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2012. gadam 
uz sarunu 
aicinājām Rīgas 
pašvaldības akciju 
sabiedrības «Rīgas 
Centrāltirgus» 
valdes 

priekšsēdētāju Anatoliju Abramovu, 
lai atskatītos gan uz aizvadīto gadu, 
gan ielūkotos šā gada plānos, kas nesīs 
jaunas iniciatīvas un idejas lielākajā 
Ziemeļeiropas tirgū, iepriecinot 
rīdziniekus un pilsētas viesus.

Runājot par uzņēmu-
ma darbību 2011. gadā, 
vēlētos noskaidrot, kā Rī-

gas Centrāltirgum veicies 
pagājušogad? Kā kopu-
mā Jūs raksturotu aizva-

dīto gadu uzņēmumam 
un nozarei kopumā? Kādi 
bijuši svarīgākie notiku-
mi? Kas ir paveikts un ko 
gada laikā tā arī nav izde-
vies izdarīt?

Mazumtirdzniecībā 2011. 
gads nav bijis viegls, tādēļ 
savā darbā ieviesām dažādas 
novitātes. Veicinot saimnie-
ciskos procesus, sākām aktī-
vi svinēt gadskārtu svētkus – 
Meteņus, Lieldienas, Līgo, 
Miķeļdienu, Mārtiņdienu, 
Ziemassvētkus – ar folkloris-
tu, amatnieku un mājražotāju 
piedalīšanos no visas Latvi-
jas.

Uzņēmums mērķtiecīgi 
sāka strādāt ar Eiropas Sa-
vienības finanšu fondu lī-
dzekļu piesaisti. Šo uzdevu-
mu kontekstā arī mēs 
ierosinājām un novadījām 
publisku ekspertu diskusiju 

ar ministru, pašvaldības poli-
tiķu un vēsturnieku piedalī-
šanos par Centrāltirgu kā 
kultūrvēsturisku mantojumu 
un pērli Rīgas pilsētā. Būtis-
ki, ka neskatoties un ekono-
miski sarežģīto situāciju uz-
ņēmumam izdevās ne vien 
saglabāt apgrozījumu 2010. 
gada līmenī, bet arī to kāpi-
nāt. 

Mums ir lielas rezerves, 
kā piesaistīt arvien vairāk 
pircēju Centrāltirgum. Paš-
laik ir izkristalizējušies vir-
zieni, kādos mums ir jāstrā-
dā. Proti, apzināmies un 
redzam, ka patērētājs ne 
vienmēr ir pietiekami infor-
mēts par tirgū pieejamo sor-
timentu, kā rezultātā ne vien-
mēr iegādājas to, ko vēlētos.

Centrāltirgus attīstības 
nodrošināšanai neapšaubāmi 
svarīgi panākt vienotu redzē-

jumu un attīstības stratēģiju. 
Pagājušajā gadā sadarbībā ar 
uzņēmumu «Ernst&Young» 
izstrādājām RPAS «Rīgas 
Centrāltirgus» vidēja termiņa 
attīstības stratēģiju 2014. – 
2018. gadam. Stratēģijā tiek 
akcentēta kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana, Rī-
gas domes nekustamā īpašu-
ma apsaimniekošana, tūristu 
piesaiste un publiskā tēla 
veidošana, kā arī sabiedrības 
informēšana par Centrāltirgu.

Centrāltirgus Sakņu pavil-
jonā esam veikuši virkni 
tirdzniecību veicinošu un tir-
gošanās vidi uzlabojošu dar-
bu. Izveidojām 28 jaunas 
tirdzniecības vietas, sniedzot 
Latvijas zemniekiem un tir-
gotājiem plašākas iespējas 
tirgoties. Uzstādījām mūsdie-
nīgu ugunsdrošības signali-
zāciju, paaugstinot ugunsdro-

šību tirgū. Paviljonā 
ierīkojām apkuri, ventilāciju 
un kondicionēšanu, nodroši-
not atbilstošus uzturēšanas 
apstākļus tirgojamai produk-
cijai, kā arī uzlabojot tirgotā-
ju darba apstākļus. Rūpējo-
ties par tirgojamo produktu 
realizācijas laika maksimālu 
nodrošināšanu, paviljona fa-
sādes logi tika tonēti, liedzot 
saules staru tiešu iedarbību 
uz dārzeņiem un augļiem.

Veicām arī Centrāltirgus 
tirdzniecības paviljonu jumtu 
remontu, tos hermetizējot, la-
bojot teknes un uzstādot 
sniega barjeras, kas turpmā-
kajos gados ļaus ietaupīt lī-
dzekļus sniega tīrīšanai. Sa-
vukārt, pie paviljonu pagrabu 
ieejām uzstādījām ātrgaitas 
vārtus, mazinot siltuma zu-
dumus un caurvēju, tādējādi 
ekonomējot komunālajiem 

▼

2012. gada

FEBRUĀRIS
NR.7

Ar skatu uz attīstību

Nojaukto kiosku nomnie-
ki pēc abpusējas vienošanās 
šogad turpina tirgošanos ko-
pā ar citiem nepārtikas preču 
tirgotājiem Nēģu ielas lauku-
ma kioskos.

Pašā Centrāltirgus vidū 
starp Gaļas un Piena paviljo-
nu, kur tiek novērota nozīmī-
gākā pircēju plūsma tirgū, ie-
rādītas vietas tirdzniecībai ar 
lauksaimniecības produktiem. 
Nojaucot 20. gadsimta 90-ta-

jos gados uzslietos rūpniecī-
bas preču kioskus, Rīgas paš-
valdības akciju sabiedrības 
«Rīgas Centrāltirgus» radusi 
iespēju būtiski paplašināt un 
vizuāli sakārtot šo teritoriju, 
uzskatāmi nodalot tirdzniecī-
bu ar pārtikas produktiem un 
rūpniecības precēm.

Pēc 2011. gadā panāktas 
abpusējas vienošanās starp 
Rīgas Centrāltirgus vadību 
un kiosku nomniekiem, tir-

gotāji pārvietoti pie citiem 
rūpniecības preču tirgotājiem 
Nēģu ielas laukuma kioskos. 

Labiekārtošanas darbus, 
paplašinot zemnieku tirdziņu, 

RPAS «Rīgas Centrāltirgus» 
veica, izmantojot pašu darba-
spēku un neiesaistot ārpakal-
pojumu sniedzējus, tādējādi 
ietaupot uzņēmuma līdzekļus. 

Kā norāda Rīgas Centrāl-
tirgus valdes priekšsēdētājs 
Anatolijs Abramovs, tad līdz 
ar zemnieku tirdziņa paplaši-
nāšanu ir sakārtota vēl viena 

Centrāltirgus teritorijas daļa, 
padarot tirgu pievilcīgāku Rī-
gas iedzīvotājiem un pilsētas 
viesiem.
Aleksandrs Bogdanovs ■

Centrāltirgus paplašina 
zemnieku tirdziņu

Izmantojot ziemas laiku, kad āra tirdzniecība pierimusi, Centrāltirgus 
vidū starp Piena un Gaļas paviljonu uz Prāgas ielas paplašināts tā 
dēvētais Zemnieku tirdziņš, nojaucot vairākus 
rūpniecības preču kioskus un labiekārtojot jaunas 
tirdzniecības vietas lauksaimniecības 
produktu tirgošanai.

Pārvietotie rūpniecības preču tirgotāji 
turpina darbu Nēģu ielas laukumā

ALeKsANdrs BOGdANOVs: «sakārtojot Centrāltirgus vidu, 
esam nojaukuši rūpniecības preču kiosku rindu pie Piena 
paviljona un būtiski paplašinājuši Zemnieku tirdziņa teritoriju.»



maksājumiem paredzētos lī-
dzekļus.

Pagājušogad tika sagata-
vota arī projekta dokumentā-
cija Klimata pārmaiņu finan-
šu instrumenta konkursam 
«Siltumnīcefektu gāzu emisi-
ju samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismo-
juma infrastruktūrā», ar mēr-
ķi modernizēt ielas apgais-
mojumu, kas īstenojot 
projektu, ļaus būtiski ietaupīt 
elektrības patēriņam paredzē-
tos līdzekļus. 2012. gada jan-
vāra sākumā esam guvuši 

apstiprinājumu šim projek-
tam un varēsim uzsākt darbu 
pie tā realizācijas.

Veicām tirdzniecības ga-
ļas, zivju un gastronomijas 
paviljonu metāla loku tehnis-
ko apsekošanu pirmo reizi, 
kopš nodošanas ekspluatāci-

jā, novērtējot to atbilstību 
tehniskās drošības prasībām. 
Apsekojām arī nedrošās bū-
ves starp sakņu un zivju pa-
viljonu, pēc kā izstrādājām 
to demontāžas un jaunas 
būvniecības projektu.

Vidzemes tirgū veicām 
virkni darbu, sakārtojot tirdz-
niecības vidi. Veikts Piena 
paviljona jumta remonts. Iz-
strādāts jauns tirdzniecības 
nojumes projekts, pēc kura 
izgatavots nojumes paraugs, 
kas nodots tirgotājiem izvēr-
tēšanai. Uzsākts darbs vēstu-
riskā Aleksandra paviljona 
atjaunošanai. Esam saņēmuši 
projektēšanas uzdevumu un 
veicam paviljona vēsturisko 
izpēti. Veikta arī elektroapgā-
des sistēmas tehniskā stāvok-
ļa un energoefektivitātes ek-
spertīze.

Piesaistot Rīgas Centrāl-
tirgus tirgiem patērētājus ve-
cumā līdz 30 gadiem, uzņē-
mums gada laikā uzsāka 
sadarbību ar pasākumu aģen-
tūru «Pareizā Ķīmija», ie-
saistoties Mākslas dienas 
2011 un mūsdienu kultūras 

foruma «Baltā nakts» prog-
rammas veidošanā Centrāltir-
gū un Vidzemes tirgū. Sadar-
bībā ar teātri «Dirty Deal» 
Centrāltirgū realizējām Rīgas 
svētkiem veltītu programmu. 
Sadarbībā ar VAS «Latvijas 
Valsts meži» Centrāltirgū ti-
ka uzsākta arī Cūkmena 
Tirgtūres kampaņa «Nemēslo 
mežā».

Sakārtojām arī iebraukša-
nas sistēmu un transporta 
kustību Centrāltirgū, uzstādot 
un sakārtojot ceļazīmes, uz-
stādot paceļamās ceļa barje-
ras, kas ļauj nodrošināt ne-
traucētu preču piegādi 
tirdzniecības vietām, kā arī 
paaugstina satiksmes drošību 
tirgus teritorijā un liedz ie-
braukt nepiederošam auto-
transportam.

Nepatīkamu pārsteigumu 
uzņēmumam sagādāja noti-
kumi banku sektorā 2011. 
gada nogalē, kā rezultātā A/S 
«Latvijas Krājbanka» pašlaik 
iesaldēti 1 032 470.46 latu, 
kas bija paredzēti Eiropas 
Savienības Finanšu fondu at-
balstīto projektu līdzfinansē-

šanai. Neapšaubāmi šajā si-
tuācijā būsim spiesti 
samazināt šo projektu īsteno-
šanas tempu.

Ar kādu apgrozījumu 
Rīgas Centrāltirgus no-
slēdzis 2011. gadu? Cik 
lielas investīcijas uzņē-
muma attīstībā šogad ie-
guldītas? Cik daudz ie-
guldīt plānots nākamgad?

2011. gadā RPAS «Rīgas 
Centrāltirgus» strādājis ar 
4 490 806 latu apgrozījumu, 
kas ir par 71 702 latiem lie-
lāks nekā 2010. gadā. Paš-
laik notiek visu grāmatvedī-
bas aktu salīdzināšana ar 
uzņēmuma sadarbības part-
neriem, pēc kā veikšanas un 
saskaņošanas ar uzņēmuma 
akcionāru – Rīgas domi – 
būs iespējams precizēt uzņē-
muma peļņas apmēru 2011. 
gadā. 2012. gadā plānojam 
investēt RPAS «Rīgas Cen-
trāltirgus» apsaimniekoto tir-
gu attīstībā līdzīgi kā 2011. 
gadā – aptuveni 500 000 la-
tus.

Vēl arī vēlētos no-
skaidrot, vai valdības 

▼

▼

✉ Juraate Jurāte Stepone-
naite 
Veiksmīgi esmu tikusi šodien ārā 
no @R_Centraltirgus. Vājprāta 
liels ļaužu pūlis. Bet toties maisi-
ņā viss, ko sirds kāroja :)

✉ petersilis Pēteris Siliņš 
Mūsu rotas tehniskā nodrošināju-
ma vada komandieris @MarisA-
rajs ziņo, ka dodas šurp no 
@R_Centraltirgus ar 2L skābu 
kāpostu suliņas. Priekā!

✉ bushijs Ilze Lukstiņa  
@evuczs @R_Centraltirgus 
Parīze lietū esot visskaistākā. 
Manuprāt, centrāltirgus neko 
daudz neatpakliek.

✉ ievakn Ieva Knāķe-Mil-
berga 
Visu cienju cilvekam,kas klabi-
na aiz @R_Centraltirgus konta 
- it kaa nekas loti iipash,bet pa-
dara asociacijas ar RC tirgu pa-
tiikamaakas:)

✉ MarisArajs Maris Arays 
Šorīt izstaigāju @R_Centraltir-
gus, brīvdienās gatavošu skābe-
ņu zupu ! Priekā !

✉ evuczs Evija Ro 
Plaanoju, ko rit likt galdaa cie-
minjiem. Izskataas, ka bus jaap-
meklee @R_Centraltirgus

✉ absolut_ilze Ilze Lipska 
Jā... granātāboli iekš @R_Cen-
traltirgus ir nu TĀĀĀDI... sie-
kalas saskrien mutē.

✉ zandalite Zanda 
esot @R_Centraltirgus parasti 
iztērēju VISU maka saturu. Šo-
reiz speciāli paņēmu līdzi tikai 
6Ls, paliku bez hurmas uc. gar-
dām lietām :D

✉ IvaskinaI Irina
Ivaskina 
Šodien finansiāli atbalstīju 
@R_Centraltirgus tirgojošās 
pensionāres, iegādājoties super-
garšīgos ābolus & co. Ieprieci-
nāsim sevi un citus!

✉ maris_t Maris T 
@absolut_ilze hū kērs par 
stokmani. Svarīgi, ka te ir 
@R_Centraltirgus -tur lētāk, 
svaigāk un vietējāk.
Sagatavoja: 
Ivars Jakovels ■

2011. Gadā Rīgas Centrāltirgus, 
vēloties būt tuvāk saviem pircē-
jiem, izveidoja savu kontu interne-
ta sociālās saziņas vietnē Twitter. 
Kopš tvītošanas jeb čivināšanas sā-

kuma Centrāltirgus jaunumiem seko jau vairāk nekā 
700 gardēžu, kas regulāri iečivina jaukas lietas par savu 
pieredzi lielākajā Latvijas tirgus placī. Sākot ar šo laik-
raksta numuru piedāvājam mūsu lasītājiem ielūkoties 
interesantākajos no tiem.

A. Abramovs, rPAs «rīgas Centrāltirgus» valdes priekšsēdētājs

Šobrīd uzņēmuma pār-
stāvji ir raduši iespēju papla-
šināties un savu darbību uz-
sākt arī Vidzemes tirgus 
Piena un gaļas paviljonā. Tir-
gotavā pieejams visplašākais 
skaistās Dienvideiropas ze-
mes produktu klāsts sākot no 
izcilām Spānijas desām (ko 
vien ir vērta tītara gaļas desa 
ar zosu taukiem) un noslē-
dzot ar tradicionāliem spāņu 
saldumiem un izmeklētu, 
maigi apgrauzdētu, pupiņu 
kafiju.

Spānijas preču tirgotavā 
pircējiem, starp kuriem nere-
ti sastopami Latvijā īsāku vai 
garāku laiku dzīvojošie spā-

ņi, tiek piedāvāta izmeklēta 
delikatese Jamon (hamons). 
Hamons ir vītināta cūkas pa-
kaļkāja. Tā ir ne vien viena 
no spāņu iecienītākajām un 
populārākajām delikatesēm, 
bet arī viena no atzītākajām 
gaļas delikatesēm pasaulē. 
Hamons ir ibēriešu virtuves 
pamats. Cūkas kāja tiek sālī-
ta, žāvēta un vītināta stingri 
noteiktos apstākļos, kā rezul-
tātā tiek iegūta viena no pa-
saulē iecienītākajām un po-
pulārākajām gaļas 
delikatesēm, kas praktiski 
nesatur holesterīnu un ir vis-
populārākais gaļas produkts 
Spānijā.

Jamon Iberico, kas gata-
vota no Ibērijas melnās  cū-
kas pakaļkājas (tautā saukta 
«pata negra» jeb «melnā kā-
ja» cūkas kājas melnā naga 
dēļ). Ibērijas melnās šķirnes 
cūkas lielākoties tiek audzētas 
plašos aplokos vietās, kur ir 
ļoti daudz ozolkoku un ozol-
zīles, kuras savienojumā ar 
aromātiskajām zālēm, kas arī 
ir iekļautas Ibērijas cūku diē-
tiskajā ēdināšanā, piešķir ga-
ļai brīnišķīgu garšu un aro-
mātu buķeti. 

Šīs sugas cūkām ir unikā-
las spējas – saglabāt lielu tau-
ku masu, kas bioloģisko pro-
cesu rezultātā iekļūst muskuļu 

masā un padara gaļu maigāku, 
ar brīnumainu tekstūru un 
smaržu. Pie tam, šie tauki ir 
bagātināti ar oleīna skābi, kas 
pēc savām īpašībām ir līdzīga 
olīveļļai, un tā labvēlīgi ietek-
mē visus organismam svarīgos 
dzīvības procesus.

Centrāltirgū pieejamās 
delikateses tiek ražotas Kata-
lonijas provinces pilsētā He-
ronā. Dārgākā ir Jamon Ibe-
rica Recebo. Šī hamona 
pagatavošanai nepieciešami 
vairāk nekā divi gadi. Tur-
klāt delikateses pagatavoša-
nai, audzētās cūkas tiek ba-
rotas vienīgi ar ozolzīlēm un 
aromātiskām zālēm, panākot 
neatkartōjamu gaļas garšu un 
aromātu. Kā uzsver uzņēmu-
ma pārstāvis Osmany Cace-
res Bello: «Jamon Iberica 
Recebo ir izmeklēts garšas 
baudījums, ko iesaku izbau-
dīt ikvienam gardēdim.»

Plašākam pircēju lokam 
pieejama Jamon Cebo, kuras 
ražošanai audzēto cūku diēta ir 
vismaz 50% zīļu, bet gaļa pēc 
sālīšanas un žāvēšanas tiek vī-
tināta vismaz 15 mēnešus.

Ikdienas lietošanai vispla-
šākajam pircēju lokam pie-
ajams gaļas gardums Jamon 
Serrano. Šī kāruma ražošanai 
audzētās cūkas baro ar dažā-
du barību, bet līdzīgi kā ie-
priekšējās, pagatavošanai rū-
pīgi sāla, žāvē un vītina ne 
mazāk par vienu gadu.

Laipni aicināti Centrāltir-
gū, izgaršot šos kārumus!
Inguna Ose ■

Spānijas gardumi Centrāltirgū un Vidzemes tirgū

Jau turpat gadu Centrāltirgus Sakņu paviljona pircējus uzrunā 
Spānijas preču tirgotava, kas šajā laikā ieguvusi prāvu pastāvīgo 
pircēju loku un nereti tur produktus iespējams iegādāties vien 
izstāvot garāku rindu.

No twitter apCirKņieM 
par tirgu
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pieņemtie lēmumi ir ie-
tekmējuši Rīgas Centrāl-
tirgus darbu 2011. gadā. 
Ko no valdības sagaidiet 
šogad?

Valdības un parlamenta 
pieņemtie lēmumi valsts 
budžeta konsolidācijas kon-
tekstā ietekmē iedzīvotāju 
ienākumus un pirktspēju. 
Tas tieši atsaucas uz līdzek-
ļiem, ko iedzīvotāji atļau-
jies novirzīt pārtikas pro-

duktu iegādei. Šobrīd 
iedzīvotāju patēriņa grozs ir 
būtiski šaurāks nekā 
2007. – 2009. gada periodā 
un no tā uzņēmums nevar 
norobežoties. Vienlaicīgi tas 
Rīgas Centrāltirgu mobilizē 
darbam, lai piesaistītu ar-

vien jaunus pircējus Cen-
trāltirgum 2012. gadā.

Kādas kopumā ir 
prognozes par nākamo 
gadu? Kādi plāni izstrā-
dāti nākamajam gadam, 
vai nākamgad paredziet 
kādus riskus uzņēmuma 
darbībā?

Esam gatavi, ka no 
tirdzniecības viedokļa 2012. 
gads būs smags, taču, ne-
raugoties uz to, plānojam 

saglabāt līdzšinējo apgrozī-
jumu un peļņu. Esam uzsā-
kuši un realizējam daudzas 
iniciatīvas, kas tieši atkarī-
gas no tā, cik lielā mērā 
mums izdosies piesaistīt Ei-
ropas Savienības fondu lī-
dzekļus.  

2011. gadā pilnībā saga-
tavota juridiskā un tehniskā 
dokumentācija, ar ko legali-
zētas Rūpniecības preču tir-
gū esošās ēkas un būves, 
sagatavojot zemesgabala, 
uz kura atrodas tirgus, ie-
guldīšanu Rīgas Centrāltir-
gus pamatkapitālā. Ieguldī-
jums tiks veikts 2012. gada 
laikā.

2012. gadā plānots, pie-
aicinot attiecīgus ekspertus, 

izstrādāt arī kopēju tirgus 
teritorijas telpiskās attīstī-
bas vīziju, kas kalpotu par 
pamatu tālākai tirgus ēku 
un laukumu rekonstrukcijas 
realizēšanai. Telpiskās attīs-
tības vīzijas izstrādi plānots 
pabeigt šogad.

Līdzīgi kā 2011. gadā 
tiks turpināts iesāktais 
darbs ar tūrisma attīstīšanu 
Centrāltirgū, sadarbojoties 
ar Rīgas Tūrisma attīstības 
biedrību un ienākošo tūris-
mu apkalpojošajiem uzņē-
mumiem.

Tiks turpinātas arī ie-
strādes, rīkojot amatnieku 
un mājražotāju tematiskos 
tirdziņus Centrāltirgū, kā 
arī atzīmējot dažādus svēt-
kus, tādējādi tirgiem pie-
saistot jaunas pircēju mērķ-
auditorijas.

Esam izstrādājuši un 
2012. gadā sākam ieviest 
jaunu tarifu programmu, 
kas vērsta uz tarifu izlīdzi-
nāšanu vienāda zonējuma 
tirdzniecības vietās.

Pastiprinātu uzmanību 
veltīsim tirdzniecības kon-
troles un uzraudzības pasā-
kumiem, aktivizējot sadar-
bību ar Pārtikas un 
Veterināro dienestu, panā-
kot vienīgi kvalitatīvu pro-
duktu nonākšanu tirgū.
Sagatavoja: 
Ivars Jakovels ■

Nepieciešamie 
produkti 
2 personām:
• 1 pīles krūtiņa
• ābols 1 gab
• Riesling vīns 100 g
• želatīns (daudzums 

saskaņā ar izgatavo-
tāja norādījumiem)

• valrieksti 70 g
• cukurs 100 g
• rozā jūras sāls 10 g
• dzērvenes 100 g
• 1 citrona sula
• sāls, pipari, olīveļļa

Pīles krūtiņu apbārsta 
ar sāli un pipariem, pārlej 
ar eļļu un liek ledusskapī 
līdz pārējās sastāvdaļas ga-
tavas.

Ābolu nomizo, izgriež 
4 daiviņas un liek citron-
ūdenī, lai neapbrūnē. Pārē-
jo sasmalcina un ar trešda-
ļu cukura liek katliņā uz 
lēnas uguns. Vāra, ik pa 
laikam apmaisot.

Katliņā uzkarsē vīnu, 
pievieno uzbriedinātu un 
izkausētu želatīnu, liek le-
dusskapī sastingt.

Valriekstus krāsnī ap-
grauzdē. Katliņā izkausē 
vēl 1/3 cukuru ar jūras sāli 
un pārlej riekstiem.

Dzērvenes kopā ar cu-
kuru blenderī sasmalcina 
līdz mērces konsistencei.

Pīli apcep sakarsētā 
pannā no abām pusēm. 
Liek krāsnī un 180°C cep 
5 minūtes un vēl 5 minū-
tes  atpūtina, tad griež ku-
bos un kopā ar ābolu un 
valriekstiem kārto divos 
šķīvjos, dekorējot ar ābolu 
un dzērveņu biezeņiem un 
Riesling želeju. ■

▼

Pagatavošana:

«Esam gatavi, ka no tirdzniecības 
viedokļa 2012. gads būs smags, taču, 
neraugoties uz to, plānojam saglabāt 
līdzšinējo apgrozījumu un peļņu.»

Recepte

Pīles krūtiņas uzkoda

Gardu maltīti no Centrāltirgū pieejamiem produktiem 
piedāvā Trīs pavāru restorāns, pavāre Rūta Rietuma

1. Iebraukšanas/izbraukšanas punkts nr.1, kur tas iespējams, 
izmantojot magnētisko kartiņu un caurlaidi, kā arī izmantojot  
vienreizējo iebraukšanas/izbraukšanas talonu, veicot samak-
su saskaņā ar tarifiem.

2. Darbība tiek veikta, pievienojot magnētisko kartiņu pie ter-
mināļa, vai vienreizējās iebraukšanas gadījumā, piespiežot 
pogu un saņemot talonu.

3. Iebraukšana/izbraukšana nr.1 tiek nodrošināta arī operatī-
vajiem transportlīdzekļiem, sanitārajam transportam, kā arī in-
valīdiem.

4. Pēc barjeras pacelšanās autovadītājs var iebraukt tirgus 
teritorijā, kam seko barjeras automātiska nolaišanās.

Jauna iebraukšanas 
sistēma Centrāltirgū
Sākot ar 2012. gadu Centrāltirgū 
tiek ieviesta jauna iebraukšanas 
sistēma tirgotājiem un pircējiem

5. Iebraukšanas/izbraukšanas punktos tiek veikta videonovē-
rošana jūsu drošībai.

6. Tirgus teritorijā 
autovadītājiem 
strikti jāievēro ceļu 
satiksmes zīmes. ■
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Savulaik mūsu izcilais 
dzejnieks Aleksandrs Čaks 
rakstīja, ka viņam nekas daudz 
vairāk par vienu vecu, mīļu 
avīžu kiosku, kas stāv netālu 
no mājas, nav vajadzīgs. Zinot 
Centrāltirgus gaļas paviljonā 
esošo maizes kiosku, vēlos 
pārfrāzēt dzejnieku, un sacīt, 
ka neko daudz vairāk par to 
nevajag. Tas atrodas Gaļas pa-
viljona kūpinājumu rindā bla-
kus vienam no diviem plašās 
tirdzniecības zāles liftiem un 
arvien nebeidz pārsteigt ar 
maizes veidu daudzumu un 
pārbagātību.

Šķiet, ka SIA Gelios Plus 
maizes kioska īpašnieks Mi-
hails Dorogojs savācis maizi 
vai no visu Latvijas novadu 
labākajiem maizniekmeista-

riem, rūpējoties, lai paša tir-
gotava varētu piedāvāt atbil-
stošāko maizi ikvienam 
Centrāltirgu apmeklējošam 
gardēdim. Šeit tiek tirgota 
maize kā no Rīgas, tā arī Vi-
dzemes un Kurzemes. Pircē-
jiem tiek piedāvāta gan tradi-
cionālā latviešu rupjmaize 
bez rauga, gan franču un uk-
raiņu maize. 

No Siguldas maiznieka 
un Skrundas maiznīcas 
«MATSS» ceļu mēro sausiņi 
un barankas, bet no SIA N. 
Bomja maiznīcas «Lielezers» 
tiek vesta īsta lauku rupjmai-
ze, kas ne reizi vien atzīta 
par labāko dažādos konkur-
sos. Lieliskajā maizes kioskā 
pieejama gan «Lielezerā» ar 
mīlestību ceptā Rudzu 

saldskābmaize, gan arī plau-
cētā rupjmaize «Alberts».

Maiznīca «Lielezers» ir 
kļuvusi par vienu no vadoša-
jiem rudzu maizes ražotājiem 
Latvijā. Tās lepnums ir īsta, 
pēc senajiem paņēmieniem 
un receptēm, cepta rudzu 
maize, kuras vērtība pielīdzi-
nāma visaugstākās klases 
konjakiem, kuri darināti no 
īpašiem vīnogu spirtiem un 
gatavināti koka mucās. Plau-
cējumi ir ieplaucēti un dien-
nakti nogatavināti pašu dari-
nātajos apses koka kubliņos, 
kas ir kā garants augstajai 
maizes kvalitātei un neatkār-
tojamai garšai. Plaucētas 
maizes cepšanai ir nepiecie-
šama īpaša miltu kvalitāte, 
kas tiek nodrošināta pašu 

dzirnavās. Rudzu mīklas da-
līšanā un veidošanā netiek 
izmantotas iekārtas.

Plaucētā rupjmaize «Al-
berts» ir patīkami maiga, ar 
izsmalcinātu iesala garšu un 
smaržu. Tā gatavota no ru-
dzu skrotētajiem miltiem, 
kuri ir nedaudz smalkāki par 
rupjā maluma miltiem un no-
drošina maigāku skābumu. 
Maizei ir viegli sakošļājams 
mīkstums, to var lietot uztu-
rā patērētāji, kuriem īstā 
rupjmaize ir nedaudz  par 
skābu.

Liela nozīme tam, ka M. 
Dorogojs tirgū strādā jau 17 
gadus. Paša pieredze palīdz 
nekļūdīgi noteikt, kura maize 
kļūs iecienīta ilggadējo un 
jauno pircēju vidū un kuras 
izredzes tikt atzītai Rīgas 
gardēžu vidū ir mazas. Starp 
citu maiznieku ceptām un 
pircēju iecienītām maizēm, 
tirgotājs īpaši izceļ ceptuvi 
«Rīgava» un maiznīcu 
Felikss.

Lieliska andele nevar iz-
tikt arī bez labiem pārdevē-
jiem un M. Dorogojs pama-
toti lepojas ar savām 
pārdevējām, kuras prot ne 
vien katru pircēju sagaidīt un 
pavadīt ar uzmundrinošu 
smaidu, bet arī pārzina tirgo-
jamo maizi – tās sastāvu, 
garšas īpašības un atbilstošā-
ko izmantošanu. 

Turklāt maizes kioska 
saimnieks regulāri papildina 
un maina savas tirgotavas 
sortimentu, ļaujot saviem uz-
ticamajiem pircējiem izbau-
dīt dažnedažādu maizi un ve-
dot viņus arvien jaunos 
garšas ceļojumos. Kā apņē-
mīgi nosaka M. Dorogojs, uz 
sadarbību ir aicinātas arī jau-
nas un, iespējams, Rīgā pat 
neiepazītas maiznīcas, kas ir 
pārliecinātas par savu pro-
duktu labo garšu un kvalitāti.
Ivars Jakovels ■
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obligāta.

Par sludinājumu un 
paziņojumu saturu atbild to 

iesniedzējs.

Inguna Ose, Sakņu 
paviljona 
vadītāja.
Tirdznie-
cības ap-
grozī-
jums 
Sakņu 
paviljonā 

salīdzinājumā ar 2010. gadu 
ir sarucis. Daudzi iedzīvotāji 
centās ietaupīt transporta iz-
devumus un tādēļ nereti 
svaigus augļus un dārzeņu 
izvēlējās iegādāties piemājas 
veikalos, kur nav tāda sorti-
menta un tik kvalitatīvas 
produkcijas kā tirgū. 

Artūrs Kriškalns, 
Gaļas pa-
viljona 
vadītājs.
Iedzīvo-
tāji pali-
kuši iz-
vēlīgāki. 
Sāk vai-

rāk apmeklēt tirgu, lai būtu 
iespēja izvēlēties svaigāku 
un lētāku gaļu. Arvien bie-
žāk tirgū sastopami ļaudis, 
kuri novērtē individuālas 
iepirkšanās procesu un tir-
gotāju attieksmi, kas atšķi-
rībā no lielveikaliem, ir 
īpaša.

Vineta Kaļeiņikova, 
Zivju pa-
viljona 
vadītāja.
Salīdzi-
not ar 
ekono-
miskās 
krīzes 

sākumu 2009. gadā, tirdz-
niecība ar zivīm ir stabili-
zējusies. Plānojam, ka 
tirdzniecības rādītāji Zivju 
paviljonā šogad saglabāsies 
2011. gada līmenī.

Baiba Laviceviča, 
Vidze-
mes tir-
gus vadī-
tāja.
Pagāju-
šajā gadā 
novēro-
jām ne-

lielu tirdzniecības apgrozī-
juma kritumu, kas tieši 
saistīts ar iedzīvotāju pirkt-
spēju. Novērojām, ka iedzī-
votāji pērk apdomīgāk un 
daudz vairāk rēķina līdzi. 
Ikviens meklē iespējas kā 
iepirkties lētāk.

Jānis Židelis, Piena 
un Gas-
tronomi-
jas pavil-
jona 
vadītājs.
Salīdzi-
not ar ie-
priekšē-

jiem gadiem tirdzniecības 
apjomi ir kritušies. Labāka 
situācija ir svētku laikā. 
Domāju, ka arī turpmākā 
situācija būs cieši saistīta ar 
sociālekonomisko situāciju 
valstī.

Kā vērtējiet tirdzniecību 2011. gadā?

Maizes kiosks

Centrāltirgus Gaļas paviljons – lieliska 
vieta kur iegādāties ne vien gaļu un tās 
izstrādājumus, bet arī – maizi. Tieši tā, jo 
tieši šeit atrodas lieliskais maizes kiosks.

Maizes kiosks 
Centrāltirgus Gaļas 
paviljonā

TIEKAMIES TIrdzIņā!

24.–26. februārī

Prāgas ielā lielajā teltī 
starp Gaļas un Piena paviljonu

no rīta līdz vakaram

Centrāltirgū

Labākie amatnieki, 
mājražotāji un pircēji
laipni lūgti

Lustīga atpūta 

Meteņu garā

Senie rituāli

• Meteņu dziesmas un spēles
• tradicionālas spēles
• Meteņu lielīšanās
• tautas mīklas un rotaļas
• Sveču tīšana
• Galvenā Meteņa rotaļa 

„Meteņa mīzenis” un zelta 
pogu izspēlēšana

24. februārī no 11.00 – 14.00
to vadīs Iveta un Vidvuds Medeņi

METEŅU 

tirdziņšMETEŅU 

tirdziņš
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