
Vai sen jau apmeklē-
jiet tirgu?

Vispār jā. Šeit iepērkos 
jau vairāk nekā 20 gadu. Nā-
kot uz tirgu, esmu vienmēr 
centusies pagaršot produkci-
ju, saprotot, kur ir labākās 
kvalitātes produkti. Ar laiku 

man ir izveidojies tāds kā 
tirgotāju saraksts, kur es pēr-
ku piena produktus, gaļu, 
dārzeņu un augļus. Esmu ie-
pazinusies arī ar ne vienu 
vien tirgotāju un pie dažiem 
pat esmu bijusi saimniecībās, 
skatoties kā top tirgū piedā-

vātā produkcija. Turp kā gi-
de esmu vedusi arī tūristu 
grupas. Zīmīgi, ka par tirgu 
un Latvijas produktiem inte-
resējas tieši mūsu pašu Lat-
vijas ļaudis.

Cik bieži nākat iepirk-
ties?

Aptuveni divas reizes ne-
dēļā. Tas ir lielāks brauciens, 
jo nedzīvoju pašā Rīgā un 
transports nav lēts. Bet tā kā 
šeit ir ievērojami labākas 
kvalitātes produkti, tad brau-
cu iepirkties tieši uz Centrāl-
tirgu, apvienojot iepirkšanos 

ar citām darīšanām pilsētā. 
Vispār jāsaka tā, ka dzīvē 
svarīgākais ir nekas cits kā 
tieši veselība un labas veselī-
bas pamatā ir ēdiens un ēša-
nas paradumi, ko izvēlamies. 
Jūs neticēsiet, bet es jau des-
mit gadus kā neesmu slimo-
jusi. Tā pamatā ir veselīgu 
pārtikas produktu izvēle. Tā-
dus iespējams iegādāties ti-
kai tirgū. Tirgū piedāvātie 
produkti ar lielveikala plauk-
tos guļošajiem nav pat salī-
dzināmi.

Ko visbiežāk sanāk ie-
gādāties tirgū?

Visbiežāk sanāk iegādā-
ties piena produktus, kā arī 
dārzeņus, augļus. Iegādājos 

arī gaļu. Ar daudziem piena 
paviljona tirgotājiem šo gadu 
laikā esmu iepazinusies per-
soniski, bet piemēram labā-
kie skābētie kāposti tirgū ir 
pie Gunta ārā. Tikai pēc pir-
cēju pieprasījuma pie kāpos-
tiem viņš pieliek arī burkā-
nus. Tas ir nozīmīgi, jo ne 
visiem patīk burkāni skābos 
kāpostos. Savukārt, Sakņu 
paviljonā skābi kāposti man 
vairs ne pārāk patīk. Jūs zi-
niet, katrai sezonai sākoties, 
es eju pie visiem paviljona 
tirgotājiem un nogaršoju vi-
sus skābētos kāpostus, lai zi-
nātu kāda kuram tirgotājam 
ir produkcija. Pēdējā laikā 
tiem tiek pievienots pārāk 

▼

2012. gada

MaRTS
NR.7

Labākie kāposti un citas lietas
Atgriežoties dabā pavasarim un tirgū sākoties aktīvākai tirdzniecības 
sezonai uz sarunu aicinājām ilggadēju tirgus pircēju Veltu Lāci, 
kura Centrāltirgū iepērkas jau vairāk nekā 20 gadus. V. Lācei ir 
savi novērojumi par tirgu gan kā pircējai, gan savulaik kā zemnieku 
saimniecības vadītājai un tirgotājai. Aktīvās pierīgas iedzīvotājas 
novērojami var būt interesanti un saistoši kā tirgus dzīves 
veidotājiem, tā arī tirgotājiem un pircējiem. Ielūkosimies šajā sarunā.

Popularizējot jauno izrādi 
Dailes teātris uz sadarbību aici-
nājis Rīgas Centrāltirgu, saņe-
mot iespēju Baltijas lielākajā 
tirgus placī fotografēt un filmēt 
jaunās teātra izrādes reklāmas 
materiālus. Sabiedrībā pazīsta-
mo aktrišu parādīšanās ābolu 
tirgotāju tēlā izsauca daudzu 

pircēju un pārdevēju interesi. 
Daži no pircējiem pat pauda 
pārsteigumu, ka aktrises mainī-
jušas profesiju un nolēmušas 
tirgoties Rīgas Centrāltirgū.

Joku luga «Trīnes grēki» 
sarakstīta un uzvesta 1896. 
gadā, un kritikas vērtējums 
toreiz ir bargs: «Literāriskā 
ziņā ir prastība – sacerēt un 
laist tādu gabalu klajā, teātra 
mākslas ziņā atkal ir aplamī-
ba – tā ko vēl uzvest uz ska-
tuves. Kas «Trīnes grēkos» 

var priecīgi smieties un vēl 
aplaudēt, tas ir apbrīnojami 
naivs cilvēks. Blaumanis 
pats nosodīs to dienu, kad 
viņš šādus «jokus» laidis va-
ļā.»

Nez, kā tur bijis ar Blau-
maņa nosodījumu, taču 
rakstnieka komēdijas uz lat-

viešu skatuvēm dzīvo jopro-
jām. Savu oriģinālo skatīju-
mu stāstam par izmanīgo un 
uz precēšanos apbrīnojami 
kāro Trīni šoreiz sniedz lie-
tuviešu režisors Rolands At-
kočūns. Viņa Mazbērzos un 
Lielbērzos iet raibi un ska-
ļi – kā īstā Centrāltirgū.

Lomās: Vita Vārpiņa (Trī-
ne, Mazbērzu kalpone), Pēte-
ris Liepiņš (Mazbērzu tēvs), 
Lilita Ozoliņa (Mazbērzu 
māte), Lauris Subatnieks (Ju-

ris, viņu dēls), Gints Grāve-
lis vai Artis Robežnieks 
(Brencis, Mazbērzu kalps), 
Kristīne Nevarauska (Made, 
Mazbērzu kalpone), Inita 
Dzelme (Emīlija, Lielbērzu 
saimniece), Ieva Segliņa 
(Annule, Lielbērzu kalpone), 
Intars Rešetins (Jaņuks, Liel-

bērzu kalps), Mirdza Martin-
sone (Rembēniete), Pēteris 
Gaudiņš (Dāvis), Harijs Spa-
novskis (Ābrams), Artūrs Dī-
cis (Atis, Emīlijas brālis), 
Marīna Janaus (Milda, pircē-
ja no Latgales), Mārtiņš Po-
čs, Gints Andžāns (Vilis, 
Mazbērzu dēls).

Dailes teātrī izrāde «Trī-
nes grēki» skatāma no šā ga-
da 16. marta.
Sagatavoja: 
Gunta Dobele ■

Piektdien, 2. martā Centrāltirgus Zemnieku 
tirdziņā starp Piena un Gaļas paviljonu 
ar āboliem tirgojās Latvijā pazīstamās un 
populārās aktrises Mirdza Martinsone un 
Lilita Ozoliņa, kuras gatavojoties Dailes teātra 
jaunajai izrādei «Trīnes grēki», piedalījās 
reklāmas kampaņas foto un video sesijā.

Lilita ozoliņa un 
Mirdza Martinsone 
Centrāltirgū 
tirgojas ar āboliem

Ābolu tirgotājas

Mirdza Martinsone un Lilita Ozoliņa iejutušās 
Centrāltirgus ābolu tirgotāju lomā



daudz etiķa. Es to zinu, jo 
pati savulaik esmu tirgoju-
sies tirgū un ražojusi produk-
ciju tirdzniecībai.

Vai tirgū iespējams arī 
pakaulēties?

Jā, ir iespējams. Tomēr 
jāsaka, ka lai arī neesmu ba-
gāta, es nekaulējos. Nekaulē-
jos, jo zinu, cik grūti ir to 

visu izaudzēt, nogādāt līdz 
tirgum un vēl pārdot. Esmu 
bijusi t.s. Breša zemniece. 
Pati visu audzēju, gatavoju 
un vedu uz tirgu pārdot līdz 
kādam 1995. gadam. Brīžiem 
sanāca pagulēt viens trīs 
stundas, kad atkal bija jāce-
ļas, jāiet un jāstrādā, bet kat-
ru gadu ražošanas izmaksas 

pieauga, gala produkcijas ce-
nām paliekot nemainīgām. 
Diemžēl turpināt vairs nebija 
rentabli. Esmu pārsteigta, kā 
zemnieki var ekonomiski iz-
dzīvot pastāvot šādām ražo-
šanas izmaksām un cenām.

Kā tirgū izvēlaties tir-
gotājus, pie kuriem ie-
pirkties?

Es vienmēr pagaršoju un 
iegaumēju, kur ir labi produk-
ti un kur kvalitāte pieklibo. 
Daudz ko nosaka arī, vai tir-
gotājs ir tīrā apģērbā, vai ir 
smaidīgs un prot piedāvāt sa-
vu preci. Pats galvenais tomēr 
ir preces kvalitāte. Jauniem 
tirgotājiem varu ieteikt vien-
mēr dot pagaršot produkciju 
vai arī to godīgi parādīt. Ne-
kad neiepērkos pie tirgotāja, 
kurš parāda preci caur vitrī-
nas stiklu. Tādam tirgotājam 

es neuzticos. Arī nevīžīgs vai 
netīrs apģērbs atbaida. 

Kā raugāties uz sorti-
menta daudzveidību tir-
gū?

Tas ir pietiekami plašs. 
Daudz plašāks nekā lielveika-
los. Turklāt šeit ir iespēja no-
pirkt arī vietējos produktus. 
Veikalā dārzeņi lielākoties ir 
iepakoti celofānā, skaisti notī-
rīti, bet tas viss atstāj tādu ne-
īstuma un mākslīguma iespai-
du, ka tādu produktu vairs 
negribas ne pirkt, ne ēst. Tir-
gū iespējams iegādāties dau-
dzus tādus produktus, kādu 
lielveikalos vienkārši nav. 
Turklāt tirgū vienmēr ir ie-
spēja pagaršot. Lielveikalos 
man ir gadījies pat tā, ka jā-
lūdz, lai nosver nedaudz pro-
duktu, par ko esmu gatava sa-
maksāt, lai pirms lielāka 

daudzuma iegādes varētu to 
pagaršot.

Vai tirgus ir mainījies 
aizvadīto 20 gadu laikā?

Ja godīgi, tad tirgus ir sā-
cis mainīties tikai pēdējā pus-
otra gada laikā. Visus šo ga-
dus tirgus bijis tāds kā 
sastindzis. Tagad redzu, ka sāk 
notikt kādi pasākumi – izstā-
des, amatnieku tirdziņi un 
gadskārtu pasākumi. Kaut vai 
Sakņu paviljona rekonstrukci-
ja. Tajā pašā laikā jāsaka, ka 
tirgū ir vēl daudz darāmā.

Tirgum jāizmanto vairāk 
informēšanas iespējas. Piemē-
ram, tagad Gaļas paviljonā ir 
izstāde, kurā attēlotas vēstu-
riskās tirgus bildes. Šeit vaja-
dzētu vairāk informācijas, 
piemēram, izvietojot lielus in-
formācijas banerus par to virs 
paviljona ieejām. Tirgū sākta 

izdot arī šī avīzīte. Diemžēl 
tā ir pieejama tikai tirgū. Bū-
tiski to nogādāt līdz ļaudīm, 
kuri ikdienā nepameklē tirgū. 
Vismaz līdz pilsētas centra 
rajona dzīvokļu pastkastēm. 
Tie ieguvumi būtu neatsvera-
mi salīdzinājumā ar nepiecie-
šamajiem ieguldījumiem avī-
zes tirāžas palielināšanai. 
Būtiski arī uzlabot informāci-
jas apmaiņu ne vien starp tir-
gus vadību un tirdzniecības 
vietu nomniekiem, bet arī a 
pārdevējiem un pircējiem. 
Uzskatu, ka 2- 3 reizes gadā, 
tirgus valdes priekšsēdētājam 
būtu jārīko tikšanās ar tirgotā-
jiem, pārdevējiem un pircē-
jiem paviljonos, mēnesi ie-
priekš izsludinot tikšanas 
datumu un laiku. Šajās tikša-
nās reizēs tirgus vadība varē-
tu iepazīstināt gan ar saviem 

▼
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Talantīgo jauniešu uz-
stāšanās tika veltīta Starp-
tautiskajai sieviešu dienai 
un jaunās ziedu tirdzniecī-
bas sezonas sākumam tir-
gū. Nēģu ielas laukumu, 
kas līdz vasaras tirdzniecī-
bas sākumam parasti ir 
tukšs, šodien pārpildīja 
daudz jaunu meiteņu un 
sieviešu, kuras pasākuma 
noslēgumā no jaunajiem 
dziedātājiem saņēma ap-
sveikuma tulpes.

OKartes skatuves puišu 

koncertā Centrāltirgū uz-
stājās televīzijas skatītāju 
iemīļotie mākslinieki - 
Kristaps Pujāts, Mārtiņš 
Ruskis, Jānis Buķelis, 
Toms Bokums, Oskars 
Deigelis un Kašers. Svētku 
koncerta repertuārā bija ie-
kļautas tādas dziesmas kā 
Zelta Sirds; Besame Mučo; 
Es Tevi gribu; Neprāts; 
Bed or roses; Es vēlētos 
vēlreiz; Zemenes; Kādā 
Brīnišķā dienā; Tu un tikai 
Tu. Savukārt, dziesmu Vēl 

Tevi mīlēt visi puiši dzie-
dāja kopā.

Koncerta noslēgumā 
Nēģu ielas laukumā starp 
Gaļas paviljonu un Ziedu 
tirgu jaunie dziedātāji bija 
sarūpējuši īpašu pārsteigu-

mu koncerta klausītā-
jām – sievietēm – dāvā-
jot sārtas tulpes.

Līdz ar pavasara sā-
kumu, ko tirgū iezīmē 
Starptautiskā sieviešu 
diena 8. martā, Centrāl-
tirgū sākās arī jaunā 
ziedu tirdzniecības se-
zona, uz kuru tradicio-
nāli ierodas daudz Lat-
vijas ziedu audzētāju. 
OKartes ska-

tuves koncerts tika veltīts 
Starptautiskajai sieviešu 
dienai un jaunās ziedu 
tirdzniecības sezonas sāku-
mam Centrāltirgū. 
Sagatavoja: 
Kristīne Simsone ■

«AizLiegumi, 
Likumi»
tapuši tirgū

Daļu klipa «Dzelzs Vilks» 
filmēja Centrāltirgus Sakņu 
paviljonā, kur grupas dalīb-
nieki iejutās tirgotāju lomā, 
rīdziniekiem pārdodot svaigus 
dārzeņus un garšaugus. Jaunā 
rokgrupas klipa režisors ir 
Latvijā jau atzinību guvušais 
Andris Gauja.

«Dzelzs Vilks» radošajā 
darbībā tirgus placis ir tuvs. 
Mūziķi pagājušajā gadā mūs-
dienu kultūras foruma «Baltā 
nakts» laikā uzstājās Vidze-
mes tirgus vēsturiskajā Gaļas 
paviljonā ar koncertšovu 
«Zoopera. Dzīvnieks pilsētā» 

un cerams, ka mūziķu atgrie-
šanās tirgus laukumā gaidā-
ma arī turpmāk.

Grupa «Dzelzs vilks» dibi-
nāta 1991.gada aprīlī. Tās da-
lībnieki ir Juris Kaukulis, Mār-
cis Judzis, Kaspars Tobis un 
Kārlis Alviķis. Grupa pārsvarā 
spēlē alternatīvo roku un po-
proku, taču ir izdevuši arī albu-
mus folkroka stilā. 2004. gadā 
«Dzelzs Vilks» saņēma divas 
Latvijas Mūzikas ierakstu gada 
balvas par labāko rokmūzikas 
albumu un dziesmu. 
Sagatavoja: 
Aivo Bruģis ■

oKartes skatuves koncertam 
Centrāltirgū liela atzinība

Ceturtdien, 8. martā Centrāltirgus 
Nēģu ielas laukumā par godu 
Starptautiskajai sieviešu dienai notika 
populārā televīzijas šova «OKartes 
skatuve» puišu koncerts.

Latvijā populārā rokgrupa «Dzelzs 
Vilks» pabeigusi videoklipu dziesmai 
«Aizliegumi, likumi».

Ziedu sveicieni Sieviešu dienā

Fotosesija ar 
faniem

Rīgas Centrāltirgus

Okartes skatuves jaunie talanti

«Dzelzs Vilks» tirgojas Centrāltirgū

2 2012. gada

MaRTS
NR.7



plāniem, kas ietekmē tirgus 
ikdienu, gan arī uzklausīt no 
tirgus atkarīgo ļaužu priekš-
likumus un jautājumus.

Kādi labiekārtošanas 
darbi būtu tirgū jāveic 
vispirms?

Tirgū ir iespējamas salī-

dzinoši vienkārši uzlabot tī-
rību. Nepieciešams uzstādīt 
jaunas atkritumu urnas pie 
paviljonu ieejām. Pašreizē-
jās urnas, kādu Rīgā nav 
mazums, neder. Tajās tikpat 
kā neko nevar ievietot 
augšpusē esošā vāka dēļ, 
turklāt tās ir pārāk mazas 

salīdzinājumā ar tirgū esošo 
pircēju plūsmu. Citreiz, kad 
bijis nepieciešams izmest 
kādu atkritumu, tās ir pil-
nas un to nevar izdarīt. La-
bi, es to ielieku kabatā un 
izmetu pēcāk kaut kur citur. 
Bet vai visi ir gatavi tā da-

rīt? Vajadzētu ņemt piemē-
ru no Ventspils pilsētas, kur 
vai ik uz soļa novietotas 
normāla izmēra un formas 
atkritumu urnas.

Jūs pirms intervijas 
minējāt, ka arī gaļas pa-
viljona jumtu varētu iz-
mantot racionālāk…

Tieši tā. Uz Gaļas pavil-
jona esošo terasi varētu iz-
mantot lietderīgi. Pašlaik tā 
stāv tukša, bet tur taču va-
rētu ierīkot lielisku restorā-
nu ar elegantu panorāmu. 
Rīgā ir labi pavāri, kuri bū-
tu pelnījuši atvērt restorānu 

tirgū, pieaicinot dizainerus 
un ar salīdzinoši nelieliem 
līdzekļiem labiekārtojot šo 
burvīgo vietu. Katrā gadīju-
mā tirgū nebūtu īstā vieta 
bistro tipa smagnējām bū-
vēm. Šeit vajadzīgs tiešām 
restorāns.

Tirdzniecības apjomus 

var lieliski paaugstināt arī 
rīkojot un attiecīgi popula-
rizējot tematisko tirdziņus 
un konkrētu produktu die-
nas. Piemēram, tirgus varē-
tu rīkot burkānu vai siera 
dienas. Šajās dienās tirgus 
centrālajā laukumā būtu sa-
aicināmi tikai burkānu vai 
tikai siera tirgotāji, pieaici-
not labākos Rīgas pavārus, 
kuri klātesošos iepazīstinātu 
ar dažādām receptēm, kā 
pagatavot vai izmantot kon-
krētos produktus. Šo dienu 
laikā ir iespējams arī rīkot 
dažādas sacensības, viktorī-
nas un konkursus, paaugsti-
not tirgus pircēju zināšanas 
par veselīgu ēdināšanu. Šā-
di pasākumi piesaistītu dau-
dzus rīdziniekus.
Sagatavoja: 
Ivars Jakovels ■

Foreles notīra, izķidā un 
atdala galvu. Uzmanīgi at-
dala kaulus un zivs ādu. 
Gaļu pārlasa, samaļ gaļas 
mašīnā, pievieno garšvielas 
un saldo krējumu. Zivs ma-
su iepilda atpakaļ ādā un 
veido zivs formu.

Dārzeņus (burkānus, 
sīpolus un selerijas ) ne-
daudz apcep sautējamā 
katliņā un pārlej ar baltvī-
nu, nedaudz pavāra un 
pievieno no zivs kauliem 
vārīto buljonu. Visu liek 
tvaicēties apmēram 20 mi-
nūtes līdz zivs gatava.

Pastinakus nomizo, sa-
griež vienādos gabaliņos 

un liek pienā kopā ar 
sviestu vārīties līdz tas 
kļūst mīksts. Sagatavo bie-
zeni. Burkānus un cukīnī 
sagriež vienādos gabalos 
un vāra garšaugu buljonā 
līdz mīksti. Ziedkāpostu 
un brokoļus sadala vienā-
dās rozītēs un vāra līdz ga-
tavībai.

Sagatavo mērci no no-
vārījuma, kurā tvaicējās 
forele. Nokāstajam šķidru-
mam pievieno safrānu un 
novāra, pievieno garšvie-
las un gatavā mērcē iekuļ 
aukstu sviestu.

Visu servē uz šķīvja 
un pasniedz ar safrāna 
mērci. ■

▼

Pagatavošana:

«Daudz ko nosaka arī, vai tirgotājs 
ir tīrā apģērbā, vai ir smaidīgs un prot 

piedāvāt savu preci.»

Recepte
Baltvīnā 
tvaicēts 
saldūdens 
Foreles 
Balotīns ar 
pavasara 
dārzeņiem 
un safrāna 
mērci

Gardu maltīti no Centrāltirgū pieejamiem produktiem
piedāvā IngMārs LadIgs
restorāna «Ladigs Cafe», šefpavārs

✉ Tuams!@MuffinYou
@BGailitis Es gan pirku lede-
nes. Tirgū liku galdā 20 santī-
mus un teicu: Man par visu 
naudiņu tās kompektes. Parasti 
iedeva vienu vairāk. ;D

✉ Dmitrijs N.@bumbieris
Saruna tirgū: - Klau, kāpēc sau-
lespuķu sēklas tik dārgas pali-
kušas? - Barels kļuva dārgāks.

✉ Aigars Smiltans@aigarssm
@JurisSleiers varbūt vajadzēja 
aicināt uz centrāltirgus cīsiņu 
bufeti? neatteiktu...

✉ ze Lipska@absolut_ilze
Ak, atcerējos, kad pirms 3 die-
nām bietes tirgū pirku,forša 
pārdevēja stāstīja, ka manā stā-
voklī bietes daudz jāēdot. Nu 
tik mīlīgi :)

✉ rasbainieks@rasbainieks
kā pareizi lietot uzturā āboļu 
pīrāgus: a) mājās, b) lielus un 
c) ar āgenskalna tirgus ābolu 
sulu. un pie futbola ekrānos 
(gaumes jautājums)

✉ evita@mokaiii
centrāltirgus tantiņu ātrums aiz-
rauj

✉ Māra Jēgere@Maarulis
Šorīt iemīlējos Centrāltirgus 
dārzeņu paviljonā un liekas, ka 
vakarā ēdīšu gardu tomātu zupu 
Vidusjūras gaumē..

✉ Annija Liepājniece@annijal
Gribētos tagad agru vasaras rītu 
un atrasties centrāltirgū, stāvēt 
rindās pēc ziediem

✉ Ainars Leijejs@Ainars_
Leijejs
Vēl lētāk nekā Saeimā ir iespē-
jams paēst Centrāltirgū. Garšīgi 
ir abās vietās

✉ Jurita Krūma@JuritaKruma
Nopirkt frēzijas, padarīt iepirk-
šanos Centrāltirgū par rituālu, 
labot mēbeles un priecāties par 
to, turēt vaļā logu, ņemt citiem 
lieko

✉ Pēteris Siliņš@petersilis
Bitīt matos - neko ļaunu nedo-
mādams, esmu iekļuvis @R_
Centraltirgus avīzītes «Twitter 
apcirkņu» slejā.. Priekā!

✉ Edv@rds R@ginskis@domi-
no_shark
tas, ka man vislabāk centrā patīk 
centrāltirgus, nenozīmē, ka esmu 
extrēmists... :D

✉ L.Vasiluna fotogrāfe@ligava-
siluna
@R_Centraltirgus man patīk, 
kad kāds brīdis ir, paklīst, nobil-
dēt ko, pavērot rosību, cenām 
pasekot, ko pardod, kādus, bet 
saku, kā ir pēdējā laikā.

✉ Kristaps Miežagrauds@shty-
dents
pavisam aizmirsu pie minēt, ka 
@R_Centraltirgus ir pavisam 
kruts, jo tam ir sava reklāma 
iekš tv

✉ Sarmīte Kolāte@Sarmite_Ko-
late
@R_Centraltirgus pamēģiniet teļa 
vaigus - lieliska delikatese par tik 
pat lielisku cenu :)

✉ Lelde Ozolina@leldeozolina
centrāltirgū ir baigi garšīgās lietas. 
kūpinātas reņģes, skābi kāposti, 
visvisādas svaigas zives, smilt-
sērkšķu-pīlādžu tēja. priekā!

✉ juris lisenko@jurkins
aizbrauksies liidz @R_Centraltir-
gus peec visaadiem veikalos nee-
soshiem gardumiem un kjiplok-
buntiiteem... :)))

✉ Uldis Rudaks@Rudaks
Nopirku svaigus nēģus, kas tirgū 
vēl locījās. Mēģināšu ttagad cept 
un tad redzēs, kas tur iznāks.

✉ AS NORVIK BANKA@nor-
vik_bank
Šodien atvērtām jaunu norēķinu 
grupu Centrāltirgū. Tagad mums 
ir jau 79 norēķinu grupas visā 
Latvijā. Turpinam augt !

✉ Ilze Lipska@absolut_ilze
Nevaru sagaidīt, kad tikšu uz 
@R_Centraltirgus pēc čorizo de-
sām. Jau tik daudzas labas at-
sauksmes!

✉ Kaspars Funts@KFunts
Ar sieviņu gaļu un dārzeņus pēr-
kam Centrāltirgū pie vienām 
pārdevējām 1,5 gadu. Un nav 
sūdzību.
Sagatavoja: 
Aiga Šmite ■

Turpinot iepriekšējā nu-
murā aizsākto rubriku, 
piedāvājam jūsu uzmanī-

bai interesantākos ierakstus sociālās sa-
ziņas tīklā Twitter par tirgu aizvadītajā 
mēnesī. Iespējams starp autoriem atradī-
siet savu vai savu draugu vārdus.

No twitteR apCiRKņieM 
paR tiRgu

Nepieciešamie 
produkti 
4 personām:
• foreles 2 gab 

(ap 600 g)
• olas 2 gab
• saldais krējums 75 g
• garšvielas (sāls, pi-

pari, muskatrieksts)
• garšaugi (burkāni, sī-

poli, selerija)
• baltvīns 400 g
• sviests 100 g
• 2 jaunie cukinī
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Kā vērtējiet Rīgas tirgu?
Džovanni Polici,
Itālijas vēstnieks: Šeit ir ļoti 

labi augļi 
un zivis. 
To es 
jums varu 
apliecināt. 
Mana sie-
va reizēm 

iepērkas Centrāltirgū – te atro-
dami svaigi produkti plašā iz-
vēlē. Centrāltirgus ir arī intere-
santa vieta arhitektūras 
baudīšanai. Te ir kā muzejā.

Aidans Kirvans,
Īrijas vēstnieks Latvijā: 

Centrāl-
tirgū ir 
plašas 
pārtikas 
izvēles 
iespējas, 
jo sevišķi 

plašs šeit ir zivju klāsts. 
Centrāltirgus ir viena no pir-
majām vietām, uz kurieni es 
vedu savus viesus. 

Jans Grevstads,
Norvēģijas vēstnieks: tirgū var 

nopirkt 
svaigas 
lietas, tas 
ir labi ie-
kārtots. 
Vienmēr 
cenšos to 

izrādīt saviem viesiem. Tirgus 
ir liela Rīgas priekšrocība, ta-
ču tūristi no Norvēģijas, kas 
Rīgā ierodas nedēļas nogalēs, 
bieži par to nezina.

Šerifi Serapu 
Ozdžoškuna, Turcijas 

vēstniece 
Latvijā: 
Esmu re-
gulāra 
tirgus ap-
meklētā-
ja. Mēs, 

Turcija, esam jau veikuši da-
žas investīcijas Latvijā, bet 
mēs cenšamies to vēl uzlabot 
un ceram , ka jau tuvākajā 
nākotnē tas izdosies.

Kornēliss 
Grēnevelds,

Nīderlan-
des kon-
suls Lat-
vijā: 
Man ir 
idejas, kā 
Nīderlan-

de varētu piedalīties investī-
ciju projektos Centrāltirgū, 
bet par to vēl nevēlos runāt 
sīkāk.

Sākot ar 2012. gadu Sak-
ņu paviljona telpās darbu sā-
kusi leģendārā Rīgas foto 
darbnīca, kur pieredzējuši 
meistari gatavi pieņemt 
klientu pasūtījumus un pie-
dāvāt ikviena pircēja uzma-
nībai gan latviešu tradicionā-
lo tautastērpu kartiņas, gan 
lieliskus fotogrāfiju albumus 
un rāmīšus. Šeit iegādātās un 
pasūtītās lietas var kļūt kā 

par lieliskiem suvenīriem, tā 
arī par oriģinālām dāvanām 
un dizaina priekšmetiem bi-
rojos.

Kā norāda fotodarbnīcas 
īpašnieks un Latvijas Fotog-
rāfijas mākslas savienības 
FIAP priekšsēdētājs, ilgga-
dējs fotogrāfs Jaroslavs 
Šeins: «Mēs strādājam kā 
profesionāliem fotogrāfiem, 
tā arī amatieriem. Nāciet ie-

pazīties ar mūsu pakalpoju-
miem!»

Rīgas foto darbnīcā var 

attīstīt negatīvās un diapozi-
tīvu filmas, skenēt tās augstā 
izšķirtspējā. Šeit tiek kopēts 

kā no filmām, tā arī no visa 
veida digitālajiem informāci-
jas nesējiem. Fotogrāfijas 
tiek kopētas gan uz glancēta, 
gan matēta un spiesta (lus-
ten) fotopapīra, standarta un 
nestandarta izmēros līdz 
30x45 cm un pat 30x90cm. 
Turklāt iespējama fotogrāfiju 
kopēšana pasūtītāja klātbūt-
nē.

Fotogrāfiem, mākslinie-
kiem un dizaineriem tiek 
piedāvāta iespēja izmantot 
lielformāta druku uz dažāda 
veida papīra un materiāliem. 
Te iespējams pasūtīt gan 
mākslas klasiķu gleznu re-
produkciju izdrukas uz au-
dekla, gan senu gravīru pār-
iespiešanu, gan arī aizgājušo 
gadsimtu pasaules, Eiropas 
un pat atsevišķu valstu karšu 

izgatavošanu dažādos izmē-
ros dāvanām un telpu nofor-
mējumam. Zīmīgi, ka šeit ie-
spējams arī pasūtīt veclaiku 
foto restaurāciju, atjaunojot 
dzimtas un aizgājušo laiku 
apkārtnes foto.

Pieredzējušie salona dar-
binieki palīdzēs noformēt Jū-
su fotogrāfijas un citus dar-
bus foto albumos, standarta 
rāmjos, bagetēs un pasportu. 
Savukārt, patstāvīgajiem 
klientiem ieviesta atlaižu sis-
tēma. Arī Latvijas Fotogrāfi-
jas mākslas savienības FIAP 
un citu Latvijas republikas 
radošo savienību biedriem 
,uzrādot biedra karti, pastāv 
atlaides uz fotofilmu apstrādi 
un kopēšanu.
Sagatavoja: 
Ingūna Ose ■

Rīgas foto Centrāltirgū
Vairs nav nepieciešams 
iziet ārpus Centrāltirgus, lai 
izgatavotu dokumentu foto 
vai izdrukātu jau iepriekš 
fotografētas bildes. 

Rīgas domes priekšsēdētājs 
Nils Ušakovs aizsācis jaunu 
tradīciju, reizi gadā rīkot Lat-
vijas Republikā akreditēto 
vēstnieku tikšanās. Pirmais pa-
sākums, kas notika šā gada 
februāra pēdējā dienā tika no-
saukts «Rīga – pievilcīga sa-
darbības partnere». Pēc tikša-
nās pie pilsētas mēra, kā 
vienīgā kapitālsabiedrība, ar 
ko tika iepazīstināti ārvalstu 
diplomāti, bija RPAS «Rīgas 
Centrāltirgus».

Centrāltirgus Sakņu pavil-

jonā, kur bija sarīkota vēst-
nieku pieņemšana, viesi tika 
iepazīstināti gan ar Centrāltir-
gus vēsturi un šodienu, gan 
arī ar nākotnes attīstības plā-
niem, kas paver arī starptau-
tiskas sadarbības iespējas, at-
tīstot un modernizējot lielāko 
Ziemeļeiropas tirgu.

Centrāltirgū vēstniekus sa-
gaidīja uzņēmuma valdes 
priekšsēdētājs Anatolijs Abra-
movs, personīgi iepazīstinot 
ar tirgu un uzņēmuma turp-
mākajiem plāniem. Savukārt, 

meitenes un puiši tautastērpos 
diplomātiem piedāvāja iemal-
kot uzsildītu augļu kompotu, 
melno balzamu vai nogaršot 
sieru, gaļas un zivju uzkodas, 
kā arī citus Latvijas zemnieku 
tradicionālos produktus.

Par Centrāltirgu īpaši iein-
teresējās vēstnieki no Itālijas, 
Īrijas, Turcijas un Norvēģijas. 
Nīderlandes konsuls Latvijā 
Kornēliss Grēnevelds prezen-
tācijas laikā uzdeva visvairāk 
jautājumu. Pēcāk diplomāts 
atzina, ka viņam ir idejas, kā 

Nīderlande varētu piedalīties 
investīciju projektos Centrāl-
tirgū, taču pagaidām viņš tās 
sīkāk neizpauda.
Sagatavoja: 
Rota Mūrniece ■
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A. Abramovs Centrāltirgū uzrunā 
ārvalstu vēstniekus

Rīgas Foto darbnīca Centrāltirgus 
Sakņu paviljonā

Ārvalstu vēstnieki 
tiekas tirgū
29. februārī ar savu vizīti Centrāltirgu 
pagodināja ārvalstu vēstnieku delegācija, kas 
atzinīgi novērtēja redzēto un dzirdēto.
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