
2014. gada 1. janvārī 
sakņu, zivju un gaļas paviljoni, 
Rūpniecības preču tirgus,  
tirdzniecības nams Spīķeru ielā 2 
būs slēgti. Atklātā teritorija strādās 
no plkst. 7.00 līdz 17.00. •

2013. gada 24., 25., 26. un 31. decembrī 
sakņu un zivju paviljoni strādās no plkst. 8.00 
līdz 17.00; gaļas paviljons – no plkst. 7.00 līdz 
17.00. Atklātā teritorija, Rūpniecības preču 
tirgus un tirdzniecības nams Spīķeru ielā 2  
būs atvērti no 7.00 līdz 17.00. •

CENTRĀLTIRGUS 
VĒSTIS

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

Vidzemes tirgus 2013. gada 23., 24., 
26.–31. decembrī strādās no plkst. 8.00 
līdz 18.00. 2013. gada 25. decembrī un 
2014. gada 1. janvārī Vidzemes tirgus 
būs slēgts. •
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Siltām sajūtām piepildītu svētku laiku!

2014. gads – plānošanas
posms lielām pozitīvām

pārmaiņām nākotnē
Nākamajā gadā Rīgas Centrāltirgū darbu netrūks. Esam apņēmības 

pilni turpināt iesākto attīstības ceļu, plānojot lielas pārmaiņas 
nākotnē, lai Centrāltirgus būtu moderns, ar daudzveidīgu 

piedāvājumu un augstu apkalpošanas kultūru, un nemainīgi 
saglabātu Eiropas plašākā atklātā tirgus statusu. 3. lpp

20., 21., 22. un 
23. decembrī 
Centrāltirgū un 
Vidzemes tirgū 
Ziemassvētku 
tirdziņš.
Laipni aicinām!
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TUVPLĀNI

Pastāstiet, kā nonācāt līdz savam tirdz-
niecības stendam Centrāltirgū?

Sakņu paviljonā 2000. gadā atnācu palīgā 
vīram, tā arī esmu te palikusi. Man palika lau-
ku māja, kas jāuztur, jo es to negribēju un ne-
gribu pārdot. Man ir mazbērni un viņiem lauki 
ir vajadzīgi. Arī mums pašiem lauki ir vajadzī-
gi. Un tā drīz jau būs 14 gadu, kad apvienoju 
darbu Centrāltirgū ar saimniecības uzturēša-
nu. Pirms tam mans vīrs Juris ar brāli strādāja 
Centrāltirgū. Tas bija vēl padomju laikos. Vi-
ņiem bija saimniecība Kurmenē. 

Pastāstiet par saimniecību.
Tā ir Kandavas pagastā, maza piemājas 

saimniecība „Zemturi”. Kopējā zemes platī-
ba ir 3 ha. Agrāk audzējām ķiplokus, tad bija 
daudz roku darba. Agrāk ļoti palīdzēja mam-
ma. Tagad esam tikai divi ar vīru, arī nekādas 
īpašas tehnikas mums nav. 

Tāpēc tagad audzējam un kaltējam tējas: 
piparmētras, melisas, salvijas, kliņģerītes. Arī 
šādus tādus dārzeņus: pētersīļus, selerijas, 
ķirbjus. Jāsaprot – ja grib labi, tad nevar visu 
audzēt, jānosliecas kaut kam par labu. Arī ar 
zāļu tējām ir ļoti daudz darba: jāsavāc, jāizkal-
tē, jāsagriež, jāiepako. Mums ir liels tēju klāsts.

Kā izlēmāt, ka tieši zāļu tējas?
Sākām ar piparmētrām, jo tās man pašai ļoti 

patīk. Agrāk, kad braucu ciemos pie mammas, 
viņa piedāvāja paņemt dažādus dārzeņus. Es 
atteicos no saknēm, bet ņēmu tikai piparmēt-
ras. Tējas ir mūsu hobijs. Piparmētru man ir 
īpaši daudz un tieši tām „agrākos laikos” au-
dzētajām piparmētrām ir liels pieprasījums. 
Tās esmu pavairojusi un šogad audzēšu vēl 
vairāk. Sākām ar piparmētrām un liepziediem, 
asinszāle tur aug labi. Pēc tam piedāvājums 
veidojās pēc pieprasījuma. Pirmais pasūtījums 
bija nātres. Pat iedomāties nevarējām, ka kā-
dam ir vajadzīga nātru tēja. Novācu, sakaltēju 
un bija arī šī.

Kas ir zāļu tēju pircēji?
Pērk mani pastāvīgie pircēji, bet arī ārzem-

nieki labi pērk tējas. Tāpēc uzrakstus gatavoju 
trīs valodās. Viņi tirgū grib nopirkt Latvijas 
preci, un tieši šie augi ir no Latvijas.

Kāds ir jūsu darba gada ritms?
Vasaras sezonā divus mēnešus dzīvoju tikai 

Strādājam 
vairāk idejas 
vārdā

Tirgotāja Dace Skadiņa Centrāltirgus sakņu paviljonā pazīstama pēc plašākā 
un glītāk noformētā zāļu tēju piedāvājuma. Viņa saka, ka dzīve pati visu noliku-
si savās vietās, un tieši tāpēc viņa kopā ar vīru Juri ir Centrāltirgū.

laukos, tad lielākais darbs ir tēju ievākšana. 
Man patīk pārmaiņas. Pa ziemu dzīvoju Rīgā, 
vasarā pārvācamies uz laukiem. Tur dzīvojam 
kā pirms simts gadiem. Nav datora un tele-
vizora, ūdens no akas. Pavadu laiku kopā ar 
mazbērniem, meitu. Kopīgi darbojamies. Rīgā 
visi skrienam, bet tur, Kandavā, vasarās esam 
kopā. Visu laiku laukos negribētu dzīvot, bet 
sezonāli tas ir patīkami.

Kāda bija šī vasara?
Šis bija ļoti labs gads, silta un saulaina vasa-

ra. Daudz ķirbju izauga.

Kāpēc vairs ķiplokus neaudzējat?
Kā jau minēju, tas bija liels darbs, bet vēl 

viena lieta – laukos cilvēki labprāt piesavinās 
citu mantu – ķiplokus norok. Lauku tējām lau-
kos gan nav vērtība. Tām jāpieliek liels darbs.

Daudz pieminat vīru Juri.
Jā, viņš ir mans skolotājs. Es nemaz nebiju 

tirgotāja. Sākumā nemācēju pat saskaitīt nau-
du. Savukārt viņam tirgošanās ir talants. Tirgo-
ties nevar kurš katrs. Tur tiešām vajag talantu. 
Viņam ir sauklis: „Pircējam vienmēr ir taisnī-
ba!” Viņš ir pārliecināts, ka ar pircēju nevajag 
strīdēties: kā pircējs pateiks, tā arī būs. Viņš 
arī daudz no sevis atdod, kad strādā. Tā nav 
tikai pārdošana. Viņam patīk un viņš prot pa-
runāties. Daudzi pie viņa nāk. Tas ir tāds īpašs 
process. Uz tirgu cilvēki nāk ne tikai pirkt, bet 
arī parunāties, paprasīt padomu, paši pastāstīt 
par sevi. Nāk veci cilvēki, ģimenes ar bērniem, 
jaunieši. Jaunieši nāk pēc Latvijas preces un arī 
viņiem patīk parunāt. Pircēji ir ļoti forši. 

Kādi bija jūsu pirmie iespaidi par tirgu?
Pirmie iespaidi par tirgu man bija ļoti slikti. 

Nepatika kontingents, aiz letes stāvēja dzērāji, 
nebija sevišķa tīrība. Tagad tā vairs nav. Man 
patīk, tas, ko es daru. Es nekautrējos, ka strā-
dāju Centrāltirgū. Sakņu paviljons ir sakārtots. 
Agrāk vasarās bija ļoti karsts, bet ziemā ļoti 
auksts. Pašlaik apkures, ventilācijas un kondi-
cionēšanas sistēma ir sakārtota, ir komfortabli 
strādāt un vide ir ļoti laba. Skaistāk, protams, 
arī kļuvis. To novērtē arī ārzemnieki.

Kā pēdējos gados mainījies tirgus?
Tirgū ir lielāka kārtība un ir daudz sakop-

tāks. Pircēju gan kļūst mazāk.

Kā vērtējat konkurenci tīrgū? 
Konkurence ir laba lieta. Es esmu par to. Ja 

tās nav, tad pārdevēji izlaižas. Nosviež preci, jo 
zina – ja nav kur iet, tad tāpat nopirks. Taču, 
ja ir konkurence, tad ir glīti jāsaliek, skaistāk 
jāiepako, jābūt laipnākam, labi jāizturas pret 
pircēju. Ir daudz spēcīgu pārdevēju. Tirgū pār-
devējam ir jābūt ļoti labam. Tādai, protams, 
jābūt arī precei.

Kāds ir jūsu ikdienas ritms? 
Pašlaik, ziemas sezonā, dzīvoju Rīgā. 7.30 

esam uz vietas Centrāltirgus sakņu paviljonā, 
un līdz pat 17.00 vai 17.30 tirgojamies. 

Kāds ir tēju gatavošanas process?
Mēs neko netaisām milzīgos daudzumos. 

Netaisām tā, ka būtu „līdz kaklam”. Mēs griežam 
tējas ar šķērēm, pakojam ar rokām. Mēs mazāk 
naudas dēļ strādājam, vairāk idejas vārdā.

Kāda tēja jums pašai vislabāk garšo?
Man vislabāk tīk piparmētru vai arī pipar-

mētru, asinszāļu un ugunspuķes tējas maisī-
jums.

Kuras ir pircēju pieprasītākās tējas?
Piparmētras, pelašķi un liepziedi ir pirktā-

kās tējas. Liepziedu tēja gan vienmēr pietrūkst. 
Tas ir tāpēc, ka liepziedu tēju var lasīt nedēļu, 
jo visas liepas sazied vienlaikus un laiks, kad 
tās var ievākt nav ilgs. Cik varam pagūt, tik arī 
sagādājam. 

Kas ir grūtākais jūsu darbā?
Grūti ir tad, kad prece ir skaisti salikta uz 

letes, bet nav pircēju. Ir tādi tukšāki brīži, kad 

pircēju nav vispār. Mēneša beigas tādas mēdz 
būt, vēl ir kādas dienas, kad paviljonā maz cil-
vēku un nav pat tāda īpaša izskaidrojuma, kā-
pēc. Tad ir grūti nostāvēt un gaidīt.

Kad ir vislielākais pircēju pieplūdums?
Visvairāk pircēju ir sestdienās un pirms-

svētku dienās. Bet mums – sakņu paviljona tir-
gotājiem – vajag arī salu. Ja ārā ir temperatūra 
zem 0 grādiem, tad sakņu paviljonā ir daudz 
pircēju. Ja nav, tad vairāk pircēju ir atklātajā 
teritorijā.

Vai, jūsuprāt, tirgum Latvijā ir nākotne?
Es domāju, ka jā. Vajadzētu arī daudz vai-

rāk mazo veikaliņu ar savu seju. Centrāltirgus 
problēma ir autostāvvietu jautājums. Tirgum 
nav brīvas piekļuves ar autotransportu.

Kas jums sagādā lielāko gandarījumu?
Gandarījums ir tad, kad saņemam atgrieze-

nisko saikni. Pircējs ir kaut ko nopircis, pagar-
šojis un atnācis vēlreiz, stāsta, ka labi garšoja 
un bijis vērtīgs pirkums.

Ar kādām sajūtām sagaidāt eiro ieviešanu?
Tirgotājiem Centrāltirgū tas būs liels pār-

baudījums, it īpaši pirmajās nedēļās. Mēs strā-
dāsim, kā strādājām. Izdomāsim, kā ērtāk. Vī-
ram tā noteikti nebūs problēma, jo viņš ir labs 
rēķinātājs. Esam piedzīvojuši vairākas naudas 
maiņas, arī šī notiks. Nekas nemainīsies no tā, 
ka niknosimies vai būsim neapmierināti.  

Ko vēlēsiet pircējiem un tirgotājiem nā-
kamgad?

Lai laimīgs jaunais gads un laba veselība! •
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Rīgas Centrāltirgum, tāpat kā Rīgai kopumā, ir daudz aspektu, kas pilnveidojami, un ir 
milzīgi daudz iespēju, kuras īstenot. Pie tā soli pa solim arī strādājam. Centrāltirgus attīstībā 
ir iesaistītas daudzas puses – zemes un ēku nomnieki, tirgotāji, pārdevēji, tehniskie darbinieki, 
radošie darbinieki, sadarbības partneri un, protams, arī pircēji un apmeklētāji.

Mēs lepojamies ar to, ka Centrāltirgus piedāvājums pulcē visas sabiedrības pārstāvjus. Tas 
apliecina tirgus aktualitāti un vienlaikus – arī kvalitāti un iespējas, kuras tirgus piedāvā ikvie-
nam. Īpaši gandarīti esam gan par vienreizējiem, gan arī par ilgtermiņa sociālajiem projektiem.

Jau gandrīz trīs gadus ar ļoti labiem rezultātiem Centrāltirgus sakņu paviljonā darbojas daiļ-
amatniecības izstrādājumu salons „Saulgrieze”, kurā ikviens var iegādāties rokdarbus, kurus 
darinājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām. Salona izveidi un vadību uzņēmusies Latvijas Sieviešu 
invalīdu asociācija „Aspazija” un no sirds pateicos kundzēm par uzņēmību un pašaizliedzīgo 
darbu mūsu cilvēku labā.

Tāpat priecājamies par ikvienu ģimeni un bērnu, kuru ielīksmojuši daudzie tematiskie pa-
sākumi visa gada garumā. Centrāltirgus ģimenēm un bērniem dāvinājis dažādas radošās darb-

Tatjana Lukina, RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle

Anatolijs Abramovs, RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs

Centrāltirgū 
sociālie projekti 

nozīmīgi arī
2014. gadā

2014. gads –
plānošanas posms 
lielām pozitīvām pārmaiņām 
nākotnē

>>  Rīgas Centrāltirgum  ir stingri nodefinē-
ti stratēģiskie mērķi un uzdevumi turpmāka-
jiem četriem gadiem. Viens no būtiskākajiem 
uzdevumiem – atgūt tiešā Rīgas Centrāltirgus 
apsaimniekošanā visu vēsturisko paviljonu 
ansambli – arī gastronomijas un piena paviljo-
nus, kas pašlaik ir iznomāti. Paviljonu ēku an-
samblis ir ne tikai sabiedriski nozīmīgs objekts, 
bet arī kultūrvēsturisks piemineklis un, ja mēs 
vēlamies plānot tā atjaunošanu un atbildīgu 
uzturēšanu, tad, protams, ir kompleksi jādomā 
par visu paviljonu ansambli. Esam ieguldījuši 
lielu darbu, lai jau 2014. gadā vienotos ar esošo 
apsaimniekotāju par paviljonu pārņemšanu. 
Un esmu pārliecināts, ka tā ir pozitīva vēsts 
gan tirgotājiem, gan pircējiem, gan Rīgas pilsē-
tai vēsturiskā mantojuma un pozitīvas pilsētvi-
des saglabāšanas kontekstā.

2014. gads iezīmēsies ar gatavošanos no-
zīmīgākiem rekonstrukcijas un renovācijas 
darbiem nekā tas bijis līdz šim: visā tirgus teri-
torijā vairākām ēkām un objektiem tiks veikta 
pilna tehniskā ekspertīze un rekonstrukcijas 
projekta sagatavošanas darbi. Visupirms šis 
process notiks vēsturiskajos Centrāltirgus pa-
viljonos. Līdz šim veiktas dažādas specifiskas 
lokālas ekspertīzes, taču, plānojot investīcijas 
nākotnē, nepieciešams veikt pilnu ekspertīzi, 
kuras sagatavošanā tiks izmantotas arī līdz šim 

tām šajā teritorijā, lai 2015. gadā iepazītos ar 
rezultātiem un domātu par tālākajiem risinā-
jumiem..

2014. gada pirmajā pusē gaļas un zivju pa-
viljonu tirgotājus varēsim iepriecināt ar iespēju 
iznomāt jaunas saldētavas tirdzniecības efek-
tīvākai nodrošināšanai. Kopējās investīcijas 
saldētavu izveidei sastādīs ap 210 tūkstošiem 
latu un tie būs vieni no lielākajiem plānotajiem 
ieguldījumiem bez jau pieminētajiem projek-
tēšanas darbiem, kuru rezultātus dzīvē varēsim 
redzēt tālākā nākotnē. Protams, turpināsim arī 
mazāka mēroga sakārtošanas darbus – nojum-
ju nomaiņu, ko pakāpeniski veicam jau pēdē-
jos divus gadus. 

Ņemot vērā pārmaiņas Latvijas mērogā, 
un izmantojot iespēju uzrunāt pircējus, 2014. 
gada pirmajās divās nedēļās aicinu pircējus uz 
Rīgas Centrāltirgu un Vidzemes tirgu nākt ar 
eiro naudas zīmēm, kuru nomināli ir atbilstoši 
preču un pirkumu cenai, tādējādi izvairoties 
no liekiem pārpratumiem un domstarpībām, 
turklāt ietaupot laiku. Vienlaikus aicinu būt 
izprotošiem, ja pircēju apkalpošana aizņems 
ilgāku laiku 2014. gada pirmajās divās nedēļās, 
kad Latvijā būs dubultās valūtas apgrozības pe-
riods.

Noslēgumā gribētu vēlēt, lai 2014. gadā 
gan tirgotāji, gan pircēji, gan tirgus darbinie-

ATTĪSTĪBA

veiktās izpētes. Ekspertīze ir nepieciešama, lai 
projektēšanas posms noritētu sekmīgi un raiti.

Esam iesākuši un 2014. gadā pabeigsim 
svarīga loģistikas mezgla – kanālmalas un no-
liktavu piebrauktuvju rekonstrukcijas projek-
ta izstrādi un apstiprināšanu, lai šo nozīmīgo 
projektu realizētu jau 2015. gadā. Tiks uzsāk-
ti arī Centrāltirgus atklātās teritorijas segu-
ma nomaiņas plānošanas darbi. Šis aspekts ir 
svarīgs kā tirgotājiem tā arī pircējiem, it īpaši 
nelabvēlīgu laika apstākļu periodos, uz ko no-
rādījuši gan tirgotāji, gan pircēji. 2014. gadā 
notiks projektēšana un pašlaik jau ir pasūtīta 
plānošanas – arhitektūras uzdevuma izstrāde. 

Lai tirgus kļūtu pieejamāks pircējiem un 
tirgotājiem, ar pieejamību saprotot piekļūšanu 
ar personīgo autotransportu, tika izvērtētas ie-
spējas šim nolūkam izmantot tirgum piedero-
šās teritorijas un iespējas izmantot šādam mēr-
ķim rūpniecības preču tirgu. Jau 2014. gadā 
puse no rūpniecības preču tirgus esošās terito-
rijas tiks atvēlēta automašīnu stāvvietām. Taču 
rūpniecības preču tirgus saglabās savu statusu 
un funkcijas. Tas tiks veidots kompaktāks, lai 
efektīvi izmantotu teritoriju un vienlaikus ar tā 
sakārtošanu risinātu jautājumus, par kuriem 
jau ilgstoši esam saņēmuši gan tirgotāju, gan 
pircēju priekšlikumus. Tiks izvērtēts iespēja-
mais pieprasījums pēc šāda tipa autostāvvie-

ki vēl vairāk izjūt to, ka Centrāltirgus veidojas 
atbilstošs mūsu ieguldītā darba apjomam, at-
tieksmei un devumam. Es gribētu, lai visi tirgu 
uztver kā vietu, kurai esam piederīgi un kuru 
kopīgi veidojam. Tirgotājus aicinu apzināties, 
ka Centrāltirgus ir mūsu kopīgas mājas un ne-
viens nestrādā izolēti ārpus šī galvenā ietvara. 
Tāpēc, lai tirgus kļūtu pievilcīgs, darba vides 
sakārtošanā un tirdzniecības procesā jāiegulda 
gan savs darbs un laiks, gan arī līdzekļi. Novēlu 
kļūt atbildīgākiem pret savu darbu un rīkoties 
kā gādīgiem un rūpīgiem saimniekiem. Ja ie-
vērosim šos principus – nav šaubu, ka smaidī-
gu pircēju skaits tikai palielināsies. 

Pircējiem saku paldies par labajiem vār-
diem, kurus saņemam ar dažādu komunikāci-
jas līdzekļu starpniecību un tas ir virzītājspēks 
mūsu darbam, enerģijai un jaunām iecerēm 
tirgus attīstībai. •

Sirsnīgu un gaišu noskaņu 
Ziemassvētkos!

Saticību, prieku, veselību un 
labklājību jaunajā gadā!

Paldies par uzticību 
Centrāltirgum, uz 

tikšanos 2014. gadā!

nīcas, koncertus un pat muzikālo izrādi „Kā gurķītis ar dilli saderēja”, kuru visiem bija iespēja 
bez maksas apmeklēt Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas noskaņās.

Rīgas pašvaldība ir apstiprinājusi Rīgas pilsētas Sabiedrības veselības stratēģiju „Veselīgs rī-
dzinieks – veselā Rīgā”  2012. – 2021. gadam, kura paredz attīstīt, pilnveidot un stiprināt sadar-
bību starp Rīgas pašvaldības nozaru departamentiem un iestādēm, pašvaldības aģentūrām un 
citām institūcijām. Un arī mēs esam uzsākuši  stratēģijas ieviešanu praksē, veicinot  iedzīvotāju 
fizisko un garīgo veselību, kā arī  sociālo labklājību. Visu šo laiku Centrāltirgus ir kalpojis 
par platformu regulārām Rīgas domes Labklājības departamenta aktivitātēm, kas mudinājušas 
dzīvot veselīgi, lietot pilnvērtīgu uzturu un veicinājušas atteikšanos no kaitīgiem ieradumiem.

Arī 2014. gadā sociālie projekti būs viena no Rīgas Centrāltirgus prioritātēm, tāpēc aicinu 
ikvienu privātpersonu, uzņēmumu vai organizāciju, kam ir radošas ieceres, vērsties pie mums 
ar ierosinājumiem, kurus labprāt uzklausīsim un meklēsim iespējas īstenot dzīvē – tieši Rīgas 
Centrāltirgū. •
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REPORTĀŽA

Vidzemes
tirgū
lauku labumu
netrūkst

Lilija Rozenholce stāsta, ka jau 15 gadu Vidzemes tirgū uzņēmums tirgojas 
ar piena produktiem un iecienītākā  te ir Valmieras produkcija. „Pie mums 

pircēji nāk!” saka Lilija un jaunajā gadā novēl, lai pensionāriem būtu lielāka 
pensija un viņi varētu atļauties nopirkt tik daudz produktu, cik vēlas!

Rita Franckeviča Vidzemes tirgū ir jau divdesmit gadu. „Vidzemes tirgus, 
braucot no Limbažu puses, ir tuvāk, un te cilvēki, vienreiz iepērkoties, 

kļūst kā draugi. Tāpēc tieši Vidzemes tirgū tirgojos ar savu preci: četru 
veidu sieriem, kaņepītēm un bišu produktiem. Vienmēr precīte svaiga, 

pašas rokām gatavota. Cenšos gatavot tik daudz, lai cilvēki nav velti 
speciāli nākuši vai braukuši,” Ritas teiktajā jaušama liela atbildību pret 

saviem pircējiem. Jaunajā gadā lai ir labs garastāvoklis un priecīgs prāts!

Zemnieku saimniecības „Kunturi” tirdzniecības vietā pārdevēja 
Ivonna Krastiņa strādā jau trešo gadu. „Pie mums pērk visu – gan 
svaigo gaļu, gan kulinārijas produkciju. „Kunturos” audzē cūkas un 
nodarbojas arī ar graudkopību, cūkas baro ar  dabīgiem graudiem 
un ir pozitīva atšķirība gaļas garšā,” stāsta Ivonna, akcentējot, ka 
Vidzemes tirgum ir jāattīstās, jo te ir pirktgribētāji, savukārt pircējiem 
lai laba veselība, dzīvesprieks un lai nāk iepirkties pie mums!

Jau decembra sākumā Vidzemes tirgū varēja iegādāties skaistu 
Adventes rotu mājoklim vai eglīti pagalmam, lai svētku gaidīšanas 
laiks košāks un patīkamāks.

Ļaudis uz Vidzemes tirgu nāk, jo šeit 
produkcija ir svaiga, vietējas izcelsmes 
un te ir personiska un atbildīga at-
tieksme no tirgotāju puses.

Pārdevēja Vija Vidzemes tirgū strādā jau sešus gadus, bet saimniekiem 
tirdzniecības vieta šeit ir jau divdesmit gadus. „Mums ir pastāvīgie pircēji, kas 

pērk no visa pa druskai, bet pārsvarā ābolus un bumbierus,” stāsta Vija un 
jauno gadu sagaida ar vēlējumu: lai Vidzemes tirgū vairāk pircēju!

Vidzemes tirgus lepojas ar pastāvīgajiem pircējiem, kas te atraduši kārotos 
lauku labumus un katrs savus pārdevējus, kurus uztver kā labus paziņas 

nevis nejaušus svešiniekus.
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DĀVANU IDEJAS
Centrāltirgū

Izsmalcinātam
gardēdim

Bērnības atmiņu 
meklētājam

Radošai saimniecei

Krāsainas garšu 
buķetes cienītājam

Mazajam
pavāram

Līdz ar pirmo adventi sācies svētku 
gaidīšanas laiks. Ierasts, ka tas paiet, domājot 

par to, cik ļoti daudz mums nozīmē mūsu tuvinie-
ki, draugi un cilvēki, kuriem vēlamies pateikties par 

kopīgi paveikto vai piedzīvoto. 
Aizsākot rubriku „Dāvanu ideja”, vēlamies parādīt, ka 

Rīgas Centrāltirgus ir ne tikai vieta, kur iegādāties svaigus 
un daudzveidīgus produktus ikdienas un svētku mielasta 
pagatavošanai, bet šeit var sarūpēt arī mīļas, gardas un 
interesantas veltes saviem tuviniekiem. Mums dāvanu 
ideju netrūkst; tāpēc visa decembra mēneša garumā 

ieskaties Centrāltirgus mājaslapā un smelies 
iedvesmu, kā iepriecināt savus tuviniekus!

Sporta līdzjutējam

Spānijas
fanam

Brīvdienu mājas 
īpašniekam

Vairāk dāvanu ideju meklējiet 
www.centraltirgus.lv.
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Jauns garšvielu veikals 
„Delicato”

Centrāltirgum
ir liels potenciāls

No 1. janvāra – uz tirgu ar eiro!
Gada sākumā – no 1. līdz 14. janvārim – visās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas 

vietās Latvijā, tostarp tirgos, maksāt varēs gan latos, gan eiro, bet naudas atlikums būs jāizdod 
eiro. Šīs pārejas laikā tirdzniecības procesā visiem – gan tirgotājiem, gan pircējiem – būs jārē-
ķina līdzi rūpīgāk. Ļoti svarīga būs savstarpēja iecietība un izpratne. 

Lai atvieglotu darbu pārdevējiem, pircēji tiek aicināti:
• Jau no janvāra sākuma nākt uz tirgu ar eiro. Eiro sākumkomplektus (14,23 EUR) par 10 LVL 

bez komisijas maksas iespējams iegādāties visās bankās un 302 Latvijas Pasta nodaļās reģionos 
jau no 10. decembra. Bankomāti jau no 1. janvāra naudu izdos tikai eiro. Arī algas, pensijas un 
pabalsti no 1. janvāra tiks izmaksāti eiro. 

• Maksāt ar pēc iespējas precīzāku naudu, lai tirgotājam vieglāk rēķināt. 
• Vietās, kur pieņem maksājumu kartes, vislabāk maksāt ar tām. 
• Eiro un latus makā vai citviet turēt atsevišķi. 
Der atcerēties, ka latus uz eiro vislabāk mainīt pēc 1. janvāra – bez maksas un bez steigas, pēc 

oficiālā kursa 0,702804 lati par vienu eiro – 3 mēnešus 302 Latvijas Pasta nodaļās reģionos, pusga-
du visās komercbankās, bet Latvijas Bankā – mūžīgi. Naudu jāmaina bankā vai pastā – tas ir droši! 
Un jāatceras par piesardzību, pārvietojoties ar skaidru naudu.

Lai pirmajās divās janvāra nedēļās tirdzniecība noritētu sekmīgi, tirgotāji tiek aicināti:
• Nodrošināties ar eiro, ko izdot pircējiem.
• Turēt pa rokai „špikeri” – formulu, kā pārrēķināt vienu valūtu uz otru.
Pārrēķinu tabulas pieejamas www.centraltirgus.lv sadaļā „Eiro ieviešana”.
• Lai uzzinātu summu eiro, summa latos jādala ar [kursu] 0,702804. 

Piemērs: 
5 LVL : 0,702804 = 7,11 EUR
Lai uzzinātu summu latos, summa eiro jāreizina ar [kursu] 0,702804. 

2013. gads pagājis aizraujošā un radošā darba ritmā. Stāstot par Rīgas Centrāltirgus notiku-
miem un iespējām rīdziniekiem, Latvijas sabiedrībai un ārvalstu viesiem, gūts apliecinājums, 
ka Centrāltirgus potenciāls ir milzīgs.

Centrāltirgus pulcē daudz tirgotāju, kuri ir pārliecināti par viņu pārdodamo produkciju 
un lepojas ar savu pastāvīgo pircēju loku. Viņu gadiem ilgi krātajā pieredzē ir vērts 
ieklausīties. Par viņiem esam stāstījuši „Centrāltirgus vēstis” sešos numuros, Cen-
trāltirgus mājaslapā www.centraltirgus.lv 2013. gadā un turpināsim to darīt arī 
nākamgad. 

Centrāltirgus vide ir saistoša – to apliecina daudzu radošu un uzņēmīgu 
personību un organizāciju vēlme sadarboties. Lieliski projekti bija „Māk-
slas dienas 2013”, fotoizstāde „Stāsti. Pieturzīmes”, ārvalstu koru koncerti 
sakņu paviljonā, dažādu videoklipu filmēšana pašmāju mūzikas projek-
tiem un uzņēmumiem. Visbeidzot kulinārijas raidījumu cikls „Garšīgi 
dzīvojam”, no kura skatītājiem esam saņēmuši daudzus atzinīgus vārdus.

Liels darbs ieguldīts ikdienas informēšanas aktivitātēs, lai pircēji laikus 
saņemtu aktuālo informāciju par izmaiņām darba kārtībā, gadatirgiem un 
jaunumiem. Tāpat viena no mūsu prioritātēm saistīta ar pievienotās vērtības 
radīšanu – pircējiem esam sarūpējuši informāciju par interesantām precēm 
un jauniem produktiem, produktu uzturvērtību, gardas receptes un aizraujošus 
stāstus par cilvēkiem, kuri iepērkas tirgū.

Arī nākamgad turpināsim šo darbu, lai saviem pircējiem un tiem, kuri par tādiem 
tikai vēl kļūs, sniegtu iespēju ērtāk plānot iepirkšanos, sniegtu iedvesmu garšīgākai dzīvei 
un parādītu Centrāltirgus plašās iespējas, it īpaši laikā, kad Rīga 2014. gadā kļūs par Eiropas 
kultūras galvaspilsētu. Ne velti zinām slaveno franču gardēža Brijā-Savarēna teicienu: „Nāciju 
liktenis ir atkarīgs no tā, kā tās barojas”. Centrāltirgus piedāvā iespējas iepirkties aizraujoši un 
ēst garšīgi, sezonāli un veselīgi! •

Centrāltirgus gaļas paviljonā atvērts jauns garšvielu veikals „Delicato”. 
Nosaukums tulkojumā no itāļu valodas nozīmē – kārums. Veikalā ir 

nopērkamas garšvielas gaļas, zivju un saldo ēdienu pagatavošanai 
mājās. 

Piedāvātas tiek gan tradicionālās garšvielas – pipari, ķime-
nes, baziliks, pētersīļi, magones un citas labi zināmās garš-
vielas, kā arī klasiskie garšvielu maisījumi – „Aroma mix”, 
„Hmeli Suneli”, „Brušete”, „Itālija” un citi.

Garšvielas ir pieejamas nelielos, ērtos iepakojumos. Īpaši 
aktuāli ir garšvielu maisījumi bez sāls un garšas pastiprinā-
tājiem, kurus izmantojot, garšīgs ēdiens tiek pagatavots tikai 

ar dabiskajām izejvielām. Tā kā Rīgas Centrāltirgus ir vieta, 
kur iespējams iegādāties visus veselīgos produktus vienuviet, 

tad garšvielas ir nepieciešamas garšīgas un ekoloģiskas maltītes 
pagatavošanai. 
Vispieprasītākā garšviela ir universālais maisījums „Aroma mix”, 

kura cena ir tikai 0,35 LVL (0,50 EUR). Visu garšvielu cenas ir ļoti demo-
krātiskas, sākot pat no 0,18 LVL (0,26 EUR).  Iepērkoties Centrāltirgū, garšīgi un 

veselīgi ēst var atļauties ikviens! 
Sadarbībā ar profesionāliem pavāriem, balstoties uz praktisko pieredzi ēdienu gata-

vošanā, ir izstrādāts 21 jauns garšvielu maisījums. Radītas garšvielas tradicionālajiem 
mājās gatavotajiem ēdieniem – steikam, kotletēm, vistas gaļai, medījumiem, zupām 
un citiem. Garšvielām ir ērts un viegli lietojams iepakojums. •

Oskars Balodis,
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” Mārketinga 
un komunikācijas daļas vadītājs

Piemērs: 
5 EUR  x 0,702804 = 3,51 LVL
• Paredzēt atsevišķu latu un eiro uzglabāšanu – lai tie nesajuktu kopā. Latiem var atvēlēt vienu 

atsevišķu kasti (atbilstoši MK 282. noteikumiem tā nav jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā), 
savukārt eiro un centu monētām visērtāk ieviest astoņus dažādus nodalījumus – katram nomi-
nālam savu, lai ērtāka rēķināšana un izdošana. Padomājiet par risinājumu šīm divām nedēļām, 
taču, iespējams, tas noderēs arī vēlāk.

• Svarīgi pirms tam patrenēties ar kalkulatoru, lai jau no 1.  janvāra pārrēķini „ietu no rokas”!
Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, droši zvaniet uz bezmaksas informatīvo tālruni 8000 3000 

vai rakstiet info@eiro.lv! • 

Finanšu ministrijas sagatavotā informācija
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RECEPTES

PAGATAVOŠANAI 
NEPIECIEŠAMS:

260 g miltu
½ tējkarotes kanēļa
½ tējkarotes sāls
180 g mīksta sviesta
60 g cukura mīklai un vēl nedaudz 
apviļāšanai
1 ēdamkarote skābā krējuma
Rīvēta miziņa no pusapelsīna
50 g lobītu pistāciju
60 g kaltētu dzērveņu
1 ola

NEPIECIEŠAMĀS SASTĀVDAĻAS 
8 PERSONĀM:

2 kg cūkas filejas
2 sarkanie sīpoli
200 g bekona šķēlīšu
200 g spinātu
2 salvijas zariņi
2 rozmarīna zariņi
50 g sadrupinātas baltmaizes
1 ola
Šķipsniņa rīvēta muskatrieksta
Sāls, pipari
15–20 g sviesta

Sātīgs un garšīgs ēdiens neierastā gaumē. Pa-
gatavošana aizņems 50 minūtes.

Cūkas filejas gareniski iegriez – apmēram par 
divām trešdaļām no to biezuma. 

Gatavo pildījumu. Sagriez smalki vienu sarka-
no sīpolu, ātri apcep sviestā spinātus, sīpoliem un 
spinātiem pievieno sadrupinātu baltmaizi, rozma-
rīnu, salviju, sāli, piparus, šķipsniņu rīvēta mus-
katrieksta un sajauc. Filejas iegriezumā liec saga-
tavoto pildījumu. iegriezumu pēc iespējas aizver. 
Pārliec ar bekona šķēlītēm un pārsien ar aukliņu.

Liec pildīto fileju uz cepešpannas, blakus liec 
notīrītu, četrās daiviņās sagrieztu sarkano sīpolu 
un liec cepties 40 minūtes 180 grādos.

Kad gatavs, noņem aukliņas, griez šķēlēs un 
pasniedz ar salātiem.

Dzērveņu
un pistāciju cepumi

Pildīta cūkgaļa

Pistāciju zaļie, dzērveņu sarkanie un apelsīnu 
miziņu oranžie toņi šos gardos cepumus padara 
par krāsainu un garšīgu piedzīvojumu. 

Pati cepumu pagatavošana, ieskaitot cepšanu, 
aizņems apmēram 30 minūtes, taču jārēķinās, ka 
pirms mīklas sagriešanas un likšanas uz pannas 
tai ledusskapī jāsastingst divas stundas.

Izsijā lielā bļodā miltus kopā ar sāli un kanē-
li. Atsevišķi sakul sviestu ar cukuru, krējumu un 
apelsīna miziņu. Sajauc sakulto sviestu ar miltiem. 
Iemīci riekstus un dzērvenes. No mīklas savel desi-
ņu apmēram 5 cm diametrā. To, spiežot pret darba 
virsmu, izveido kantainu. Ietin pārtikas plēvē un 
liec vismaz uz 2 stundām ledusskapī sacietēt.

Uzkarsē krāsni līdz 180 grādiem. Kantaino 
desiņu apzied ar sakultu olu, izņemot galus, ap-
viļā cukurā, griez 0,5 cm biezās šķēlēs. 

Šķēlītes liec uz plāts. Cep 15–20 minūtes.

Bergmaņa vectēvs –
miesnieks 
Centrāltirgū

Vai bieži iepērcies Rīgas Centrāltirgū?
Godīgi sakot – nē. Mums ir draugi, kas apgādā ar lauku labumiem – olām, krējumu, pienu, 

gaļu. Vasarā vakaros piebraukājam uz nakts tirgu, kur tieši no zemniekiem varam iegādāties 
dārzeņus. 

Kādi ir tavi iespaidi par Centrāltirgu tagad?
Tirgus mainās. Telpas un atrašanās vieta ir perfekta. Visu šo rajonu, tirgu, spīķerus varētu 

pārvērst par respektablu, interesantu kultūras rajonu ar restorāniem, mākslinieku pulcēšanās 
vietām, kā tas ir Kvebekā. Ja varētu visu tirgu sakopt tā, kā šo sakņu paviljonu, tas būtu lieliski.

Un kā bija senāk? Kādi ir tavi pirmie iespaidi par Rīgas Centrāltirgu?
Toreiz nācu ar vecākiem uz Centrāltirgu biežāk. Salīdzinājumā ar padomju laiku tukšajiem 

veikaliem te varēja nopirkt visu. Reizēm mans tēvs tirgojās ar āboliem, ko atveda no vecmā-
miņas dārza Pļaviņās. Tēvam bija tirgotāja talants. Viņš zināja, kur labāk izvēlēties vietu, kur 
cilvēki pirks labāk, kur ne tik ļoti. Viņš mācēja uzrunāt pircējus, mācēja noturēt labu cenu. Līdz 
dienas beigām viņam parasti izdevās visu preci pārdot. Iespējams, daudzus tirgošanās „knifus” 
viņš mantojis no mana vectēva.

Spēkavīrs un dižkareivis Raimonds Bergmanis caur Rīgas Centrāltirgu iet redzī-
gākām acīm nekā daudzi no mums, pamanot sīkas nianses pārdevēju profesionā-
lajās prasmēs, preču piedāvājumā. Visdrīzāk tāpēc, ka šis tirgus ir ļoti īpaša vieta, 
saistīta ar viņa dzimtas saknēm. 

Tavas dzimtas saknes esot saistītas ar Rīgas Centrāltirgu?
Manam vectēvam Latvijas laikā piederēja divi galdi gaļas paviljonā. Man mājās vēl kaut kur 

ir fotogrāfija, kur virs galdiem ir uzraksts ar uzvārdu Bergmanis. Mans vectēvs bija miesnieks, 
arī mans tēvs bija miesnieks.

Miesniekiem vajag daudz spēka. 

Vai arī vectēvs bija tev līdzīgs, spēcīgs vīrs?
To nemāku teikt, neesmu viņu saticis. Bet svarcelšanai ar Centrāltirgu ir liela saistība. Pa-

domju laiku Centrāltirgus man asociējas ar to, ka šeit par gaļas izcirtējiem strādāja slaveni 
svarcēlāji. Piemēram, leģendārais Kārlis Pumpurs, pasaules rekordists sešdesmitajos un sep-
tiņdesmitajos gados. Arī mans tēvs bija miesnieks un vēlāk kļuva par svarcelšanas treneri. •
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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!

© RPAS „Rīgas Centrāltirgus”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta. 

CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS
Izdevējs RPAS „Rīgas Centrāltirgus”

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

1. Jānis Ozols kopā ar Lindu Leen rosās „Garšīgi dzīvojam” virtuvē.
2. Mārtiņdienas gadatirgū pircēju netrūkst. 8.11.2013.
3. RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs 
sveic tirgotājus Centrāltirgus dzimšanas dienā. 8.11.2013.
4. RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle Tatjana Lukina sveic tirgotājus 
Centrāltirgus dzimšanas dienā. 8.11.2013.
5. Šogad padevusies branga ābolu raža, tirgotājiem netrūkst, ko likt uz letes. 
22.11.2013.
6. „Ražots Madonas novadā” stenda jaunais vizuālais ietērps. 2.12.2013.
7. Rīgas domes Labklājības departamenta izglītojošās aktivitātes par 
pilngraudu produktiem sakņu paviljonā. 08.11.2013. 
8. Ziemas košums Rīgas Centrāltirgū – sulīgie un veselīgie granātāboli. 
30.10.2013.

2.

1.

7.

6.

4.

8.5.

3.

TIRGUS 
STĀSTI




