
Salīdzinājumā ar 2009. gadu pērn 
būtiski (par 12 %) palielinājies to 
Centrāltirgus apmeklētāju īpatsvars, 
kuri pie mums visbiežāk pērk zivis un 
zivju produkciju. • 

2013. gada 28., 29. un 30. martā 
Centrāltirgū, bet Vidzemes tirgū 28. un 
29. martā notiks Lieldienu amatnieku 
un mājražotāju tirdziņš. 
Laipni aicināti! •  

CENTRĀLTIRGUS 
VĒSTIS

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

Pēdējā gada laikā 34% no Rīgas 
Centrāltirgus apmeklētājiem iepirkušies 
zemnieku nakts tirgū Centrāltirgus 
teritorijā. Aktīvākie šī tirgus apmeklētāji 
ir vecumā no 45-64 gadiem. •

VIENĀ 
TEIKUMĀ

Pārpārēm 
ierasti

Lasot Brijā-Savarēna „Garšas fizioloģiju”, šarmantā veidā atgādināju sev zināmo. Vienlai-
kus gan jāatzīst, ka 19. gadsimta gastronomijas atklāsmes ir neticami iedvesmojošas arī Rīgā, 
2013. gadā, aukstākajā no marta mēnešiem pēdējo 80 gadu laikā.

Nav noslēpums, ka pirmais iespaids par Centrāltirgu ir ļoti noturīgs. Un pārsteidzoši līdzīgi 
domā dažādas paaudzes, gan ar nosacījumu, ka te nav gadījies būt un iepirkties pēdējā laikā.

Taču pavasaris ir tieši tas laiks, kad mēs varētu pamosties. Atvērt acis un ieraudzīt citus ra-
kursus, iepazīt tuvāk, aiz mazāk svarīgā saskatīt vērtīgo, tādējādi noārdot vecos sārņus, dažādu, 
sen pagājušu laiku, veidotus uzslāņojumus. 

Mēs – Rīgas Centrāltirgus Mārketinga un komunikācijas daļas komanda – vēlamies Jums 
palīdzēt uzzināt, atrast un iepazīt, pārsteigt un iepriecināt. 

www.centraltirgus.lv, „Centrāltirgus vēstis”, videostāsti un atraktīvi pasākumi ir solis šajā 
virzienā.

Priecājamies par domubiedriem, kuri ir ar mums. Mēs labprāt sadarbosimies ar līdzīgi 
domājošiem, kopīgi stāstot par to, kā viens no lielākajiem atklātajiem tirgiem Eiropā ikvienam 
var sniegt iespēju dzīvot krāsaināk, veselīgāk un pilnvērtīgāk. •

Oskars Balodis,
Mārketinga un komunikācijas 
daļas vadītājs
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Anatolijs Abramovs,
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes 
priekšsēdētājs

Rīgas pašvaldības akciju 
sabiedrība „Rīgas Centrāltirgus” 
2012. gadā turpināja 2011. gadā 
uzsākto kursu: saglabāt stingrus 
ieņēmumu stabilizācijas un 
izdevumu optimizācijas pasāku-
mus, ar mērķi veikt investīcijas 
tajās uzņēmuma ēkās un būvēs, 
kurām ir liels nolietojums un 
rodas apdraudējums tirgotājiem 
un pircējiem. Pirmajā vietā tiek 
izvirzīti tirgotāju un pircēju 
komforts un drošība.   2. lpp

Šeit jābūt 
lietu kārtībai
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Šeit jābūt 
lietu 
kārtībai

VIEDOKĻI

...>>  Stingrāks darbs ar kreditoriem 
un debitoriem 2011. gadā radīja kapitāla 
rezervi, kuru 2012. gadā varējām investēt 
infrastruktūras objektos. Lielākie ieguldījumi 
– ārējā apgaismojuma rekonstrukcija 
Centrāltirgū, Vidzemes tirgū un Āgenskalna 
tirgū, kā arī zivju paviljonā un sakņu paviljo-
na pārejā, kas bija avārijas stāvoklī. Šis ir otrais 
gads, kad mēs strādājām ar AVK (aukstuma, 
ventilācijas un kondicionēšanas) sistēmu 
sakņu paviljonā. Līdz šim Centrāltirgum 
bija liela problēma apsildīt lielos paviljonus 
ziemas mēnešos, un dzesēt – vasarā. Jaunā 
sistēma sevi ir apliecinājusi – ieekonomējam 
energoresursus un ir sasniegts nepieciešamais 
rezultāts. 

Daudz strādāts arī pie atklātās teritorijas 
sakārtošanas. Tā ir Centrāltirgus vizītkarte 
– pirmais, ko ierauga tūristi un apmeklētāji. 
Tā veido pirmo iespaidu. Tirdzniecības 
process tirgū nav tāds, kā veikalā. Te pre-
ces ikvienam ir iespēja likt uz galda un tir-
goties. Tirdzniecība āra teritorijā notiek gan 
lietus, gan saules svelmes apstākļos. Tāpēc, 
lai mazinātu laika apstākļu ietekmi, esam 
iecerējuši aprīkot tirdzniecības galdus ar 
skaistiem lietussargiem, lai veidotos sakārtoti 
sektori, ar Centrāltirgus vizuālo identitāti un 
jaunām krāsām.

2011. gadā uzsākām un šajā gadā plānojam 
turpināt ārējā monitoringa sistēmas ieviešanu. 
Tā ir videonovērošanas sistēmas uzstādīšana 
atklātajā teritorijā, paviljonos un aktīvākajās 

Anatolijs Abramovs,
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes 
priekšsēdētājs

Tatjana Lukina,
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle
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tirdzniecības vietās. Tas jau daļēji ir izdarīts – pagrabos, kur notiek preču loģistika un 
uzglabāšana. Monitoringa sistēma ieviesta ar mērķi, lai novērstu ugunsdrošības pārkāpumus, 
zādzības u.c. nelikumīgas darbības.

Attīstības procesos mēs ļoti vēlamies iesaistīt tirgotājus, bet tas bieži vien ir grūtāk, nekā 
sākotnēji varētu šķist. 10 gadu laikā ir palikuši nemainīgi 70% tirgotāju sastāva.  Tā ir gan 
priekšrocība, gan arī trūkums. Jebkuras pārmaiņu iniciatīvas tiek uztvertas inerti, ar viedokli, 
ka tās ieviestas, lai vairāk kontrolētu un apgrūtinātu tirgotājus. Taču patiesībā ir gluži pretēji. 
Tirgotājam ir svarīgi, lai pie viņa nāktu pircējs. Tāpēc mūsu uzdevums ir uzlabot komfortu, 
izskatu, higiēnu un apkalpošanas kvalitāti. Prasām labi izskatīties, laipni un godīgi apkal-
pot. Tirgotājiem ir jāmainās. Centrāltirgus administrācijai ir svarīgi, lai, piemēram, ienākot 
paviljonā, pircējs atpazīst pārdevēju – pēc uzņēmuma nosaukuma, pārdevēja vārda u.tml., un 
gūst pārliecību, ka pie viņa pirkt pārtiku ir droši.

Centrāltirgus nav vieta, kur tirgoties bez jebkādiem nosacījumiem; tas ir uzņēmums ar 
savu vadību un administrāciju, kas izvirza konkrētus mērķus un rada labvēlīgus apstākļus 
tirgotājiem, un tāpēc kopīgo sasniedzamo mērķu vārdā mums ir tiesības noteikt zināmu lietu 
kārtību, kas tirgotājiem palīdz un pārliecina apmeklētājus, ka te ir kvalitāte un higiēna. 

Ir naivi domāt, ka pats no sevis pieaugs apmeklētāju skaits, ja netiks pastāvīgi veiktas 
investīcijas objektos. Tāpēc mēs ieguldām attīstībā naudu, ko nopelnām no nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas. Centrāltirgus vadības mērķis ir nodrošināt, lai tirgotājs, samaksājot no-

mas maksu, redz, ka šī nauda iegūst jaunu 
veidolu jumtos, paviljonos, nojumēs, teri-
torijas labiekārtošanas un tirgus pievilcības 
veicināšanas pasākumos. 

Lielu pienesumu dod tas, ka kļūstam aktīvāki 
publiskajā telpā. Esam sākuši mērķtiecīgāk 
sadarboties ar sabiedriskajiem medijiem – 
gan rakstošajiem, gan  raidošajiem. Divu 
gadu darbības rezultāti parāda, ka mēs neko 
nepārspīlējam, bet informējam sabiedrību par 
lietām, kas daudziem mūsu potenciālajiem 
apmeklētājiem nebija zināmas: par lielo preču 
klāstu, par pircēju un tirgotāju labā veiktajiem 
uzlabojumiem. Būtisku uzmanību veltām arī 
kultūras pasākumiem. 2012. gadā vairākas 
aktivitātes tika rīkotas jauniešu auditorijas 
piesaistei. 

Mani patīkami pārsteidz 
ārvalstu mediju interese 
– piemēram BBC un CNN 

reportieri gatavoja sižetus 
Rīgas Centrāltirgū. Esam viņu 

redzeslokā. 

Pie mums regulāri viesojas ārvalstu amat–
personas un diplomāti. Tūrisma aģentūras 
Centrāltirgu iesaka kā iespaidiem bagātu 
apmeklējuma vietu. Es to novērtēju kā 
uzticību Rīgas Centrāltirgum un mūsu dar-
bam. Šo visu kopsummā nevar uzskatīt par 
nejaušību. Tās ir likumsakarības, kas apstip-
rina, ka uzsāktais virziens ir turpināms, lai arī 
tas nebūs viegli. •

Pilnu A.Abramova viedokļa versiju lasiet 
www.centraltirgus.lv blogu sadaļā.

R īgas Centrāltirgus ir liels 
pašvaldības uzņēmums, kas līdz 
ar tiešu uzņēmējdarbības funk-

ciju nodrošināšanu pilda arī būtisku lomu 
sociāli mazāk aizsargāto Rīgas iedzīvotāju 
situācijas uzlabošanā.

Jau kopš seniem laikiem ir zināms, ka tirgus 
ir tā pilsētas vieta, kur satiekas gan visdažādāko 
sociālo slāņu, gan turīguma pakāpes cilvēki. 
Tāpēc vēlos uzsvērt tieši to Rīgas iedzīvotāju 
iespējas, kuru zemo ienākumu vai veselības 
problēmu dēļ Centrāltirgus, iespējams, sniedz 
daudz lielākas priekšrocības nekā lielveikali. 
Centrāltirgū par elastīgākām cenām plašākā 
amplitūdā pieejama kvalitatīva un veselīga 
pārtika plašā izvēlē. Tirgus priekšrocība ir tā, 
ka vienu un to pašu produktu pārdod dažādi 
tirgotāji, un konkurences apstākļos kāds 
vienmēr piedāvās izdevīgāku cenu.

Centrāltirgū vienmēr ir un būs plašs 
preču piedāvājums dažādās cenu grupās, 
līdz ar to šeit katram ir iespēja iegādāties 
ikdienai nepieciešamās preces. Īpaši gribu 
uzsvērt tirgus elastīgos nosacījumus – nav 
striktu ierobežojumu iepakojumiem, jo 
produkcija pārsvarā ir sverama, līdz ar to 
atsevišķus produktus var nopirkt vairāk, 
tādējādi saņemot apjoma atlaidi, citus mazāk 
– saglabājot iespēju konkrēto produktu tomēr 
iegādāties, kaut arī salīdzinoši nedaudz. Vēlos 
atgādināt arī par zemnieku tirgu Gaiziņa ielā, 
kas darbojas no pulksten 19.00 vakarā līdz pat 

8.00 no rīta. Arī tur produkciju var iegādāties 
lētāk nekā dienas laikā sakņu paviljonā un 
atklātajā teritorijā.

Sociālo atbalstu sniedz tirgotāji un 
uzņēmēji, dienas otrajā pusē vai, tuvojoties 
darba laika beigām, piedāvājot izdevīgas at-
laides. Tirgus kafejnīcās iespējams paēst pat 
par puscenu. 

Centrāltirgus sniedz atbalstu arī citos vei-
dos. Pensionāriem, invalīdiem un personām, 
kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas 
personas statuss, ir noteikta ievērojami 
zemāka tirdzniecības vietu nomas maksa 
tirdzniecībai ar meža veltēm un pašu ražotu 
produkciju. Dažādos gadskārtu svētkos 
rīkojam amatnieku un mājražotāju tirdziņus. 
Arī tajos tiek noteikta izdevīgāka tirdzniecības 
vietu nomas maksa un gaidīts ikviens, kam ir 
idejas, vēlēšanās un iespējas gatavot un radīt, 
lai varētu gūt papildus ienākumus. 

Ir izveidojusies laba sadarbība ar Rīgas 
domes Labklājības departamentu un invalīdu 
biedrībām, kā rezultātā jau gandrīz divus ga-
dus sakņu paviljonā darbojas rokdarbu salons 
„Saulgrieze”, kurā var iegādāties amatnieku 
– invalīdu darinājumus. Par šiem rokdar-
biem interesi izrāda gan vietējie pircēji, gan 
ārvalstu viesi. Tāpēc tas ir lielisks veids, kā 
palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi ar 
savu rūpīgo darbu varētu iepriecināt citus, līdz 
ar to saņemot materiālu atbalstu. Tāpat aktīvi 
rūpējos, lai cilvēki ar kustību traucējumiem, 

Socialais 
atbalsts

kuriem ir interese par Centrāltirgus sorti-
mentu, saņemtu tehniskos palīglīdzekļus un 
spētu pašu spēkiem nokļūt pie mums. 

Centrāltirgus sociālo aspektu apstiprina 
arī tas, ka šeit tuvumā ir arī citas sociālā at-
balsta organizācijas. Piemēram, Latvijas Sar-
kanais krusts Gaiziņa ielā 7, kur ir Humānās 
palīdzības punkts un atbalsta centrs, veselības 
istaba un Eiropas Komisijas pārtikas paku 
izdales punkts.

Uzsākot sadarbību ar tirgotājiem un 
nomniekiem, sociālā atbalsta iespējas, kuras 
uzņēmēji redz savā darbībā Centrāltirgū, 
vienmēr tiek atzinīgi novērtētas un veicinātas, 
stāstot par pozitīvās prakses piemēriem 
uzņēmējiem un plašākai sabiedrībai. Ne vi-
siem ir vienādas iespējas, tāpēc tiem, kuriem 
to ir mazāk, nepieciešams palīdzēt, radot 
atbalstošus apstākļus. 

Eiropā jau sen, un nu jau arī 
Latvijā, pastāv jēdziens „sociāli 

atbildīgs uzņēmums”. Tas ir 
mērķis, uz kuru RPAS „Rīgas 

Centrāltirgus” tiecas 

un, uz kura sasniegšanu virza arī tirgotājus un 
uzņēmumus, kurus Centrāltirgus apvieno. •
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EK 
uzrauga 
zivju 
kvalitāti
2013. gada 19. februārī Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju 

ģenerāldirektorāta (FVO) Pārtikas un veterinārā biroja auditori 
ieradās vizītē Rīgas Centrāltirgū, lai zivju paviljonā iepazītos ar at-
liekvielu un indīgo vielu, ieskaitot dioksīna, furana un polihlorbifenila 
(PBC), dzīvniekos un dzīvnieku valsts izcelsmes produkcijā kontroles 
un uzraudzības kārtību Baltijas jūrā nozvejotām zivīm.

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta 
Pārtikas un veterinārā biroja auditori un Nacionālās veselības drošības 
aģentūras eksperts kopā ar Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā 
dienesta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas un Rīgas pilsētas 
pārvaldes speciālistiem apmeklēja Centrāltirgus zivju paviljonu un 
tikās ar Rīgas Centrāltirgus vadību un speciālistiem.

Auditori galvenokārt interesējās, vai un kā patērētājs tiek informēts 
par zivju produkcijas izcelsmi. Pārtikas un veterinārais dienests 
ir atzinīgi novērtējis Centrāltirgus paveikto saistībā ar patērētāju 
informēšanu par zivju produkcijas izcelsmi. 

Speciālistu vizīte notika Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju 
ģenerāldirektorāta Pārtikas un veterinārā biroja inspekcijas atliekvielu 
un indīgo vielu dzīvniekos un dzīvnieku valsts izcelsmes produkcijā 
kontrolei un uzraudzībai ietvaros, kas Latvijā norisinājās sadarbībā ar 
Pārtikas un veterināro dienestu no 2013. gada 19. līdz 27. februārim. 
Pārbaužu rezultāti būs zināmi pēc zivju produkcijas izcelsmes inspek-
cijas pārbaudēm Latvijā, Lietuvā, Somijā, Čehijā, Spānijā, Grieķijā, 
Īrijā un Portugālē. •

Rīgas Centrāltirgus 2012. gadā 
kāpinājis apgrozījumu un PEĻŅU

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” apkopotie operatīvie finanšu dati liecina, ka 2012. gadā uzņēmums palielinājis neto apgrozījumu 
un strādājis ar peļņu. Pagājušajā gadā neto apgrozījums sasniedza 4 879 253 latus, kas ir par 115 244 latiem vairāk par plānoto 
un par 343 387 latiem lielāks nekā 2011. gadā.

2012. gadu Centrāltirgus noslēgs ar peļņu, kas nebūs mazāka par 250 000 LVL. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 
2012. gada 12 mēnešos bija par 164 365 latiem mazākas par plānotajām. Pašlaik notiek nodokļu finanšu datu apkopošana, lai 
sagatavotu precīzu finanšu pārskatu. 

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs akcentē: „Mūsu tirgotājiem un pircējiem 2011. 
un 2012. gadi nebija no vieglākajiem. Mums bija visai grūts uzdevums šajā periodā nodrošināt, lai ar maksimāli elastīgiem 
nosacījumiem Rīgas Centrāltirgus spētu kāpināt finanšu rādītājus. Tas nenotika uz tirgotāju rēķina, piemēram, paaugsti-
not tirdzniecības vietu nomas maksu. Esam izvēlējušies savstarpējas tolerances politiku, un tas nozīmē rūpīgāku situācijas 
izvērtējumu un saimnieciskāku pārvaldību. Ieviešot visiem tirgotājiem vienlīdzīgu pieeju attiecībā uz tirgū pieejamo resursu 
lietošanu.”

2012. gadā no ieņēmumiem daudz investīciju ieguldīts infrastruktūras attīstībā, nodrošinot tirgotājiem un pircējiem 
komfortablākus apstākļus un efektīvāku resursu lietošanu. Vienlaikus liela uzmanība tiek pievērsta plašākām sabiedrības 
informēšanas aktivitātēm, lai akcentētu RCT kultūrvēsturisko vērtību, gan informējot par plašo piedāvājumu, gan arī piesais-
tot ārvalstu mediju interesi un tūristus. •

Pagājušā gada rudenī 
Rīgas Centrāltirgus uzsāka dar-

bu pie 360° virtuālās tūres veidošanas, 
lai ikvienam, kuram ir interese, ir iespēja to 

aplūkot visdažādākajos rakursos, no dažādiem skat-
punktiem.

Pašlaik Centrāltirgus mājaslapas www.centraltirgus.lv 
apmeklētājiem iespējams iepazīties ar visu piecu paviljonu

virtuālo tūri latviešu, krievu un angļu valodās. Taču 
darbs turpinās, lai pavisam drīz interneta lietotājiem 

sniegtu iespēju aplūkot arī atklāto tirgus terito-
riju. Īpaša virtuālās tūres versija tiek veidota 

tirgotāju piesaistei, lai tie uzzinātu vairāk 
par tirdzniecības vietu nomu un jau 

esošajiem komersantiem. •

Ieraugi 360°

NO
TI
KU
MI

Vidzemes tirgū plašā klāstā 
keramikas izstrādājumi Vidzemes tirgus teritorijā SIA „Latvijas Keramika 

A” veikaliņā plašā klāstā pieejami kvalitatīvi kerami-
kas izstrādājumi, sākot ar ikdienas krūzītēm līdz pat 
mākslinieciskām vāzēm. Šeit tik tiešām ikviens atradīs 
savai gaumei atbilstoša dizaina un funkcionalitātes 
lietu vai arī kvalitatīvu dāvanu. •
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Skābēti
āboli

Svētes 
BIO auzu 
pārslas

Aroniju sula

Slīpētā 
stikla glāze 
ar vēsturi

IEPĒRKAS CENTRĀLTIRGŪ

Sakņu paviljonā skābēto dārzeņu sektorā 
blakus gurķiem un kāpostiem pamanījām ko 
neierastu: skābētus ābolus. Iesakām nobaudīt 
katram, kas nebaidās eksperimentēt un 
pamēģināt ko jaunu. Zinātāji stāsta, ka paši 
labākie esot ziemas āboli, kas skābēti kopā 
ar kāpostiem. Šādi āboli būs garda piedeva 
gaļas ēdieniem laikā, kamēr vēl gaidām jauno 
salātu ražu.

CENA no 1,50 līdz 2,50 LVL par 1 kg 

Sakņu paviljonā Svētes maizes stendā var 
iegādāties BIO pilngraudu auzu pārslas, ko 
speciālās dzirnaviņās gatavo Svētes ražotnē 
neilgi pirms pārdošanas. Lieki piebilst, 
ka auzu pārslas gatavotas no sertificētās 
bioloģiskajās saimniecībās Latvijā audzētām 
auzām. Auzu pārslas ir ideāls ēdiens, jo to 
labo īpašību un vērtīgo vielu saraksts ir garš. 

CENA 2,85 LVL par 1 kg

Pazīstamais un slavenību vidū atzītais fri-
zieris un stilists Kārlis Ezergailis itin bieži 
kopā ar ģimeni iepērkas Centrāltirgū. Viņš 
stāsta, ka ar tirgus vidi esot pazīstams jau 
no bērnības, kad turp tirgoties devies līdzi 
vecākiem. Pēc tam kādu laiku tirgus licies 
„līdz kaklam” un te iepirkties negribējis, taču 
Kārļa draudzene, kurai ļoti patīk iepirkšanās 
tirgū, šim procesam piešķīrusi jaunu elpu. Par 
to tagad priecīgi visi trīs. 

Centrāltirgū pieejams plašs sulu 
piedāvājums, kas īpaši noder pavasarī, 
kad organismam pēc ziemas gribas kādu 
spēcīgu enerģijas lādiņu. Aroniju sula ir or-
ganismu spēcinošs dzēriens, satur daudz 
P un C vitamīnu un noder tiem, kas cīnās 
ar mazasinību, augstu asinsspiedienu un 
miega traucējumiem. Sula palīdz asinsritei, 
mazina galvassāpes. Centrāltirgū nopērkamā 
aroniju sula ir  iegūta, izmantojot aukstās 
spiešanas tehnoloģiju un vieglu pasterizāciju, 
maksimāli saglabājot vērtīgās īpašības.

CENA 1,30  LVL par 200 ml

Nenoliedzami, ka tautā sauktā „graņonka” 
ir padomju laiku atpazīstamākā lieciniece, 
taču vienlaikus der atcerēties, ka tās dizaina 
autore ir Rīgā dzimusī  tēlniece Vera Muhina, 
plašākai sabiedrībai zināma ar monumentālo 
darbu „Strādnieks un kolhozniece”. Taču 
viņas daiļrade ir plaša, augstu vērtēta un  tieši 
viņa bija tā, kas ar lielu degsmi aizstāvēja 
Brīvības pieminekļa saglabāšanu Rīgā, no-
raidot alternatīvas par Staļina cildināšanu 
šajā vietā. Centrāltirgus atklātās teritorijas 
rūpniecības preču kioskā nopērkamās glāzes 
ražotas Baltkrievijā.

CENA 0,35 LVL 

Rotaļlietas
Rīgas Centrāltirgus sakņu paviljonā, 

daiļamatniecības izstrādājumu salonā 
„Saulgrieze” var iegādāties rokdarbus, ku-
rus darinājuši cilvēki ar invaliditāti. Te pie-
ejamas glītas rotaļlietas dažādām gaumēm, 
visplašākajā klāstā: no filcētas vilnas, adītas 
vai šūtas no auduma. Katra no tām ir vei-
dota ar lielu pacietību un rūpību, ir labā 
kvalitātē un būs sirsnīga dāvana, kas ne ti-
kai iepriecinās saņēmēju, bet arī finansiāli 
palīdzēs rotaļlietas izgatavotājam.

CENA no 1,00 līdz 7,50 LVL
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Frizieris Kārlis Ezergailis

Karolīna, Agnese un Kārlis Centrāltirgus sakņu paviljonā

ATRADUMS 
CENTRĀLTIRGŪ

Ar ko tev asociējas tirgus?
Ar klasiskajām vērtībām. Ar personis-

ku attieksmi. Ar to, ka, izvēloties preci, 
vienmēr var pajautāt, pagaršot, apskatīt un 
sarunāt cenu. Lielveikalos tā visa nav. Pro-
tams, nepatīk pārpircēji, bet iepirkties pie īsta 
tirgotāja vienmēr ir patīkami.

Cik bieži iepērcies tirgū?
Ziemā – laika apstākļu dēļ – retāk, taču 

vasarā, augļu un ogu sezonā – gandrīz katru 
dienu. Produkti šeit ir kvalitatīvi un svaigi un, 
ne tikai mums, bet arī bērnam tādus ēst ir 
labāk. Turklāt te ir liela daudzveidība un var 
nopirkt lietas, kuru veikalā vispār nav.

Ko parasti šeit pērc?
Zivis, gaļu, dārzeņus, augļus – pilnīgi visu. 

Visbiežāk pirktie produkti ir augļi un dārzeņi, 
esam ieraduši pirkt biezpienu, sieru un ci-
tus piena produktus mājražotāju sektorā. Ir 
pat gadījies zivju paviljonā nopirkt dzīvus 
nēģus, kuru gatavošana pēc tam bija vesels 
piedzīvojums.  •



 TUVPLĀNI
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Saka, ka pērn nebija ābolu gads?
Man ir savādāk. Ir daudz ābolu šķirņu. Raža ir katru gadu un būs vienmēr, tikai atšķirība, 

ka citu vairāk, citu mazāk.

Kā nonācāt pie augļiem?
Saimniecībā pašlaik nedaudz vairāk kā 40 hektāru platībā audzējam graudaugus, zemenes, 

gurķus, bet visvairāk ābolus, bumbierus un plūmes – ap 40 augļu koku šķirņu. Savulaik audzēti 
gan burkāni, gan kartupeļi; izmēģināts ir gandrīz viss. 

Cik sen jau šeit tirgojaties?
Vairāk kā 27 gadus. Visas pārmaiņas esmu piedzīvojis un redzējis. Protams, gadiem ejot, kļūst 

labāk. Nevar salīdzināt ar deviņdesmitajiem gadiem. Uzlabojumi ir nenoliedzami, taču vairākas 
lietas vēl būtu sakārtojamas. Piemēram, zemnieku nakts tirgus tā patreizējā vietā ir labāks, 
kārtīgāks un ērtāks. Bet sezonas laikā to tomēr vajadzētu vairāk sakārtot: iezīmēt un sanumurēt 
vietas. Lai neiznāk tā, ka atbrauc no Polijas mašīnas un aizņem abonentu vietas. Kad atbrauc 
zemnieks, viņam nav kur likties. Jābūt lielākai un operatīvākai kontrolei. Vajadzētu arī nodalīt: 
zemniekiem – sava vieta, pārpircējiem – sava, importam – sava. Arī pircējs tad netiks maldināts. 
Daudzi mani paziņas iet uz turieni iepirkties un īstenībā nopērk gan importa tomātus, gurķus, 
gan arī augļus. Cilvēks iet ar pārliecību, ka pērk vietējo, bet nopērk mazāk vērtīgo importa preci. 
Mēs taču paši esam spējīgi izaudzēt. Zemnieki atbrauc, bet viņiem neatrodas vietas, kur tirgo-
ties, un atliek vien klanīties uzpircēju priekšā. Mūsējiem ir jādod priekšroka un jānodrošina 
labāki apstākļi.

 
Kādi ir jūsu pircēji?
Mani pircēji ir ļoti labi. Paldies viņiem par to. Pateicoties viņiem, mana zemnieku 

saimniecība turas. Tie ir mani patrioti. Visādi ir gājis, līdz nonākam pie uzticēšanās. Citi brīnās 
un netic, ka tie ir Latvijas āboli. Ir piedāvājumi uzpirkt un tirgot, bet to es nedaru. Tie visi ir 
manas saimniecības augļi, jebkurš var atbraukt pie manis un par to pārliecināties. Pie manis ir 
ciemojušies daudzi – gan pazīstami, gan mazāk zināmi.

Saka, ka vienmēr ābolu pircējam iedodat vairāk...
Tā ir, tas man ir asinīs. Ja svari rāda 84 santīmus, prasīšu astoņdesmit. Tas taču ir tirgus!

Kā veidojas ābolu cena?
Es pats vienmēr izvērtēju. Tas, kas te uz letes, ir mans un manas ģimenes darbs, un es to 

cienu. Daudz tajā ir ieguldīts, daudz strādāts. Tāpēc arī man ir nepatika pret pircējiem, kas 
nevīžīgi mētā ābolus. Viņi nesaprot, ka katrs ābols rūpīgi līdz ziemas laikam glabāts, aprūpēts, 
kastēs pa vienam ābolītim kārtots. Bet viņi mētā, it kā pinpongu spēlētu. Tā ir liela necieņa. 
Tādiem cilvēkiem aizrādu un reizēm pat sūtu pie citiem tirgotājiem.

Kā augļus uzglabājat?
Glabājam lielās glabātuvēs, pēc iespējas dabiskākos apstākļos. Saimniecībā nav vakuuma 

kameru vai tamlīdzīgu uzlabojumu. Protams, visu laiku notiek dabiskā atlase. Augļi bojājas un 
tiek pārskatīti. Bojātus nekad netirgoju. Bet, neraugoties uz to, līdz pat jūnijam pie manis varēs 
iegādāties Latvijas ābolus. Pagājušajā gadā beidzu tirgoties 10. jūnijā. Lai cilvēki nedomā, ka 
ābolu Latvijā nav. 

Vai tirgum Latvijā ir nākotne?
Es domāju, ka – jā. Šis tas arī sakārtosies. Būs labi, nekāda vaina! Man patīk tirgus. Līdz 

ar nomnieku maiņu Centrāltirgus soli pa solim sakārtojas. Ziemā ir skaisti, bet Latvijā ir īsta 
ziema. Man patīk visi gadalaiki – gan ziema, gan sēņu laiks, kad varu izrauties. Uz Tenerifi 
nebraukšu, tur nav ko darīt un ir vienmuļi. Gaismu gribas, bet Latvijas ziemas man patīk tādas, 
kādas tās ir. Vienīgi – gribētos, lai cilvēkiem šeit ir labāk. Un tāpēc arī es strādāju un esmu šeit 
tirgū. Kamēr ir „iekšā”, tikmēr šeit būšu un laikam arī te tirgū nomiršu… (Smejas)

Vai cilvēki mūsdienās vēl kaulējas?
Jā, dara to, lai gan īsti neprot. Redzi, kas par lietu: tā ir mana prece. Ja ņem 4,5 kg, tad iedošu 

daudz lētāk. Ir situācijas, kad noapaļoju. Uz leju, protams. Kaulēties – tā ir saimnieku lieta. 
Cik te ir saimnieku, kas paši tirgojas? Pārsvarā to dara pārdevēji, kuri santīmu pie santīma 
skaita. Ja es pieņemšu pārdevēju – nāksies ābolus vest uz mežu. Biju mēģinājis, un zinu – nav 
tas! Nepārdod to apjomu, ko es varu, un mani pircēji grib pirkt tieši no manis. Es zinu visu 
par šķirnēm un pircējam ir garantija, ka neko neiesmērēšu. Pats savējo var pārdot vislabāk. 
Un man nav žēl – santīmus neskaitīšu! Man nav cenas lats un vienpadsmit vai lats un 
četrpadsmit! •

Pilnu interviju ar Vladimiru Fišeru lasiet sadaļā „Tirgotājs tuvplānā” www.centraltirgus.lv.
 

Kaulēties – tā ir 
saimnieku lieta!

Sakņu paviljonā dzeltena izkārtne vēsta: Latvi-
jas āboli, zemnieku saimniecība „Fišers”. Zem tās 
– kastēs glīti sakārtoti āboli un bumbieri, maiga un 
salda ābolu sula no Bauskas novada Gailīšu pa-
gasta. Vladimirs Fišers savu izaudzēto šeit tirgo jau 
vairāk kā 27 gadus. Šajā laikā ar rūpīgu darbu iegūta 
pircēju uzticība, arī piedzīvotas dažādas pārmaiņas 
Rīgas Centrāltirgū. Saimnieks ar aizrautību stāsta 
par savu darbu, ar dzīvi ir apmierināts, taču saru-
nas laikā uzsver arī to, kas šķiet nepareizi darīts. Viņš 
ir pārliecināts, ka Latvijas zemniekam Centrāltirgū 
jābūt pirmajā vietā un Latvijas cilvēkiem jādzīvo 
labāk!

Ilva par „Kaulēties – tā ir saimnieku lieta!” 
“Varu tikai teikt pašu labāko par šī kunga āboliem 
un, protams, pašu :))”



Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

PAR MUMS 
STĀSTA

Vairāk 
izvēlas ZIVIS

2013. gada februārī Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS 
veica aptauju, lai noskaidrotu Rīgas un tās apkārtnes iedzīvotāju vecumā no 
18 gadiem viedokli par Rīgas Centrāltirgu un uzzinātu iedzīvotāju tirgus 
apmeklēšanas paradumus.

Pavisam tika aptaujāti 500 respondenti, no kuriem 56% sievietes, 58,7% 
latvieši, 66,1% dzīvo Rīgā. 69,5% no aptaujātajiem ir personīgā automašīna 
un 50,1% ar to mēdz doties uz Rīgas Centrāltirgu. Pēdējā gada laikā 33,1% 
Centrāltirgū iepirkušies pāris reizes, 21,7% iepērkas 1-3 reizes mēnesī, 
savukārt 15,3% iepērkas vismaz reizi nedēļā.

Aptaujas dati liecina, ka kopumā pēdējā gada laikā Rīgas Centrāltirgū 
iegriezušies 81% Rīgas un tās apkārtnes iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2009. gadu, 
pircēju daudzums ir samazinājies par 8%. Vērojama vispārēja tendence – 
palielinoties iedzīvotāju vecumam, pieaug regulāro pircēju īpatsvars.

Lielākā daļa (70%) apmeklētāju vienā iepirkšanās reizē Centrāltirgū pa-
vada vismaz stundu. Gandrīz puse (43%) apmeklētāju vienā iepirkšanās 
reizē, pērkot ikdienas vai pārtikas preces, iztērē vairāk par 10 LVL, savukārt 
21% iztērē mazāk par 6 LVL.

Pēdējo gadu laikā būtiski nav mainījušies pircēju paradumi – joprojām 
pirktāko preču kategorijas ir gaļa un gaļas izstrādājumi, kā arī saknes, 
dārzeņi un augļi. Šīs produktu grupas pērk 70% apmeklētāju, nedaudz 
vairāk kā puse apmeklētāju pērk zivis un zivju produkciju, bet piena 
produktus pērk katrs trešais.

Salīdzinājumā ar 2009. gadu nedaudz samazinājies to pircēju īpatsvars, 
kuri pērk augļus un dārzeņus, kā arī ziedus, taču par 12% palielinājies zivju 
un to izstrādājumu pircēju īpatsvars.

Lielākā daļa (71%) Centrāltirgus apmeklētāju apstiprinājuši, ka apmeklē 
tirgu ar mērķi iegādāties Latvijā ražotas sezonas pārtikas preces. •
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REZONANSE @twitter

Pēteris Siliņš @petersilis:
„Visvairāk svaru vērotāju ir @R_Centraltirgus”

Sarmite Vucane @SarmaS:
„@R_Centraltirgus puķu tantuks tulpju starpā tirgo ziedošus, dzeltenus mimozas zariņus. Tā MeistarMarga-

ritiski. :) #dienasprieks”

Līga Pakalna @pakalninja: 
„Nu ko, arī es pamazām gatavojos gavēnim. Kivi, banānu un žāvēto augļu krājumi papildināti pa taisno no 

@R_Centraltirgus” 

Jānis Lazovskis @Lazons: 
„Jauka, jauka diena, drīzi jādodas uz @R_Centraltirgus iepirkt ko virtuves izvirtībām!”

Linards Enkurss @Enkurss:
„Tikko atbraucu no Centrāltirgus. Iepirkos pa skaisto :)”

„Pirtsslotas nopirkām pie viena vīra Centrāltirgū – viņš tās tirgo jau gadus piecpadsmit, un labākas slotas Rīgā 
neatrast.” 

Platons Pārkers par pirtī iešanu kopā ar draugiem žurnālā „Lilit”. 

„- Kādas personības tu vēlētos fotografēt?
- Pirmais, kas iešāvās prātā, – Vaira Vīķe-Freiberga. Taču man šķiet, ka vēl interesantāk ir fotografēt tipāžus, 

kas nav pazīstami. Tas, kas nav ierasts, man šķiet interesanti. Aizraujoši būtu pastaigāt pa Centrāltirgu vai Maska-
vas ielu – lūk, tur var redzēt dažādus tipāžus.” 

Dagmāra Legante intervijā žurnālam OK.

„Matīsa tirgus vai Centrāltirgus. Matīsa tirgus ir mazs, tur var ātri iepirkties ikdienas vajadzībām. Centrāltirgu 
es ar acīm baudu, paklejoju. Varu parunāties ar pārdevējiem, tā ir lieliska komunikācija.”

Sandra Kalniete atbild uz jautājumu par iecienītākajām iepirkšanās vietām „Galda sarunas”, „Dienas 
Ēdieni”.

„Tāda tirgus, kāds ir Rīgas Centrāltirgus, Lietuvā nekad nav bijis, un nezinu, vai kādreiz būs. No Rīgas mēs 
vienmēr atgriežamies ar milzīgiem iepirkumu maisiem, kuros ir gaļa, zivs, majonēze, maize… Pērkam ne tikai 
sev, bet arī draugiem, radiem, paziņām.”

Viktorija Streiča, kura dzīvo Lietuvā, par Centrāltirgu žurnālā „Patiesā Dzīve”.

„Kosmopolītisms un kultūru sajaukšanās rosās pa mūsu planētu. Izrādās, ka jau kādu laiku Rīgas Centrāltirgū 
atrodas uzbeku stūrītis. Sakņu paviljonā ir īsta uzbeku māla krāsns, un tur tā ne tikai stāv, bet tiek pastāvīgi 
darbināta, cepot uzbeku maizi. Kā top uzbeku tradicionālā maize, var redzēt, skatoties caur stiklu. To no vietējiem 
produktiem gatavo uzbeku pavāri, kas ieradušies Rīgā no saulainās Samarkandas. Vidusāzijas gardumus nāca 
nobaudīt arī konservatīvie Rīgas iedzīvotāji, un pēc gardās maizes ir stabils pieprasījums.”

Delfi.lv „Aculiecinieks”

„Franks ir apmierināts ar dzīvi Latvijā. Viņš pamazām iepazīst mūsu valsts kultūru, ēdienu, arhitektūru. 
Franks ir sajūsmā par Rīgas Centrāltirgu un atklāj, ka bieži arī gatavo ēst, jo kādreiz esot strādājis par pavāru.”

Diāna Pīrāgs par mīļoto vīrieti – franzūci Franku Cesto. 

Helmuts, tirgū iepērkas reti
„Neko īpašu, gurķus un tomātus. 

Pirmkārt, vēlētos, lai tirgū būtu 
vairāk vietējā produkcija. Mēs arī 
cenšamies paši audzēt, tirgū pērkam, 
piemēram, kāpostus, jo tos pašiem 
nav vērts audzēt – gliemeži vairāk 
apēd. Mans hobijs – pirkt zivis. 
Tāpēc gribētu vēl plašāku izvēli.”

Katerina, iepērkas tirgū pāris 
reizes mēnesī

„Īpaši neko negaidu, varbūt 
gurķus un zemenes. Redzu, ka 
šeit jau ir tirdzniecībā, bet lielvei-
kalos vēl nav. Te tirgū arī sīpoli ir 
labāki, kartupeļus var nopirkt, cik 
vajag, nevis paciņās. Parasti šeit 
pērkam zivis – tas ir galvenais – 
un dārzeņus un augļus!”

Lolita, lielākoties tirgū pērk 
gaļas izstrādājumus un dārzeņus

„Mani vairāk interesē augļi, 
gribētos kaut ko saldu, piemēram, 
arbūzus. Protams, arī jaunos 
dārzeņus – agros kartupeļus, 
Mārupes gurķus un tomātus.”

Gunārs, iepērkas bieži, dzīvo 
ārpus Rīgas

„Zivju paviljonā samus gaidu, 
uz Lieldienām jau vajadzētu būt.”

Juris, sagaidījis pavasara 
produktus

„Esmu jau atradis, ko meklēju 
– gurķus un tomātus. Nav latviešu, 
bet igauņu. Nekas tāds cits nav, ko 
īpaši gaidītu.”

MĒNEŠA JAUTĀJUMS

Kurus jaunās sezonas produktus Centrāltirgū 
gaidāt ar nepacietību?



RECEPTE
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Dzidrinātā sviestā cepta zandarta fileja ar 
jaunajiem puraviem, fillo mīklā ietītu 
Lapzemes sieru un burkānu-citronzāles mērci

No Centrāltirgū nopērkamiem 
produktiem recepti piedāvā 
restorāna „Neiburgs” šefpavārs 
Tomass Godiņš 

Zandartu nozvīņo, safilē un izgriež asakas, uzkaisa sāli un piparus. 

Sarkanos sīpolus sagriež plānās ripiņās, uz pannas olīveļļā cep sīpolus, līdz tie kļūst 
mīksti, pievieno cukuru un sarkanvīna etiķi, sautē līdz šķidrums iztvaikojis. 

Burkānus nomizo, sagriež kubiņos, liek katlā kopā ar ķiploku, saspiestu citronzāli, 
pieliek sāli, sviestu un olīveļļu. Uz lēnas uguns sautē, līdz burkāni mīksti, pievieno saldo 
krējumu un nedaudz ūdens. Uzvāra; tad mērci sablenderē, iepriekš izņemot citronzāli. 

Uz pannas uzlej olīveļļu, uzkarsē, liek zandartu ar ādu uz leju un cep no abām pusēm, 
uzlej dzidrināto sviestu un pabeidz cept krāsnī.

Fillo mīklu izklāj, apziež ar olu, virsū liek Lapzemes sieru un sīpolus, aiztin ciet, 
apziež ar olu un cep krāsnī 5-6 minūtes.

Puravus nobalnšē un apcep sviestā ar ķiplokiem un timiānu.

Uz šķīvja kārto puravus, zandartu, siera sainīti, pārlej ar mērci, dekorē ar dīgstiem. •

„Lai mazinātu pavasara nogurumu, 
cilvēkam jāsaņem B grupas vitamīni, 
minerālvielas, it īpaši dzelzs un magnijs, un 
jālieto salikto ogļhidrātu produkti.

B grupas vitamīnu un minerālvielu 
avoti ir rieksti, sēklas un pilngraudu put-
raimi. Pilngraudu produkti satur saliktos 
ogļhidrātus, kas ir labs enerģijas avots. Pavasarī 
brokastu putrai jākļūst par neatņemamu die-
nas sākumu. Lai putru padarītu garšīgāku, 
tai var pievienot svaigus vai žāvētus augļus. 
Lai gan rieksti un sēklas ir ļoti veselīgs un 
vērtīgs produkts, tomēr tie ir kalorijām 
bagāti, tādēļ dienā ieteicams apēst tikai sau-
ju riekstu (30 g).

ĒDAM
GUDRI B C

Ko lietot uzturā, 
lai mazinātu 

pavasara 
nogurumu?

Atbild uztura speciāliste 
Jeļena Zuboviča

1 PORCIJAI NEPIECIEŠAMS:

zandarta fileja – 200 g
jaunie puravi – 3 gab.
fillo mīkla – 30 g
Lapzemes siers – 40 g
ola – 1 gab.
olīveļļa – 30 g
sviests – 40 g
burkāni – 100 g
ķiploks – 2 daiviņas
citronzāle – 1/4 daļa stiebra
saldais krējums – 60 g
sarkanie sīpoli – 50 g 
sarkanvīna etiķis – 30 g
cukurs – 20 g
sāls, pipari, timiāns, dīgsti

Brīnišķīgs, vitamīniem un minerālvielām 
bagāts produkts ir diedzēti graudi. Taču tos 
ieteicams lietot pa 1 tējkarotei dienā un 2-3 
mēnešu laikā daudzumu palielināt līdz 5-6 
tējkarotēm. Pārāk liels bioloģiski aktīvo vielu 
saturs var pārslogot nieres un aknas. Diedzēti 
graudi ir jāēd svaigi, pievienojot tos salātiem, 
putrām, sautētiem dārzeņiem, jo tad tie 
saturēs visvairāk veselībai nepieciešamu vie-
lu, bet, ja gremošanas trakts sāk „streikot”, tos 
var arī vārīt un sautēt. 

Ieteicams uzturā lietot svaigi spiestas 
dārzeņu un augļu sulas. Piemēram, bērzu  
sula ir labs tonizējošs līdzeklis un organisma 
aizsargspēju stiprinātājs.  Lai novērstu dzelzs 

deficīta izraisītu nogurumu, uzturā ir jālieto 
gaļa, zivis. Ēdienkartē jāiekļauj arī augļi, 
dārzeņi un dažādi zaļumi, jo tie ir bagāti ne 
tikai ar C vitamīnu, bet arī ar citām mūsu or-
ganismam nepieciešamām uzturvielām.” •

Informācija sagatavota sadarbībā ar Medicīnas 
sabiedrības SIA „Pulss5” struktūrvienību  –
medicīnas aprūpes kabinetu Rīgas Centrāltirgus 
tirdzniecības kompleksā „Abava”.

Uzdod 

sev interesējošo 

jautājumu: 

tirgus@rct.lv
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1. • 13. februāris. Valdes locekle Tatjana Lukina un viņas „ēnas” – Selga, Haralds un Jānis.
2. • Valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs sveic tirgotājas 8. martā.
3. • 8. marts. Gaisīgais sveiciens visām sievietēm. 
4. • Ziedi 8. martā.
5. • 30. janvāris. Aija Andrejeva fotosesijā žurnālam LILLA`.
6. • Centrāltirgū ienāk pavasaris ar spilgti zaļo krāsu.
7. • 15. februāris. Meteņu dienas grūdeņa vārīšana Nēģu laukumā. 
8. un 9. • Cenu zīmju noformēšanai Vidzemes tirgū zivju tirgotājam Viesturam izdomas 
netrūkst.
10. • Ārvalstu viesiem tīk Centrāltirgus kolorīts.

TIRGUS 
STĀSTI

CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS
Izdevējs RPAS „Rīgas Centrāltirgus”
Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

www.centraltirgus.lv

67358173  /  tirgus@rct.lv
twitter @R_Centraltirgus
Par reklāmas materiālu publicēšanu interesēties 
Mārketinga un komunikācijas daļā 67358176

Gaidīsim jūsu atsauksmes, ierosinājumus un jautājumus!

© RPAS „Rīgas Centrāltirgus”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta. 

1. 2.

4.

6. 7.

10.

3.

5.

9.8.


