāja

Visiem 
RCT ap-
meklētā-
jiem, 
nomnie-
kiem un 
maniem 
dārga-

jiem kolēģiem vēlu jaukus, 
prieka pilnus svētkus un ra-
ženu, panākumiem bagātu 
2013 gadu !!! Veselību – 
stipru kā riekstu!
Laimi – saldu kā medu! Mī-
lestību – kā tikko plūktu 
ābolu! Prieku – krāsainu, 
daudzveidīgu kā zvaigzni! 
Mieru – gaišu kā svecītes 
liesma!

Jūsu novēlējums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā:

Interesanti, ka afgāņu pilsētās tikpat kā 
nav noteiktu tirgus laukumu. Tos aizstāj 
tirgus rajoni, kas gandrīz kā likums 
aizņem pilsētu centrus. 

AfgāņU  tirgus

Nozīmīgākā afgāņu 
tirgotāju eksportprece ir 
paklāji, ko auž visos valsts 
novados

Afgāņu tirgotāji 
grupējas pēc 
preču un 
pakalpojumu 
grupām – 
Kunduzas 
grāpju tirgū

Turīgākās 
Mazāri Šarīfas 
namamātes 
ballītēm izvēlas 
arī pikantākas 
kleitas

Tā kā daudziem Vidusāzi-
jas ēdieniem nepiecieša-
mas sīki sagrieztas sa-
stāvdaļas, Kunduzas tirgū 
iespējams iegādāties svai-
gi rīvētus burkānus

Ikviena afgāņu tirgus neatņemama 
sastāvdaļa ir naudas mijēji

Pīpējamo vielu tir-
gotājs izvietojies 
tieši uz trotuāra
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