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2014. gada 15. augustā Rīgas svētku 
aktivitātes notiks arī Centrāltirgus Nēģu 
laukumā. Laipni aicinām! •

Aicinām interneta lietotājus 
sekot mūsu twitter kontam – 
@R_Centraltirgus, lai uzzinātu par 
aktualitātēm tirgū. Mums jau seko 
2 254 interesentu. •

CENTRĀLTIRGUS 
VĒSTIS

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

Centrāltirgus mājaslapā
www.centraltirgus.lv jau drīzumā video 
ierosmes lieliskām pašu gatavotām 
maltītēm, kā arī lieliskas ekrāntapetes: 
http://www.rct.lv/lv/tavs/ •

VIENĀ
TEIKUMĀ

fotoizstāde

Ģimenes pārtikas paku saņemšanai varēja pieteikties, iesūtot vēstuli ar informāciju par tiem 
gardumiem un ēdieniem, kas katram no bērniem garšo vislabāk, iekļaujot arī savas ģimenes 
sapņu ēdiena recepti. 

„Ģimenes iesūtīja sirsnīgus stāstus un interesantas receptes. Ar šīm vēstulēm ikviens var 
iepazīties Centrāltirgus mājaslapā, tādējādi gūstot apliecinājumu, ka sniegtais atbalsts nav 
vis abstrakts ziedojums, bet gan īsta un ļoti noderīga palīdzība kuplām ģimenēm un stiprām 
mammām, kuras vienas audzina vairākus bērnus,” stāsta RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes 
locekle Tatjana Lukina. 6. lpp

Pilsēta pilsētā
Centrāltirgus sakņu paviljonā   

18.06. – 18.08.2014.

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” 
valdes priekšsēdētājs Anatolijs 
Abramovs  intervijā Centrāltir-
gus vēstīm apstiprina, ka tirgus 
pirmā pusgada rādītāji vieš 
optimismu, stāsta par šī pus-
gada aktualitātēm un nākotnes 
plāniem Centrāltirgus teritoriju 
sakārtošanā. 3. lpp

Centrāltirgus 
pārtikas grozi Rīgas 

daudzbērnu ģimenēm
2014. gada 20. jūnijā pirmās labdarības akcijas „Centrāltirgus pārtikas grozi Rī-

gas daudzbērnu ģimenēm” vairāk kā 10 kilogramus smagās pakas ar Latvijas lauku 
labumiem – lielu rupjmaizes klaipu, Jāņu sieru, gurķiem, tomātiem, kāpostiem, 

sīpollokiem un zemenēm – aizceļoja pie Rīgas daudzbērnu ģimenēm.
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TIRDZNIECĪBA

Strādājam tā,
        lai aizsargātu patērētāju tiesības

2014. gads nemanot jau pusē, sākusies intensīva Latvijas ogu, augļu un dārzeņu 
tirdzniecība. Uz tirdzniecības galdiem jau arī meža veltes sāk vilināt pilsētniekus, 
tāpēc uz sarunu aicinājām Tirdzniecības organizēšanas nodaļas vadītāju Vitāliju 
Litvinu, lai vēstītu par aktualitātēm tirgotājiem un arī pircējiem.

Kas šobrīd ir tie jautājumi, kuru risinā-
šana ir Tirdzniecības organizēšanas nodaļas 
darba kārtībā?

Pašlaik aktīvi strādājam pie tā, lai aizsar-
gātu patērētāju tiesības. Gan Centrāltirgus 
atklātajā teritorijā, gan zemnieku tirgū (nakts 
tirgū) regulāri veicam pasākumus, lai tiktu 
ievēroti tirdzniecības noteikumi. Mums ir 
svarīgi, lai tirgotāji tirgotu labas kvalitātes pre-
ces. Zināms, ka, piemēram, lietainā laikā lie-
lai daļai ogu samazinās realizācijas laiks, taču 
preces uz tirgu tiek vestas lielos apjomos un 
dažkārt tiek realizētas ar paņēmieniem, kas, 
mūsuprāt, nav atbalstāmi. Mūsu uzdevums, 
piesaistot pārtikas kvalitātes uzraudzības in-
stitūcijas, panākt, lai tirgū tiek pārdotas tikai 
kvalitatīvas preces.

Kā tieši norit darbs patērētāju tiesību 
labā?

To panākam dažādi – vai nu aizliedzot tir-
got konkrēto preci, vai pārtraucam tirgotāja 
darbību konkrētajā tirdzniecības vietā. Tiek 
sastādīti pārkāpumu akti, kurus vērtē komisi-
ja. Šogad jau ir bijuši gadījumi, kad pirms ter-
miņa tiek pārtraukti līgumi par tirdzniecības 
vietu nomu un konkrētai juridiskajai perso-
nai tika liegts Centrāltirgū un Vidzemes tirgū 
nomāt tirdzniecības vietas. Ja brīdinājumi un 
līgumsodi nomniekam neliek mainīt rīcību, 
tad esam gatavi izmantot arī šādus drastiskus 
paņēmienus.

Dažkārt pircēji šaubās, vai Centrāltirgus 
administrācijai rūp apkalpošanas kvalitāte.

Neapšaubāmi, RPAS „Rīgas Centrāltirgus” 

argumenti izvēlei katram ir dažādi. Otra lie-
ta – vasaras laikā tirdzniecības vietas atklātajā 
teritorijā Prāgas ielas posmā aizņem sezonas 
augļu, ogu un dārzeņu tirgotāji, novirzot te-
matisko tirdziņu rīkošanu Nēģu laukumā, kur, 
kā zināms, pircēju plūsma ir mazāka.

Centrāltirgus paviljonos manāmas jau-
nas tirdzniecības vietas, turklāt daudz vai-
rāk tiek domāts par noformējumu.

Jā, tirgotāji sāk vairāk pievērst uzmanību 
savas nomātās tirdzniecības vietas vizuālajam 
noformējumam, nodrošinot atpazīstamību tir-
gus apmeklētājiem. Tiek arī ieviesti risinājumi 
pircēju apkalpošanas kvalitātes paaugstināša-
nai. Esošā konkurence motivē tirgotājus rīcī-
bai, kas piesaistītu gan jaunus, gan pastāvīgus 
tirgus apmeklētājus. Gaļas paviljonā ir četri 
šādi labi piemēri: SIA „Ilgezeem” attīsta dzē-
rienu tirdzniecības vietu paralēli tirdzniecībai 
zivju paviljonā. Sabiedriskās ēdināšanas uzņē-
muma SIA „Rekanto” kafejnīca „Perons Nr.1”. 
„Rekanto” ir ilggadējs gaļas paviljona tirdznie-
cības vietas nomnieks, kas tagad turpina dar-
boties jaunā kvalitātē. To novērtē arī ārvalstu 
viesi, kas izmanto iespēju tirgū ko nobaudīt 
no latviešu virtuves un pavērot tirdzniecības 
procesu. Esam saņēmuši informāciju, ka arī 
citi ēdināšanas uzņēmumi domā šajā virzienā. 

kā tirgus pārvaldītājam tas ir ļoti svarīgs as-
pekts. Tiek ieguldīts daudz darba un līdzekļu 
mārketinga un sabiedrības informēšanas ak-
tivitāšu organizēšanā, lai popularizētu iepirk-
šanos tirgū. Tās ieinteresē gan jaunus, gan 
arī Centrāltirgū sen nebijušus pircējus, taču, 
ja viņi sastopas ar sliktu apkalpošanu un tiek 
pievilti, tad mūsu darbs un izlietotie līdzekļi 
ir bijuši veltīgi un to pieļaut mēs nedrīkstam. 
Lielā mērā arī to tirgotāju dēļ, kas strādā godī-
gi un atbildīgi.

Kā vērtējat tirgotāju interesi par tirdznie-
cības vietu nomu šī gada pirmajos sešos mē-
nešos, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem?

Pirmais pusgads šogad bija ļoti īpašs ar sil-
tajiem laika apstākļiem, kādus savā darba lai-
kā šeit ziemā nebiju piedzīvojis – atklātajā te-
ritorijā gan janvārī, gan februārī notika aktīva 
tirdzniecība ar lauksaimniecības produkciju 
un augļiem, jo āra temperatūra to pieļāva.

Šogad vērojama arī jauna tendence – dau-
dzu jaunu tirgus dalībnieku ienākšana. Tas 
varētu būt saistīts ar valsts politiku un vispārē-
jām tendencēm nodarbinātības jomā Latvijā. 
Daudzi ir atgriezušies pie senču zemes apstrā-
des, daļa Valsts ieņēmumu dienestā reģistrē 
saimniecisko darbību un tirgojas ar lauksaim-
niecības produkciju – iepērk produkciju zem-
nieku tirgū, uzliek tai uzcenojumu un realizē 
dienas laikā atklātajā teritorijā.

Zināms, ka pensionāriem, personām ar 
maznodrošinātā statusu, invalīdiem ir no-
teikts speciāls tarifs, lai sekmētu viņu sociā-
lo apstākļu uzlabošanu. Vai cilvēki šo iespē-
ju aktīvi izmanto?

Iepriekšējos gados nomas maksa bija 1 lats 
par tirdzniecības vietas nomu dienā, šogad 
par to ir noteikta nomas maksa 1 eiro. Šogad 
šo iespēju cilvēki izmantojuši mazāk nekā ie-
priekšējos gados. 

Centrāltirgus gadskārtu tradicionālajos 
svētkos organizē tematiskos tirdziņus. Vai 
tirgotājiem un amatniekiem par tiem ir in-
terese?

Situācija nav viennozīmīga, lai spriestu par 
tendencēm. Rudens un pavasara sezonā at-
saucība un interese ir liela gan no tirgotājiem, 
gan pircējiem. Citādi ir vasarā, un tam ir vai-
rāki iemesli – viens no tiem, piemēram, Jāņos 
daudzviet Rīgā norit amatnieku tirdziņi, līdz 
ar to tirgotājiem ir vairāk iespēju izvēlēties un 

Trešais pozitīvais piemērs ir SIA „Ādažu desu 
darbnīca”, kas paplašina savu darbību un gaļas 
paviljonā ir atvērusi otru tirdzniecības vietu. 
Tajā tiek tirgota svaiga Latvijā audzēta cūkga-
ļa un liellopa gaļa, uzņēmuma pašu sagatavoti 
pusfabrikāti. Izveidota arī gaļas sadales telpa, 
kur pircējs var vērot kvalitatīvu svaigas gaļas 
sadales procesu. Turklāt arī šeit padomāts par 
iespēju nobaudīt kafiju un gardas sviestmaizes. 
Sakņu paviljonā jaunu vizuālo tēlu ieguvis SIA 
„OMC&CO” nomātais tirdzniecības stends, 
kurā tiek tirgotas Spānijā ražotas pārtikas pre-
ces. RPAS „Rīgas Centrāltirgus” pozitīvi rau-
gās uz esošo tirgotāju izrādītām iniciatīvām 
savu tirdzniecības vietu darbības uzlabošanai.

Kā vērtējat zemnieku tirgus darbību?
Šogad tirgotāji tajā darbojas aktīvi. Kopu-

mā tarifi ir iepriekšējā gada līmenī.  Vienīgais 
jauninājums – nedaudz paaugstināts tarifs 
tiem tirgotājiem, kuri izvēlas ikdienas apmak-
su – maksāt par tirdzniecības vietu katrā kon-
krētajā dienā. Tas skaidrojams ar administra-
tīvo slogu dokumentu apstrādē.

Kā vērtējat norēķinu centra darbību? Vai 
tas guvis tirgotāju atsaucību?

Norēķinu centrs aktīvi darbojas no 1. jū-
nija. Tirgotāji tur var norēķināties par 3. lpp 

Tirdzniecības organizēšanas nodaļas vadītājs
Vitālijs Litvins
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ATTĪSTĪBA

Anatolijs Abramovs, RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs

Ar optimistisku skatu
   un vērienīgām
                      iecerēm

>> Kā vērtējat tirgus darbu šogad?
Optimistiski. Redzam, ka pieprasījums pēc tirdzniecības vietām ir noturīgs un kāpjošs. Paš-

laik – vasaras vidū – tirdzniecības vietu noslogojums  tirgus atklātajā teritorijā ir aptuveni 90%. 
Priecē arī fakts, ka pēdējos trīs gadus pircēju un tūristu skaits tirgū pieaug.

Kādi šobrīd RCT ir aktuālākie darbi?
Ja 2013. gadā mēs darbojāmies ar mērķi atvērt iespējami vairāk jaunu tirdzniecības vietu 

sakņu paviljonā un zivju paviljonā, tad šogad lielāku uzmanību pievēršam gaļas paviljonam. 
Tur diezgan daudz enerģijas ieguldām sabiedriskās ēdināšanas organizēšanā. 

Šogad sāksim kampaņu tirdzniecības procesa organizēšanai ar saukli „Ja vēlies tirgoties, vis-
pirms veic maksājumu par tirdzniecības vietu.” Lai šo ieceri īstenotu, esam izveidojuši klientu 
apkalpošanas jeb norēķinu centru. Ikvienam tirgotājam, ierodoties tirgū, vispirms ir jāvēršas 
norēķinu centrā, kur var saņemt rēķinu, apmaksāt to, un tad doties uz savu tirdzniecības vietu 
un sākt tirdzniecību. Vēlamies rast indikatorus, kas mainītu tirgošanās un apkalpošanas kultū-
ru, kā arī samazināt ar skaidras naudas iekasēšanu un uzskaiti saistītos riskus.

Ļoti svarīgs apmeklētājiem un tirgotājiem būs projekts par atklātās teritorijas seguma mai-
ņu. Esam iecerējuši mainīt segumu visā Centrāltirgū, sākot ar atklāto teritoriju. Projektēšanas 
darbu konkurss pašlaik ir izsludināts. Šī projekta gaita būs lēnāka, jo vienlaikus ar to esam 
iecerējuši sakārtot arī apakšzemes un virszemes komunikācijas.

Kā veicies ar eiro ieviešanas procesu Eiropas lielākajā tirgū?
Mēs zinājām, ka tas nebūs viegls process, ņemot vērā, ka liela daļa tirgus apmeklētāju ir 

pensionāri. Tāpēc jau pagājušā gada vasarā nevis vienkārši gaidījām šī notikuma iestāšanos, 

ATTĪSTĪBA

bet sākām strādāt ar mūsu apmeklētājiem, tirgotājiem un pārdevējiem. Veicām mērķtiecīgas 
informatīvas aktivitātes publiskajā telpā, skaidrojot, kā sagatavoties pārejai uz eiro. To turpinā-
jām līdz pat gada beigām. Gada nogalē pie mūsu mērķauditorijas vērsāmies ar reklāmas rullīti 
radio, aicinot cilvēkus pēc iespējas ātrāk sākt norēķināties tikai ar eiro, neskatoties uz to, ka vēl 
līdz 14. janvārim varēja lietot arī latus. Sadzīvojām ar pārejas posmu, veiksmīgi to novadījām. 
Bija problēmas ar grāmatvedības sistēmas organizāciju – bija jāveic dažādi pielāgojumi, lai 
varētu nodrošināt uzskaiti divās valūtās. Bija problēmas arī atsevišķiem tirgotājiem ar apgrozī-
jumā pēkšņi nonākušo lielo monētu skaitu. Pirmā saskarsme ar jauno valūtu visiem asociējās 
ar to, ka tā ir smaga tiešā nozīmē. Par to mēs katrs varam pārliecināties arī savos makos. Nu 
būs noslēdzies arī cenu dubultās atspoguļošanas posms un eiro ieviešanu varam uzskatīt par 
pabeigtu.

Ko tirgū varam sagaidīt vēl šogad?
Atbilstoši mūsu vidēja termiņa stratēģijai šogad strādājam pie visu paviljonu tehniskās ek-

spertīzes. Tajā iegūsim salīdzināmu, aktuālu informāciju par katru paviljonu. Tehniskā infor-
mācija kalpos par pamatu detalizētam, pamatotam un izsvērtam katra paviljona rekonstruk-
cijas plānam. 

Vēl šajā gadā esam iecerējuši pabeigt kanālmalas rekonstrukcijas darbus. Tas mums ir ļoti 
svarīgi kanālmalas saimnieciskās efektivitātes celšanai, vizuālā izskata uzlabošanai un kanāl-
malas nostiprināšanai. Vēlamies sakārtot arī mūsu atkritumu savākšanas sistēmu, paredzot, 
ka atbilstoši Eiropas labākajiem pilsētvides sakārtošanas projektiem atkritumu vākšana no-
tiek zem zemes milzīgos polietilēna maisos. Projektēšana ir jāpabeidz līdz novembrim. Tad, 
pamatojoties uz to, veidosim un izsludināsim iepirkumu. 2015. gadā varētu sākt kanālmalas 
pārbūves pirmās kārtas darbus. •

>> tirdzniecības vietu nomu, arī noformēt 
un saņemt rēķinus par tirdzniecības vietām 
ar ikdienas apmaksu. Tur ir arī jaunievedums 
– nomnieki par tirdzniecības vietas nomu 
var norēķināties ar maksājumu karti. Arvien 
vairāk cilvēku šo pakalpojumu izmanto. 

Kādreiz šīs darbības tika veiktas adminis-
trācijas ēkas 2. stāvā, vai šo funkciju veica 
pārraugi. Pašlaik tirgotājiem, īpaši vecāka 
gada gājuma cilvēkiem, ir atvieglota piekļu-
ve šiem pakalpojumiem, turklāt pārraugi var 
vairāk laika veltīt tirdzniecības noteikumu 
ievērošanas kontrolei. Rēķinu sagatavošana 
un norēķini notiek norēķinu centrā piena 
paviljonā.

Ko vēl vēlaties pavēstīt tirgotājiem? 
Vēlētos, lai tirgotāji, kuri nomā vairākas 

tirdzniecības vietas un ir darba devēji pārde-
vējiem, vairāk skaidrotu tirdzniecības notei-
kumus un pievērstu uzmanību apkalpošanas 
kvalitātei. Centrāltirgus atbildīgo struktūr-
vienību darbinieki arī turpmāk veiks stingru 
tirdzniecības noteikumu ievērošanas kontroli. 
Tirgotājam jāsaprot, ka nomājot tirdzniecības 
vietu, viņš uzņemas atbildību par tirdzniecī-
bas noteikumu ievērošanu tajā. RPAS „Rīgas 

Centrāltirgus” ir svarīgi, lai šeit tirdzniecības 
vietas nomātu tirgotāji, kuri patiešām vēlas 
strādāt un dara to kvalitatīvi. Tikai tādā veidā 
var piesaistīt jaunus pircējus, kuri, būs apmie-
rināti, aizejot no tirgus. 

Nereti arī pircēji iesaistās: kādu infor-
māciju pircējiem būtu jāsniedz, lai tā būtu 
jums noderīga tirdzniecības kvalitātes vei-
cināšanā?

Tirgotāju tirgū ir patiešām daudz un, ja ir 
kāda konkrēta sūdzība – jo ātrāk mēs to sa-
ņemam, jo ātrāk tā tiks izskatīta. Taču ir viena 
būtiska lieta – iesniegtajai informācijai ir jābūt 
precīzai. Saņemot vispārīgus pārdevēju rak-
sturojumus, veikt tālākas darbības ir apgrūti-
noši. Centrāltirgū katrai tirdzniecības vietai ir 
unikāls identifikācijas numurs, ko pircējam, 
sniedzot informāciju, vajadzētu norādīt. Ar šo 
numuru pietiek, lai identificētu konkrēto tir-
gotāju, kam tirdzniecības vieta ir iznomāta, un 
Tirdzniecības organizēšanas nodaļas vai Kon-
troles daļas darbinieki veiks tālākas darbības. •
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IEPĒRKAS CENTRĀLTIRGŪ

  GATAVOŠANA –
    sirdslieta un dzīvesveids

Zināms, ka esi radoša personība; kā kļuvi par šefpavāru?
Kaut arī gatavošana man vienmēr ir bijis tāds kā padziļināts hobijs, tagad droši varu teikt, ka 

tā ir mana sirdslieta un dzīvesveids. Profesionālā līmenī ar to nodarbojos tikai ceturto gadu, bet 
tā kā nevienu brīdi neesmu apstājies – ar intensīvu darbu un praksi esmu spēris lielus soļus, lai 
kļūtu par to, kas esmu. Iepriekšējos 10 gadus un arī mazliet joprojām esmu DJ un producents. 
Lielākais sasniegums, ar ko lepojos, ir manis radītā mūzika 2010. gada Expo Šanhajā Aerodium 
paviljonam, kas pārstāvēja Latviju. 

Taču, runājot par Innocent cafe, zvaigznes nostājās tā, ka pa garu un mācību pilnu ceļu nonā-
cu līdz šejienei. Sākuma kā pavārs, bet tagad jau šefpavārs. Pateicoties manai lieliskajai pavāru 
komandai un šeit valdošajai nepiespiestajai atmosfērai, varam radīt patiešām brīnumainas lie-
tas. Un tas ir fantastiski!

Tiem, kas nezina – kāpēc ir vērts iegriezties Innocent cafe?
Innocent cafe var lepoties ar lielisko ILLY kafiju un brunch aizsākšanu Latvijā. Tas ir mūsu 

rokraksts un lepnums. Jaunums, kas noteikti jāpagaršo, ir Innocent cafe latviskā un sezonālā 
vasaras ‘a la karte’  otrdienās, trešdienās un sestdienās no 19.00 līdz 23.00. Šī piedāvājuma pa-
gatavošanā liela daļa izmantoto produktu nāk tieši no Centrāltirgus un vietējiem zemniekiem. 

„Innocent cafe” šefpavārs Arturs Orenīts nereti ir sastopams Rīgas 
Centrāltirgū, turklāt šīs lieliskās sadarbības rezultātā ir radīta iedvesmojošu 
video sižetu sērija, kas mudina ikvienu uz radošu maltīšu gatavošanu mājās 
un ģimenes lokā. 

Elina @e_praulina/15. jūnijs  
„Es mīlu vasaru un @R_Centraltirgus 
#pirmāsgailenes”

Jevgenija S @JS_lv/8. jūnijs   
„Tik daudz visa @R_Centraltirgus! Mērķis nopirkt 
zemenes ievārījumam ir izpildīts!”

Lindas Virtuve @LindasVirtuve/31. maijs  
„@R_Centraltirgus šodien atkal iepriecina – 
vietējie cukurzirņi, sviesta pupiņas un kumelītes!”

Sandra Biseniece @wazsabi/29. maijs  
„Kopš zivju un sakņu paviljona ļoti patīk
@R_Centraltirgus. Patīk vārdu tāfelītes, patīk 
gaismas stendos. Vēl jāsapucē piena paviljons!”

PAR
MUMS
RUNĀ

IngA @IngaPsone/23. maijs  
„Šogad pirmais kilograms pēc zemenēm 
garšojošas un smaržojošas zemenes nolocītas. 
Ņammma. Iekš @R_Centraltirgus spēj tik 
izvēlēties! :)”

Bon Appetit.lv @bonappetit_lv/19. maijs  
„Uzbeku maize iekš @R_Centraltirgus lielisks 
paraugs mūsu maizniekiem. Izdoma – milti – 
ūdens un cilvēki rindās stāv” 

Bon Appetit.lv @bonappetit_lv/15. maijs  
„@IlguciemaKvass bodīte ir viens pamatīgs 
iemesls, esot @R_Centraltirgus apmeklēt arī zivju 
paviljonu. Gardi bija! :)” •

Ar ko tev asociējas Centrāltirgus?
Tā ir iespēja izgaršot un izvēlēties.

Kādas ir tavas pirmās atmiņas par Rīgas Centrāltirgu?
Pirmās spilgtās atmiņas ir no deviņdesmito gadu vidus, kad tramvaja pieturā pretī paviljo-

niem varēja nopirkt papagaiļus, suņus, kaķus, kāmīšus un citus dzīvniekus. Tēvs man nopirka 
manis izvēlētu baltu peli ar spilgti sarkanām acīm, no kuras man tomēr bija bail. Vēl tas laiks 
saistās ar arbūzu pirkšanu, kvasu no lielās cisternas pie gaļas paviljona un spēcīgu zivju smaržu. 

Cik bieži tagad iegriezies Centrāltirgū? Ko šeit parasti iegādājies?
Tirgū iepērkos vairākas reizes nedēļā. Parasti pērku kūpinātas zivis, žāvētu gaļu, svaigos sie-

rus, dažādus marinējumus, gruzīnu lavašu, kvasu, garšvielas, sezonālus dārzeņus. Piemēram, 
pašlaik – jaunās bietes, gailenes, lakšus, zaļos zirnīšus un tā varētu turpināt.

Vai tev ir savi tirgotāji, pie kuriem iepērcies regulāri?
Daži ir gan. Zentas marinējumi sakņu paviljonā, ir arī savas vietas, kur pērku zivis un gaļu.

Kurš no pasaules tirgiem uz tevi atstājis paliekošu iespaidu? Kas tajā bija unikāls?
Tas viennozīmīgi ir tirgus Atēnās ostas rajonā, kur visi tirgotāji reklamē savu preci ar ruporiem. 
Ļoti patīk tirgus Barselonā, kur iespējams nogaršot dažādus Vidusjūras labumus, ko pavāri 

pagatavo acu priekšā, kamēr sēdi pie letes, gaidot pasūtīto.

Kas tev patīk tirgū atšķirībā no lielveikaliem un vairumtirdzniecības bāzēm?
Ļoti patīk process, tirgus kņada un smarža. Iepirkšanās te ir personiskāka, līdz ar to arī gan-

darījums lielāks – gan par iegūtajiem kvalitatīvajiem produktiem, gan arī par uzticēšanos, kas 
laika gaitā veidojas starp tirgotāju un pircēju.

Vai produktu kvalitātes ziņā tirgū pirktais atšķiras no lielveikala piedāvājuma?
Te produktu daudzveidība un kvalitātes amplitūda ir ļoti plaša: vienam zemenes ir skābas, 

citam sulīgas un saldas, vienam ne tik gatavas, citam gatavākas. Un kā smaržo lauku tomāti un 
dilles! Lielveikalā nav viens un tas pats produkts daudzās variācijās, kā tas ir tirgū. Nepiecieša-
ma tikai vērīga acs un pacietība. Ar laiku arī izveidojas savas vietas, kur iepērcies un iepazīsties 
ar pārdevējiem, kuri palīdz atrast meklēto. 

Kuri ir tavi šīs vasaras TOP 3 produkti no Rīgas Centrāltirgus?
Gailenes. Sviesta pupiņas. Un lauku tomāti! •
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Daudzveidīga, kontrastiem pilna, emo-
cijām pārbagāta un dabas un sabiedrības li-
kumiem pakļāvīga ir tirgus dzīve – savā teri-
torijā, savā karaļvalstī. Izstāde Centrāltirgus 
sakņu paviljonā būs apskatāma līdz 2014. 
gada 18. augustam. Visi laipni aicināti!

Izstādes atklāšana radošā gaisotnē notika 
18. jūnija pēcpusdienā, pulcējot ne mazums 
interesentu. Par gardo izstādes atklāšanas 
mielastu parūpējās Centrāltirgus tirgotāji. 
Sirsnīgs paldies Guntim Klūgam par salda-
jām zemenēm, „Ievas Sieram” par aromātisko 
sieru un Spānijas preču veikaliņam, personīgi 
Osmany Caceres Bello – par gardo vīnu un 
lieliskajām uzkodām. • 

JAUNUMI
FOT OIZSTĀDE „Pilsēta pilsētā”

„Šogad – jau otro gadu pēc kārtas – Rīgas 
Centrāltirgus īsteno projektu, kurā fotogrāfi 
pauž savu redzējumu uz norisēm Centrāltir-
gū, tirgus vietu Rīgas pilsētvidē un pilsētas 
vēsturē,” stāsta RPAS „Rīgas Centrāltirgus” 
Mārketinga un komunikācijas daļas vadītājs 
Oskars Balodis. 

Kā fotoizstādes atklāšanā teica Starptau-
tiskās Mākslas asociācijas Latvijas Nacionālās 
komitejas vadītājs Jānis Spalviņš: „Tirgus ir kul-
tūras sastāvdaļa!” O.Balodis stāsta, ka tam no-
teikti var piekrist, tāpēc visa gada garumā tiek 
meklēti dažādi veidi, kā Centrāltirgū iepirk-
šanās procesu apvienot ar tautas tradicionālo 
svētku svinēšanu, mākslas un kultūras aktivitā-
tēm – un fotoizstāde ir viens no ļoti veiksmī-
giem projektiem, kas gūst gan vietējo apmeklē-
tāju, gan arī ārvalstu viesu plašu atzinību.

No daudzu gadu gaitā krātajiem Rīgas Centrāltirgus apmeklētāju iespaidiem 
apstiprinājusies tēze – Centrāltirgus ir pilsēta pilsētā. Tirgum ir savs ritms, savi 

pastāvīgie iemītnieki, regulārie apmeklētāji un viesi, kuri katrs sava mērķa vadīti 
nonākuši līdz Centrāltirgum. 

Kafejnīca „Perons Nr.1”
  Jāņa Saukas
„Ādažu desu darbnīca”

JAUNAS TIRDZNIECĪBAS VIETAS GAĻAS PAVILJONĀ

Gaļas paviljonā atvērta jau otrā 
tirdzniecības vieta. Šeit tirgo 
Latvijā audzētu svaigu cūkgaļu un 
liellopa gaļu, kā arī pusfabrikātus 
(kupātus). Te var iegādāties arī 
kafiju un gardas sviestmaizes ar 
bagātīgu pildījumu.

Kafejnīca, kas darbu turpina jaunā 
kvalitātē, radot iespēju ieturēt 

brokastis un pusdienas, vienlaikus 
nesteidzīgi vērojot tirgošanās 

procesu.

Izstāde Centrāltirgus sakņu 
paviljonā būs apskatāma līdz 

2014. gada 18. augustam.
Visi laipni aicināti!

Fotoizstāde „Pilsēta pilsētā” piedāvā trīs 
Latvijas fotogrāfu redzējumu un rakursus, 
kuri – citam aiz pieraduma, citam aiz steigas 
– ikdienā paliek nepamanīti. Fotogrāfijas liek 
domāt par to, cik daudz nepamanītā un neuz-
zinātā ir ikdienas rūpju aizsegā.

Reiņa Hofmaņa fotogrāfiju sēriju izstādē 
„Pilsēta pilsētā” veido tirgū sastapto cilvēku 
portreti  un tirgus vidi raksturojošas detaļas. 
Tirgū atrastie rakursi vizualizē izpratni par 
tīkamu telpas apdzīvošanu un tās daudzveidī-
gajām pārveides iespējām.   

Rīgas Centrāltirgus ir neatņemama Rīgas 
silueta sastāvdaļa, un ļoti piesaistoša galveno-
kārt ar to, ka funkcionē pati par sevi, noteiktā 
teritorijā gadu gaitā apvienojot dzīvesstāstus, 
ikdienu un svētkus, laikmetu nospiedumus. 

Jāņa Saliņa fotogrāfiju sērijā izceltas fotog-
rāfijas izteiksmes formu daudzveidīgās iespē-
jas, akcentējot vēsturisko elpu un pilsētvides 
arhitektonisko ansambli.

Savu fotogrāfiju sēriju izstādē „Pilsēta pil-
sētā” Māris Morkāns nosaucis visai asprā-
tīgi: „Re, kādi frukti!” Viņa mērķis – parādīt 
gan vienkāršu, gan arī sabiedrībā zināmu 
cilvēku ikdienas dzīvi, attiecības ar apkārtē-
jo realitāti, īpaši akcentējot noskaņojumu un 
emocionālo fonu. Notvert emocijas – tā ir 
galvenā Māra Morkāna fotografēšanas stila 
iezīme. Centrāltirgus saistās ar cilvēku pūli, 
bet tajā izceļas pārdevēju un pircēju perso-
nības. Māris Morkāns vēlējies fiksēt tā brīža 
emocijas attiecībā pret kopējo tirgus noskaņu, 
parādot, ka Centrāltirgus – tas ir mūsu valsts 
miniatūrs modelis.

Mārketinga un komunikācijas daļas vadītājs 
Oskars Balodis

Fotogrāfi M.Morkāns (no kreisās) un J.Saliņš 
izstādes atklāšanā.
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pat ar viņu palīdzību tiek ceptas karbonādes.
Jūsu jautājumu – par sapņu ēdiena recepti 

– uzdevu dēlam Markusam un viņš atbildē-
ja: „Sapņu ēdiens ir viss, ko mamma garšīgi 
pagatavo! 

Mūsu ģimene ir viena no Rīgas daudzbēr-
nu ģimenēm. Ģimenē esam četri bērni – brā-
ļi Markuss (8gadi) un Aivars (10gadi), māsa 
Madara (6gadi) un mazākā māsiņa Milāna 
(viens gadiņš).

Ikdienā mums, bērniem, ļoti gribētos 
saldumus un našķus, jo mamma mums reti 
tos nopērk. Mēs priecātos arī par ikdienišķu 
ēdienu receptēm, par kurām sapņojam. Mar-
kusam ļoti garšo „Dārzeņu sacepums ar olu”. 
Aivars sapņo par garšīgiem „Kartupeļiem ar 
maltas gaļas mērci”. Madarai garšo „Mannā 
biezputra”, bet būtu ļoti priecīga par „Buber-
tu”. Lai pagatavotu bubertu, vajag daudz olu. 
Milāna labprāt ēstu „Kartupeļu biezputru ar 
sviestu”. Ļoti ņammīgi ir „Debesmannā ar 
pienu”. •

>> 31. maijā Rīgas Centrāltirgū notika Starp-
tautiskajai Bērnu aizsardzības dienai veltīts 
labdarības koncerts Nēģu laukumā, kuru va-
dīja atraktīvais mūziķis un izklaides šovu da-
lībnieks Roberto. Labdarības pasākuma laikā 
tika saziedoti līdzekļi 735 eiro apmērā, ko vei-
do gan koncerta apmeklētāju ziedojumi, gan 
koncerta vadītāju un dalībnieku honorāri, jo 
viņi atlīdzību par savu darbu un uzstāšanos 
ziedoja labdarības mērķu atbalstam.

„Labdarības akcijā radām iespēju atbalstīt 
12 Rīgas daudzbērnu ģimenes, kuras vasarā 
reizi mēnesī saņems Latvijas zemnieku lauku 
labumu paku. Mēs guvām patiesu prieku, sa-

Mēs ģimenē pavisam 
esam 10 bērni – brāļi un 
māsas. Trīs brāļi un trīs mā-
sas jau ir pilngadīgi un dzīvo no 
ģimenes atsevišķi. Patreiz ģimenē esam jaunā-
kie: Frederiks – 16 gadi, Dženifera – 15 gadi, 
Šarlote – 12 gadi un Deivids – 10 gadi. 

Mūsu vecākiem nav tik daudz naudiņas, 
lai mums bieži pirktu saldumus un tomēr 
mamma cenšas kaut ko izdomāt, lai mūs – 
bērnus – palutinātu. Mamma bieži cep da-
žādus pīrādziņus ar dažādiem pildījumiem. 
Mums visiem ļoti garšo dārzeņi un augļi, kuri 
audzēti Latvijā. 

Mums visiem ģimenē garšo kartupeļi – vārī-
ti, cepti un īpaši garšīgi, kad uz kartupeļiem uz-
bērtas smalki sagrieztas dilles. Ļoti garšo sakņu 
zupas un sautējumi, visa veida dārzeņu salāti 
(gurķi, tomāti, bietes un zaļumi – lociņi, dilles 
un pētersīļi). „Kabaču pankūkas” un „Biezpie-
na pankūkas” mēs labprāt ēdam ar sviestu un 
pienu. Diemžēl mūsu ģimene nevar atļauties 
gaļas ēdienus, tāpēc mūsu sapņu ēdiens „ŠAŠ-
LIKS – SĪPOLU UN PAPRIKAS MARINĀDĒ”.

Sakot zemniekiem lielu paldies par viņu 
sūro un grūto darbu, lai mēs varētu baudīt 
viņu darba augļus, būsim ļoti, ļoti pateicīgi 
par Latvijas zemnieku sarūpēto pārtikas gro-
zu mūsu kuplajai ģimenei. 

Mūsu ģimene ir par Latvijā audzētiem dār-
zeņiem un augļiem!

                  Centrāltirgus
PĀRTIKAS GROZI
          Rīgas daudzbērnu ģimenēm

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle 
Tatjana Lukina

Vairāk ģimeņu 
stāstu un iesūtīto 

recepšu meklējiet šeit: 

Raksta jums 6 jauku rīdzinieku mamma 
Inese Caunīte. Draugi deva ziņu, ka kāds Lat-
vijā izrādot interesi par daudzbērnu ģimenēm 
ne tikai vārdos, bet arī darbos.

Draugu ģimenes neizturēja, aizmuka uz 
ārzemēm ar saviem bērniem. Mūsu ģimene 
palika šeit, jo ļoti gribējās, lai bērni izaugtu 
par latviešiem. Bērni nodarbojas ar folkloru, 
spēlē kokles, flautas, vijoles.

Četri bērni jau otro gadu nodarbojas ar 
teikvando un lielās meitas jau iekrājušas me-
daļas Latvijas un starptautiskajos čempionā-
tos. Bērniem kļūst arvien biezākas mapītes 
ar diplomiem par piedalīšanos konkursos un 
izstādēs. Tā, ka esam visai darbīga ģimene da-
žādās radošajās jomās.

Pilsētniekiem uz Rīgas bruģa ir trūcīga iz-
tikšana, ja nevar atļauties izaudzēt savu kar-

tupelīti. Bet mums tik ļoti patīk 
kārtīgs lauku piens un īsta rupj-
maize ar medu. Ja vēl regulāri 
varētu atļauties kārtīgu sviestu, 
tad jau dzīve šķistu stipri labā-
ka. Un kas var būt labāks par 
īstu smaržīgu lauku tomātu un 
labu gaļu? Tās vēlmes mums ir 

tādas vienkāršas – paēst kārtī-
gu ēdienu bez Eiropas pulverīšu 

piedevām.

Uz doto brīdi esmu 100% mamma, jo 
atrodos bērnu kopšanas atvaļinājumā ma-

zākajam dēliņam Robertam. Pavisam man ir 
trīs bērni – Markuss (5,2 gadi), Adele (2,6 gadi) 
un Roberts (11mēneši). Būšu godīga un teikšu, 
ka ar trim bērniem mana, kā mammas, dzīve 
nav nekāda medus maize. Ir gadījies sevi pie-
ķert pie domas, ka visu tūliņ metīšu pie malas 
un ielīdīšu gultā zem spilveniem izraudāties. 
Šķiet – tas būtu tik vienkārši, bet nē – manu 
bērnu smiekli, čalas arī tie paši strīdi mani tā 
uzlādē, ka vēlme paslēpties kaut kur izčib gaisā!

Vislabāk jūtos tad, kad gatavoju ēst! Die-
vam esmu pateicīga par to, ka mani bērni nav 
izlaisti un ēd to, ko mamma pagatavo. Mūsu 
ģimenes mīļākais ēdiens  ir atkarīgs no gada-
laika, nereti arī – laika apstākļiem aiz loga! 
Topā mums ir žāvējumi un malta gaļa, no ku-
ras kopā ar mazajiem gatavoju kotletes. Viņi 
taisa bumbiņas, es cepu.

Markuss un Adele man  ik dienas palīdz 
virtuvē, īpaši vasarā, kad salātiņus jāgriež. Tā-

ņemot atlaides no zemniekiem, kas tādējādi 
dod savu ieguldījumu labdarības akcijā. Īpašs 
paldies zemniekam Vilnim Rozem no Iecavas, 
kas puķkāpostus, kāpostgalvas un sīpollokus 
ģimenēm uzdāvināja, neprasot par tiem sa-
maksu. Taču milzīgais gandarījums, ko gu-
vām, redzot priecīgās ģimenes saņemam lauku 
labumus, ir neatsverams enerģijas lādiņš turp-
mākiem labiem darbiem,” uzsver T. Lukina.

Ģimenes bija patīkami pārsteigtas, ka lau-
ku labumu bija pilna kaste, ko vienam pat 
grūti panest. Bērni īpaši jūsmoja par zeme-
nēm un labdarības koncerta apmeklētāju sa-
ziedotajām rotaļlietām, savukārt vecāki bija 

priecīgi, ka Jāņu laika mielasts ģimenē būs 
bagātīgāks un galvu varēs lauzīt vien par to, 
ko no tā visa pagatavot. 

Rīgas Centrāltirgus dāvinātos augļus un 
dārzeņus, kā arī citus Latvijas lauku un ra-
žotāju labumus šajā vasarā saņems Bisteru 
ģimene, Prūšu ģimene, Ineses Dukaļskas 
ģimene, Jeļenas Marmenes ģimene, Sanitas 
Konošonokas ģimene, Bērziņu ģimene, Cau-
nīšu ģimene, Ašu ģimene, Jūlijas Astašovas 
ģimene, Kristīnas Jākobsones ģimene, Kristī-
nes Jeļisejevas ģimene un Māras Kenigsvaldes 
ģimene. •



Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.JŪLIJS 2014 #8   CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS

7

RECEPTE

Zefīriņi ar dzērvenēm vai cepumiem

Havjera pankūkas

Sāļās maizītes

Kuģīši Mārītes

1 olas baltums 
115 g cukura 
5 g želatīna 
15 g dabīgas ābolu sulas 
40 g ūdens 
2 g citrona sulas

1 baltmaizes šķēle 
3 g sviesta 
Salātlapiņa 
Svaigs gurķis
10 g auksti kūpināta 
cūkgaļas šķiņķa

1 kg miltu
2 paciņas sviesta
2 l piena
nepilna tējkarote sāls
4 lielas  ēdamkarotes brūnā 
cukura
4 olas 1 pilngraudu maizes šķēle

Salātlapiņa
Sviests 
10 g Holandes siera
Ķirštomāts 
3 g majonēzes 
Melnā olīva

PAGATAVOŠANA:
Želatīnu uzbriedina ābolu sulā. No ūdens un cukura uz 

mazas liesmas vāra sīrupu apmēram 5 minūtes. Olas bal-
tumu sakuļ stingrās putās. Ūdens peldē izkausē želatīnu 
(nevāra). Tad sakultajam olbaltumam pielej karstu sīrupu, 
nepārtraukti maisot, un siltu izkausētu želatīnu, viendabīgi 
sakuļ. Uz cepamā papīra liek nelielus pikucīšus (var izman-
tot konditorejas maisiņus un izspiest rozītes). Ir dažādi va-
rianti, ar ko zefīriņus papildināt:

1)viducītī ieliek dzērveņu ogu, atstāj uz nakti istabas tem-
peratūrā, lai sastingst;

2)sastingušus zefīriņus apvārta sadrupinātos cepumos.

PAGATAVOŠANA:
Baltmaizes šķēlīti sagriež 2 trij-

stūrīšos, apsmērē ar sviestu, var 
nedaudz krāsnī apcept. Virsū liek 
salātlapiņu, svaiga gurķa ripiņu 
un šķiņķa šķēlīti, uzdurot uz zobu 
bakstāmā kociņa vertikāli kā buru.

PAGATAVOŠANA:
Sviestu izkausē, miltus sajauc ar pie-

nu, pievieno pārējās sastāvdaļas, rūpīgi 
samaisa un cep pankūkas.

Pasniedz ar biezpienu, grieķu jogur-
tu, svaigo sieru, ievārījumu, iebiezināto 
pienu vai svaigām ogām.

PAGATAVOŠANA:
No pilngraudu maizītes šķēles izspiež apaļu 

formu (to var darīt ar glāzi). Apsmērē ar svies-
tu, virsū kārto salātlapiņu, siera šķēlīti un pusīti 
ķirštomāta. Olīvu pārgriež uz pusēm un pieliek 
pie tomātiņa. Konditorejas maisiņā ieliek ma-
jonēzi, izgriež maisiņam mazu caurumiņu un 
sazīmē mārītei punktiņus. 

Šogad ierasts, ka Rīgas Centrāltirgus pasākumos šefpavāru meistardarbnīcās ir 
iespēja uzzināt gatavošanas padomus, iemācīties atraktīvi pasniegt ēdienu un, 

protams, arī nodegustēt!
Šajā numurā iepazīstieties ar „Hotel Avalon” šefpavāres Daces Gribustes 

zefīriņiem un uzmanību piesaistošajām maizītēm, kas noformētas tā, lai īpaši 
garšotu bērniem, kā arī restorāna „Monhe Negro” šefpavāra Havjera Garsijas 

pankūku  mīklu noslēpumu. Visi, kuri apmeklēja sakņu paviljonā raidījuma 
„Garšīgi dzīvojam” studijas virtuvi un nobaudīja pankūkas, atzina – tās 

patiešām ir gardas! 

Smelieties idejas un ģimenes lokā gatavojiet lielisku maltīti no Rīgas 
Centrāltirgus labumiem!

Pērc Rīgas Centrāltirgū – gatavo mājās!

                Šefpavāru padomi
        lieliskam vasaras
                      launagam
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1. Mākslas dienu radošajās darbnīcās top košas iepirkumu somas. 
17. maijs.
2. Lieldienu zaķis ar bērniem aplūko radiniekus aplokā Nēģu laukumā. 
18. aprīlis.
3. Centrāltirgū Jāņu zāļu piedāvājums kā vienmēr – ļoti daudzveidīgs. 
21. jūnijs.
4. Pirmās Latvijas zemenes šogad uz tirdzniecības galdiem kārtojās 
14. maijā.
5. RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle Tatjana Lukina un Roberto 
apsveic radošo darbu konkursa uzvarētājus. 31. maijs.
6. Mazās dziedātājas priecē labdarības koncerta apmeklētājus. 31. maijs.
7. Raidījuma „Garšīgi dzīvojam” virtuvē apmeklētāji iesniedz savas 
receptes Centrāltirgus gardēžu klubā. 18. aprīlis.

CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS
Izdevējs RPAS „Rīgas Centrāltirgus”
Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

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. 
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8. Jāņa meita Jogita Pūpola ar savu smaidu 
cenšas kliedēt lietus mākoņus virs Nēģu 
laukuma. 21. jūnijs.
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