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Centrāltirgus tirgotāju
Aivaru Varkalu

Kas šobrīd aktuāls tir-
gū? Sākusies jauna sezo-
na

Grūti nošķirt šā brīža ak-
tualitātes no kopējām vai cik-
liskām aktivitātēm, kas notiek 
tirgū. Izdalīt sezonalitāti tirgū, 
protams, var, it īpaši sākot ar 
pavasari. Tagad parādās pir-
mie zaļumi un dārzeņi. Tie 
arī tiek pārstāvēti tirgū. Pir-
mais aktuālais notikums šo-

gad jau bija tirgū – Lieldie-
nas. Līdz ar tām arī pirmais 
tematiskais tirdziņš. Tradicio-
nāli pēc lielā gavēņa lielākais 
produktus klāsts arī tiek nests 
uz tirgu un nokļūst līdz gala 
patērētājam.

Vai tirgus mainās arī 
laika gaitā? Vai arī tirgus 
ir nemainīgs lielums un 
vērtība?

Mana vēlme būtu, lai tir-
gus būtu mainīgs, bet tomēr 
vērtība. Lai tirgus mainītos 
līdzi laikam, paliekot kā vēr-
tība. Neapšaubāmi, salīdzinā-

jumā ar pagājušā gadsimta 
90-to gadu sākumu un vidu, 
pārmaiņas tirgū ir gan  jūta-
mas, gan redzamas. Šīs pār-
maiņas galvenokārt ir saistī-
tas ar piedāvātās produkcijas 
sortimentu, ko piedāvā tir-
gus. Strādājot neskaitāmo Ei-
ropas Savienības regulu un 
aizliegumu ēnā, tirgus pro-
dukts nereti ir tas pats, ko 
var piedāvāt jebkurš lielvei-
kals.

Vai uzskatiet, ka tirgus 
vairs īpaši neatšķiras no 
lielveikala?

Atšķiras. Pirmkārt, tirgū 
neapšaubāmi ir tiešsaiste starp 
pircēju un pārdevēju. Tas ir 
kontakts, kas nereti veidojas 
gadiem. Otrkārt, uz tirgu jau 
nenāk tikai iepirkties. Nāk pēc 
baumām. Nāk pēc stāstiem. 
Tā ir ļoti nopietna sociāla vi-
de. Treškārt, tirgū atšķirībā no 
lielveikala ir iespējams pro-
duktu nogaršot. 

Par kaulēšanos – mēs ne-
varam dabūt atpakaļ tos lai-
kus, kad nebija nepieciešams 
kases aparāts un produkta ce-
nu noteica pircēja un pārde-
vēja vienošanās – viena daiļ-
runība pret otra spējām 
iepirkties. Šobrīd tas ir liegts, 
lai gan tā ir daļa tirgus būtī-
bas – spēt vienoties par cenu.

Vai, tādā gadījumā, kā 
pats sakiet – regulu un 
aizliegumu ēnā – Latvijā ir 
vajadzīgs tirgus?

Tas nav jautājums man. 
Es uz to protu atbildēt, jo 
man pašam patīk iepirkties 
tirgū. Zinu, ka labāko izejvie-
lu avots ir tirgus, nevis liel-
veikals. Uz šo jautājumu jāat-
bild visai sabiedrībai kopumā. 
Šodien tā būtu ļoti aktuāla 
diskusija ar sabiedrību – ko 

tā vēlas un vai vispār tā pauž 
vēlmi pēc tāda tirdzniecības 
veida kā tirgus. Manā skatīju-
mā sabiedrība neapšaubāmi 
iegūst no tirgus.

Kas būtu nepiecie-
šams, lai tirgu būtu vērts 
saglabāt un tas turpmāk 
varētu attīstīties?

Tirgu nedrīkst uztvert ār-
pus nacionālās tautsaimniecī-
bas robežām. 

Ko tas nozīmē? Pirmkārt, 
tirgus lielākais klients vai mēr-
ķa auditorija tirgus apsaimnie-
kotājiem kā tirdzniecības vietu 
iznomātājiem ir mājražotāji 
nevis lielie fermeri. Mums jā-
prot savā nacionālā tautsaim-
niecības politikā iekļaut mājra-
žotāju, kurš ir spējīgs apgādāt 
sevi un tirgū piedāvā pāri pa-
liekošo produkciju, kas nav 
plānveida ražošana. Mūsu 
klientam galvenokārt jābūt tie-
ši šim ražotājam, kas tirgū 
spētu piedāvāt unikālus ar mī-
lestību gatavotus produktus, 
kādi nav pieejami nevienā liel-
veikalā. Diemžēl šobrīd eksis-
tē ļoti daudz ierobežojošu fak-
toru, kas neļauj mājražotājam 
ražot vienu, otru vai trešo pro-
duktu.

Otrkārt, tas var būt arī 
lielais fermeris, kam ir ne-
pieciešamība pēc ātriem ap-
grozāmiem līdzekļiem. Arī 
viņš dosies uz tirgu ar savu 
vai pārdevēju pārstāvniecību, 
bet viņš ies, jo tā ir visātrākā 
sasaiste ar gala patērētāju un 
visātrākā iespēja iegūt apgro-
zāmos līdzekļus. 

Kam vispār Jūsuprāt 
būtu jāstrādā tirgū – zem-
niekiem vai tirgotājiem?

Īstenībā tas nav tik svarī-
gi. Tirgus klients var būt jeb-
kurš – gan profesionāls tirgo-
tājs, gan zemnieks, gan 
mājražotājs. Ja viņš ir spējīgs 
savu produkciju ne tikai ra-
žot, bet arī gatavs to tirgot, 
tad lai viņš to dara. Savukārt, 
ja laika trūkuma dēļ zemnieks 
nav spējīgs to darīt, es nere-
dzu nekādu aplamību, ja viņu 
pārstāv profesionāls tirgotājs. 
Tam nevajadzētu būt par 
šķērsli. Pārpircējs nav speku-
lants. Viņš vienkārši ir preces 
realizētājs.

Vārds tirgus acīmre-
dzami veidojies no vārda 
tirgoties, tomēr pēdējā 
laikā Centrāltirgū arvien 
biežāk norisinās dažādi 

Šogad tirgos plānojam 
gan ierīkot jaunu LED ap-
gaismojumu, gan izbūvēt 
jaunu pāreju starp Zivju un 
Sakņu paviljonu, gan arī 
veikt citus darbus, rūpējoties 
par pircēju un tirgotāju ērtī-
bām un patīkamas tirdzniecī-
bas vides veidošanu.

Līdz ar pirmajām siltajām 
dienām, tirgū norisinās asfalta 
seguma un tekņu remonts, kā 
arī tiek nomainītas un papil-
dinātas nepieciešamās ceļu zī-
mes. Aprīļa sākumā esam arī 
noslēguši līgumu ar energo-
būvniekiem par LED āra ap-
gaismojuma ierīkošanu visos 
trīs Rīgas Centrāltirgus pārzi-

ņā esošajos tirgos līdz šā ga-
da jūlijam. Pateicoties Eiro-
pas Savienības Klimata 
Pārmaiņu finanšu instrumenta 
piešķirtajam līdzfinansēju-
mam 120 000 latu apmērā, 
Centrāltirgū vien āra apgais-
mojuma laternu skaits tiks 
palielināts no 50 – 300, tajā 
pašā laikā saglabājot praktiski 
nemainīgu āra apgaismojuma 
elektroenerģijas patēriņu. Tur-
klāt uzstādītajam apgaismoju-
mam saņemsim piecu gadu 
ražotāja garantiju.

Līdz ar āra apgaismojuma 
sakārtošanu, Centrāltirgus Ga-
ļas paviljona pagrabos plāno-
jam līdz maija beigām izbū-

vēt arī tirgotāju vajadzībām 
jaunu gaļas noliktavu ar 60 
m2 plašu ledusskapi un 24 
m2 plašu saldējamo kameru 
saskaņā ar Eiropas Savienībā 
spēkā esošajiem normatīva-
jiem aktiem par šādu telpu 
izolāciju, kas ļaus ekonomēt 
tās uzturēšanas izdevumus. 
Savukārt, pašā gaļas paviljo-
nā uzsākti projektēšanas darbi 
apkures, ventilācijas un kon-
dicionēšanas sistēmas izbūvei 
līdz augusta sākumam, kas 
ļaus pienācīgi sagatavoties 
nākamajai ziemas sezonai, 
nodrošinot patīkamu tempera-
tūru lielākajā Centrāltirgus 
tirdzniecības zālē.

Ēku apkures izdevumus 
turpmāk palīdzēs taupīt un 
nodrošināt patīkamu tirdznie-
cības vidi martā uzstādītās 
automātiskās paviljonu dur-
vis no tirgus āra tirdzniecī-
bas teritorijas puses Nēģu ie-
lā. Cerams, ka jau tuvāko 
gadu laikā varēsim nomainīt 
arī pārējās durvis pret auto-
mātiskajām arī Centrāltirgus 
ielas pusē kanālmalā.

Maija sākumā Centrāltir-
gus āra teritorijā uzstādīsim 
50 jaunus tirdzniecības galdus 
ar nojumēm, kuru plānojums 
tapis ciešā sadarbībā ar tirgo-
tājiem, ievērojot gan pārdevē-
ju, gan arī pircēju vajadzības. 

Vienlaicīgi ar galdu uzstādī-
šanu sāksim jaunas pārejas 
izbūvi starp Sakņu un Zivju 
paviljonu, nojaucot līdzšinējo, 
kas atrodas tehniski neapmie-
rinošā stāvoklī. Jaunajā pārejā 

tiks iebūvētas gan jaunas ģēr-
btuves, gan ērtas dušas pavil-
jonos strādājošajiem.
Sagatavoja: 
Aleksandrs Bogdanovs,
Tehniskās daļas vadītājs ■
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Regulu un aizliegumu ēnā
Marta beigās notika Latvijas 
tirgus savienības kopsapulce, 
kurā tika pārvēlēta organizācijas 
valde. Tajā tika pārvēlēts 
arī viens no lielākajiem 
Centrāltirgus tirgotājiem Aivars 
Varkals, kurš Savienībā pārstāv 
Rīgu. Apsveicot ar pārvēlēšanu 

organizācijas vadībā, aicinājām A. Varkalu uz 
sarunu par un ap tirgu.

Ar darba dunu sagaidot 
pavasari Ne mazāk sparīgi kā noslēdzās aizvadītais 

gads, tirgus tehniskajai daļai sācies arī 
2012. gada pavasaris.

RPAS «Rīgas Centrāltirgus» 
juriste kļuvusi par Latvijas 
Tirgu savienības valdes 
priekšsēdētāju

Rīgas Centrāltirgus



kultūras un izklaides pa-
sākumi. Vai tas ir tas 
ceļš, kas tirgum ejams?

Tirgus laukums jau vēstu-
riski ir bijis sapulču, mītiņu, 
koncertu, dažādu priekšnesu-
mu vieta. Pirmkārt, ne vie-
niem ne otriem nebija jā-
meklē auditorija. Pirmajiem 
tā ir auditorija, otriem – ne 
vien skatītājs, bet arī tirgus 
dalībnieks – pircējs. Šīs lie-
tas sader kopā kā roka ar 
cimdu. Tās ir neatņemamas 
tirgus sastāvdaļas. Man ir 
liels prieks, ka šobrīd Cen-
trāltirgus rīko lielus pasāku-
mus ar publikas piesaistīšanu 
šai vietai. Šis ceļš nav ātrs, 
bet ļoti vēlams. Mērķtiecīgi 
veidojot šādus pasākumus, 
mēs varam tirgum atgriezt tā 
burvību, kas brīžiem šķita 
jau zudusi.

No atsevišķiem ek-
spertiem esam dzirdējuši 
aicinājumus uz diskusiju, 
vai Centrāltirgus nav kļu-
vis Rīgai par lielu? Jūsu 
viedoklis.

Redzot kādos tempos Rīgā 
tiek celti jauni lielveikali, 
teikt, ka tirgus ir kļuvis par 
lielu,– es negribētu. Nebūšu 
tik drosmīgs. Cita lieta, ka 
mums trūkst atšķirīgu pro-
duktu, ko piedāvāt tirgot šo-
dien, bet tas vairs nav tirgus 
jautājums.

Es vēlētos, lai šī tirdznie-
cības veida, ko pārstāv tir-
gus, vienmēr būtu par maz. 
Runājot par nacionālo veselī-
bu, it īpaši par veselīgiem 
produktiem, mana pārliecība, 
ka tos iespējams iegādāties  
tikai tirgū. Turklāt no vietē-
jiem mājražotājiem, kuri pro-

duktus neražo lielos daudzu-
mos. Tirgotāju – mājražotāju 
skaita pieaugums var būtiski 
palielināt pircēju plūsmu 
Centrāltirgū.

Vai apstākļos, kad 
tirdzniecības vietu skaits 
Centrāltirgū atkal būtu 
mazāks par pieprasījumu, 
Jūs atbalstītu otrā līmeņa 
izbūvi vēsturiskajos pavil-
jonos?

Tirdzniecības vietu orga-
nizēšana otrajā līmenī nav 
pārāk sekmīga pieredze 
starptautiskajā vidē, ja kā 
tirdzniecības modeli izmanto 
tirgu. Tirgos otrā līmeņa 
tirdzniecības vietas nekad 
nav spējušas nodrošināt ne-
pieciešamo ekonomisko 
efektu. Līdz ar to tirgū pa-
matoti tas nebūs, jo efektu 
un garšu dod plašums, telpa. 

▼

▼

Šoreiz apaļa galda disku-
sijā ar savu redzējumu dalī-
jās politiķi, uzņēmēji, zināt-
nieki un kultūras darbinieki. 
Diskusiju vadīja Rīgas paš-
valdības akciju sabiedrības 
«Rīgas Centrāltirgus» valdes 
priekšsēdētājs Anatolijs 
Abramovs un valdes locekle 
Tatjana Lukina.  

Pasākuma ieskaņā visiem 
diskusijas dalībniekiem Rī-
gas pašvaldības akciju sa-
biedrības «Rīgas Centrāltir-
gus» valdes priekšsēdētājs 
Anatolijs Abramovs simbo-
liski pasniedza dokumentālu 
grāmatu latviešu un angļu 
valodā, kurā apkopota 2011. 

gada 24. augusta pirmā sa-
biedriskā diskusija ar dalīb-
nieku uzrunām, komentā-
riem, vēsturiskām un 
mūsdienu fotogrāfijām, kā 
arī informāciju par Rīgas 
Centrāltirgu. Uzņēmuma val-
des priekšsēdētājs pauda ce-
rību, ka jaunā grāmata palī-
dzēs piesaistīt jaunus 
profesionāļus diskusijai par 
Centrāltirgus nākotni. 

«Rīgas Centrāltirgus – 
Latvijas un Rīgas kultūrvēs-
turiskā pērle: vēsture, šodie-
na un nākotne» izdevumā ir 
iekļauta priekšlikumu sadaļa 
ar apmaksātu aploksni nosū-
tīšanai RPAS «Rīgas Cen-

trāltirgus» un tā jau pašlaik 
ir dāvāta visiem Latvijā rezi-
dējošajiem ārvalstu vēstnie-
kiem, Latvijas Pašvaldību sa-
vienības pārstāvniecībai 
Briselē, kā arī Jasper speciā-
listiem, ar kuriem kopā Rī-
gas Centrāltirgus gatavo pro-
jekta pieteikumu Eiropas 
Savienības struktūrfondu pie-
saistei.

Diskusijas laikā klāteso-
šie aktīvi debatēja par Rīgas 
Centrāltirgus līdzšinējo attīs-
tību, kultūrvēsturisko nozīmi, 
kā arī turpmākās attīstības 
perspektīvām. A. Abramovs 
pateicās klātesošajiem profe-
sionāļiem par aktīvo iesaisti 

un atbalstu Rīgas Centrāltir-
gus attīstības koncepcijas 
meklējumos: «Centrāltirgus 
attīstībai un rekonstrukcijai 
nepieciešami nozīmīgi finan-
šu līdzekļi, tādēļ vajadzīgs  
sabiedrības akcepts un vieno-
ta izpratne par to, kam un kā 
šie resursi tiks novirzīti». 

Izskanējušo A. Abramova 
domu atbalstīja arī klātesošie 
speciālisti. Tā, piemēram, 
D. Baltiņa arī aicināja veikt 
tirgus pircēju un rīdzinieku 
aptauju, ļaujot pašiem iedzī-
votājiem formulēt tirgus vēr-
tības, ko nepieciešams sagla-
bāt un attīstīt. Šo domu 
turpināja rakstnieks un publi-

cists Ē. Hānbergs, aicinot 
klātesošos attīstīt ideju par 
unikāliem Centrāltirgus ēdie-
niem, ko ļaudis dotos nobau-
dīt tieši uz Centrāltirgus ka-
fejnīcām. Kā piemērus 
rakstnieks minēja dažādas 
piena zupas, siļķi ar kartupe-
ļiem un citus tradicionālus 
Latvijas ēdienus, kas tikpat 
kā izzuduši no citu kafejnīcu 
ēdienkartēm, bet joprojām ir 
pieejami tirgū. Šo darbu 
veikšanai diskusijas dalībnie-
ki rosināja pieaicināt profe-
sionālo sociologu. Savukārt, 
Ē. Hānbergs aicināja arī iz-
veidot jaunu amatu, nominē-
jot uzņēmuma režisoru, kura 

uzdevums būtu rūpēties par 
rosību un  kultūras pasāku-
miem visā tirgū.

Rīgas domes priekšsēdē-
tāja vietnieks A. Ameriks 
pauda atzinīgus vārdus paš-
reizējās tirgus vadības rūpēm 
par paviljonu rekonstrukciju, 
kā arī īpaši izcēla uzņēmuma 
nosprausto mērķi piesaistīt 
Eiropas Savienības finanšu 
fondu līdzekļus tirgus pilnī-
gai rekonstrukcijai.

D. Baltiņa un J. Dambis 
vērsa uzmanību uz iespēju 
veidot pievilcīgu un mūsdie-
nīgu vidi, vienlaicīgi sagla-
bājot autentiskās materiālās 
un nemateriālās tirgus kultūr-

vēsturiskās vērtības. 
Uzņēmējs un viens no lie-

lākajiem tirdzniecības platību 
nomniekiem Centrāltirgū A. 
Varkalis rosināja klātesošos arī 
domāt par spēkā esošo likumu 
un normatīvo aktu izmaiņām, 
kas traucē tirgu darbu un pa-
dara tos konkurētmazspējīgā-
kus salīdzinājumā ar lielveika-
lu tīkliem. Kā uzskatāmāko 
piemēru uzņēmējs minēja māj-
ražošanu neveicinošo likum-
došanu, kas būtiski sašaurina 
potenciālo tirgotāju loku un 
pieejamo sortimentu, tādējādi 
tirgus sortimentu spiežot līdzi-
nāties lielveikalu piedāvāju-
mam. Vienlaicīgi tirgos aiz-

liegta tabakas izstrādājumu 
tirdzniecība un politiķi aizsā-
kuši arī diskusijas ar aicināju-
mu aizliegt arī alkoholisko 
dzērienu tirdzniecību tirgū, tā-
dējādi vēl vairāk mazinot tir-
gus konkurētspēju. Šim jautā-
jumam pievērsās arī A. 
Jaunsleinis, norādot, ka cēlo-
nis mājražošanas iznīkšanai ir 
«sasietās rokas», kas nozīmē, 
ka patreizējā Latvijas likum-
došana ar sarežģītu sertifikāci-
jas un atļauju, kā arī nodokļu 
un nodevu sistēmu nestimulē 
un neveicina ražojošu māj-
saimniecību rašanos.

Arī mākslas zinātnieks 
O. Spārītis pievērsās nepie-
ciešamībai Centrāltirgu arī 
turpmāk saglabāt kā iepirkša-
nās vietu vienkāršiem iedzī-
votājiem, delikatešu tirdznie-
cībai atvēlot vien atsevišķus 
sektorus. Arī pārējie diskusi-
jas dalībnieki aicināja at-
griezties pie stingrākas dažā-
du preču un produktu grupas 
grupēšanas tirgū.

Diskusijas noslēgumā tika 
nosprausts uzdevums nāka-
majai sabiedriskajai diskusi-
jai sagatavot specializētus 
profesionāļu ziņojumus par 
ierosinātajiem tematiem, pa-
plašinot pieaicināto profesio-
nāļu loku. Koordinēt nepie-
ciešamos sagatavošanās 
darbus un organizēt nākamo 
diskusiju jau šīs vasaras no-
galē apņēmās Rīgas Centrāl-
tirgus valdes priekšsēdētājs 
Anatolijs Abramovs.
Sagatavoja: 
Andris Strīķis, Attīstības 
projektu vadītājs ■ 

Apaļā galda diskusijā akcentē Centrāltirgus 
mūsdienīgAs AttīstībAs perspektīVAs
Martā «Rīgas Centrāltirgus» pie apaļa galda 
pulcēja dažādu jomu speciālistus, kuri bija klāt un 
uzstājās debatēs pagājušā gada vasarā organizētajā 
sabiedriskajā diskusijā.

A. Abramovs uzrunā 
diskusijas dalībniekus

Latvijas Tirgu 
savienības sēdē

cēlonis
mājražošanas iznīkšanai ir

«sasietās rokas»
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To es saku pēc pieredzes, 
ko esmu redzējis Latvijā un 
citās valstīs. 

Kā šādā gadījumā 
Centrāltirgum būtu jāat-
tīstās turpmāk?

Kā jau sacīju, tas nav 

atkarīgs tikai no tirgus. Ne-
radot apstākļus šodien tir-
gum, mēs neatgriezīsim 
tam savu pircēju un pārde-
vēju. Turklāt vispirms tirgū 
nepieciešams atgriezt tirgo-
tāju un tikai tad pircēju, jo 
kamēr mēs nemācēsim pie-
dāvāt produktu, kas ir pie-

rasts ar garšas kārpiņām, ar 
kādām atmiņām, produkci-
jas zināšanu un ticību tai, 
mēs nemācēsim izpelnīties 
sabiedrības cieņu. Turklāt 
tas nav iespējams ar ievestu 
produkciju. Produktu im-

ports ir tikai tirdzniecības 
žanrs. Tas nav tirgus. 

Ja aizstāsim visus tirgus 
produktus ar importu, ar ko 
tādā gadījumā atšķirsies kar-
bonāde lielveikalā no karbo-
nādes tirgū – ar to, ka viens 
to pasniegs daiļrunīgāk par 
otru? Diemžēl šādā gadīju-

mā tāds produkts nepārstā-
vēs tās garšas īpašības, kas 
pie mums pierastas.

Galvenais lai tirgus ir 
dzīvs organisms, kur pastāv 
pircēja un pārdevēja aktīvs 
dialogs. 

Neapšaubāmi tirgum jā-
tiek saistītam ar modernām 
tehnoloģijām, jo mūsdienās 
runāt par to, ka mūsu pavil-
jonos gaisa temperatūra va-
sarās sasniedz +30C, bet 
ziemā tuvojas 0C, nav tas 
labākais, kā aicināt pie se-
vis ciemos. Tas nozīmē, ka 

bez tām tehnoloģijām neva-
ram iztikt. 

Latvijā ir skaisti nova-
di – Kurzeme, Zemgale, 
Vidzeme un Latgale. Vi-
siem šiem motīviem ir vieta 
tirgū. Tirgus ir tā vieta, kur 
var būt pārstāvēti etniskie 
motīvi. Te var būt pārstāvē-
ti arī tuvāko kaimiņu etnis-
kie modeļi. Arī tūristiem, 
kuri apmeklē Latviju, būtu 
patīkami redzēt savus etnis-
kos motīvus daudznacionā-
lajā valstī. Galu galā mēs 
neesam tikai vieni.

Jūsu novēlējums rī-
dziniekiem.

Esiet veselīgi, aktīvi un 
vienmēr apmeklējiet tirgu, 
meklējot šeit labu preci, ga-
rastāvokli un atmosfēru!
Sagatavoja: 
Ivars Jakovels ■

Mīklu samīca un izvei-
do groziņa formu. Cep 
krāsnī līdz zeltaini brūnai 
krāsai (pusgatavībai)

Zivis sagriež porciju 
gabalos un iemarinē ar 
garšvielām un garšau-
giem. Masu strauji sacep 
līdz pusgatavībai un pie-
vieno sagrieztus dārzeņus. 
Pēc tam pielej vīnu, no 
kura pusi novāra. Pievie-
no saldo krējumu un vāra 

līdz gatavībai, pievienojot 
piparus un sāli pēc garšas.

Kopā ar spinātiem, 
ceptiem tomātiem pildīju-
mu kārto groziņā, pārlejot 
ar sakultu olu un saldo 
krējumu.

Visu pārkaisa ar sarī-
vētu sieru un cep 175˚C 
grādos līdz gatavībai. Pa-
sniedz siltu, pārkaisot gar-
šaugiem un  bazilika pes-
to mērci. ■

▼

Pagatavošana:

Esiet veselīgi, aktīvi un vienmēr 
apmeklējiet tirgu, meklējot šeit labu 

preci, garastāvokli un atmosfēru!

Recepte
Latvijas 
upes zivju 
groziņpīrāgs 
ar dārzeņiem 
baltvīna 
mērcē

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

✉ Līga Pakalna@pakalninja 
Lai nu kam, bet man jau nu va-
jadzēja atcerēties, ka ikdienā 
@R_centraltirgus ir izdevīgāks 
nekā #trakāsdienas labi, ka @
musmire atgādināja

✉ Una Baufal@Bubuce 
Man patīk Centrāltirgus. Visādi 
gardumi, labumi.

✉ Ugis Olte@rudaislapsens 
Man ar āgenskaunu jāatzīst, ka 
Centrāltirgus ir krutāks.

✉ Inese Džonsone@friziere 
Top Gandrīz ideālas pusdienas, 
viņi varētu braukt pie mums fil-
mēt (giggle) un viss Centrāltirgū 
nopirktais-svaigs/labs, iesaku tur 
iepirkties:)

✉ Rīgas Centrāltirgus@R_
Centraltirgus 
Par @R_Centraltirgus 1000-šo 
sekotāju kļuvusi @Buvsab3NV 
Apsveicam, tagad arī būvnieki 
zinās visu par gardumiem; mūsu 
sekotāju skaits 1004!

✉ L.Vasiluna fotogrāfe@liga-
vasiluna 
@R_Centraltirgus Stabili manās 
acīs ieliek @maximaveikals. 
Gaļa, kaut LV audzētā ir lielajā 
nopērkama - maksā daudz dār-
gāk. ~50% dārgāk.

✉ Mārtiņš V.@artinMartinV_V 
@Krista_Shepherd Alternative ir 
kļuvis so mainstream. Centrāltirgus 
sakņu paviljonā ir stilīgāka café

✉ Ilze Ķībure@ilzekibure 
Un diena sākas ar drauga glāb-
šanu, nopērkot skābu kāpostu 
sulu centrāltirgū pie Vizmas 
Lapsas..

✉ Pēteris Siliņš@petersilis 
Ceļu pārskrēja brūns kaķis. Par 
skaidrojumu priekšstats vājš; 
drošības labad ieskrēju tirgū pēc 
diedzējamiem kviešu graudiem.

✉ Ilze Priedite@ilzepriedite 
Šodien ar Māšuku bijām Rīgas 
centrāltirgū, piedzīvojums :) no-
pirkām jēra gaļu un @reiniss 
mums pagatavoja fantastiskas 
vakariņas :)

✉ Leikumu Alīse@la_sibemol 
Vakar Vidzemes tirgū iepirkām 
smeķīgi kūpinātas karpas un fo-
reļu ikrus, šodien vairs tikai at-
miņas, gardas atmiņas.

✉ Sintija Purkalīte@S_Purka-
liite 
Šodien iegriezos @R_Centraltir-
gus un savus mājiniekus ievili-
nāju – iepirkšanās azartā :))

✉ Kristaps Aldins@Aldinjsh 
Mums jau ir sava valsts valstī, 
drīzāk cita pasaule valstī – Cen-
trāltirgus.

✉ Elīna Dobele@dobeliic 
Pietrūka saules. Aizbraucu uz 
@R_Centraltirgus un sapirkos 
narcises un tulpes. Tagad man 
saulaina istaba :)

✉ Maris T@maris_t 
Bijām @r_centraltirgus. Gultas-
veļa un dvieļi apm 2x lētāk kā 
@tkspice veikalos ar visām me-
ga atlaidēm + labāks materiāls.

✉ Mara Krievina@Friend_in-
Vegas 
Haļava skolā :D 2h tirgū olu ri-
pināšana un @OKartesskatuve 
koncerts :D jauka diena :))

✉ sandijs@sandijsg 
Savukārt, Rīgas Centrāltirgus 
paviljoni sākotnēji bija būvēti kā 
dirižabļu angāri ;D

✉ Leikumu Alīse@la_sibemol 
Centrāltirgus ir nenormāla vērtī-
ba

✉ Eleonora Pērkone@Eleono-
raPerkone 
Nu kur vēl var dabūt jaunlopa 
gaļu par 2,60 Ls/kg, ja ne cen-
trāltirgū īsi pirms slēgšanas. Ek-
selenti!

✉ liene_gatavo@liene_gatavo 
Varbūt citiem jau zināma lieta, 
bet šodien Centrāltirgū iegādājos 
raudzētu vājpiena dzērienu – Ai-
ranu. Esmu sajūsmā! :) St.c. – 
ražots Latvijā!

✉ MB@melnsuzbalta 
@Dachinj Centrāltirgū, piena pa-
viljonā – sulīgi belaši, laba kafi-
ja. Gaišs un saulains zem plaša-
jām velvēm. Putniņi čivina! ;-)

✉ Ingus Klavins  @inguskla-
vins 
@R_Centraltirgus manuprāt tir-
gus ir unikāla vieta, kam būtu 
jādod īpašs status. Vienīgais 
pretspars MAXIMA un RIMI.

Sagatavoja: 
Aiga Šmite ■

«Centrāltirgus Vēstis» la-
sītājiem piedāvājam iepa-
zīties ar pagājušajā mēne-

sī interesantākajiem ierakstiem populārajā 
interneta sociālajā tīklā Twitter.

no twitter ApCirkņiem 
pAr tirgu

Nepieciešamie produkti 4 personām:
Smilšu mīkla

• 300g milti
• 200g sviets
• 100g cukurs
• 1 ēdamkarote sāls
• 1 ola

Pildījumam
• 200g asara fileja
• 200g zandarta fileja
• 200g līdakas fileja (Pirms 

izmantošanas zivis atbrīvo-
jam no asakām)

• 1 gb burkāns
• 1/2 gb cukīnī
• 1/2 gb ziedkāposts
• 8 gb ķirštomāti
• 1/2 gb patisoni
• timiāns
• rozmarīns
• pētersīlis dille
• spināti
• 200g baltvīns
• 400g salds krējums
• 2 gb olas 
• 300g salds krējums
• sāls, pipari
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Jānis Buķelis
Pēdējā 
laikā tas 
kļuvis sa-
kārtotāks 
un tīrāks. 
Līdz šim 
nedomā-

ju, ka tirgū var sastapt tik 
daudz un dažādus cilvēkus. 
Ļoti patīk pārdevēju attiek-
sme. Patīk arī kaulēties, jo 
kam tad vajadzīgs tirgus, ja 
nevarētu kaulēties.

Kaspars Blūms – 
Blūmanis

Patiesībā 
pēdējā 
laikā tas 
ir mainī-
jies ļoti 
krasi. La-
bā nozī-
mē. Cen-

trāltirgū ir iespējams atrast 
visu un ikdienas Centrāltirgus 
nozīme kultūras dzīvē tikai 
nostiprinās. Cilvēku interese 
pieaug. Noteikti ikdienā arī 
turpmāk izmantošu Centrāl-
tirgus iespējas.

Oskars Deigelis
Manas 
domas 
par tirgu 
nav mai-
nījušās. 
Tirgus ir 
vieta 

vienkāršiem un labiem ļau-
dīm.

Sabīne Berezina
Tirgus 
man vien-
mēr ir pa-
ticis. Ļoti 
bieži šeit 
iepērkos. 
Te ir su-

perjauki pārdevēji! Lielākoties 
eju uz tirgu pirkt produktus. 
Tā kā domas par tirgu man ti-
kai tās labākās.

Antra Stafecka
Man 
vienmēr 
ir paticis 
Rīgas 
Centrāltir-
gus. Bla-
kus lietas 

neņemu vērā. Tur vienmēr 
var nopirkt svaigu pārtiku, un 
savā veidā tas ir pārdomāti 
iekārtots, līdz ar to visu var 
viegli atrast.

Toms Bokums
Pēdējā 
laikā es-
mu sapra-
tis, ka tir-
gū 
iepirkties 
ir labais. 

Piedāvātais preču daudzums 
ir līdzvērtīgs lielveikalu pie-
dāvājumam, bet cenas vien-
nozīmīgi ir zemākas. Priecē, 
ka šeit ir iespējams iegādā-
ties mājražotāju produktus, 
kā arī kaulēties ar pārdevē-
jiem.

Marta Ritova
Esmu sapratusi, ka tirgus ir 

lieliska 
vieta, kur 
var iegā-
dāties 
svaigus un 
kvalitatī-
vus pro-

duktus par labām cenām u.t.t. 
Katrā ziņā ļoti jauki un sirsnī-
gi pārdevēji.

Kristaps Pujāts
Ja tirgus 
sākumā 
likās kā 
diezgan 
neērta 
vieta gan 
laika pa-

vadīšanai, gan kā komfortab-
la iepirkšanās vieta, tad ta-
gad domas ir mainījušās, 
daudz pozitīvu cilvēku, 
svaigs gaiss, produkti. Ie-
pirkties tirgū ir dabiskāk un 
daudz interesantāk nekā liel-
veikalā.

Sandija Vīgante
Ja agrāk 
man šķi-
ta, ka uz 
tirgu iet 
tikai veci 
cilvēki, 
tagad 

man tirgus tik tiešām ir iepa-
ticies. Te ir gan lētāk, gan 
veselīgāk.

Vai ir mainījies Jūsu viedoklis par tirgu?

Līdzīgi kā pagājušajā gadā 
arī turpmāk tirgū tiks svinēti 
gadskārtu ieražu svētki. Uzņē-
mums iesaistīsies dažādu kul-
tūras un mākslas festivālu no-
risē, kā arī pats iniciēs jaunas 
tradīcijas tirdzniecības plačos. 
Jau šogad esam jautri nosvinē-
juši Meteņus un Lieldienas, 
bet Sieviešu dienā sveikuši tir-
gus pircējas. Savukārt, kopā ar 
Rīgas domes Veselības pārval-
di – izglītojuši tirgus pircējus 
par veselīgu uzsvaru.

Kā viens no jaunumiem un 
pārsteigums ne vienam vien 

rīdziniekam bija Centrāltirgus 
sadarbības sākums ar lielisko 
LNT šovu OKartes skatuve. 
Raidījuma dalībnieki šogad 
tirgū ir uzstājušies jau ar di-
viem koncertiem – Sieviešu 
dienā un Lieldienās – kā arī, 
iespējams, gaidāms vēl kāds 
pārsteigums mūsu pircējiem. 
Esam gandarīti, ka šova dalīb-
nieki visā raidījuma laikā iz-
vēlējās iepirkties Centrāltirgū 
un Vidzemes tirgū, ikdienā ga-
tavojot maltītes no šeit iegādā-
tiem produktiem. Cerams, ka 
šī jauno talantu izvēle ļaus pa-

raudzīties ar citādu skatienu 
uz tirgu ne vienam vien jau-
nietim.

Būtiska ir arī sadarbības 
nodibināšana ar Zviedrijas 
vēstniecību Rīgā, pateicoties 
kuras atbalstam, aprīļa beigās 
tirgū varēja notikt Zviedrijas 
pilsētas Piteo jauniešu kora 

koncerts. Koncertā jaunieši iz-
pildīja dziesmas zviedru, an-
gļu un itāļu valodā. Centrāltir-
gus pircējus īpaši pārsteidza 
zviedru jauniešu izpildītā 
dziesma «Rīga dimd» lieliskā 
latviešu valodā. Pateicoties sa-
darbībai ar kaimiņvalsts vēst-
niecību, maija sākumā gai-

dāms soul mūzikas stila 
grupas no Norčēpingas Zvied-
rijā «Northern Up Beat» kon-
certs, bet savstarpējās sarunās 
jau tiek pārrunāti plāni pārē-
jam gadam.

Sadarbība tiek pārrunāta 
arī ar citiem kultūras dzīves 
organizatoriem un entuzias-

tiem, kuri Centrāltirgū gūst ie-
dvesmu jauniem un jauniem 
kultūras pasākumiem Rīgas 
pilsētas svētku, mūsdienu kul-
tūras foruma «Balta nakts», 
festivāla «Staro Rīga» un citu 
kultūras pasākumu laikā.
Sagatavoja: 
Ivars Jakovels ■

Turpinot 2011. gadā aizsākto 
tradīciju, aicinot uz sadarbību 
ar tirgu dažādus māksliniekus 
un ļaujot Ziemeļeiropas 
lielākajā tirgus placī attīstīties 
kultūras dzīvei, šogad ir 
pieņemts lēmums būtiski 
aktivizēt kultūras pasākumu 
jomu.

«Centrāltirgus Vēstis»
Metiens – 5000 eks.

Iznāk reizi mēnesī
Izdevējs: RPAS «Rīgas 

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.

Viedokli vaicājām OKartes šova dalībniekiem, kuri raidījuma ietvaros sākuši iepirkties tirgū
Kristīne Miljone
Ņemot vērā to, ka ļoti reti tur iegriežos, ne-
kādas dižās domas nav. Pēc pēdējiem skan-
dāliem, pāris gadus atpakaļ, par nelegālo 
gaļu, labprātāk izvēlos iet iepirkties uz vei-
kalu.

Kristīne Šomase
Manas do-
mas par 
tirgu nav 
mainījušās. 
Vienmēr 
esmu do-
mājusi to 

labāko. Tirgū var nopirkt jebko 
un viss ir svaigs. Turklāt šeit ir 
liela izvēle Latvijā ražotiem 
produktiem.

Mārtiņš Ruskis
Pirms kā-
da laiciņa 
tirgus man 
likās diez-
gan neva-
jadzīga 
vieta, bet 

šobrīd domas ir mainījušās. 
Tirgū var labi ietaupīt, nopirkt 
visu svaigu un izvēlēties vaja-
dzīgo no plaša sortimenta.

Aktivizējam kultūras dzīvi
Okartes bildei paraksts – Okartes skatuves 
dalībnieki iecienījuši Centrāltirgus skatuvi

4 2012. gada

MaIJS
Nr.8




