
No 2013. gada 1. maija Centrāltirgus 
zemnieku nakts tirgum iecelts savs 
pārvaldnieks un pārraugi. Būs labāka 
organizācija. Tālrunis saziņai: 
27808333. • 

Rīgas Centrāltirgus mājaslapas 
angļu valodas versija visvairāk aplūkota 
Somijā, Zviedrijā un Norvēģijā, 
savukārt krievu valodas versija – 
Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā. •  

CENTRĀLTIRGUS 
VĒSTIS

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

54 % no mūsu apmeklētājiem 
ir pamanījuši rekonstrukcijas un 
labiekārtošanas darbus paviljonos un 
tirgus teritorijā. Arī šajā sezonā tie 
turpināsies! •

VIENĀ
TEIKUMĀ

MAIJS 2013
#2

Ar ko jums asociējas Centrāltirgus?
Tirgus man asociējas ar arhitektūru. Esmu interesējies par pilsētu un valsti, kurā dzīvoju un 

lasījis, ka paviljonu angāri sākumā lietoti aviācijas vajadzībām. Tā pati par sevi ir liela vērtība. 
Centrāltirgū ir ne tikai produkti, bet arī daudz informācijas par Latviju un tās kultūru. Tāpēc 
tūristi iet tieši uz tirgu. Man patīk Centrāltirgus, jo tas man asociējas ar tirgu Meksikā. Tur tas 
ir daudz lielāks – sākas pie Brīvības pieminekļa un beidzas pie VEF.

Cik bieži nākat uz Centrāltirgu?
Uz tirgu nāku bieži. Produktus šeit pērkam arī restorāna vajadzībām. Svaigās zivis nereti 

iegādājamies arī Centrāltirgū. Zivju paviljonā pērku garneles, sezonas zivis – līdakas, salakas, 
līņus.

Garšvielas – timiānu, rozmarīnu, oregano un koriandru – arī pērkam tirgū. Protams, svai-
gas. Te ir liela piparmētru izvēle, jo piparmētru ģimene ir diezgan plaša un te ir tādas, kuras 
nevar iegādāties nekur citur. Svaigos asos piparus pērkam, lai gan tie ir tikai vasaras beigās, 
rudens sākumā. 6. lpp

Stāsti. 
Pieturzīmes. 

Centrāltirgus sakņu paviljonā   
24.05. – 21.06.2013.
p. – sv. 8:00 – 18:00

Pavasaris ir visgaidītākais gada-
laiks Centrāltirgus un Vidzemes 
tirgus gada ritumā, kas ienes 
krāsas, svaigumu un enerģiju. 
Tas ir apliecinājums, ka līdz pat 
vēlam rudenim katra diena pār-
steigs pircējus ar jaunām veltēm 
mūsu veselībai, labam garastā-
voklim un mīļiem brīžiem ar 
tuviniekiem. Seko jaunumiem 
ik dienu www.centraltirgus.lv, 
tviterī @R_Centraltirgus un nāc 
iepirkties! •

Fotoizstāde

Havjers Garsija 
iepērkas Centrāltirgū

Pazīstamais un atraktīvais meksikāņu pavārs, restorāna „Monhe Negro” šefpavārs 
Havjers Garsija Latvijā dzīvo jau vairāk kā divdesmit gadu. Rīgas Centrāltirgus ir 

viņa iemīļota iepirkšanās vieta, kuru viņš iepazina jau deviņdesmito gadu sākumā, 
un pirmie iespaidi Havjeram joprojām palikuši spilgtā atmiņā.
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Kādi bija pirmie iespaidi Centrāltirgū?
Tur ir daudz paviljonu, var nopirkt daudz 

ko garšīgu – visādus augļus un dārzeņus. Tir-
gū var nopirkt daudz vairāk lietu, nekā veika-
lā, un te viss notiek ārā. Tirgus man asociējas 
ar daudz cilvēkiem un krāsainām lietām, un 
tas ir daudz lielāks par veikalu. 

Kas patīk Centrāltirgū?
Centrāltirgū visforšāk ir zemeņu laikā un 

vislabāk man patīk puķu tirdziņš. Arī dārze-
ņi man patīk, piemēram, bietes. Te notiek arī 
dažādi pasākumi, kas man patīk.

Ar ko kopā iepērcies? Ko parasti pērkat? 
Visbiežāk es esmu kopā ar tēti un mēs pēr-

kam augļus un dārzeņus. Man pašai vislabāk 
garšo augļi un visvairāk – zemenes un melle-
nes. Ja es pati ietu iepirkties, piemēram, šo-
dien, tad es nopirktu redīsus, kāpostus, ābo-
lus un bumbierus.

Kāpēc izdomāji intervēt omīti, ko jaunu 
uzzināji no sarunas?

Bija jautri, bet bija jāizdomā jautājumi, un 
tas bija ļoti grūti. Un grūti bija arī tas, ka in-
tervija bija ilga. Bet man patika intervēt un 
uzzināt daudz jauna par agrākiem gadiem. •

PAAUDZES

Havjers Garsija

Šajā numurā aizsākam stāstu sēriju, kurā satiksies dažādas pa-
audzes, kuras vieno radniecīgas saites un iespaidi par Centrāltirgu. 
Šoreiz Valērija Bubina sarunā ar mazmazmeitu Esteri Martu stāsta 
meitenes gadu atmiņas par to, kas Centrāltirgū viņai paticis tālajā 
1936. gadā. Bet Estere Marta stāsta par saviem iespaidiem pašlaik.

„Atmiņas par Rīgas Centrāltirgu man 
ir saglabājušās no 1936. gada, kad man bija 
apmēram 10 gadu. Tolaik dzīvojām Slokā un 
iepirkties braucām ar vilcienu uz Centrāltir-
gu un Armijas ekonomisko veikalu. Tas bija 
stundas brauciens.

Centrāltirgus paviljonos bija liela izvēle, 
kādas nebija nekur citur Rīgā. Pirmajā pavil-
jonā bija dažādas pārtikas preces, tur iegādā-
jāmies garšīgu, apaļu saldskābmaizi, cīsiņus 
vai sardelītes un desu. Tik gardu desu nopirkt 
nevarēja nekur citur. Tur varēja nopirkt tieši 
tik, cik prasīja, un šķēlītes, kas palika no kāda 
lielāka nopirkta gabala, varēja iegādāties par 
lētāku naudu. Zivju paviljonu parasti apmek-
lējām pēdējo. Dārzeņus, piena produktus un 
gaļu pārsvarā Centrāltirgū nepirkām.

 Ārpus paviljoniem tirgoja augļus un ogas, 
dažādus ziedus. Mums ļoti patika apstaigāt 
visu teritoriju un apskatīties. Mēs bijām pār-
ņemti ar krāšņumu, daudzumu un daudzvei-
dību. Visbiežāk iepirkties braucu ar savu tēvu. 
Viņš bija liels makšķernieks un tāpēc īpaši 

Valērija Bubina 
87 gadi, dzīvo Talsos

Estere Marta
Valērijas mazmazmeita, 7 gadi

>> Ar ko, jūsuprāt, Centrāltirgus ir unikāls?
Centrāltirgus sakņu paviljonā ir spāņu veikaliņš, kur par saprātīgām cenām ir nopērka-

mi augstas kvalitātes produkti, kas lieti noder restorānā, kurā ir spāņu un meksikāņu virtuve. 
Spāņu produkti asociējas ar Dienvidameriku, un tas saistīts ar Kolumba ceļojumiem un to 
ietekmi. Spānijā var atrast daudz ko, kas ir Dienvidamerikai raksturīgs. Tas ir ļoti unikāli, ka 
Latvijā, Centrāltirgus sirdī ir tieši spāņu delikateses. Visi spāņi, kas dzīvo Rīgā, noteikti vienu 
reizi mēnesī apmeklē šo veikalu. Šķiņķis, olīveļļa un vīns tur ir izcili. Ik pa laikam tur pērkam 
produktus ar tādām garšām, kuras nevar atrast citur. Un te ir cilvēks, kurš runā spāņu valodā, 
un es ar viņu varu šajā valodā sarunāties. Labi zināmajos delikatešu veikalos šie produkti būs 
4 – 6 reizes dārgāki. 3. lpp

aplūkojām zivju pa-
viljona piedāvāju-
mu. Tur zivju bija 
ļoti daudz un plašā 
izvēlē. Parasti pir-
kām žāvētās zivis: 
reņģītes, lucīšus, 
kas bija ļoti svaigi, lie-
li un trekni.

Kā meitenei man ne īpaši patika gaļas pa-
viljons. Tur bija ļoti liela izvēle, bet man to-
laik šķita, ka tur bija koncentrēts, piesātināts 
gaiss, kas man nepatika. Ja tētis vai mamma 
turp devās, tad gaidīju ārpusē. Bet pārējie pa-
viljoni! O, jā! Tur laiku pavadīju ļoti labprāt.

Man patika aiziet uz rūpniecības tirdzi-
ņu, ko sauca par „tolkučku”. Tur bija dažādas 
saimniecības preces un liela apģērbu un apa-
vu izvēle, arī bērniem. Tur nebija tik dārgi, cik 
specializētajos veikalos Krišjāņa Barona un 
Lāčplēša ielā. Mēs bijām divas meitas un tur 
mums pirka jaunas kleitiņas, mēteļus. Vecāki 
mūs ļoti pucēja un vienmēr, katrā braucienā, 

nopirka ko jaunu.
Līdz pat kara sākumam 

1941. gadā regulāri braucām 
uz Centrāltirgu un šie brau-

cieni saistās ar patīkamām at-
miņām. Kad biju lielāka, jaun-

kundzes vecumā, tad gribējās skaistas drēbes 
un apavus. Rīgā tos vienmēr varēja iegādāties.

Kara laikā devāmies bēgļu gaitās, Rīga 
kļuva tāla. Pēc kara Rīga bija ļoti cietusi, arī 
tirgus paviljoni. Tos gan atjaunoja, un tad tur 
brauca daudz ekskursantu, jo Centrāltirgus 
bija vizuāli aicinošs. Arī vēlākos gados, kad 
braucu uz Rīgu, es vienmēr apmeklēju Cen-
trāltirgu.” •

O, jā! Tur laiku 
pavadīju labprāt…

Valērija (no kreisās) ar māsu 
1947. gadā. 

Sūti

savu paaudžu 

stāstu par Rīgas 

Centrāltirgu: 

tirgus@rct.lv

IEPĒRKAS
CENTRĀLTIRGŪ
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>>Vai tirgus šo gadu laikā ir mainījies?
Es šeit dzīvoju jau 20 gadus un tirgus ir 

mainījies. Ir lielāka produktu dažādība un ir 
uzlabojusies attieksme, lai gan tā varētu būt 
vēl laipnāka, uz sarunu vērsta.

Kurš vēl no pasaules tirgiem uz jums ir 
atstājis lielu iespaidu?

Budapeštas tirgus Ungārijā. Arhitektoniski 
ļoti skaists. Ļoti tīrs, bagātīgs izvēlē. Ļoti pa-
tīkama un skaista atmosfēra un otrajā stāvā – 
ēdināšanas uzņēmumi. Ļoti organiski notiek 
vairāki procesi – cilvēki iepērkas un paēd. 

Ko mūsu tirgus stāsta par Rīgu un Lat-
viju?

5 gadus dzīvoju Ogres rajonā un reizi ne-
dēļā braucu iepirkties uz Rīgu. 1993.–94. gadā 
bija laiks, kad tirgū varēja nopirkt dažādus in-
teresantus produktus par labu cenu, taču pēc 
tam tie pazuda. Man šis ziemeļu tirgus ir ļoti 
liela eksotika. Jo nopirkt, piemēram, veselu 
lasi Meksikas tirgū nav tik viegli un tas maksā 
četras reizes dārgāk. Ikri ir delikatese, kas tur 
vispār nav pieejama. 

Kas jums patīk tirgū?
Tirgus mani ļoti fascinē. Man patīk sociā-

lais kontakts ar cilvēkiem. Mums, dienvidnie-
kiem, tieši patīk saruna ar tirgotājiem, kaulē-
šanās. Te, protams, nav dienvidu tirgus, kurā 
ieejot, tevi aiz rokas aizved tur, kur tev vajag. 
Šeit arī ir kontakts ar pircēju, tikai tas notiek, 
kad esi pie tirgotāja iepircies vismaz trīs rei-
zes. Tad viņš nav tik noslēgts, varbūt jau zina, 
kā sauc. Bet tā ir cita mentalitāte. Man patīk 
tirgus atmosfēra, runāt, meklēt. Ja neapmieri-
na viens, varu iet pie cita pārdevēja. Lielvei-
kalos tā visa nav. Jāpērk tas, kas ir noteiktā 
kvalitātē, nav iespējas aprunāties, turklāt tas 
notiek šausmīgos tempos. Tirgū ir pavisam 
cita atmosfēra: nopērc tomātus, skaties citus 
produktus, svaigā gaisā, reizēm lietus līst – 
pavisam cits process.

Vai produktu kvalitātes ziņā ir atšķirība 
no veikala?

Tā jau ir tirgus galvenā doma – te ir iespē-
jas visiem. Meklē to, ko tu gribi un ko vari 
atļauties – konkrētu krāsu, šķirni utt. Izvēle 
priekš Latvijas ir pietiekami plaša, mēs neva-

ram līdzināties ar gardēžu valstīm Itāliju un 
Franciju. Mums svarīgi ir svaigums, cena un 
attieksme. Ja tas būs – cilvēki nāks uz tirgu.

Vai ir kādas idejas, ko Rīgā vajadzētu 
pārņemt no citiem tirgiem?

Mani apbēdina, ka šeit nav iespēju paēst un 
degustēt. Mehiko ir gaļas paviljons, ir dārze-
ņu paviljons, bet pa vidu ir grils. Tur visi cil-
vēki iepērkas un turpat viņi paēd un nogaršo. 
Tas ir unikāli un tā te pietrūkst. Jo cilvēkiem 
vajadzētu nogaršot to, ko te var nopirkt. Tā 
ir interesanta un laba lieta. To šeit meklē arī 
tūristi. Viņi redz produktus, grib paēst, taču 
šeit nav iespējas to darīt.

Šeit maz piedāvā degustēt to, ko tirgotāji 
pārdod. Pirmās asociācijas ar Centrāltirgu ra-
dās tad, kad es šeit atbraucu pirmoreiz – 1992. 
gadā. Gaļas paviljonā pārdeva mārrutkus, si-
nepes un „vīriešu zapti”. Es to ļoti labi atceros. 
Pagaršoju mazu karotīti ar sinepēm, un  no-
domāju: „Kas tas par vājprātu! Es ēdu čili, tas 
ir ass, bet šis ir kā ar cirvi pa galvu.” Un tas ir 
neparasti un interesanti! •

Pārtikas aprites drošība
Pārtikas aprites drošība – šis aspekts mums 

ir ļoti svarīgs. Centrāltirgus ievēro noteiktās 
prasības un domā par risinājumiem, kā at-
vieglot to izpildi arī tirgotājiem. Mūsu attie-
cības ir balstītas dialogā un savstarpējā cieņā, 
tāpēc pakāpeniski mēģinām tirgotājus infor-
mēt, izglītot un prasības ievērot. Es domāju, 
ka līdz šim tas mums ir izdevies. Kontroles 
procesi nekad netiek organizēti ar mērķi de-
monstrēt to, ka mēs esam pārvaldnieki. Tir-
gotājs ikdienā redz, ka mūs pārbauda un kon-
trolē pat Eiropas Savienības līmeņa eksperti. 
Tāpat ir kontroles aktivitātes pasaules noti-
kumu kontekstā, piemēram, saistībā ar putnu 
gaļas, liellopu un cūkgaļas skandāliem. Un no 
katras šādas reizes mēs mācāmies un rezultāts 
ir risku novēršana tirdzniecības vietās Cen-
trāltirgus teritorijā.

Ieviesīsim bezskaidras naudas norēķinus
Otrs aspekts – normatīvo aktu ievērošana 

finanšu jomā. Šajā aspektā sadarbība ar tirgo-
tājiem ir vērsta uz daudz globālāku problēmu 
risināšanu – cīņu ar kontrabandu un ēnu eko-
nomiku. Ne tikai pastarpināti, bet tiešā veidā 
izmaiņas likumdošanā šajā jomā ietekmē tir-

gus darbu. Pašlaik strādājam pie tā, lai ievies-
tu klientiem ērtu bezskaidras naudas norēķi-
nu iespēju. Tirgotājiem ir ierobežotas iespējas 
norēķināties skaidrā naudā, jo likumdevējs 
ir noteicis, ka darījuma skaidras naudas ap-
mērs saimnieciskās darbības veicējiem nevar 
pārsniegt 5  000 latu, neatkarīgi no tā, kāds 
ir sadarbības periods. Tas nozīmē, ka tirgū 
mēs pārejam uz bezskaidras naudas norēķi-
nu sistēmu Centrāltirgus administrācijas kā 
iznomātāja un nomnieku attiecībās, kas nav 
vienkārši.

Aktīvajā tirdzniecības sezonā, kad tiek 
pārdotas noteiktas grupas preces, piemēram, 
sēnes vai ogas, ir tirgotāji, kas maksā nomas 
maksu par konkrētu dienu. Nav noslēpums, 
ka liela daļa šo preču tirgotāju ir maznodroši-
nātie un pensionāri, kuriem ir problemātiski 
veikt bezskaidras naudas norēķinus; tas tikai 
vēl vairāk sarežģītu darbu. Tāpēc pašlaik bez-
skaidras naudas norēķinu sistēmu pakāpe-
niski ieviesīsim tiem nomniekiem, kas Cen-
trāltirgū tirgojas pastāvīgi. Sarunas jau notiek 
vairāk kā triju mēnešu garumā un vasaras 
sezonā ar mājaslapas, laikraksta un mediju 
starpniecību informēsim tirgotājus plašāk. 
Taču vēlreiz uzsveru, ka situācija būtiski ne-

mainīsies; jaunās prasības ieviesīsim tā, lai 
pēc iespējas mazāk negatīvi ietekmētu ikdie-
nas dzīvi un darbu.

Būs klientu apkalpošanas centrs
Mēs nopietni strādājam, lai īstenotu uzņē-

muma vadības nosprausto mērķi – atklātajā 
teritorijā izveidot klientu apkalpošanas cen-
tru, kur būtu iespējams veikt norēķinus par 
tirdzniecības vietu nomu, izmantojot bez-
skaidras naudas norēķinu sistēmu. Tas atra-
dīsies piena paviljonā pie izejas uz atklāto te-
ritoriju un jau līdz jūlijam uzsāks savu darbu.

Sākumā sniegsim atbalstu tirgotājiem, pēc 
tam pakāpeniski ieviesīsim papildus pakal-
pojumus tirgotāju, pircēju un apmeklētāju 
informēšanai. Domājam nākotnē to papildi-
nāt ar nepieciešamo atbalstu apmeklētājiem, 
tostarp tūristiem, un infrastruktūru, kuru ērti 
lietojot, ikviens varēs saņemt informāciju par 
viņa interesējošo jautājumu saistībā ar Cen-
trāltirgu.

Darbu sāks klientu
     apkalpošanas centrs

DRĪZUMĀAnatolijs Abramovs,
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes 
priekšsēdētājs

Centrāltirgus darbu mēs nekad neesam uzskatījuši par atsevišķu pa-
sauli. Te notiek mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības procesi, un 
tos ietekmē ārējie normatīvie akti. Centrāltirgus pielāgojas šīm prasībām, 
taču nereti sākotnēji katra izmaiņa tiek  uztverta ar skepsi, jo tirgotājiem 
liekas, ka tās sarežģīs viņu ikdienu. Tomēr jāatzīst, ka pie pārmaiņām 
pierodam ātri un kopumā tās uzlabo tirgus pakalpojumu kvalitāti un 
rada komfortu.

Zemnieku nakts tirgus attīstība
Šis ir otrais gads aktīvajai nakts zemnieku 

tirgus darbībai Centrāltirgus teritorijā. Pagā-
jušais gads ir devis informāciju un secināju-
mus dažādām ierosmēm, tāpēc šis gads nāks 
ar pārmaiņām. Esam apstiprinājuši zemnieku 
nakts tirgus vadītāju un trīs pārraugus, kas 
strādās arī nakts tirgus darba laikā. Tādējā-
di apliecinām to, ka mūsu mērķis ir sekmēt 
šī tirgus efektīvu – tirgotājiem un pircējiem 
ērtu – tirdzniecības procesu. Līdz ar to daudz 
precīzāk tiks nodrošināta tirdzniecības or-
ganizācija, tirdzniecības vietu ierādīšana, ie-
sniegumu reģistrēšana un citas organizatoris-
kās darbības. Uzskatām, ka šis pakalpojums 
nodrošina zemnieku ražotās lauksaimniecī-
bas produkcijas pieejamību, tāpēc šogad tur-
pināsim šīs teritorijas labiekārtošanas darbus, 
nodrošinot vairāk vietas nakts tirdzniecībai 
no automašīnām un sakārtojot organizatoris-
ko sistēmu un infrastruktūru. •
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 TUVPLĀNI

Cik liela ir jūsu saimniecība?
Ozolainē, Bauskas pusē jau ilgus gadus ražojam visu, ko var pagatavot no piena. Mums ir ga-

nāmpulks, kurā kopā ar mazajiem ir 25 galviņas; šonakt atskrēja vēl viena telīte. Pašiem mums 
zemes ir maz, jo mēs pārbraucām. Taču zemi nomājam – 45 ha platībā. Strādājam kopā ar vīru. 
Nāk palīdzēt mazgātāja un puisis saimniecības darbos. Visu darām pašu spēkiem. Palēnām 
iegādājāmies tehniku, tāpēc nav vairs tik grūti. Pirmos gadus gan patiešām bija smagi.

Kad un kā nonācāt pie piensaimniecības un mājražošanas?
Ar piena ražošanu nodarbojamies jau kopš tā laika, kad beidzās kolhozi. Būs jau divdesmit 

ceturtais gads. Sākumā mums bija trīs govis, sākām tirgoties Centrāltirgū. Tad palēnām attīstī-
jāmies, bija jau sešas govis, tad nopirkām slaukšanas aparātu, lai nav jāslauc ar rokām, kā līdz 
tam to darījām. Piena apjoms saimniecībā ir vidēji 200 – 300 litru dienā. Atkarībā, kā govis 
dod. Vasarā ir lielāks izslaukums, bet cenšamies, lai arī ziemā govis ir slaucamas.

Zināms, ka šajā nozarē darba daudz, bet nav no ienesīgākajām...
Protams, darba ir daudz vairāk, nekā atdodot pienu pienotavā. Bet tomēr ir stabilitātes sa-

jūta – šodien saražoju, rīt pārdodu un parīt par ietirgoto naudu varu nopirkt lopbarību vai ko 
citu, kas nepieciešams saimniecībā vai ražošanai.

Cik ilgi esat Centrāltirgū?
Tik ilgi, cik ražoju – tik ilgi arī esmu. Būs jau kādi 24 gadi. Sākumā bijām daudzi, vairāk kā 

20 piena produktu tirgotāju. Pēc tam sākās mājražotāju ēra, un tagad esam palikuši pavisam 
maz. Vecie aiziet, bet jaunie viņu vietā nenāk. Arī pēc manis nebūs neviena. Mani bērni teica: 
„Mēs gribam dzīvot!” Šos 24 gadus mums ar vīru nav bijis atvaļinājums, neviena brīvdiena. Ja 
kādu vakaru gribas „paliderēt”, tad otrā dienā tas ir jāatgūst. Lauki ir lauki, tur ir savs ritms. 
Laukos arī grūti atrast strādniekus. Mūsu gada gājuma cilvēki laukos vai nu paši ko dara, vai 
arī ir nodzērušies. Jaunie visi ir „pie vietas”, ārpus Latvijas vai Rīgā.

Kādi ir jūsu pircēji?
Man ir pircēji, kuri pie manis nāk jau trešajā paaudzē. Ir ļoti dažādi: pensionāri, inteliģenti, 

jaunās māmiņas. Viena māmiņa jau trešo bērniņu ir sagaidījusi ar manu produkciju. Mani 
klienti ir cilvēki, kas saprot, ka ir jāēd dabīgi produkti. Un tie, kuri sāk ēst dabīgu, vairs citu ne-
pērk. Tas ir fakts. Pārsvarā man ir pastāvīgie klienti, caurskrējēju nav, un tas mūs priecē. Tālāk 
jau pircēji rodas no labām rekomendācijām: viens kaimiņš atved otru.

Ja sāk ēst dabīgu,
     citu vairs nepērk

Ir pirmdienas rīts aprīļa sākumā, kad piena 
paviljona mājražotāju sektorā ap 9:30 no rīta 
ar Sarmīti Kumšti tikai fragmentāri varam ap-
runāties. Pircēji steidzas un nāk viens pēc otra, 
jo zina, ka vēlāk var arī netikt pie kārotā. 

Esam liecinieki sarunai:
– Man, lūdzu, biezpienu.
– Tāds bišķītis vien palicis priekš jums.
– Es zinu, tāpēc jau steidzos. Labprāt nāktu 

vēlāk, bet zinu, ka tad vairs nebūs.

„Treknais biezpiens šodien uz izķeršanu,” 
Sarmīte saka. „Šodien visi „krituši” uz šo biez-
pienu – laikam aukstums vēl tomēr būs.”

Pircēju netrūkst?
Neteikšu, ka netrūkst, bet katram šeit, mājražotāju sektorā, ir savi pircēji.

Kāda bija pirmā tirgošanās pieredze Centrāltirgū?
Jāteic, ka tolaik tirgus bija daudz „čadīgāks”. Bija cits ritms un pieeja. Sagatavojām produk-

ciju trauciņos un tirgojām pat uz ielas. Mūs dzenāja un teica, ka tā nedrīkst. Visādi ir gājis. Kad 
„repšiki” parādījās, pircēju bija daudz vairāk, bija dzīvīgāka atmosfēra. 

Pati esat sieru recepšu autore?
Jā. Principā tās, ko pārdodu, ir manas garšas. Meklētas tik ilgi, kamēr man pašai patīk. Var-

būt kādam nepatīk, bet pārdodu to, kas man garšo. Te, tāpat kā ģimenē, dominē gatavotāja 
gaume.

Kurš jūsu produkts ir pircēju atzītākais?
No sieriem vispieprasītākais ir sēkliņu siers, arī siers ar ķiplokiem. Kam garšo saldie sieri, tie 

nāk gandrīz tikai pēc tiem. Ar biezpienu nevar saprast. Piemēram, šodien visi pērk treknāko 
biezpienu. To pērk daudz – reizēm pat brīnos. Ir ģimenes, kur nedēļā apēd pat 2-3 kilogramus 
biezpiena. Pat manā ģimenē tik daudz biezpiena nevarētu apēst. 

Kas jūsu darbā ir pats grūtākais?
Grūtākais ir tas, ka nepārtraukti ir grafiks, sīki paredzams režīms un ne mirkli nedrīkst at-

slābt. Ja pirmdien esmu tirgū, tas nozīmē, ka svētdien visu dienu ir jāstrādā. Pirmdien tirgojos 
Centrāltirgū, otrdien plānojam iepirkumus, kārtoju dažādus dokumentus, trešdien visu dienu 
ražoju, ceturtdien atkal esmu tirgū, piektdien ražoju un sestdien atkal esmu tirgū. 

Kas ir vislabākais kompliments jūsu darbam, ko gadījies dzirdēt?
Grūti pateikt. Laikam tad, kad pircējs atnāk un saka, ka te viss vienmēr ir ļoti garšīgs. •

Pilnu interviju ar Sarmīti Kumšti lasiet sadaļā 
„Tirgotājs tuvplānā” www.centraltirgus.lv.
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Biezpiens

Kafija

Salāti

„Biezpiens man saistās ar bērnību un lau-
kiem. Centrāltirgus mājražotāju sektorā var 
nopirkt biezpienu, kurš tiešām garšo kā mājās 
gatavots. Visiem zināma arī biezpiena uztur-
vērtība un citas labās īpašības, tāpēc – ko gan 
labāku var vēlēties!”

„Piena paviljonā, pie kanālmalas ieejas ir 
SIA „ATAR” tirdzniecības vieta, kurā var no-
pirkt Latvijā ražotu kafiju. Grauzdētas dažādu 
šķirņu kafijas pupiņas var iegādāties cenu am-
plitūdā no 8,40 līdz 14,60 latiem par kilogra-
mu. Šī kafija atšķiras ar to, ka vienmēr ir ļoti 
svaiga, kas labai garšai ir īpaši svarīgi. Turklāt 
Centrāltirgus piena paviljons ir vienīgā vieta, 
kur šo kafiju var nopirkt mazumtirdzniecībā.”

Patērētāju tiesību aizsardzība apkalpošanas un pārtikas ne-
kaitīguma jomā Centrāltirgū ir mūsu prioritāte un tā ir aktuāla 
tendence arī visā Eiropā. Kontrole un izglītojošais darbs par 
kvalitatīvu apkalpošanu, par nesmēķēšanu tirdzniecības vietās, 
par valodas prasmi, par izskatu u.c. notiek katru dienu, taču 
mūsu mērķis nav ierobežot tirdzniecības darbību.

Uzņēmums iegulda lielus līdzekļus reklāmas un sabiedrības 
informēšanas aktivitātēs, lai Centrāltirgum piesaistītu jaunus 
klientus. Ja pircējs, kurš šeit atnāk pirmo reizi, tiek neprofesio-
nāli apkalpots un saņem nepatiesu informāciju par iegādājamo 
preci, tad ir liela varbūtība, ka viņš šeit vairs nenāks. No tā cietīs 
ne tikai Centrāltirgus, bet arī šis un citi tirgotāji. Tas ir jāsaprot arī tirdzniecības vietu nomnie-
kiem un jāizglīto savi pārdevēji, jo jebkurš tirgotājs ir ieinteresēts pārdot ne tikai šodien, bet 
gan piesaistīt pircēju ilgtermiņā.

Nav noslēpums, ka pie tirgotājiem, kuri ilgstoši šeit tirgojas, liela daļa pircēju nāk jau ga-
diem. Viņi zina, pie kā nāk un zina, ka vienmēr saņems kvalitatīvu pārtiku. •

„Salātu daudzveidībā un svaigumā neviens 
lielveikals nevar sacensties ar Centrāltirgu. 
Sezonā gandrīz visu veidu salātus piedāvā 
pašmāju zemnieki, bet ziemā te nopērkami 
kvalitatīvi dažādu veidu salāti no siltākām 
zemēm.”

Ķirši sīrupā
„Dienās, kad nepieciešama enerģija, liels 

gardums ir ķirši sīrupā, kas nopērkami žā-
vēto augļu stendos gastronomijas paviljonā. 
Tiem ir grūti paiet garām, jo klāsts ir plašs, tie 
ir svaigi un aromātiski. Te katrs atradīs savai 
gaumei atbilstošu kārumu.”

Mazsālītie 
gurķīši

„Tā ir unikāla vērtība. Nepazīstu cilvēku, 
kuram negaršotu mazsālītie, kraukšķīgie gur-
ķīši. To smarža ir Centrāltirgus sakņu pavil-
jona neatņemama sastāvdaļa, un iekārdina 
katru, kas atsaucas tirgotāju aicinājumam 
pagaršot.”

IESAKA

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” sakņu paviljona vadītāja Inguna Ose ikdienā 
Centrāltirgū izvēlas produktus garšīgai un sātīgai maltītei. Īpaši mīļas viņai ir 
garšas, kas atgādina atmiņas no bērnu dienām. „Šeit, Centrāltirgū, tieši tas ir 
īpaši, ka ir milzīga produktu daudzveidība, katrs var izvēlēties sev atbilstošāko 
kvalitāti par pieņemamu cenu. Ja ir laiks, ir vērts pastaigāt un tuvāk iepazīties 
ar piedāvājumu, un ieraudzīt vērtīgus atradumus, piemēram, Latvijā grauzdē-
tu kafiju vai gardo kārumu – ķiršus sīrupā.” 

Uzdod 

sev interesējošo 

jautājumu: 

tirgus@rct.lv
JŪS JAUTĀJAT

Kāpēc mūs – tirgotājus 
– tik daudz kontrolē?

Atbild RPAS „Rīgas Centrāltirgus”
tirdzniecības organizēšanas nodaļas vadītājs Vitālijs Litvins

Inguna Ose,
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” 
sakņu paviljona vadītāja
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Varētu 
būt laba 
skolotāja

KVALITĀTES KONTROLE

VIEDOKĻI

Kāds ir jūsu galvenais uzdevums?
Centrāltirgus netirgo, neražo, nepārstrādā 

pārtiku, bet gan iznomā telpas, piedāvā in-
frastruktūru juridiskām un privātpersonām 
tirdzniecībai. Taču šeit notiek darbs ar pārti-
ku. Centrāltirgum, kā objektam, var arī nebūt 
sava uzraudzība, jo valsts līmenī uzraudzību 
veic Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). 
Taču, ņemot vērā, ka objekts ir specifisks un 
unikāls, Centrāltirgus administrācija ir izlē-
musi, ka šeit ir nepieciešama sava iekšēja uz-
raudzības sistēma. To izstrādāja RPAS „Rīgas 
Centrāltirgus” speciāliste paškontroles jautā-
jumos Inese Bērtule. Tā darbojas jau 10 gadu 
un es esmu šeit gandrīz kopš tās ieviešanas.

Kurš atbild par pārtikas nekaitīgumu?
Bieži domā, ka PVD. Taču tā ir neparei-

za izpratne. Par pārtikas nekaitīgumu atbild 
uzņēmējs – tirgotājs vai ražotājs. Ražotājs 
izvēlas produkcijas nosacījumus (piedevas, 
tehnoloģiju, recepti), nosaka gan uzglabāša-
nas apstākļus, gan realizācijas laiku. Un šie 
nosacījumi ir jāievēro visos pārtikas aprites 
posmos.

Kāda ir jūsu loma pārtikas nekaitīguma 
nodrošināšanā?

Pirmkārt, nepieciešams apzināt visus 
objektus,  kas atrodas tirgus teritorijā. Mēs 
zinām, ka visiem šiem uzņēmumiem, kas 
iesaistās darbā ar pārtiku, ir jābūt reģistrē-
tiem Pārtikas uzņēmumu reģistrā. Mums ir  
pieejama datu bāze, tas ir pirmais pārbaudes 
posms. Otrkārt, ir svarīgi zināt produktu iz-
celsmi un novērtēt tālāko ķēdīti. Jāzina, no kā 
prece saņemta, kam nodota tālāk izplatīšanai.

Kāda ir jūsu komanda un cik daudz 
speciālistu ik dienu strādā?

Pārsvarā šeit strādā veterinārārsti. Kāpēc? 
Jo neviens cits nevar labāk novērtēt gaļas 
kvalitāti, kā vetārsts – eksperts. Katru dienu 
pie gaļas novērtēšanas ir vismaz divi cilvēki 
un vēl viens piena un dārzeņu sektorā. Mēs 
vērtējam iespējamos riskus katrā darbības 
posmā. Darbs sākas 6:00 no rīta. Visā Eiropas 
Savienībā ir tāda kārtība, ka gaļu nevar izvest 

no kautuves, ja nav veikta pirmskaušanas un 
pēckaušanas ekspertīze un nav saņemts vese-
lības marķējums. Šeit tas viss tiek pārbaudīts. 
Šeit, Centrāltirgū, gaļai ir tikai viens ceļš. No 
rīta ar pacēlāju uz gaļas pieņemšanas telpu, 
kur viss tiek uzlikts uz galdiem un pārbau-
dīts. Bez vetārstu apskates neviens gaļas ga-
bals noliktavās un vitrīnās nevar nonākt. Te 
ir īpaši izstrādātas procedūras un tās nav tikai 
uz papīra, bet katru dienu reāli dzīvē arī tiek 
veiktas.

Kā notiek pārbaude?
Katru dienu no rīta pārbaudām visas no-

liktavas: vērtējam produkcijas izskatu, tem-
peratūru utt. Ekspertu vizuālā apskate šeit ir 
daudz svarīgāka, nekā mikrobioloģisko ana-
līžu veikšana. Kamēr analīzes tiks gatavotas, 
gaļa jau būs patērēta, taču profesionāls ek-
sperts pēc vizuālās novērtēšanas un citu para-
metru izvērtēšanas uzreiz var pateikt, vai gaļa 
ir kvalitatīva, vai nē. Ja ekspertiem šķiet kas 
aizdomīgs, šāda gaļa vitrīnā nenonāk. Taču 
šādi gadījumi nav bieži. Katrā posmā ir no-
teikta procedūra, ko mēs darām. Galvenais 
ir savlaicīgi novērtēt iespējamo risku. Tā ir 
paškontroles sistēma un tas ir mūsu darbs – 
nodrošināt kontroli par pārtikas nekaitīgu-
mu. Sistēmu dalām pa posmiem, novērtējam 
ietekmes, riskus un ieviešam procedūras, kā 
tos novērst.

Vai jūsu uzdevums ir pārbaudīt arī pavil-
jonu darbinieku higiēnas atbilstību?

Jā, protams. Skatāmies arī personāla at-
bilstību higiēnas prasībām, pārbaudām, lai 
visiem būtu medicīniskās grāmatiņas. Grū-
tības rada tas, ka šeit nav viens tirdzniecības 
objekts, bet gan daudz dažādu komersantu. 
Taču katru reizi tirgus iesaista mūs savā pro-
cedūrā un mūsu līdzdalība sākas jau iesnie-

Gita
„Jāvērtē pēc izskata. Jāskatās, kāds pārde-

vējs. Ja ir liela rinda, tad tur ir laba prece.”

Una
„Esmu lauku cilvēks un „uz aci” varu pa-

teikt, piemēram, pēc krāsas. Tas ir sarežģīti. 
Vajag novērtēt kopējo vidi, pārdevēju.”

Dace
„Es skatos pēc pārdevējas. Ja uzbāžas, tad 

es neeju. Man labāk patīk pašai visu mierīgi 
izpētīt. Vērtēju kvalitāti, ja patīk, tad es pēr-
ku.”

Anita
„Pirmkārt, vajag izvēlēties vietējo produk-

ciju, parunāties ar pārdevējiem. Esmu Latvijā 
dzimusi, augusi un dzīvojusi un tāpēc zinu, 
kā ir jāizskatās. Svaigums, ražotājs, cena un 
uzticamība ir svarīgi faktori. Ir pāris pārdevē-
ju, pie kuriem pieturos.”

Higiēnas ārste Marija Piščikova vada uz-
ņēmumu „Veterinārās konsultācijas un pa-
kalpojumi”, kas Rīgas Centrāltirgū nodrošina 
pārtikas uzraudzību. Lai gan darbs nav no 
vienkāršākajiem, M. Piščikova ir savas specia-
litātes meistare un patriote. Sarunā ar „Cen-
trāltirgus vēstīm” centāmies vairāk uzzināt par 
kontroles sistēmām, darba ikdienu un praktis-
kiem ieteikumiem, kā iepirkties gudri.

guma parakstīšanas posmā. Kad es lieku savu 
parakstu, tas nozīmē, ka es zinu, ko parakstu, 
pēc datubāzes pārbaudu reģistrāciju un aiz-
pildu pieteikumu reģistrācijai PVD. 

Kādas ir galvenās jomas, kurās jūs sadar-
bojaties ar PVD?

PVD darbojas neatkarīgi. Mūsu mērķis 
ir viens – pārtikas nekaitīgums, taču darbī-
bas jomas ir dažādas. PVD veic valsts līme-
ņa uzraudzību, var uzlikt naudas sodu, izdot 
lēmumu par darbības apturēšanu vai preces 
izņemšanu no apgrozības, izteikt brīdināju-
mu. Mums nav šādas pilnvaras – sodīt. Mēs 
informējam un darām visu, lai tiktu ievērota 
sistēma un prasības.

Cik bieži Centrāltirgū notiek PVD 
pārbaudes?

Ne retāk kā 2–3 reizes nedēļā. Tie ir ļoti zi-
noši speciālisti, ir bijis laiks, kad ne mazāk par 
4 reizēm nedēļā.

Vai tirgotāji ar jums rēķinās?
Viņiem nav citas izvēles. Piegādātā gaļa, 

kas nav kvalitatīva, tirdzniecībā nenonāk. 
Mēs to nepieļaujam. Tā tiek atdota atpakaļ 
īpašniekam. Sākumā PVD saņēma vairākas 
sūdzības par mūsu ekspertu darbu, ka uz-
raudzība Rīgas Centrāltirgū ir pārāk stingra. 
Taču katru gadījumu PVD pārbaudīja un ne-
vienu reizi nebijām pārsnieguši savas pilnva-
ras. 

Turklāt gaļu mēs saņemam no apmēram 
70 kautuvēm visā Latvijā. Šeit, Centrāltirgū, 
notiek pat vetārstu – ekspertu apmācības, jo 
šeit var redzēt vienkopus pilnīgu visu Latvi-
jas kautuvju darba rezultātu un novērtēt gaļas 
kvalitāti. Es un mūsu speciālisti ir piedalīju-
šies vetārstu konferencēs, profesionālajā vidē 
mūs pazīst. •

Pilnu interviju ar Mariju Piščikovu lasiet www.centraltirgus.lv.

Jūsu padoms: 
kā iegādāties 
labus 
produktus?
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Sākoties aktīvākam tirdzniecības proce-
sam āra teritorijā, Centrāltirgū un Vidzemes 
tirgū vasaras sākumā plānoti vairāki labie-
kārtošanas darbi. „Līdz jūnija beigām Nēģu 
laukumā un teritorijā starp piena un gaļas pa-
viljoniem būs 90 jauni galdi, no tiem 30 galdi 
ar nojumēm, bet 60 – divus metrus plati galdi 
bez nojumes. Galdus katru gadu pakāpeniski 
iegādājamies, lai sakārtotu atklāto teritoriju. 
Galdi būs tādi paši, kādus iegādājāmies pagā-
jušajā gadā, jo tirgotāji ar tiem ir apmierināti 
un ir svarīgi, ka varam veidot vienotu stilu,” 
stāsta RPAS „Rīgas Centrāltirgus” tehniskās 
nodaļas vadītājs Aleksandrs Bogdanovs. Ve-
cie galdi, kuri vēl nav savu laiku nokalpojuši, 
tiks izmantoti slēgtajā teritorijā gar gaļas pa-
viljonu Centrāltirgus ielā.

A.Bogdanovs stāsta, ka papildus tam Rī-
gas Centrāltirgus iegādāsies arī 130 jaunus 
lietus/saules sargus vienotā stilā un dizainā. 
To iegādes mērķis ir pasargāt tirgotājus un 
preces no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, kā 
arī uzlabot Centrāltirgus vizuālo tēlu. Jaunie 
lietussargi, kas Centrāltirgus teritoriju rotās 
jau jūnija beigās, būs bēšā krāsā, 2,50 x 2,50 
m izmērā, ar Rīgas Centrāltirgus logotipu un 
popularizēs arī Centrāltirgus mājaslapu. Tie 

NO
TI
KU
MI

Starptautiskā
mākslas simpozija izstāde
Šis pavasaris nācis ar daudzām jaunām idejām un iniciatīvām, kurās kopā ar sadarbības part-
neriem esam sarūpējuši Centrāltirgus un Vidzemes tirgus apmeklētājiem daudz patīkamu 
mirkļu, jaunas pieredzes un rosinošas radošās enerģijas. 
Mārketinga un komunikācijas daļas vadītājs Oskars Balodis informē, ka kopš aprīļa vidus Vid-
zemes tirgus dzīvo Mākslas dienu noskaņās. Līdz pat 19. maijam Vidzemes tirgus vēsturiskajā 
gaļas paviljonā, kas pats par sevi atklāj daudzslāņainu atmiņu stāstu par tirgus vidi, būs skatā-
ma Starptautiskā mākslas simpozija laikā no 15. līdz 21. aprīlim radīto darbu izstāde.

Vidzemes tirgus gaļas paviljonā, Brīvības ielā 90, Rīgā
21.04. – 19.05.2013., o. – sv. 12:00 – 17:00

Kārlim Zālem veltīta tēlniecības ekspozīcija
„Mākslas dienu ietvaros Centrāltirgus sakņu paviljonā notiks nebijusi mākslas akcija – tēlnie-
kam Kārlim Zālem veltīta Latvijas Mākslinieku savienības muzeja krājumu tēlniecības izstāde, 
kas noteikti atstās paliekošu iespaidu Rīgas Centrāltirgus biogrāfijā nākamajām paaudzēm,” 
pārliecināts ir O.Balodis. Viņš uzsver, ka šogad Kārlim Zālem ir 125 gadu jubileja, un tieši 
tāpēc, augstu vērtējot viņa devumu Latvijas kultūras vērtību radīšanā, identitātes stiprināšanā 
un nacionālo simbolu formēšanā, izstādes mērķis ir akcentēt Latvijas tēlniecības jomā radītās 
vērtības. Izstādē būs apskatāmas paša autora un viņa audzēkņu un cienītāju ģipša un granīta 
skulptūras. Centrāltirgus plašais apmeklētāju pulks un citi interesenti aicināti apmeklēt eks-
pozīciju!

Centrāltirgus sakņu paviljonā
10.05. – 15.06.2013., p. – sv. 08:00 – 18:00

Fotoizstāde: Stāsti. Pieturzīmes.
„Katram ir savs stāsts! Un mēs esam pārliecināti, ka stāsti satiekas pie mums – Rīgas Cen-
trāltirgū, kur ir visdzīvākā komunikācijas vide pilsētā, kur satiekas visdažādākie cilvēki. Tieši 
tāpēc, akcentējot Centrāltirgus patiesās vērtības, četru fotogrāfu skatījumā mēneša garumā 
aicinām ieraudzīt ko jaunu un pārsteidzošu par tradīcijām bagāto Latvijas kulinārijas un tirgo-
šanās vēstures atmiņu glabātāju – Rīgas Centrāltirgu,” stāsta Oskars Balodis.

Centrāltirgus sakņu paviljonā
24.05. – 21.06.2013., p. – sv. 08:00 – 18:00

MĀKSLAS
RADOŠAJĀ VIRPULĪ

Labiekārtos
tirgus teritoriju

būs visiem tirgotājiem. Līdz ar to ieviešanu 
tiks aizliegts tirgus teritorijā izmantot katram 
savus lietussargus, lai nav kā pašlaik – vienam 
zils, citam zaļš, vēl citam – sarkans, ar cita uz-
ņēmuma reklāmu.

Lai sakārtotu teritoriju, jūnijā un jūlijā tiks 
organizēti arī asfalta seguma sakārtošanas 
darbi. Tiks likvidētas bedres un risināts jau-
tājums par lietusūdens kanalizācijas sakār-
tošanu Centrāltirgus ielā. „Vēl tiks sakārtota 
arī ietve gar zivju paviljonu, un blakus jaun-
izbūvētajai pārejai starp sakņu un zivju pavil-
joniem ieklāts asfalts un labiekārtota teritori-
ja, kuru izmantos saimniecības vajadzībām,” 
stāsta tehniskās nodaļas vadītājs.

Plānots pilnībā rekonstruēt arī Spīķeru 
ielu, lai labiekārtotu zemnieku tirgus vajadzī-
bām nakts laikā atvēlēto teritoriju. „Plānots 
visu sakārtot – izbūvēt lietusūdens kanalizā-
ciju, ieklāt jaunu asfaltu, Gaiziņa ielā izbūvēt 
jaunas ietves. Darbi plānoti jūnijā – jūlijā, 
turklāt tirdzniecības procesus tie netraucēs,” 
akcentē A.Bogdanovs.

Paralēli minētajiem darbiem tiks likvidētas 
bedres, lai visa teritorija būtu droša gan tirgo-
tājiem, gan pircējiem. •

Centrāltirgū svētki bērniem

Būtu lieliski, ja iepirkšanās tirgū katrā nedēļas nogalē būtu kopīgs ģimenes piedzīvojums, iepazīstot produktus un 
preces, domājot par kopīgi gatavotu un ieturētu maltīti un pavadītu laiku ģimenes lokā, arī sekmējot sociālās iemaņas. 
Tāpēc, jo īpaši pēdējā laikā, Centrāltirgū daudz tiek domāts par izklaides un izglītojošām aktivitātēm bērniem un ģime-
nēm. Veltot uzmanību mūsu lielākajam dārgumam – bērniem, dienu pirms Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas, 
31. maijā no plkst. 11:30 līdz 13:30 Centrāltirgus Nēģu laukumā notiks muzikāla izrāde „Centrāltirgus noslēpumi vai kā 
gurķītis ar dilli saderēja”, kur gurķīša lomā redzēsim un dzirdēsim dziesminieku Goran Gora. Bez tam notiks arī bērnu 
radošo darbu izstāde un vēl dažādas citas radošas aktivitātes muzikālu un īpaši enerģisku sveicienu pavadībā. Visi laipni 
aicināti baudīt īpaši bērniem ģimenes lokā sarūpētos svētku mirkļus! Šie pasākumi būs bez maksas, lai iepriecinātu ik-
viena bērna sirdi. Jums tikai jāatnāk!

Aktuālajai informācijai par izklaides un kultūras pasākumiem, kā arī par bērnu radošo darbu konkursu seko mājas-
lapā www.centraltirgus.lv •
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1. Tirgus diena. 20. aprīlis. 
2. Starptautiskais mākslas simpozijs. Vidzemes tirgus gaļas paviljonā 
top mākslinieces Lauras Feldbergas darbs autortehnikā „Garlaikotie”. 
20. aprīlis. 
3. Lieldienu sagaidīšanas pasākumā bērniem īpaši patika seju un olu 
apgleznošanas radošās darbnīcas. 28. marts. 
4. „Zelta zivtiņas” reklāmas klipa filmēšana Vidzemes tirgū. 28. marts.
5. Valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs kopā ar Lieldienu zaķi 
palīdz bērniem krāsot olas. 28. marts. 
6.  Kļavu sulas Centrāltirgū un Vidzemes tirgū šogad pārdošanā 
parādījās 7. martā, taču neilgi pēc tam pārstāja tecēt aukstā laika dēļ. Pēc 
tam kļavu sulu varēja nopirkt, sākot no 3. aprīļa līdz pat aprīļa vidum.
7. Centrāltirgus Lieldienās pulcē bērnus. 28. marts. 
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CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS
Izdevējs RPAS „Rīgas Centrāltirgus”
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Par reklāmas materiālu publicēšanu interesēties 
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Gaidīsim jūsu atsauksmes, ierosinājumus un jautājumus!
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8. Mārtiņš Rītiņš ar tirgotāju Solvitu 
Gūtmani sakņu paviljonā raidījuma „Kas 
var būt labāks par šo” skatītājiem stāsta, kā 
iegādāties labus granātābolus. 3. aprīlis. 


