
Kāpēc 21. gadsimtā 
vajadzīgs tirgus? Ko tas 
nozīmē Jums?

Protams, ka pilsētas dzīve 
ir mainījusies kopš laika, kad 
tirgi veidojās kā pilsētas 
centrs – vieta, kur iedzīvotāji 
pulcējās ne tikai lai iepirk-
tos, bet arī socializēties. Uz-
skatu, ka arī 21. gadsimtā 
tirgiem ir jābūt un tiem ir jā-
pastāv, jo tādas emocijas un 
tādu preču klāstu dažādās 
krāsās ar atšķirīgām smar-
žām veikalos pircējs nekad 
nevarēs iegādāties. Arī es pa-
ti iepērkos tirgū. Piemēram, 
ja salīdzinām lielveikalu ar 
tirgu, tad uzkrītošākā atšķirī-
ba ir dzīvība. Lielveikalos 
viss ir pārlieku pedantiski 
strukturēts, salikts pa plauk-
tiņiem. Savukārt, tirgū viss ir 
kustībā. Šeit viss ir raibs un 
dažāds. Mēs varam iziet caur 
visu tirgu, skatīties pa labi 
un pa kreisi, bet neatradīsim 
divas vienādas tirdzniecības 

vietas. Katram ir kaut kas at-
šķirīgs un savādāks nekā kai-
miņam – gan izvietojuma, 
gan preču klāsta ziņā. Tas ir 
ļoti interesanti.

Kāda ir Centrāltirgus 
loma starp pārējiem Latvi-
jas tirgiem?

Centrāltirgus loma ir ļoti 
liela. Pārējie tirgi var pamā-
cīties no Rīgas Centrāltirgus. 
Lielākā tirgus pieredzi dau-
dzos jautājumos pārņem ma-
zākie tirgi. Bieži vien arī 
LTS sēdēs izskan jautājumi – 
kā Jūs Centrāltirgū risiniet šo 
vai citu jautājumu? Kā Jūs 
tiekat galā ar šiem vai tiem 
izaicinājumiem? Faktiski 
Centrāltirgum ir flagmaņa lo-
ma, jo tirgus apgrozījums, 
tirgotāju un pircēju skaits ir 
vislielākais valstī. Nevienā 
citā Latvijas tirgū tas tā nav 
un nevar būt gan no teritori-
jas, gan no pircēju skaita, 
gan no rocības viedokļa.

Kā tirgiem palīdz Latvi-

jas Tirgu savienība?
LTS tika dibināta vēl Pa-

domju laikā – 20. gadsimta 
70-tajos gados. Diemžēl 
pirms vairākiem gadiem tā 
bija pārtraukusi savu darbī-
bu, bet 2010. gada februārī 
līdz ar vadības maiņu Cen-
trāltirgū izskanēja aicinājums 
atjaunot LTS, to no jauna re-
ģistrējot Uzņēmumu reģistrā. 
LTS tirgu pārstāvji iegūst 
pieredzi savstarpējās saru-
nās – apkopojot zināšanas un 
komunicējot savā starpā, risi-
not kopīgās problēmas un 
sekmīgi pārvarot dažādus iz-
aicinājumus. Būtiska ir tā 
apvienojušā sajūta, kad Rē-
zeknes tirgus var uzzināt, kā 
līdzīgus jautājumus ir risinā-
jis Liepājas tirgus. Pašlaik 
aktivizējam savu darbību arī 
kā tirgu lobijs no normatīvo 
aktu, ierobežojumu un kon-
kurences viedokļa. Tas prasa 
daudz laika, jo līdz šim ne 
vienmēr mūs ir uztvēruši no-

pietni. Pēdējā gada laikā 
esam aktīvi likuši par sevi 
manīt, lūdzot, mūs aicināt uz 
darba grupu sēdēm, diskusi-
jām un konferencēm. Šis 
darbs jau nes pirmos augļus. 
Rūpējamies par to, lai mūsu 
viedoklis tiktu pamanīts, uz-
tverts kā pamatots un argu-
mentēts. Šobrīd gatavojam 
pieprasījumu Satversmes tie-
sai, lai tā bezkaislīgi pieņem-
tu lēmumu lietā par tabakas 
izstrādāju tirdzniecības atļau-
šanu Latvijas tirgos. Pieļau-
ju, ka pēc labvēlīga tiesas 
sprieduma mūsu argumentos 
politiķi ieklausīsies daudz 
uzmanīgāk.

Kādi ir Latvijas Tirgu 
savienības tuvākie uzde-
vumi?

Primārais uzdevums, kā-
du esam pārrunājuši arī LTS 
valdes sēdēs, ir iespēja pie-
saistīt Eiropas Savienības 
fondu līdzekļus, lai varētu 
palielināt LTS kapacitāti. Šo-

brīd biedrība darbojas no 
biedru naudās ieskaitītajiem 
līdzekļiem. Diemžēl tās nav 
summas, ar kādām mēs varē-
tu īstenot tirgus popularizē-
šanas kampaņas. Pašlaik 
esam runājuši arī ar Latvijas 
Pašvaldību savienību par ie-
spēju ieviest tirgos fiksēto 
maksu, kas faktiski Latvijā 
darbojās līdz 1994. gadam. 
Tas atceltu nepieciešamību 
pēc kases aparātiem. Tirgo-
tājs maksātu vienīgi fiksētu 
nodevu tirgus pārvaldniekam 
atkarībā no juridiskā statusa 
un tirgotās preču grupas, 
kam papildus tiktu aprēķinā-
ta tirdzniecības vietas nomas 
maksa. Līdz ar to mazajam 
tirgotājam vairs nebūtu jāuz-
traucas par sarežģītiem no-
dokļu maksājumiem, kas 
viennozīmīgi veicinātu tirdz-
niecību.

Latvijas Tirgotāju aso-
ciācija uzskata, ka tirgos 
jābūt vienīgi lauksaimnie-
cības produkcijai un paš-
izgatavotajai produkcijai, 
bet nekādā gadījumā ak-
cizētajām precēm – taba-
kas izstrādājumiem un al-
koholam, jo šeit jau tagad 
esot atviegloti tirdzniecī-
bas noteikumu. Kāds ir 
Jūsu viedoklis šajā jautā-
jumā?

Tas, faktiski, ir koks ar 
diviem galiem. Pirmkārt, at-
vieglojumi no valsts puses 
pakāpeniski izzūd. Gan ES, 
gan iekšējie normatīvie akti 

tiek veidoti tā, ka tirgu pakā-
peniski pārvērš par veika-
liem. LTS neuzskata, ka paš-
laik tirgi ir labākos apstākļos 
nekā veikali. Absolūti nē. Ci-
ta lieta ir ar ielu tirdzniecību, 
kam ir izteikti labāki apstāk-
ļi. Ja runājam par atšķirībām 
veikalu un tirgu regulējumā, 
tad vienīgā atšķirība kases 
aparātu jomā ir tikai dažos 
atsevišķos gadījumos, kad 
tirgū tirgotājs ir tiesīgs pircē-
jam neizsniegt kases čeku un 
tā vietā izmantot VID reģis-
trētas kvīšu grāmatiņas. Sa-
vukārt, runājot konkrēti par 
akcizētajām precēm – taba-
kas izstrādājumiem un alko-
holu – LTS kopīgā pozīcija 
ir tāda, ja valsts par savu uz-
devumu uzstāda sabiedrības 
veselības uzlabošanu, tad šos 
izstrādājumus pēc skandinā-
vu parauga vajadzētu tirgot 
vienīgi valsts monopola vei-
kalos. Raugoties no šāda vie-
dokļa es neredzu alkoholu un 
tabakas izstrādājumus ne tir-
gos, ne lielveikalos. Citādi 
sanāk problemātiski ar līdzši-
nējo valsts politiku, kas pa-
kāpeniski pārvērš tirgus par 
veikaliem, vienlaicīgi aizlie-
dzot tirgot daļu produkcijas, 
kas atļauta veikalos. Ja nu 
reiz mums ir vienādi nosacī-
jumi ar citiem tirdzniecības 
dalībniekiem, tad arī jābūt 
vienlīdzīgām iespējām tirgot 
tās pašas preces un produk-
tus.

Pirms astoņiem gadiem, 
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Tirgu savienībai jauna priekšniece
Aizvadītajā Tirgu savienības (LTS) valdes sēdē 
pārvēlēta organizācijas vadība un par Latvijas LTS 
valdes priekšsēdētāju kļuvusi Rīgas Centrāltirgus 
juriste Aiga Šmite. Aicinājām jauno profesionālās 
apvienības valdes priekšsēdētāju uz sarunu ar 
«Centrāltirgus Vēstīm», lai skaidrotu LTS nostādnes 
tirgu politikas jautājumos, kā arī uzzinātu gaidāmos 
jaunumus Latvijas tirgu kopīgajās aktivitātēs.

Centrāltirgus 
ciemakukuļi 
Ķīnā

No Ķīnas atgriezies 
Latvijas Republikas 
11. Saeimas 
Ārlietu komisijas 
priekšsēdētāja 
vietnieks Sergejs 
Potapkins.

Veicinot Latvijas ekono-
misko sadarbību ar nozīmī-
go Āzijas valsti, Latvijas 
parlamentārietis tikās ar Ķī-
nas – Latvijas sadarbības 

grupas priekšsēdētāju un Ķī-
nas Tautas Republikas parla-
menta ārlietu komitejas 
priekšsēdētāja vietnieku Ma 
Wenpu. Tikšanās laikā Ķī-

nas politiķim kā dāvana, 
raksturojot un iepazīstinot ar 
Latviju, tika pasniegts cie-
makukulis – mūsu valstī au-
dzēti un ražoti pārtikas pro-

dukti no Latvijas lielākā 
tirgus kopā ar grāmatu par 
Centrāltirgu.
Sagatavoja:
Tatjana Rumjanceva ■

Ielīgošanas pasākumā 
Centrāltirgū 22. Jūnijā 
no plkst. 11.00 – 14.00 
pircēji noteiks Jāņu sieru 2012



kad tirgos tika aizliegts tirgot 
tabakas izstrādājumus, šo 
normu ierosināja Jaunā laika 
pārstāvji, postulējot, ka tir-
gos vairāk jātirgo lauksaim-
niecības produkcija, kas būtu 
iespējams, aizliedzot tirgot 

tabakas izstrādājumus. Otrs 
arguments bija vēlme sama-
zināt tirgos kontrabandas ta-
bakas izstrādājumu tirdznie-
cību un trešais, ka līdz ar šo 
lēmumu Latvijā samazināsies 
smēķētāju skaits. Ja paraugā-

mies uz šiem mērķiem, tad 
neviens no tiem nav sa-
sniegts. Turklāt valsts nevie-
nu brīdi nav mēģinājusi vir-
zīt savu darbību uz to, lai 
pamatotu, ka lauksaimniecī-
bas produktu patēriņš ir pa-
lielinājies vai kontrabandas 
apjoms būtu samazinājies. 
Tādi dati nemaz nav apkopo-
ti. Pastāv dati tikai kopīgā 
valsts līmenī par konstatēta-
jiem gadījumiem un sastādī-
tajiem protokoliem. Ja skatā-
mies uz kopējiem skaitļiem, 
tad kontrabandas apjoms aiz-
vadīto astoņu gadu laikā ir 
tikai un vienīgi palielinājies. 
Ir skaidrs, ka tirgiem nav bū-
tiska ietekme šajā jautājumā. 
Mēs neesam valsts robeža. 
Valsts robeža atrodas citur, 
nevis šeit pie Centrāltirgus, 
Āgenskalna vai Purvciema 
tirgus. Cīņai ar kontrabandas 
izstrādājumiem jānorisinās 

tieši uz valsts robežas. Tur-
klāt gadā, kad tika pieņemts 
šis aizliegums, tirgos tirgoja 
tikai 12% no kopējā tabakas 
izstrādājumu apjoma valstī. 
Neuzskatu, ka tas ir būtisks 
apjoms, ar kura pazušanu no 
kopējās aprites, mēs varam 
būtiski uzlabot patērētāju ve-
selību vai cīnīties ar kontra-
bandu.

Vai nav tā, ka tirgu pie-
līdzināšanu lielveikaliem 
stimulē ES direktīvas, kas 
atspoguļo Rietumeiropas 
dzīves reālijas, kur tirgi 
jau sen ir lielveikali pēc 
savas būtības?

Gan jā, gan nē. Pat vairāk 
nē. Kā jurists redzu, ka mūsu 
valsts izdara nevis ES direk-
tīvās paredzēto minimumu, 
bet ievieš vēl papildu ierobe-
žojumus. Turklāt to grūti no-
saukt pat par centību, jo pēc 
tam mēs saprotam, ka vairs 

nespējam konkurēt ES kopē-
jā tirgū dažādās jomās. Bieži 
vien ES nav pat prasījusi, lai 
mēs sevi tā ierobežojam, bet 
mēs tomēr to esam paveiku-
ši. Ja skatāmies uz Eiropu, 
tad es nevēlētos sacīt, ka tur 
nav tirgu un ka tur netiek 
pārdoti svaigie produkti un 
tamlīdzīgi. Uzskatu, ka 
mums ir vairāk problēmu 
iekšienē un mēs tās paši vēl 
palielinām. Rezultātā tirgotā-
ji bieži vien vai nu pārstruk-
turē savu darbību citā jomā, 
dodas uz ārzemēm vai vien-
kārši bankrotē.

Vai tirgum ir jābūt iz-
teikti zemnieku pulcēša-
nās vietai?

Ja mēs raugāmies uz ide-
ālu tirgu, tad jā – tur būtu jā-
būt izteikti zemniekiem un 
mājražotājiem. Savukārt, ja 
mēs raugāmies uz situāciju, 
kāda ir valstī, tad nonākam 

pie tā, ka mēs vienkārši ne-
spējam nodrošināt šeit tādu 
zemnieku skaitu, kādu mēs 
vēlētos. Tas pats Centrāltir-
gus, cik reizes ir aicinājis 
zemniekus – lūdzu nāciet, 
piedāvājot zemas cenas – 
gandrīz par velti, bet zem-
niekam tas nav izdevīgi. 
Pirmkārt, zemnieki no valsts 
puses netiek atbalstīti, izņe-
mot maksājumus no ES fon-
diem. Valsts politika ir izde-
vīga vienīgi 
lauksaimnieciskajiem lielra-
žotājiem. Savukārt, mājražo-
tāji, sīkie amatnieki un uzņē-
mēji, ko mēs vēlētos redzēt 
tirgū, ir palikuši ēnā. Šobrīd 
runājam par šo jautājumu arī 
Tautsaimniecības padomē – 
demonstrējam faktus. To da-
ra arī amatnieku savienības 
pārstāvji un pašvaldības. Val-
stij nepieciešams saprast, ka 
nebūs tikai industriālā ražo-

▼

▼

A. Šmite 
iepērkas 
Sakņu 
paviljonā

Augstie viesi no Polijas ti-
kās ar uzņēmuma valdes 
priekšsēdētāju Anatoliju 
Abramovu, iepazinās ar Cen-
trāltirgus vēsturi un produktu 
klāstu, kā arī devās pastaigā 
pa tirgu.

Vizītes laikā ar RPAS 
«Rīgas Centrāltirgus» valdes 
priekšsēdētāju A. Abramovu, 
parlamenta priekšsēdētaja Eva 
Kopača interesējās par tirgū 
pieejamiem produktiem, it 

īpaši par tiem, kas importēti 
no Polijas.

Centrāltirgus apmeklējuma 
laikā E. Kopačas kundze atzi-
na, ka reti izdodas redzēt tik 
lielu sieru daudzveidību, kā arī 
sacīja atzinīgus vārdus par tā-
dām zivīm kā nēģi un vēja zi-
vis, bet īsta lauku rupjmaize ti-
ka degustēta pirmo reizi. 
Parlamenta priekšsēdētāja, no-
vērtējot Latvijas mājas sieru un 
lauku rupjmaizes kvalitāti un 

garšu, nolēma tos arī iegādāties 
kā suvenīrus mājup vešanai.

Tikšanās noslēgumā Rīgas 
Centrāltirgus valdes priekšsē-
dētājs E. Kopačas kundzei 
pasniedza nelielu dāvanu – 
melnās keramikas krājkasīti 
tirgus paviljona formā – aici-
not atcerēties Centrāltirgu un 
apmeklēt to arī savas nāka-
mās vizītes laikā Latvijā.
Sagatavoja:
Ivars Jakovels ■

Centrāltirgū viesojās 
Polijas Sejma maršale

Sejma maršale Eva 
Kopača nobauda 
Latvijas labumus

Ceturtdien, 31. maijā Rīgas pašvaldības akciju 
sabiedrībā «Rīgas Centrāltirgus» viesojās Polijas 
Republikas Sejma maršale Eva Kopača (Ewa 
Kopacz), kuru pavadīja Polijas parlamenta deputātu 
delegācija. 

11.00	 Ielīgošanu	atklāj	OKartes	
Skatuves	Kašers	un	
Marta

11.05–11.50	Samba	de	Riga	
un	Greentriāla	meistars	
Jānis	aplīgo	tirgotājus	
paviljonos	un	ārā

11.10	OKartes	Skatuves	no-
skaņās	dzied	Kašers	un	
Marta

11.55	Samba	de	Riga	un	Gre-
entriāla	meistars	Jānis	
sniedz	priekšnesumu	uz	
skatuves

12.25	RD	Labklājības	departa-
ments	nosauc	Krējums	
2012	balvas	ieguvēju	un	
apbalvo	labāko	recepšu	
autorus

12.40	Centrāltirgus	apbalvo	la-
bākos	Līgo	laika	tirgotā-
jus

12.50	atraktīvās	Latvijas	bītbok-
sa	grupas	PER	koncerts

13.50	Kašers	un	Marta	vieno	
klausītājus	noslēguma	
dziesmai

Nēģu ielas laukumā no 11.00 – 14.00:

Tiekamies tirdziņā!

Centrāltirgū no 
21.–23. jūnijam
  un
Vidzemes tirgū no 
21.–22. jūnijamLīgo

TirdziņšLīgo
Tirdziņš

IelīgošaNa 
CeNtrāltIrgū

sambas 
un 
disko 
ritmos

22. jūnijā
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Garšaugu sviestā cepta akmens plekste 
ar jaunajiem kartupeļiem, tomātu sīpolu 
sautējumu, cukurzirņiem un burre blanc mērci

šana. Bez mazajiem ražotā-
jiem mēs savu valsti un eko-
nomiku neuzstutēsim. Jāņem 
vērā, ka 67% visu nodarbi-
nāto atrodas Rīgā un tās ap-
kaimē. Ja vēlamies, lai taut-
saimniecība pastāvētu ne 

vien Rīgā un tās tuvākajā ap-
kaimē, mums ir jādod iespē-
ja cilvēkiem veidot savus 
mikrouzņēmumus un nodar-
boties ar mājražošanu. Ja cil-
vēks audzē cūkas un viņam 
pietiek ne vien savām vaja-
dzībām, bet paliek arī pāri, 
kāpēc, lai viņš ar šo produk-
ciju nedotos uz tirgu?

Aizvadītajos gados 
Latvijā ārpus tradicionāla-

jiem tirgiem arvien pieaug 
ielu tirdzniecība,  īpaši 
pie lielveikaliem, ar ko 
nodarbojas juridiskas per-
sonas. Kā Jūs vērtējiet šo 
tendenci?

Ja mēs skatāmies uz nor-

matīviem aktiem, ielu tirdz-
niecībai būtu jābūt īslaicīgai, 
jo tur ir daudz vairāk atvieg-
lojumu nekā jebkurai citai 
tirdzniecībai, tai skaitā tirdz-
niecībai tirgos, bet kontrole 
pār šīm tirdzniecības vietām 
ir ļoti vāja. Līdz ar to ielu 
tirdzniecība attīstās haotiski 
un nereti tur tiek tirgotas ne-
kontrolētas preces. No tirgo-
tāja viedokļa šādās vietās tir-

goties ir vienkāršāk un lētāk. 
Savukārt, no patērētāja vie-
dokļa drošāk ir iepirkties īs-
tos tirgos, nevis ielu tirdznie-
cības vietās. Tirgos kontrole 
ir nesalīdzināmi augstāka. 
Faktiski ielu tirdzniecībā pa-

tērētājs tiek maldināts, ka 
viņš atnāk pie zemnieka, bet 
faktiski tā nav. Tā ir izšķirša-
nās pašvaldību līmenī, vai 
tirdzniecību organizējam tir-
gos ar atbilstošu kontroli vai 
arī ielu tirdzniecībā, kur šā-
das kontroles nav. Diemžēl 
šobrīd no Pašvaldību savienī-
bas ir ierosinājums vēl vai-
rāk samazināt ierobežojumus 
ielu tirdzniecībai, lai vairs 

nebūtu pašvaldībās jāsaskaņo 
ielu tirdzniecības uzsākšana, 
kā tas ir šobrīd. Faktiski tas 
ir jauns izaicinājums tirgiem 
un šai tirdzniecības tradīcijai 
kopumā, jo pašlaik mums sa-
nāk konkurēt gan ar šāda 
veida tirdzniecību, gan arī ar 
lielveikaliem.

Cik Latvijā ir reģistrētu 
tirgu?

Kopumā Latvijā ir reģis-
trēti aptuveni 60 tirgu, bet ja 
mēs runājam par tirgu kā 
vietu, kur vairāk nekā pieci 
tirgotāji, tad tie ir 20 – 25 
tirgi valstī. LTS apvieno 16 
lielākos tirgus, kam ir aktuāli 
dažādi jautājumi un ir lietde-
rīga informācijas apmaiņa. 
Taču LTS aktuālo informāci-
ju izsūtam visiem – arī tiem, 
kas nav savienībā un kam uz 
diviem vai trim galdiem vie-
nu līdz divām reizēm nedēļā 
kāds tirgojas.

Atsevišķi eksperti ne 
reizi vien norādījuši, ka 
tirgiem būtu jāuzmanās 
no ārvalstu tūristiem, kuru 
iespaidā ir sabojāts ne 
viens vien tirgus. Tie 
kļūstot ekskluzīvi un vie-
tējiem iedzīvotājiem prak-
tiski nepieejami. Centrāl-
tirgus Rīgā ir otrs 
populārākais tūrisma ob-
jekts pēc Vecrīgas. Kā 
raugāties uz to?

Uzskatu, ka jebkāda vei-
da tirgu popularizēšana ir 
apsveicama un tirgi ir mūsu 
kultūras mantojums. Ja mēs 
tā skatāmies, tad faktiski 
katra pilsēta savulaik ir sā-
kusies tieši ar tirgu. Līdz ar 
to lielākoties tirgi atrodas 
pilsētu vēsturiskajos centros. 
Tā kā, ja ārvalstu tūristiem 
ir interese par tirgiem, tas ir 
tikai apsveicami. Ceru, ka 
tās sajūtas un pieredzētais 

tirgū, šiem ļaudīm kļūs par 
asociāciju ar Latviju. Ja ru-
nājam par cenu atšķirībām 
Centrāltirgū un citviet Latvi-
jā, tad tās atšķiras atbilstoši 
reģionu ekonomiskajai lab-
klājībai. Šīs atšķirības ir re-
dzamas arī veikalos. Neuz-
skatu, ja Centrāltirgū atrodas 
vairāk tūristu, tad šeit būtu 
augstākas cenas. Iespējams, 
kāds tirgotājs mēģina speku-
lēt uz to, bet šaubos, ka tas 
būtu masveidā, jo tirgotāja 
pamatklients tomēr ir vietē-
jais iedzīvotājs, kura pirkt-
spēja ir zināma. Diez vai 
kāds īpaši tūristu dēļ paaug-
stinās cenas, jo tūristi paras-
ti iegādājas maz – pāris 
ābolu, kādu plūmi un paša-
dītu zeķu pāri. Turklāt suve-
nīrus pērk gandrīz vai tikai 
tūristi.
Sagatavoja:
Ivars jakovels ■

▼

 Tirgu popularizēšana ir apsveicama un 
tirgi ir mūsu kultūras mantojums

Recepte

Gardu maltīti no Centrāltirgū 
pieejamiem produktiem piedāvā 
JēKAbS NAumovS, restorāna 
Desiderata virspavārs.

1. Notīrām veselu akmens 
pleksti no zvīņām, tad sada-

lām zivi filejās. No asakām vāram 
buljonu.

2. Gatavojam sautējumu. To-
mātus blanšējam un no tiem 

izgriežam filejas, pēcāk tos sagrie-
žam kubiņos. Tādā pašā veidā sa-
griežam arī sīpolus. Nedaudz uz-
karsējam katliņu. Ielejam tajā 
nedaudz eļļas un sviesta. Tomātus 
un sīpolus liekam katlā un sautē-
jam uz nelielas liesmas.

3. Gatavojam mērci. Sīpolus 
sagriežam smalkos kubiņos 

un liekam katlā. Sīpoliem pievie-
nojam 150 – 200ml baltvīna un 
liekam vārīties. Vāram līdz izgaro 
alkohols un turpinām vārīt uz ma-
zākas liesmas, intensīvi maisot un 
pa vienam pievienojot sviesta ku-
biņus. Sviestu liekam tik daudz, 
kamēr mērces konsistence paliek 
biezāka. Pirms noņemšanas no 
uguns mērcei pievienojam sāli, pi-
parus un nedaudz cukura. Pēc no-
ņemšanas no plīts mērcei pievie-

nojam sakapātus zaļumus un 
kaperus. Pirms mērces pasniegša-
nas to uzkarsējam, lai pārlietu zivi 
un kartupeļus.

4.Jaunos kartupeļus novārām 
ar visu mizu, pēc kā tos pār-

griežam uz pusēm un sviestā un 
eļļā apcepam cepeškrāsnī uz pan-
nas 180C temperatūrā aptuveni 
piecas minūtes. Pasniedzot, kartu-
peļiem uzgriežam sakapātus loci-
ņus.

5.Garšaugu sviests. Ņemam 
sviestu istabas temperatūrā, 

kam pievienojama sakapātas dilles 
un pētersīļus un visu samaisām.

6.Pagatavojot akmens plekstes 
fileju, uzkarsējam pannu, uz 

kuras uzlejam nedaudz eļļas un 
sviesta. Zivi novietojam uz pannas 
ar ādu uz leju un cepam aptuveni 
divas minūtes. Pēcāk uzliekam uz 
zivs garšaugu sviestu, sāli un pipa-
rus, nedaudz muskatrieksta un lie-
kam cepties cepeškrāsnī aptuveni 
sešas minūtes 180C temperatūrā.

LAI JUMS LABI GARŠO!

Nepieciešamie produkti
• akmens plekste 

(vesela)

• jaunie kartupeļi

• tomāti

• šalotes sīpoli vai 
parastie sīpoli

• cukurzirņu pākstis

• spināti

• baltvīns

• sviests

• pētersīļi

• dilles

• redīsi

• zirņu dīksti

• lociņi

• kaperi

• muskatrieksts

• sāls

• melnie pipari.

Pagatavošana:
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Tirgus hronika

OKartes Skatuves noslēguma koncertā. A. Abramovs pasniedz
O. Deigilim tirgus 25 kilogramus smago speciālo balvu

Norčēpingas soulmūzikas grupas Northern Upbeat koncertsMātes dienas «Muzikālajos paviljonos» centrāltirgu 
piedziedāja 150 kora dziedātāju no Zviedrijas

Brandenburgas patērētāju tiesību aizsardzības 
ministres Anitas Takas vizīte Centrāltirgū

A. Abramovs kopā ar zemkopības ministri L. Srtraujumu un 
LOSP priekšsēdētāju E. Treibergu atklāj zemnieku tirdziņu

«Centrāltirgus Vēstis»
Metiens – 10 000 eks.
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centrāltirgus»
Adrese: Nēģu ielā 7,

Rīga, LV – 1050
Redaktors:

Ivars Jakovels
Redakcija: tālr. 67358177,

e-pasts: ivars.jakovels@rct.lv
www.centraltirgus.lv

© Pārpublicēšanas 
gadījumā atsauce uz 
«Centrāltirgus Vēstis» 

obligāta.

Par sludinājumu un 
paziņojumu saturu atbild to 

iesniedzējs.

Folke Antonsons,
Piteo jauniešu kora vadītājs 

no 
Zviedri-
jas:
Rīgas 
Centrāl-
tirgus ir 
viena no 
visfantas-

tiskākajām vietām Eiropā, 
kur iespējams iepazīties ar 
visinteresantākajiem produk-
tiem. Arī iespēja dziedāt lie-
lajos cepelīnu angāros līdzi-
nās dziedāšanai lielā 
baznīcā, izpildot zviedru 
dziesmas zem majestātiskā 
jumta.

Rūgers Šells,
grupas Northern UpBeat so-

lists no 
Zviedri-
jas:
Tā bija 
patiešām 
jauka 
pieredze. 
Es nezi-

nāju ko sagaidīt, kad iera-
dāmies tirgū. Es biju pār-
steigts no tirgus lielā 
izmēra un īpaši plašā pro-
duktu klāsta. Varu vienno-
zīmīgi pasacīt, ka labprāt 
atgriezīšos šeit vēl.

Klauss Reimers,
Vācijas Brandenburgas galve-

nais ve-
tārsts: 
Centrāl-
tirgū es-
mu atkār-
toti un 
esmu 
gandarīts 

par uzlabojumiem, kādi Cen-
trāltirgū notikuši aizvadītajos 
gados. Es augsti novērtēju 
Latvijas gaļas produkcijas 
sortimenta dažādību. Vācijas 
patērētāji diemžēl vairs nepa-
zīst tādus gaļas produktus, kā 
cūku kājiņas, ausis vai šņuku-
ri, kas Centrāltirgū pieejami 
plašā klāstā.

Anita Taka,
Vācijas Brandenburgas Apkār-

tējās vi-
des, vese-
lības un 
patērētāju 
aizsardzī-
bas mi-
nistre:
Centrāltir-

gus apmeklējuma laikā guvu 
daudz pozitīvu iespaidu. Prie-
cē, ka liela daļa produktu pa-
tiešām ir izaudzēta Latvijā. 
Uzskatu, ka Centrāltirgum ir 
nozīmīgi pievērst īpašu uzma-
nību pārtikas produktu izcel-
smes godīgām norādēm, rūpē-
joties par tirgus labo vārdu un 
atzinību sabiedrībā.

Lisa Tillinga,
Zviedrijas koru kruīza 

vadītāja:
Man kā 
viešņai 
no ārze-
mēm, tir-
gus ir pa-
tiesa 
eksotika. 

Mani pārsteidz, ka šeit ir tik 
liels tirgus ar tik daudzām 
svaigām lietām, ko iespējams 
nobaudīt un iegādāties. Šeit ir 
arī jauki un dāsni ļaudis. Vis-
vairāk par visu tirgū mani ie-
priecināja ziedi, kas sagādāja 
patiesu prieku manām acīm. 
Esot nākamreiz Rīgā, es no-
teikti apmeklēšu tirgu! 

Kādu jūs ieraudzījāt Centrāltirgu?

2012.gada 7.maijā Finan-
šu ministrijas sagatavotais li-
kumprojekts „Grozījumi li-
kumā „Par tabakas 
izstrādājumu realizācijas, 
reklāmas un lietošanas iero-
bežošanu” tika skatīts Minis-

tru kabineta komitejas sēdē, 
kur neguva atbalstu un tika 
noraidīts.  Vairāki ministri 
norādījuši uz jautājuma ne-
pietiekamu izvērtējumu, ak-
centējot tabakas izstrādājumu 
tirdzniecības specifiskos as-

pektus un minēto preču ie-
tekmi uz sabiedrības veselī-
bu. Tāpēc arī turpmāk 
tabakas izstrādājumu tirdz-
niecība tirgos nebūs atļauta.

Anatolijs Abramovs, 
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” 

valdes priekšsēdētājs akcen-
tē: „Rīgas Centrāltirgus ir 
Latvijas Tirgu savienībā, ku-
ra aktīvi iesaistījās šī jautāju-
ma risināšanā, un atbalsta sa-
vienības pausto pozīciju. 
Domājot par Rīgas Centrāl-

tirgus attīstību un pozicionē-
jot to kā citiem tirdzniecības 
dalībniekiem līdzvērtīgu vai 
pat konkurētspējīgāku iepirk-
šanās vietu, šī norma neno-
liedzami Rīgas Centrāltirgu 
atstāj mazāk izdevīgā pozīci-
jā, jo nevaram nodrošināt, lai 
pircējs, kurš ir tabakas iz-
strādājumu lietotājs, vienu-
viet varētu iegādāties visas 
sev nepieciešamās preces.”

Latvijas Tirgu savienības 
valdes priekšsēdētāja un 
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” 
juriste Aiga Šmite pauž no-
žēlu par to, ka valdība neiz-
prot situāciju un vienādas 
konkurences nosacījumus, kā 
arī nevēlas redzēt patieso ai-
nu, ka diemžēl šis aizlie-
gums ir nevis mazinājis, bet 
tieši pretēji – veicinājis – ne-
legālo tabakas izstrādājumu 
tirdzniecību tirgus teritoriju 

tuvumā. A.Šmite apliecina, 
ka savienība turpinās darbu 
pie šī jautājuma risināšanas 
gan paplašinot dialogu ar po-
litiķiem, gan vēršoties Sat-
versmes tiesā. A.Šmite norā-
da, ka jebkuram tiesību 
ierobežojumam ir jābūt atbil-
stošam Satversmei, taču šajā 
gadījumā aizliegums nav sa-
sniedzis sākotnēji noteikto 
leģitīmo mērķi, kā arī pie-
vēršot uzmanību iedzīvotāju 
veselības uzlabošanas politi-
kai attiecībā uz smēķētāju 
skaita samazināšanu, leģitī-
mo mērķi varētu sasniegt 
efektīvāk ar citiem ierobežo-
jumiem, piemēram, aizlie-
dzot tirgot tabakas izstrādā-
jumus tur, kur tos pērk 
visvairāk – mazumtirdzniecī-
bas ķēžu veikalos.
Sagatavoja:
Oskars Balodis ■

Arī turpmāk neatļaus tabakas 
izstrādājumu tirdzniecību tirgos
Atjaunojot Latvijas Tirgu savienību, kurā aktīvs biedrs ir arī 
Rīgas Centrāltirgus, kopš 2010.gada viens no jautājumiem, pie 
kura tika mērķtiecīgi un daudz strādāts, bija likumā noteiktā 
ierobežojuma tabakas izstrādājumu tirdzniecībai tirgos 
atcelšana.

4 2012. gada

JūNiJs
Nr.9




