
Kā vērtējiet tirgus darbī-
bu pirmajā pusgadā sa-
līdzinājumā ar pagājušo 
gadu šajā laikā?

Uzskatu, ka pirmais pus-
gads tirgum ir bijis veiksmīgs. 
Ja raugāmies uz finansiālajiem 
radītājiem, tad šogad apgrozī-
jums salīdzinājumā ar pagāju-
šo gadu ir audzis par 7 – 
10%. Atšķirībā no pagājuša 
gada, kad strādājām, lai uzkrā-
tu līdzekļus infrastruktūras at-

tīstībai un uzsāktu lielākus 
projektus, jau pirmajā pusgadā 
esam šos projektus sākuši rea-
lizēt. Tās ir aktivitātes ko var 
pamanīt gan tirgotāji, gan arī 
pircēji, kuri ikdienā ir Centrāl-
tirgū. 

Ja runājam par konkrētām 
lietām, tad no Autoostas puses 
ienākot Centrāltirgū, redzam 
jaunās tirgotāju nojumes. Ko-
pumā šogad esam pasūtījuši 
50 šādas nojumes. Savukārt, 

no iepriekšējām tirdzniecības 
nojumēm izveidojām jaunas 
tirdzniecības vietas gar Cen-
trāltirgus Gaļas paviljonu, kā 
arī daļu nogādājām uz Vidze-
mes tirgu. 

Esam iesākuši arī lielāku 
projektu – pārejas rekonstruk-
ciju starp Zivju un Sakņu pa-
viljonu. Tā izbūve tiks pabeig-
ta līdz oktobrim. Tā kā esam 
sākuši paši apsaimniekot Zivju 
paviljonu un strādāt ar tā 

nomniekiem, tad diezgan lielu 
investīciju apjomu esam pare-
dzējuši tieši šim paviljonam. 
Jau pašlaik Zivju paviljonā 
esam ierīkojuši ugunsdrošības 
signalizāciju, kā arī uzsākuši 
elektrotehniskos darbus, kā re-
zultātā izveidosim Centrāltirgū 
modernāko elektroenerģijas 
uzskaites sistēmu, kas attālinā-
ti datorā uzskaitīs katra nom-
nieka patērēto elektroenerģiju. 
Mēs uzreiz varēsim novērot 
un analizēt elektroenerģijas 
patēriņu, fiksējot kritiskās vie-
tas un nekavējoties tās novēr-
šot. Paskatīsimies rezultātu un 
plānosim šādus uzlabojumus 
arī citās vietās, it īpaši tirgus 
pagrabos, kur elektroinstalāci-
ja ir pietiekami novecojusi. 

Šogad uz Centrāltirgu 
pārcēlušies Nakts tirgus 
tirgotāji, kā arī Lauksaim-
nieku organizāciju sadarbī-
bas padome (LOSP) iekār-
tojusi savu tirdziņu. Kā 
Centrāltirgū veicas jaun-
pienācējiem?

Tas mums ir jauns izaici-
nājums. Februārī Centrāltir-
gum pie sevis bija jāuzņem 

zemnieku nakts tirdziņš uz 
Gaiziņa, Spīķeru un Pūpolu 
ielas. Šobrīd redzam, cik nakts 
tirgus ir liela lauksaimniecis-
kās ražošanas sastāvdaļa, tās 
beigu posms – realizācija. Ta-
gad sākam saprast, cik šis tir-
gus ir svarīgs mūsu zemnie-
kiem, tirgotājiem un pircējiem. 
Tas ir tāpēc, ka šeit iespējams 
ātri un pašiem pirmajiem iegā-
dāties svaigu produkciju tieši 
no ražotāja un pārdot to tirgū. 
Šīs ielas, kur mēs esam izvie-
tojuši šos tirgotājus, nav pēdē-
jais mūsu redzējums un zem-
nieku nakts tirgus attīstība. 
Līdz septembrim tiks pabeig-
tas jaunas noliktavas pārtikas 
preču uzglabāšanai. Šim mēr-
ķim esam atvēlējuši daļu rūp-
niecības preču tirgus. Tur būs 
27 jaunas noliktavas un 1300 
m2 plašā teritorija darbosies 
kā zemnieku tirgus visu dien-
nakti. 

Kas attiecas uz LOSP, es-
mu gandarīts, ka esam uzsāku-
ši sadarbību ar šo organizāciju, 
kas apvieno un kooperē lauk-
saimniekus. Uzskatu, ka tieši 
lauksaimnieki un zemnieki ir 

tirgus kolorīta uzturētāji. Tieši 
tāpēc ir svarīgi, lai pircējs zinā-
tu, ka tirgū ir vietas, kur ir tikai 
un vienīgi Latvijā ražotā pro-
dukcija. Kad mēs kopā ar zem-
kopības ministri Laimdotu 
Straujumu un LOSP vadību at-
klājām šo tirdziņu, es sacīju, ka 
jaunpienācējiem nebūs viegli 
tirgū iekārtoties un iestrādāties. 
Savukārt, ja kritiskais punkts 
3 – 6 mēnešu garumā tiks pār-
varēts, vieta attīstīsies. Ikdienā 
ejot garām LOSP tirdziņam es 
redzu, ka tur ir rinda pie zeme-
nēm, tomātiem, gurķiem, kā-
postiem un burkāniem, kā arī 
citiem produktiem. Tā kā ar 
optimismu raugos nākotnē un 
domāju, ka šis tirgus attīstīsies. 
Zemnieki ir atraduši un atradīs 
arvien jaunus pircējus Centrāl-
tirgū.

Vai kādi darbi iecerēti 
arī tradīcijām bagātākajā 
Rīgas tirgošanās placī – 
Vidzemes tirgū?

Jā. Vidzemes tirgus sakār-
tošana ir dienas kārtībā, jo tā 
ir aktuāla tirdzniecības vieta 
un vide. Esam tirgu izvērtēju-
ši arī saimnieciski. Šobrīd tas 
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Pirmais pusgads tirgum 
ir bijis veiksmīgs

Noslēdzot 2012. gada pirmo pusi, uz sarunu par tirgus 
līdzšinējo attīstību un turpmāk iecerēto aicinājām Rīgas 
pašvaldības akciju sabiedrības «Rīgas Centrāltirgus» 

valdes priekšsēdētāju Anatoliju 
Abramovu, kurš pirmo reizi runāja 
par ne vienu vien interesantu tirgus 
attīstības projektu. Šajā laikraksta 
numurā piedāvājam intervijas pirmo 
daļu, bet publikāciju noslēgsim 
«Centrāltirgus Vēstis»  augusta 
numurā.

Katra patērētā elektrības 
kilovatstunda rada gandrīz 
830 gramus oglekļa dioksīda, 
kas savukārt veicina globālo 
sasilšanu un tā ietekmē notie-
košās klimata pārmaiņas – 

postošas vētras, ledāju kuša-
nu, dažādu sugu izzušanu, 
temperatūras izmaiņas, vulkā-
nu izvirdumus u.c. Šie un vēl 
daudzi citi faktori liek pievēr-
sties jaunu – inovatīvu, efek-

tīgu un ekonomisku pilsētas 
publiskās telpas izgaismoju-
ma risinājumu meklējumiem. 

Līdz šim situācija apgais-
mojuma infrastruktūras jomā 
Rīgas pašvaldības akciju sa-

biedrībai «Rīgas Centrāltir-
gus» piederošajās Centrāltir-
gus, Vidzemes tirgus un 
Āgenskalna tirgus teritorijās 
ir dramatiska. Esošais apgais-
mojums ir fiziski un morāli 

novecojis – tas neatbilst ne 
drošības, ne arī vizuālā tēla 
prasībām. Tāpat arī vairākas 
tirgus teritorijas nav izgais-
motas vispār. Situāciju īpaši 
jūtīgu padara fakts, ka Cen-
trāltirgus teritorijā vien ik 
dienu strādā vairāk nekā 3000 
cilvēku, bet iepērkas pat vai-
rāk nekā 100 000.  Turklāt 
esošie gaismekļi patērē ļoti 
daudz elektroenerģijas un līdz 
ar to arī rada lielu oglekļa di-
oksīda emisiju daudzumu at-
mosfērā. Pēc uzņēmuma da-
tiem 2010.gadā kopējā 
patērētā elektroenerģija bija 
8350000  kWh, kas prasīja 
584 500.00 LVL (bez PVN) 
lielus finanšu līdzekļus un ra-
dīja 3314.95 t CO2 emisijas.

Augstāk minēto iemeslu 
dēļ Rīgas centrāltirgus šogad 
uzsācis īstenot Klimata pār-
maiņu finanšu instrumenta 

projektu «Gaismas objektu 
nomaiņa Centrāltirgus, Vidze-
mes tirgus un Āgenskalna tir-
gus teritorijās», kā rezultātā 
būs iespējama oglekļa dioksī-
da emisiju samazināšana, no-
mainot gaismas objektus no 
nātrija un DRL gaismekļiem 
uz LED tipa gaismekļiem. 
Projekta ietvaros  notiek eso-
šo apgaismes objektu demon-
tāža, jaunu LED apgaismes 
objektu montāža un regulēša-
na Centrāltirgus, Vidzemes 
tirgus un Āgenskalna tirgus 
teritorijās. Projekta īstenoša-
nai nepieciešamais kopējais 
finansējums ir 230 271,16 la-
ti, t.sk., KPFI finansējums 
121 672,14 lati. Projektu plā-
nots noslēgt šā gada oktobrī.
Sagatavoja:
Ingrīda Imaka,
Nekustamā īpašuma 
daļas vadītāja ■

Klimata pārmaiņu finanšu 
projekts tiek realizēts

Mūsdienu lielpilsēta patērē ne tikai milzīgu daudzumu 
siltuma, bet arī elektroenerģijas. Apmēram 40% no 
kopējā elektroenerģijas izlietojuma tiek patērēti ielu, 

autoceļu un arhitektūras pieminekļu apgaismošanai. Arī Centrāltirgus, 
Vidzemes tirgus un Āgenskalna tirgus ir liels elektroenerģijas patērētājs.

2. lpp

Centrāltirgū pieejams 
visplašākais ziedu 
klāsts Rīgā – gan 
svētkiem, gan 
ikdienai!



jēRa GaļaS 
SautējuMS 
ar gailenēm, 
sarkanvīnu un 
vasaras dārzeņiem

nav rentabls, kam ir arī vairā-
ki objektīvi iemesli. Vidze-
mes tirgū ir savas tradīcijas, 
tirgotāji un pircēji, ar kuriem 
varam asociēt šo tirgu, tāpēc 
vēlamies to saglabāt. Šogad 
esam sākuši vairākas aktivitā-
tes, atbrīvojoties no vecu ve-
ciem kioskiem. 

Esam sākuši attīrīt tirgu no 
veciem graustiem. No Matīsa 
ielas puses esam nojaukuši ve-
selu virkni kiosku un tagad, 
braucot ar tramvaju pa Matīsa 
ielu, uzreiz redzam tirgus vār-
tus un to, kas notiek tirgū. 
Turklāt neesam samazinājuši 
tirdzniecības vietu skaitu. 

Pašā tirgus vidū, tuvāk 
Brīvības ielai, esam izremon-
tējuši kioskus un vienkopus 
novietojuši visus puķu tirgo-
tājus, kā rezultātā ir izveido-
jies glīts tirgus placis aptuve-
ni 2500 m2 platībā. Tagad 
mūsu uzdevums ir šo vietu 
attīstīt, lai mobilizētu tirgotā-
jus un ienestu jaunas vēsmas 
tirgū. 

Esam nolēmuši, ka atjau-
nosim arī šī laukuma vēstu-
risko bruģakmeni. Proti, lielai 
daļai vēsturiskā bruģakmens, 
kas atrodas Vidzemes tirgus 
laukumā, veicot dažādus dar-
bus, virsū uzklāts asfalts. Tā 

rezultātā tirgus segums nav 
viengabalains. Tas ir neparo-
cīgs gan gājējiem, gan arī tir-
gotājiem. Mēs atjaunosim 
vēsturisko segumu un to ne-
daudz piepacelsim, lai tas bū-

tu vienā līmenī ar segumu pā-
rējā tirgus teritorijā. 
Plānojam, ka nākamā gada 
pavasarī Vidzemes tirgū būs 
smuki bruģēts laukums 
1000m2 platībā.

Gada sākumā pilsētas 
vadības pārstāvji sāka dis-
kutēt par iespēju RCT pār-
ziņā nodot tirgu «Latgale». 
Vai šajā jautājumā ir noti-
kusi kāda virzība?

Jā, mēs strauji virzāmies, 
lai realizētu mūsu akcionāra – 
Rīgas pašvaldības – uzstādī-
jumu un es uzskatu, ka tas ir 
ļoti pārdomāts solis. Ja Rīgas 
pašvaldībai ir savs uzņē-

mums, kas apsaimnieko, uz-
rauga un pārvalda tirgus teri-
torijas, tad saprotams ir solis 
ir veikt šo tirgu un teritoriju 
zināmu mobilizāciju. Teritori-
ja, kuru Rīgas dome bija iz-

nomājusi pa tiešo tirgus «Lat-
gale» vajadzībām, ir jau 
nodota Centrāltirgum. Pašreiz 
notiek dokumentu iesniegšana 
Uzņēmumu reģistrā un Ze-
mes grāmatā. Jau 1. augustā 
RPAS «Rīgas Centrāltirgus» 
būs šī zemes gabala juridis-
kais un faktiskais īpašnieks. 
Ja domājam par nākotni, 
viennozīmīgi to esam pauduši 
un uzsvērsim arī šodien – vē-
lamies, lai tur būtu ierastā 
profila tirdzniecība un tirgus 
«Latgale» ar savu es, bet citā-
dākā un sakārtotā tirdzniecī-
bas vidē. Ceru, ka 2013. gadā 
varēsim saskaņot projektu un 

jau 2014. gadā uzsāksim tā 
realizāciju.

Centrāltirgus interneta 
mājas lapā nereti saņe-
mam jautājumus par rūp-
niecības preču tirgus nā-

kotni. Šobrīd tirgus tiek 
ieguldīts RCT pamatkapi-
tālā. Kas notiks turpmāk?

Vienlaicīgi ar tirgu «Lat-
gale», arī rūpniecības preču 
tirgus teritorija tiek ieguldīta 
RPAS «Rīgas Centrāltirgus» 
pamatkapitālā, kas tiks pa-
beigts līdz šā gada 1. augus-
tam. Līdz ar to tas ir pirmais 
solis šīs teritorijas sakārtoša-
nā. Proti, mēs atzīstam, ka šis 
īpašums 1ha platībā ir stratē-
ģiski un ģeogrāfiski svarīgā 
Rīgas vietā. Mūsu uzdevums 
ir rast pietiekami elastīgu un 
visiem pieņemamu konceptu 
šīs teritorijas attīstībai. 

Otras tādas teritorijas Rīgā 
vairs nav, tāpēc jāspēj izvei-
dot un apvienot vairākas 
funkcionālas lietas – pirm-
kārt, jāsaglabā tirdzniecība ar 
rūpniecības precēm, otrkārt – 
jāizveido autostāvvieta Cen-
trāltirgus pircējiem un tirgotā-
jiem, kā arī treškārt jārada 
infrastruktūra tūrisma attīstī-
bai – tas varētu būt tirgus 
muzejs vai arī tūrisma infor-
mācijas birojs. Tai jābūt vie-
tai, kurā jebkura persona var 
uzzināt gan tirgus produktu 
cenas gan vairumā, gan arī 
mazumā. Tai jākļūst par vie-
tu, kur var satikties tirgotāji 
un slēgt vienošanās. Tāds kā 
neliels biznesa centrs. 

Pēc īpašuma tiesību reģis-
trācijas esam noskaņoti sākt 
darbu, apkopjot dažādas ide-
jas un sākot strādāt pie pro-
jekta realizācijas. Neatkāpšos 
no tās domas, ko esam sākot-
nēji izvirzījuši. Šo teritoriju 
vēlamies parādīt Rīgai kā vie-
nu labu privātās publiskās 
partnerības projektu.

Turpinājums sekos.
Sagatavoja:
Ivars Jakovels ■
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Teritorija, kuru Rīgas dome bija iznomājusi 
pa tiešo tirgus «Latgale» vajadzībām, ir jau 

nodota Centrāltirgum

Recepte

Jēra gaļu iemarinē ar ti-
miānu, rozmarīnu, garšvie-
lām (sāls, pipari, kumins, ko-
riandrs) un sojas mērci. 
Kamēr marinējas gaļa, sa-
griež dārzeņus un garšsak-
nes. Selerijas sakni un bur-
kānu novāra līdz 

pusgatavībai.
Gaļu liek labi uzkarsētā pan-
nā un strauji apcep. Apceptu 
gaļu pārliek katlā un pievie-
no apceptus sīpolus un ķiplo-
kus. Visu liek sautēties uz 
mērenas uguns, pielej sar-
kanvīnu un novāra gandrīz 
sausu. Pielej buljonu un sau-
tē līdz gaļa ir mīksta. Pēcāk 

pievieno atsevišķi apceptus 
dārzeņus, garšsaknes. Pēc 
gatavības sasniegšanas pie-
vieno apceptas gailenes un 
garšaugus, kā arī iemaisa 
sviestu, kas arī darbojas kā 
iebiezinātājs. Garšvielas pie-
vieno pēc garšas.

LAI JUMS LABI GARŠO!

Nepieciešamie produkti 
4 porcijām:

• Jēra gaļa 600 g
• cukini 200 g
• burkāni 200 g
• seleriju saknes 200 g
• gailenes 300 g
• sīpols 100 g
• ķiploks 30 g

• pētersīlis, kinza
• sarkanvīns 200 g
• jēra buljons 200 g
• sviests 40 g
• timiāns, rozmarīns
• sojas mērce 20 g
• kumins, koriandrs 

sausais

Pagatavošana:

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

a.abramovs kopā ar Vācijas brandenburgas delegāciju
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Tirgus pastāvējis visos 
laikos visās vietās. Daudzu 
pasaules valstu lielpilsētās tā 
ir viena no vietām, kura pul-
cē visu sabiedrības slāņu 
pārstāvjus. Tirgi ir dažādi, ar 
senu vēsturi, kas gadu gaitā 
tos veidojusi tradīcijām ba-
gātākus un piesātinātākus, un 
bieži, tāpat kā Latvijā, cen-
trālie tirgi ir interesanti ap-
skates objekti, kas iekļauti 
tūrisma ceļvežos. Tieši tāpēc, 
ka tirgus daudz pavēstīs par 
vietējo kultūru, cilvēkiem, 
pārtiku, ēšanas un iepirkša-
nās tradīcijām.

Garšu, krāsu 
un smaržu 
paradīze – 
Spānijas La 
boqueria

Pacietīgi gaidot sinoptiķu 
solīto tropisko vasaru, šoreiz 
raudzīsimies Spānijas virzie-
nā. Barselonas tirgus Sant 
Josep de la Boqueria, kuru 
parasti dēvē par La Boqu-
eria, tiek uzskatīts par vienu 
no labākajiem tirgiem visā 
Eiropā. Tas ir krāsu, garšu 
smaržu un dzīves festivāls, 
kas jāredz katram Barselonas 
viesim. Ne velti 2006.gadā 
Pasaules Publisko Tirgu kon-
gresā, Vašingtonā, La Boqu-
eria tika atzīts par 2005.gada 
labāko tirgu pasaulē. La 
Boqueria tirgus ir liels un 
pārsteidz ar produktu, preču 
un pakalpojumu daudzveidī-
bu un tūristu interesi. Kopš 
2003.gada tajā darbojas kuli-
nārijas meistarklase, kurā 
bērni un pieaugušie šefpavā-
ru vadībā mācās gatavot un 
uzzināt vairāk par garšas 
baudām. Tirgū ik dienu no-

tiek dažādi atraktīvi, izklai-
dējoši un izglītojoši pasāku-
mi. 

jau no 
13.gadsimta

Katalonijā pilsētas tika 
dibinātas pie tirgus. Vēsturis-
kajos avotos La Boqueria 
pirmoreiz minēts 1217.gadā, 
kad netālu no vecajiem pilsē-
tas vārtiem, nomalē, La 
Rambla avēnijas teritorijā ti-
ka izlikti galdiņi, uz kuriem 
zemnieki pārdeva gaļu. Līdz 
1794.gadam tirgus tika dē-
vēts par salmu tirgu, tas ne-
atradās iežogotā teritorijā un 
tam nebija oficiāls statuss. 
Jau daudz vēlāk netālu uzbū-
vēja atsevišķu tirgu, kur va-
rēja nopirkt zivis un gaļu.

1829.gadā tirgus ieguva 
savu juridisko statusu un 
pašreizējo nosaukumu. Svētā 
Jāzepa vārdā tas nosaukts 
klostera dēļ, kas iepriekš tur 
atradies. Tieši šajā laikā uz-
celta slēgta tipa ēka. 1835.
gadā tika pieņemts lēmums 
būvēt jaunu tirgus ēku, celt-
niecības darbi uzsākti 1840.
gadā. Tirgu oficiāli atklāja 
tajā pašā gadā, bet ēkas inau-
gurācija notika 13 gadus vē-
lāk. 1911.gadā uzcelts jauns 
zivju tirgus, bet 1914.gadā 
tirgus ēkai uzlikts metāla 
jumts, kas savas funkcijas 
pilda līdz pat šodienai. 

Žilbinošā 
daudzveidība

Tirgū rosība sākas jau ag-
ri no rīta, kad gaismas tiek 
iedegtas, aizslēgtie un tukšie 
tirgus stendi piepildās ar krā-
sainiem produktiem, sākas 
kņada, iepirkšanās un gata-
vošana – tātad īstā tirgus 

dzīve. La Boqueria tiešām 
pārsteidz ar žilbinošu pro-
duktu, krāsu un smaržu 
daudzveidību. Tajā ir neap-
tverami plaša svaigu vietējo 
un eksotisko augļu un dārze-
ņu izvēle, žāvēti augļi un 
rieksti, svaigi spiesto ogu un 
augļu sulu stendi, plašā izvē-
lē zivis un jūras veltes, kuras 
piegādā plkst. 7.00, olīvas un 
konservētie dārzeņi, pākšaugi 
un graudaugi, gaļas, olu un 
subproduktu stendi, vīnu vei-
kaliņi, kā arī kulinārijas 
tirdzniecības vietas un bāri. 
Labu iespaidu un pārskatā-
mību rada produktu klasifi-
kācija grupās. Pircējam ir 
skaidrs, kur ko var atrast un 
tas palīdz vieglāk orientēties 
un izdarīt izvēli. Lai katrs 
spētu atrast kāroto un vaja-
dzības gadījumā saņemtu pa-
līdzību, tirgū darbojas infor-
mācijas punkts. 
Apmeklētājiem sagatavota 
arī karte, kurā skaidri redza-
mas tirdzniecības zonas, kur 
kādas preces var nopirkt. 
Karte ar vēsturisko un aktuā-
lo informāciju tiek izdota 
reizi sezonā, veidojot atraktī-
vu dizainu un katru reizi ie-
pazīstinot ar citu tirgotāju 
piedāvājumu, kā arī tirgus 
aktualitātēm, gaidāmiem pa-
sākumiem un tūristiem prak-
tiski noderīgu informāciju. 

Ne tikai pirkt, 
bet arī gatavot 
un paēst

La Boqueria pārsteidz ne 
tikai ar produktu plašo sorti-
mentu, bet arī ar dzīvesprie-
cīgo vidi. Tirgus gadu gaitā 
veidots ne tikai kā tirdzniecī-
bas vieta, bet arī kā sava vei-
da sabiedriskās dzīves centrs, 

kurā ne tikai ienākt iepirk-
ties, bet arī garšīgi paēst 
kvalitatīvu ēdienu: visi pro-
dukti ir svaigi, turpat no bla-
kus stendiem iegādāti. Ik 
dienu notiek dažādi pasāku-
mi, kā arī aktīvi darbojas ku-
linārijas meistarklase, kas 
vienlaikus strādā arī kā tirgo-
tāju reklāma. Meistarklases 
šefpavāru un vīnziņu vadībā 
māca gan pavārmākslas teo-
riju, gan zināšanas par pro-
duktu izcelsmi un īpatnībām, 
gan arī praktiskas apmācības. 
Kulinārijas meistarklases ir 
vieta, kur satiekas tirgotāji, 
pavāri un pircēji, lai kopīgi 
veidotu izpratni par galda 
kultūru un izcilas kvalitātes 
maltīti. Interesanti, ka meis-
tarklases ir ne tikai pieaugu-
šo mērķauditorijai, bet arī 
bērniem, jau no mazotnes 
mācot par veselīgu uzturu, 
iepirkšanās gudrībām un pa-
vārmākslas prasmes. Par pir-
cēju iesaisti un tirgus atrakti-

vitāti La Boqueria domāts 
daudz. Par to liecina gan jau 
pieminētās aktivitātes, gan 
arī tirgus mājaslapa četrās 
valodās, aicinājums sūtīt sa-
vas fotogrāfijas, veidojot ko-
pīgu fotogaleriju, iespēja pie-
rakstīties jaunumu 
saņemšanai, dažādi informa-
tīvie materiāli un video. 

 

Lielisks 
papildinājums 
ceļojuma 
iespaidiem

Internetā nav grūti atrast 
dažādu valstu iedzīvotāju 
blogus, kuri piesātināti ar 
jūsmīgiem iespaidiem par šī 
gardēžu tirgus apmeklējumu. 
Tāpēc šis tirgus ir lielisks 
konkurents dažādām kultūr-
vēsturiskajām vietām un da-
bas objektiem. Tirgus mājas-
lapā publicētas tikai dažas 
atsauksmes, kādēļ tirgu vērts 

apmeklēt. El Bulli restorāna 
(kuram piešķirtas 3 Michelin 
zvaigznes) šefpavārs Ferran 
Adria La Boqueria nodēvējis 
par gastronomijas templi – 
vietu, kur satiekas visi ēdie-
na gatavošanas cikli un jo-
mas. Te katrs apmeklētājs, 
vai tas ir profesionālis, vai 
gatavošanas iesācējs krāšņajā 
tirgotāju juceklī atradīs mek-
lēto un iegādāsies vislabāko. 
Spāņu rakstnieks un gardēdis 
Manuel Vazquez Montalban 
izteicies: «Apmeklēt La 
Boqueria tiešām ir tā vērts; 
tā ir labākā produktu vitrīna 
visā pilsētā, ieskaitot zivju 
produkciju. Šeit var atrast tā-
das lietas, kas nekur citur 
Barselonā nebūs atrodamas.» 
Te vispilnīgāk var iepazīt 
vietējo kolorītu, tradīcijas, 
valodu un virtuvi. Ja esat 
Barselonā, noteikti apmeklē-
jiet! 
Sagatavoja:
Oskars Balodis ■

Iepazīsim 
pasaules tIrgu 
daudzveidību!
«Centrāltirgus Vēstis» šajā numurā aizsāk jaunu 
rubriku, kurā iepazīstinās lasītājus ar pasaules tirgu 
tradīcijām, daudzveidību un dažādām iniciatīvām, 
kuras, iespējams, varētu bagātināt arī «Rīgas 
Centrāltirgu» un tā tirgotāju darbu un aktivitātes, kā 
arī sniegt jaunu informāciju tirgus apmeklētājiem.

Pie ieejas La boqueria paviljonā

augļu tirgotāji saposuši savas vitrīnas

jūras veltes šeit pieejamas plašā klāstā

Pikanto garšvielu nodaļā

arī eksotiskāki produkti šeit 
nav svešums – piedāvājumā 
smadzenes
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Kas ir tie darbi, kuru 
rezultātus tirgū jau varam 
novērtēt? 

Atklātajā tirgus teritorijā 
tirgotājus un pircējus priecē 
50 jaunas tirdzniecības vie-
tas – jaunie galdi. Tas bija 
kopīgs darbs ar tirgotājiem: 
meklējām labāko risinājumu, 
uzklausot tirgotāju vajadzī-
bas un ar rezultātu abas pu-
ses ir apmierinātas. Tirgotā-
jiem lietus un saules sargi ir 
problēma – īpaši vējainā lai-
kā apgrūtina darbu un arī iz-
skats kopumā nav pievilcīgs, 
tāpēc to risinājām.

Vai arī pārējiem tirgo-
tājiem būs šāda iespēja?

Dialogu ar tirgotājiem uz-
tur Tirdzniecības organizēša-
nas nodaļa, kas pēc tam nāk 
ar idejām, un tad Tehniskā 
nodaļa nodrošina risinājuma 
izstrādi un īstenošanu. 

Vai RCT teritorijas sa-
kārtošanai piesaistāt arī 
Eiropas Savienības (ES) 
līdzekļus?

Pašlaik īstenojam liela 
apjoma projektu, kura īsteno-
šanai piesaistīti ES Vides In-

vestīciju fonda līdzekļi 
130 000 latu apmērā. Projek-
ta kopējās izmaksas ir 
245 000 latu, un tā rezultātā 
līdz šī gada oktobrim tiks 
nodrošināta Rīgas Cenrāltir-
gus, Vidzemes tirgus un 
Āgenskalna tirgus teritorijas 
apgaismojuma rekonstrukci-
ja. Projekta īstenošanā tiek 
domāts par mūsdienīgu un 
videi draudzīgu risinājumu. 
Pašlaik RCT apgaismojums 
tiek nodrošināts ar nepilnām 
100 lampām, bet pēc projek-
ta būs 305 gaismekļi. Būs 
daudz gaišāk un tas nozī-
mē – gan drošāk, gan skais-
tāk. Apgaismota tiks visa te-
ritorija arī ēkas un, 
piemēram, pašlaik kanālmalā 
nav apgaismojuma, taču arī 
šīs teritorijas apgaismojuma 
izveide projektā ir paredzēta. 
Rekonstrukcijas darbus orga-
nizējam, netraucējot tirgus 
ikdienu un jau rudenī būs 
mūsdienīgi un skaisti.

Vai vasarā notiek arī 
būvniecības darbi? 

Jā, uzsākta pārejas, kas sa-
vieno Sakņu un Zivju paviljo-
nus, rekonstrukcija. Pārejai ti-

ka veikta tehniskā stāvokļa 
novērtēšana, kuras rezultāti 
apstiprināja, ka tā nav eks-
pluatācijai atbilstoša un ap-
draud tirgotāju un pircēju 
drošību, līdz ar to nekavējo-
ties nodrošināta remontdarbu 
uzsākšana, kas tiks pabeigti 
līdz šā gada oktobra beigām. 
Vecās pārejas demontāža jau 
ir pabeigta, izbūvēts pagaidu 
tunelis un līdz jūlija beigām 
būs iebūvēti pamati. Pārejas 
telpās, domājot par tirgotā-
jiem un pircējiem, būs izbū-
vētas dušas, ģērbtuves un tu-
alete darbiniekiem, kā arī 
maksas tualete.

Kādi uzlabojumi veikti 
paviljonos?

Gaļas paviljonā nodroši-
nāta apkures, ventilācijas un 
kondicionēšanas sistēmu iz-
būve, kā rezultātā kombinē-
tais siltumsūknis ziemā 
līdz -5 ˚C nodrošinās apkuri 
no RCT resursiem un nebūs 
jāpērk «Rīgas siltums» pa-
kalpojumi. Šī paviljona pag-
rabtelpās izbūvēta un jau 
ekspluatācijā nodota moder-
na un ekonomiska aukstum-
kamera un saldētava. Pašlaik 

to izmanto viena firma, taču 
turpināsim izbūvēt vēl citas, 
ja būs pieprasījums nomāt. 
Pagrabā ir daudz telpu, kur 

var izbūvēt aukstumkameras 
vajadzīgajā plātībā, ar dažā-
diem temperatūru režīmiem. 

Zivju paviljonā uzsākti 
elektroinstalācijas rekons-
trukcijas darbi, jo iepriekšē-
jās elektroinstalācijas ir 40-
50 gadus vecas un savu laiku 
jau nokalpojušas. Pašlaik ša-
jā paviljonā pabeigti uguns-
drošības signalizācijas sistē-
mas izbūves darbi. 

Kas ir Tehniskās noda-
ļas dienaskārtībā tuvāka-
jā nākotnē?

Strādājam pie Zemnieku 
tirgus izbūves – Rūpniecības 
preču tirgus zonā tiks izbū-
vēts laukums ar īpašiem 27 

moduļiem. To lielā mērā da-
rām pašu spēkiem. Pašlaik 
jau veikti bruģēšanas darbi, 
tad jānodrošina konstrukciju 

izbūve un pārējais nepiecie-
šamais. Pieprasījums ir 
liels – tirgoties vēlas turpat 
80 tirgotāji, taču šajā zonā 
tirgosies konkurētspējīgākie. 
Strādājam arī pie Eiropas Sa-
vienības fondu piesaistes.

Vai sakārtošanas darbi 
vasaras sezonā notiek arī 
Vidzemes tirgū?

Jā, bez apgaismojuma re-
konstrukcijas, tur notiek veco 
moduļu demontāža, izbūvētas 
jaunas tirdzniecības vietas. 
Tirgotāji ir apmierināti, ka vi-
de tiek sakārtota. Ideju ir ļoti 
daudz, bet darbi tiek veikti 
pakāpeniski, atbilstoši iespē-
jām. Šogad Vidzemes tirgū 

plānojam izbūvēt arī jaunu 
ūdensvadu.
Sagatavoja:
Oskars Balodis ■
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obligāta.

Par sludinājumu un 
paziņojumu saturu atbild to 

iesniedzējs.

Mārīte Vutkeviča, 
stādu tirgotāja

Sezonas 
laikā par 
cilvēku 
trūkumu 
sūdzēties 
nevar un 
pats svarī-
gākais, 

protams, ir preces kvalitāte. 
Pēcjāņu laikā katru gadu pircē-
ju kļūst mazāk, tas ir sapro-
tams, bet kvalitatīvai precei 
vienmēr būs piekrišana. Tur-
klāt jāņem vērā arī tas, ka stā-
du tirdzniecība ir izteikti sezo-
nāla. Šogad tirdzniecību 
ietekmēja arī vēsais pavasaris, 
kas stādu audzētājus nelutināja. 

Maksims Lukja-
ņecs, tirgotājs

Pats gal-
venais, kā 
piesaistīt 
cilvēkus, 
ir piedā-
vāt kvali-
tatīvus 
produktus 

un ļaut pašiem tos izvēlēties. 
Esmu novērojis, ka cilvēki 
apjoma ziņā iepērkas līdzīgi 
kā agrāk, tikai pašu cilvēku 
kopumā ir kļuvis daudz ma-
zāk, un tirgū to ļoti jūt. Cenas 
jau vairāk vai mazāk visur ir 
līdzīgas, bet cilvēkiem ir sva-
rīgi pašiem izvēlēties un pie 
mums to drīkst darīt. 

Elga Smilškalne, 
ziedu tirgotāja

Cenšos 
vienmēr 
nodroši-
nāt svai-
gus zie-
dus un 
pastāvīga-
jiem 

klientiem neskopojos arī ar 
padomiem, lai ziedi priecētu 
ilgāk. Salīdzinot ar situāciju 
pirms diviem gadiem, cilvēku 
pirktspēja tomēr ir uzlaboju-
sies. 2009.gadā cilvēki garā-
mejot tikai priecājās, tagad arī 
šo to nopērk. Man tirgošanās ir 
vaļasprieks. Kad tā «iet no ro-
kas», tad ir liels gandarījums.

Emīlija Dučkena,
dārzeņu tirgotāja 

Cilvēkus 
piesais-
tām ar 
kvalitatī-
vu un 
katru die-
nu svaigu 
preci. Tā-

pat sagaidām pircēju, pastās-
tam, nekad nepārdodam slik-
tu preci. Šeit uz letes ir ilga 
un liela darba rezultāts. Visi 
tirgo sezonas dārzeņus, un 
mums ir jāpierāda, ka mūsu 
tirgotie ir no Latvijas un kva-
litatīvi, tāpēc vedam ar visām 
lapām, lai redz, ka tie ir svai-
gi un mūsu pašu audzēti.

Solvita Gūtmane, 
augļu un ogu tirgotāja 

Daudzi 
klienti, 
kas kād-
reiz nāca 
divas rei-
zes nedē-
ļā, tagad 
tirgū ie-

griežas divas reizes gadā, jo 
dzīvo ārpus Latvijas. Cilvēki 
ir izbraukuši un tirgū to ļoti 
jūt. Pašlaik ir prieks tirgoties, 
jo augļi un ogas ir plašā izvēlē 
un katrs var izvēlēties atbilsto-
šākos savām vēlmēm. Labam 
tirgotājam ir jābūt atraktīvam 
un erudītam, tad iespējams 
piesaistīt pircēju. 

Kā veicas ar tirdzniecību?

VajaDzību DauDz,
tās risinām pakāpeniski
RPAS «Rīgas Centrāltirgus» (RCT) rosība norit ne tikai tirgošanas 
jomā, vasara ir intensīvākais laiks, lai uzlabotu RCT infrastruktūru, kā 
arī modernizētu un labiekārtotu tirgus teritoriju. «Vajadzību ir daudz, tās 
visas apzinām un pakāpeniski risinām,» stāsta RCT Tehniskās nodaļas 
vadītājs Aleksandrs Bogdanovs. Intervijā ar viņu uzzināsim, kas šobrīd 
ir Tehniskās nodaļas dienaskārtībā, lai sakārtotu RCT vidi. 

Būs daudz gaišāk un tas nozīmē – gan 
drošāk, gan skaistāk!
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