
«Šogad Rīgas Centrāltir-
gus atzīmē 82.dzimšanas die-
nu, līdz ar to novembrī – 
Centrāltirgus svētku 
mēnesī – gan apmeklētājiem, 
gan tirgotājiem esam sarūpē-
juši vairākus jaukus pārstei-
gumus,» stāsta RPAS «Rīgas 
Centrāltirgus» valdes locekle 
Tatjana Lukina. 

10.novembrī notika krāšņs 
Mārtiņdienas tirgus un «Gar-
dās dienas Centrāltirgū», ku-
ru laikā degustācijās un pa-
vāru paraugdemonstrējumos 
varēja labāk iepazīt Centrāl-
tirgus piedāvājumu, kas pa-
tiešām ir ļoti daudzveidīgs un 
plašs (par pasākumiem vairāk 
lasiet Centrāltirgus mājasla-
pā). Ar šo iniciatīvu ceram 
turpināt aktivitātes, kuras vei-
cina veselīgas pārtikas lieto-
šanu, gatavošanu mājās un 
izglītojoša rakstura informā-
cijas sniegšanu, kā konkrētus 
produktus gardāk un prasmī-
gāk pagatavot. Tāpat svētku 
tirgos nosakām citus tarifus, 
lai tirgotājus, kas dažādu ie-
meslu dēļ nevar vai nevēlas 
tirgoties pastāvīgi, šādu ie-
spēju pieaugums piemēram, 

Mārtiņdienas tirgū.
T.Lukina uzsver, ka Cen-

trāltirgus mērķtiecīgi tiek 
veidots kā multifunkcionāls 
centrs, kurā līdztekus tirdz-
niecībai notiek un arī turp-
māk notiks dažādi kultūras 
un izklaides pasākumi, kas 
akcentē unikālo vidi, arhitek-
tūru un kultūrvēsturisko vēr-
tību, tādējādi piesaistot arī 
tūristu uzmanību. Ņemot to 
vērā, Centrāltirgus piedalī-
sies vērienīgā Rīgas gaismas 
projektā «Staro Rīga», kas 
notiks no 15. līdz 18.novem-
brim, aicinot Rīdziniekus un 
pilsētas viesus ieraudzīt Cen-
trāltirgu «citā gaismā».

Šajā gadā paveikti nozī-
mīgi darbi tirgus infrastruk-
tūras uzlabošanā, līdz ar to 
Centrāltirgus jubilejas mēne-
sī – novembrī gaidāma re-
konstruētās Sakņu un Zivju 
paviljona pārejas atklāšana 
un apgaismojuma rekons-
trukcijas projekta rezultātu 
novērtēšana un atklāšana. 

Savukārt īpaša dāvana tir-
gus apmeklētājiem būs jaunā, 
košā un interaktīvā «Rīgas 
Centrāltirgus» mājaslapa 

www.centraltirgus.lv un arī tā 
veco mājaslapu nomainīs un 
tiks atklāta tieši novembrī.

Ieskatam: 
svarīgi fakti Centrāltirgus 
vēsturē
1922. gada 18. decembrī 
Rīgas dome pieņēma lēmumu 
par Centrālā pilsētas pārtikas 
tirgus celtniecību. Tā tapšana 
prasīja astoņus gadus. Iepriek-
šējais pilsētas tirgus bijis iz-
vietots turpat netālu – Dauga-
vas krastmalā, bet augošajai 
pilsētai tas bija kļuvis par šau-

ru un antisanitāru.
Ēkas, kuras šodien kalpo 
par tirgus paviljoniem, un kļu-
vušas par neatņemamu Rīgas 
unikālo vaibstu, sākotnēji cel-
tas Kurzemē, Vaiņodē, kā vā-
cu armijas gaisa kuģu – cepe-
līnu – angāri.
Celtniecību uzsāka 1924. 
gada jūnijā, bet pabeidza 
1930. gada rudenī. 
Visās ēkās jau «Rīgas Cen-
trāltirgus» pirmsākumos bija 
centrālā apkure un elektriskā 
apgaismošana – tolaik ļoti 
moderni. Zem paviljoniem iz-

betonēja pagrabtelpas – 2 ha 
plašu apakšzemes pilsētiņu ar 
galvenajām un sānejām, kuras 
savieno satiksmes eja 337 m 
garumā. 27 saldētavu kameras 
1938. gadā spēja uzņemt līdz 
310 000 kg preču.
Tirgus arhitektūrā vērojami 
jūgendstila elementi, kā arī 
pirmskara neoklasicisma ie-
tekme. 
1931.gadā «Rīgas Centrāl-
tirgu» ārzemju speciālisti atzi-
na ne tikai par lielāko, bet arī 
par labāko Eiropā. Tirgu ap-
meklēja valsts vīri, tā bija ie-

cienīta ekskursiju vieta valdī-
bas vīru ārvalstu ciemiņiem. 
Nabadzīgi ļaudis Rīgas tirgu 
apmeklējuši visos laikos, bet 
ministri un bagātnieki tikai 
kopš 1930.gada.
1998. gadā tirgus teritorija, 
veidojot ar vecpilsētu vienu 
veselumu, iekļauta UNESCO 
«Pasaules mantojuma» sa-
rakstā.
2012.gadā «Rīgas Centrāltir-
gus» saņēma TripAdvisor (pa-
saulē populārākā tūrisma por-
tāla) Izcilības sertifikātu. ■
Dace Jansone

▼

Vai latvieši ir reņģēdāju 
tauta šī jautājuma tiešā 
nozīmē?

Godīgi jāsaka, ka ir. Vidējā 
dienā Zivju paviljonu apmek-
lē 20 000 - 30 000 pircēju, 
kuru pirkumu trešo daļu vei-

do reņģes. Zivis ieņem no-
pietnu vietu mūsu ēšanas kul-
tūrā un tradīcijās. Turklāt 
jāņem vērā, ka zivju cena pē-

dējos gados ir salīdzinoši 
augsta. Pašlaik zivi varam 
saukt jau par delikatesi.
Kāpēc zivis katru gadu 
paliek dārgākas?
Tas ir lielā mērā saistīts ar 
to, ka esam kļuvuši par Eiro-
pas Savienības dalībvalsti. 
Lielākās piegādātājvalstis 
nav Eiropas Savienības da-
lībvalstis. Šobrīd strādājam 
ar gandrīz visām pasaules 
valstīm. Lielākā daļa no tām 
nav Eiropas Savienības da-
lībvalstis. Mēs iegādājamies 
zivis gan no Norvēģijas, gan 
no Jaunzēlandes, Āfrikas, 

Rīgas Zivju tirgus

Novembris – Rīgas 
CeNtRāltIRgus 
jubilejas mēnesis
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Rudenī, kad burtiski «atdzīvojas» zivju 
tirdzniecība uz sarunu aicinām Centrāltirgus 
Zivju paviljona vadītāju Vinetu 
Kaļeiņikovu, par kuru bez liekas kautrības 
varam teikt, ka pārvalda Rīgas un pat visas 

Baltijas lielāko zivju tirgu. Kopš šā gada pavasara Centrāltirgus 
Zivju paviljonā notikušas ne mazums pārmaiņu un vēl daudzas ir 
iecerētas. Par šo un arī par zivīm, uzdevām jautājumus paviljona 
vadītājai.

Vjetnamas, Ķīnas un citām 
pasaules valstīm. Ļoti lielā 
mērā pasaules zivju cenas ie-
tekmē Japāna, kas iepērk vēl 
nenozvejotu zivju kvotas da-
žādās pasaules nozvejas vie-
tās pat gadu uz priekšu. Ce-
nas pasaules tirgū šobrīd ir 
samērā augstas un mums ne-
mitīgi jālūkojas, kur cena at-
tiecīgajā brīdī ir zemāka. Ce-
nu pieaugums pasaules zivju 
tirgū saistīts arī ar konkrētās 
valsts apgrozījumu un patēri-
ņu. Jo vairāk tiek ievests un 
patērēts, jo zemāka cena. 
Diemžēl šajā jomā mēs ne-
varam konkurēt ne ar Krievi-
ju, ne Ukrainu, ne daudzām 
citām valstīm. Līdz ar to mū-
su iepirkuma cena ir daudz 
augstāka nekā citās valstīs. 

Runājot par iespējamu zivju 
importētāju kooperāciju Bal-
tijas valstu līmenī, jāsaka, ka 
šis jautājums ir diezgan grūti 
atrisināms, jo tas saistīts gan 
ar atšķirīgām nodokļu lik-
mēm, gan attieksmi kā tādu.
Kādas prognozes attiecī-
bā uz zivju pieejamību 
turpmāk?
Domāju, ka tuvākajos gados 
zivju tirdzniecībā saglabāsies 
cenu kāpums. Ja, piemēram, 
paraudzīsimies uz mūsu pašu 
mencu, tad redzēsim, ka Lat-
vijas zvejnieki nozvejas tiesī-
bas atdod Polijai. Tas tieši 
saistīts ar mūsu valstī pastā-
vošo augsto pievienotās vērtī-
bas nodokli. Lielas problēmas 
mums šogad ir arī ar Baltijas 
lašiem. Tos no tīkliem izēd 

Rīgas Centrāltirgus svinīgi tika atklāts 1930.gada 2.novembrī, 
un tā paša gada 10.novembrī tolaik lielākajā un modernākajā 
tirgū Eiropā tika uzsākta tirdzniecība.

«Rīgas Centrāltirgus» valdes 
locekle tatjana lukina.

RPas «Rīgas Centrāltirgus» 
valdes priekšsēdētājs 
anatolijs abramovs: 
«Centrāltirgus dzimašanas dienā 
sveicu visus, kuriem Centrāltirgus 
ir vai vēl tikai kļūs iemīļota 
iepirkšanās vieta. 
Attīstības virzieni 
ir skaidri noteikti 
un soli pa solim 
kopā ar jums – tirgotāji 
un apmeklētāji – virzāmies uz to, 
lai Centrāltirgus kļūtu pievilcīgāks, 
daudzveidīgāks un ērtāks!» 



Kaut vai tāpēc, ka to vairā-
ku desmitu tūkstošu cilvēku 
vidū, kas katru dienu ap-
meklē Centrāltirgu un tur 
iepērkas, ir gan ļoti bagāti, 
gan nabadzīgi cilvēki, gan 
jaunieši, gan sirmgalvji, gan 
vietējie iedzīvotāji, gan tū-
risti un tā varētu turpināt. 
Tieši tāpēc kopš vasaras 
esam strādājuši, lai tieši 
Centrāltirgus jubilejas mē-

nesī darbu sāktu uzņēmu-
majaunā mājaslapa: www.
centraltirgus.lv. 
21.gadsimtā, kad informāci-
jas izplatība nav iedomāja-
ma bez interneta, mājaslapa 
iecerēta koša un bagāta ar 
informāciju, lai gan Rīgā un 
visā Latvijā, gan arī ārpus 
valsts robežām tā vēstītu 
par krāsaināko vietu Rīgas 
sirdī, kuru ir vērts apmeklēt 

ļoti daudzu iemeslu dēļ un 
mums kopā ar mūsu tirgotā-
jiem un apmeklētājiem par 
to ir jāpastāsta.
Jaunā mājaslapa būs daudz 
bagātāka ar dažāda veida in-
formāciju: jaunumiem, Cen-
trāltirgus tirdzniecības vie-
tām, tirgotājiem, receptēm, 
pavāru padomiem, informā-
ciju par bagāto Centrāltirgus 
vēsturi un nākotnes iecerēm, 

kā arī īstenotajiem projek-
tiem, gan arī jaunumiem so-
ciālajos tīklos, blogiem. Īpa-
ša sadaļa sagatavota 
tirgotājiem, kurā varēs atrast 
gan informāciju par tirdz-
niecības vietu nomu un iz-
maksām, nepieciešamās do-
kumentācijas veidlapas, kā 
arī vienkopus būs atrodama 
normatīvā bāze.
Veidojot mājaslapu, daudz 

domāts par konkrētām 
mērķgrupām, lai katrs atras-
tu sev noderīgo. Domāts 
par interaktivitāti, vizuālo 
pievilcību, jo šajā ziņā Cen-
trāltirgum patiešām ir, ko 

parādīt, kā arī par apmeklē-
tāju iesaisti, rakstot atsauks-
mes, komentārus un snie-
dzot iespēju piedalīties 
dažādos konkursos. ■
Oskars Balodis 

Centrāltirgum jauna mājaslapa

roņi un šogad to tirgū ir ļoti 
maz. Turklāt ar Baltijas la-
šiem nav atrisināta tā sauca-
mā dioksīna problēma. Latvi-
jā mēs Baltijas lasi varam 
tirgot nešķērētu tikai līdz 78 
cm garumam. Ja zivs ir lielā-
ka, tad mums tam jāšķērē 
nost pavēdere. Tas arī ir diez-
gan sarežģīts process, kas 
pārlieku sadārdzina zivs iz-
maksas. Interesanti, ka Lietu-
vā šī problēma nepastāv un 
attiecībā uz Baltijas lašiem 
dioksīna satura problēmas šo-
brīd nav konstatētas. To ie-
spējams atrisināt, Latvijā vei-
cot jaunu atestāciju un 
pārbaudot dioksīna līmeni 
Baltijas lašos. Pēdējo reizi šā-
das analīzes tika veiktas ana-
līzes Lielbritānijā, kuras zvej-
nieki ar mūsu puses jūras 
arājiem konkurē lašu tirdznie-
cības jomā. Varbūt vajadzētu 
beidzot pārskatīt attieksmi 
pret mums – Baltijas valstīm?
Kādas zivis bez reņģēm 

vēl ir iecienītas Latvijā?
No Baltijas jūras zivīm tās 
viennozīmīgi ir reņģes, men-
cas un butes. No upju, ezeru 
zivīm jāmin zandarti, līņi, lī-
dakas, brekši un asari. Starp 
audzētajām zivīm izplatītākās 
ir stores, karpas un foreles, 
kā arī līņi. Mēs Latvijā esam 
iemācījušies ne vien stores 
izaudzēt, bet arī tās saudzīgi 
slaukt, ļaujot zivīm palikt 
dzīvām. Tas ir ļoti nozīmīgi, 
jo storei pirmo reizi ikri pa-
rādās tikai pēc astoņiem ga-
diem. Protams, nebrīvē augu-
šas stores ikri, no kuriem 
pēcāk tiek gatavots kaviārs, 
atšķiras no savvaļā augušas 
stores, bet produkts vienalga 
ir ļoti kvalitatīvs.
Kādas ir mūsu vietējās zi-
vis, ar ko mēs varam le-
poties arī aiz Latvijas ro-
bežām?
Protams, tie ir nēģi. Tiesa, ja 
godīgi, nēģis nav zivs. Mēs 
varam lepoties ar nēģiem un 

karsti kūpinātiem Eiropas zu-
šiem. Esam ļoti kvalitatīvi 
iemācījušies apstrādāt savva-
ļas samus, kā arī tos audzēt. 
Ļoti bieži prasa, vai Centrāl-
tirgus Zivju paviljonā iegā-
dājamie Āfrikas sami ir no 
Āfrikas? Nē, tie ir šeit pat uz 
vietas audzētie sami. Mēs 
varam konkurēt ar skotu kū-
pināto lasi un kūpinājumi 
mums ir ļoti kvalitatīvi. Ja 
pārdošanā Latvijas zivis ir 
2 – 3% no kopējā klāsta, tad 
izstrādājumi – 90%. Latvijā 
ļoti populāras ir dažāda vei-
da kūpinātas skumbrijas jeb 
makrelas ar sieru, ķiplokiem, 
plētnēs, karsti un auksti kū-
pinātas, veselas kūpinātas 
zivis.
Vai uzskatāt, ka zivis Lat-
vijas patērētājam būtu jā-
pērk tieši Centrāltirgus 
Zivju paviljonā?
Tikai un vienīgi! Centrāltir-
gus zivju tirgū strādā pat 
viena no lielākajām zivju un 

jūras produktu vairumtirdz-
niecības firmām pasaulē – 
Salas zivis. Viņi piedāvājumā 
ir vairāki simti dažādu zivju 
nominālu. Zivju paviljonā ir 
pārstāvētas gan delikatešu 
grupas, gan arī galda zivis. 
Tirgus pagrabā ir atzīta ra-
žotne, kur tiek kūpinātas un 
sālītas zivis, kas iegādājamas 
pašā paviljonā. Tik plašu, 
piesātinātu klāstu es neesmu 
nekur citur redzējusi. Cen-
trāltirgus nomnieki daudz sa-
darbojas arī ar individuāla-
jiem darba veicējiem un 
mazajām kūpinātavām, kas 
piedāvā savus pakalpojumus. 
Turklāt mazajiem pārstrādā-
tājiem sniedzam arī iespējas 
pašiem savu produkciju rea-
lizēt. Centrāltirgus Zivju pa-
viljonā ir kvalitatīvākā un la-
bākā produkcija Latvijā.
Kāpēc vispār cilvēkam 
būtu jālieto uzturā zivis?
Tas saistīts ar dažādām tauk-
skābēm, fosforu un citām 

▼

▼

Ik dienu iepazīstot Rīgas Centrāltirgu, aizvien vairāk rodas 
pārliecība, ka Centrāltirgus ir ļoti unikāla vieta Rīgā, kurai ir ne 
vien vēsturiska nozīme, bet arī ļoti īpaša misija un aura.

Centrāltirgus panorāma 2018. gadā

Kā viens no nozīmīgākajiem 
darbiem, kas tapis ar Klima-
ta Pārmaiņu finanšu instru-
menta atbalstu, jāmin LED 
apgaismošanas projekta rea-
lizācijas noslēgums. Projekta 
laikā virknē Centrāltirgus 
vietu pirmo reizi ierīkots 
mākslīgais apgaismojums, 
padarot tās drošākas un 

komfortablākas mūsu pircē-
jiem un tirgotājiem. Kopu-
mā, pateicoties KPFI atbals-
tam, Centrāltirgū šobrīd ir 
trīs reizes vairāk apgaismo-
juma nekā iepriekš, vienlai-
cīgi saglabājot praktiski ne-
mainīgu elektroenerģijas 
patēriņu.
Drošāku tirgu padara arī Ziv-

ju paviljonā ierīkotā jaunās 
paaudzes ugunsdrošības sig-
nalizācija, kas gatava reaģēt 
piedūmojuma gadījumā, no-
vēršot lielāka mēroga nelai-
mes iespējamību. Savukārt, 
rūpējoties par racionālu un 
drošu elektroenerģijas patēri-
ņu, šajā pašā paviljonā esam 
nomainījuši novecojušo elek-

troinstalāciju, kā arī no jauna 
izbūvējuši datorizētu elektro-
enerģijas uzskaites sistēmu. 
Jaunā sistēma nekavējoties 
uzrāda visus elektroenerģijas 
zudumus, optimizējot tās pa-
tēriņu. Šādi uzlabojumi jau 
drīzumā Rīgas Centrāltirgum 
sniegs pozitīvu saimniecisko 
efektu, samazinot tirgus uz-

turēšanas izmaksas.
Pircēju un tirgotāju ērtībai 
pašlaik pabeigti Zivju un 
Sakņu paviljona pārejas pār-
būves darbi, kas turpmāk 
kalpos ne vien kā jauns un 
gaišs savienojums starp 
abām tirdzniecības zālēm, 
bet arī kā garderobe un du-
šas telpas Centrāltirgus 
nomnieku darbiniekiem, pa-
darot darba apstākļus tirgū 
krietni pievilcīgākus. Jau tu-
vākajā laikā objektu saska-
ņosim Rīgas pilsētas Būv-
valdē un tas tiks oficiāli 
nodots ekspluatācijā.
Pirmo reizi Centrāltirgus pa-
stāvēšanas vēsturē daudz ērtā-
ki darba apstākļi ziemas laikā 
tiks nodrošināti arī Gaļas pa-

viljona tirgotājiem. Paviljonā 
līdz decembra vidum tiks iz-
būvēta apkures, ventilācijas 
un kondicionēšanas sistēma, 
kas līdzīgi kā jau pagājušajā 
ziemā Sakņu paviljonā spēs 
lielajā tirdzniecības zālē no-
drošināt nemainīgu gaisa tem-
peratūru +16˚C neatkarīgi no 
gaisa temperatūras ārā.
Arī Vidzemes tirgū šoruden 
rosās tehniskā nodaļa. Līdz 
novembra nogalei puķu tir-
dziņa kioski tiks pie jaunām 
nojumēm, kas ne vien tirgo-
jamos ziedus pasargās no tie-
šiem saules stariem vasarā 
un lietavām rudenī, bet arī 
būtiski uzlabo tirgus vizuālo 
koptēlu. ■
Aleksandrs Bogdanovs

uzlabotās Rīgas Centrāltirgus interneta mājaslapas dizains

ar latvijā augušu āfrikas samu

Neskatoties uz vasaras sezonas 
noslēgumu un aukstāka laika 
iestāšanos, tehniskā nodaļa 
turpina darbu pie Rīgas 
Centrāltirgus apsaimniekoto tirgu 
labiekārtošanas. 

Realizēts leD apgaismošanas projekts
Vakara stundās 
tirgus kļuvis gaišāks
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organismam nepieciešamām 
vielām, ko satur zivis. Zivis 
ir diētisks produkts, kas ilg-
termiņā pozitīvi ietekmē 
cilvēka veselību. Daudz ve-
selības problēmu varētu no-

vērst, regulāri uzturā lieto-
jot zivis. Arī pati ēdu zivis 
un to produkciju – Latvijas 
vietējos nēģus, auksti kūpi-
nātus lašus, marlinus, tun-
čus, ceptas mencas un 
sviestā ceptas butes.
Vai zivju tirdzniecībā ir 
novērojama arī sezonali-
tāte?
Jā, protams. Tie vairāk ir 
rudens un ziemas mēneši. 

Vasarā, kad vairāk ir pie-
ejamas upju un ezeru zivis 
un spēkā nav liegumi, kas 
Latvijā salīdzinoši būtiski 
ietekmē zivju pieejamību, 
cilvēki paši ķer zivis un 

tirdzniecības apgrozījums 
samazinās. Kvalitatīva zivju 
tirdzniecība ar būtiskāku 
apgrozījumu norisinās no 
oktobra līdz aprīlim.
Vai kādas pārmaiņas ir 
gaidāmas arī Zivju pavil-
jonā?
Zivju paviljonā ir gaidāmas 
ļoti lielas un kvalitatīvas 
pārmaiņas. Gaidāma pavil-
jona rekonstrukcija. Mēs 

esam ļoti priecīgi, ka šie 
jautājumi sākuši virzīties, 
jo mums ir ļoti daudz kār-
tojamu un sakārtojamu lie-
tu. Zivju paviljonā pare-
dzēts ierīkot jaunus 
baseinus, jau nomainīta 
augstsprieguma un zems-
prieguma elektroinstalācija, 
izbūvēsim apkures, ventilā-
cijas un kondicionēšanas 
sistēmu, nodrošināsim otrā 
stāva un pagrabstāva re-
konstrukciju. Esam iecerē-
juši arī izbūvēt jaunu maz-
gātuvi un zivju 
pirmsapstrādes telpu, kā arī 
papildus saldējamās kame-
ras, kas būtu nepieciešamas 
zivju tirdzniecības paplaši-
nāšanai. Perspektīvā esam 
paredzējuši arī iekārtu un 
mazvērtīgā inventārā no-
maiņu, kā arī ieviest vieno-
tu svaru sistēmu, novēršot 
pat teorētisku pircēju ap-
svēršanas iespēju.
Vai variet izstāstīt kādu 

joku par zivju tirdzniecī-
bu?
Daudz tādu momentu ir bi-
jis un notiek joprojām. 
Viens no tiem saistās ar to, 
ka gadās cilvēki, kuri vai-
cā – no kā izgatavota men-
cu maltā gaļa? Brīdī, kad 
viņiem atbild – no men-
cām – atsevišķi ļaudis vien-
alga pārvaicā, prasot – tā ir 
cūkgaļa vai liellopu gaļa. 
Zivju paviljonā ir populāri 
arī rīkot arī vecpuišu balles 
un topošajam vīram ir jāiz-
peldas karpu baseinā. Ja 
kāds bez brīdinājuma no-
vembrī noģērbjas un ielec 
karpu baseinā, tad tas ir 
tāds neliels šoks ikvienam 
apkārtesošajam. Gadās arī, 
ka cilvēki redz sālītas siļķes 
un vaicā, vai tās ir svai-
gas? – Dažiem acīmredzot 
liekas, ka salītām siļķēm 
vēl ir jāpeld. ■
Sagatavoja:
Ivars Jakovels 

Nepieciešamie produkti 4 personām:
• Store 4 gb (0.300)
• timiāns, rozmarīns, pētersīlis 

pēc garšas ( pa 1 lielam za-
riņam)

• ķiploks 0.5 galviņa
• sviests 0.150
• sāls pipari un muskatrieksts 

pēc garšas

• dārzeņi (patisoni, cukini, 
burkāni, paprika, sakņu 
dārzēni u.c)

• āboli 0.500
• baltvīns 0.200
• cukurs pēc garšas
• sauja spinātu, rukolas un 

pētersīļa kopā

▼

Centrāltirgus Zivju 
paviljonā

ir kvalitatīvākā un labākā
produkcija Latvijā

Starp ekskursantiem pabi-
ja arī Salaspils dienas centra 
klienti, kuri ekskursijas laikā 
iepazinās ar tirgus vēsturi un 
darbību. 

Ļaudīm ar funkcionāliem 
traucējumiem bija interesanti 
iepazīt Centrāltirgu no neie-
rastiem rakursiem.

«Vēlreiz visu Dienas cen-
tra kolektīva vārdā izsaku lie-
lu pateicību par atsaucību un 
atvēlēto mums laiku. Stāstī-
jums nebija «sausos faktos», 
bet interesants un viegli sa-
protams. Visi teica, ka te nu 
bija tā iespēja uz tik ierastu 
objektu apskatīties pavisam 

no cita rakursa. Pēc apskates 
beigām daudzi pat aizgāja ie-
pirkties tirgū. Citi uz kādu no 
tirgus kafejnīcām», stāsta Sa-
laspils novada Dienas centrs 
personām ar funkcionāliem 
traucējumiem sociālais peda-
gogs Oskars Grumolds.

Centrāltirgu apskatīt un 
iepazīt tā noslēpumus izvēlē-
jās arī Ogres mākslas skolas 
pārstāvji, kā arī bērni no Rī-
gas 14. vakara (maiņu) vi-
dusskolas, kurus par tirgus 
vēsturi ieinteresēja vēstures 
un kultoroloģijas skolotāja 
Laura Pakse. ■
Ivars Jakovels 

Interesanti 
arī cilvēkiem 
ar īpašām 
vajadzībām
Oktobra nogalē un novembra 
sākumā Centrāltirgū viesojās 
vairākas ekskursantu grupas. 

Piena paviljonā

Iepazīstot leģendāros Centrāltirgus pagrabus

Kontrolsvari var noderēt 
ikvienam pircējam

Pagatavošana:
Storei veic pirmapstrā-

di, ķidā un viegli iemarinē. 
Pievieno sāli, piparus, ti-
miānu, rozmarīnu, ķiploka 
daiviņas un iesmērē ar olī-
veļļu, bet zivs vēdērā ie-
liek sviestu. Stori liek ce-
peškrāsnī cept 175 grādos 
~15 - 17 minūtes atkarībā 
no zivs izmēra, ik pa lai-
kam aplaistot to ar olīveļ-
ļu, lai store vienmērīgi iz-
ceptos.

Dārzeņus sagriež, pie-
vieno sāli, piparus, mus-

katriekstu, ķiploku un 
sviestu. Cep līdz gatavībai. 
Pievieno pētersīli.

Ābolus sagriež mazā-
kos gabalos un liek sautē-
ties baltvīnā, pievienojot 
cukuru. Kad āboli kļuvuši 
mīksti, tos liek blenderēt, 
pakāpeniski pievienojot 
garšaugus ( pētersīli, ruko-
lu un spinātu). Dārzeņus 
blenderē līdz iegūst vien-
dabīgu masu, ko izberž 
caur sietu.

Baltvīna mērce: sīpo-

lus, ķiplokus, timiānu, pē-
tersīli viegli apcep. Pēcāk 
pievieno baltvīnu un iz-
sautē ~1/3 daļu. Masai 
pievieno zivju buljonu, 
vāra līdz iegūst 1/3 no sā-
kotnējā daudzuma, pievie-
no saldo krējumu un vāra 
līdz iegūst 1/3. Noslēgumā 
visu izkāš caur sietu un 
sablenderē.

Stori pasniedz ceptu uz 
kaula ar dārzeņiem, ābolu 
biezeni un baltvīna mērci.

Labu apetīti! ■

mērcei:
• 1 sīpols
• 4 daiviņas ķiploks
• timiāna zars
• rozmarīna zars
• pētersīlis
• baltvīns 0.500
• zivju buljons 0.500
• saldais krējums 0.500
• sāls pipari pēc garšas

Recepte
garšaugu 
sviestā 
cepta store 
ar ķiploku 
sviestā 
ceptiem 
dārzeņiem un 
ābolu biezeni

Gardu maltīti 
no Centrāltirgū 
pieejamiem 
produktiem 
piedāvā restorāna 
Desiderata 
šefpavārs 
Māris Astičs
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Par sludinājumu un 
paziņojumu saturu atbild to 

iesniedzējs.

Ineta Jansone, 
ziedu tirgotāja:

«Centrāl-
tirgum 
vēlu iz-
augsmi 
un attīs-
tību, kā 
arī daudz 
tirgotāju, 

apmeklētāju un demokrātis-
kas cenas. Tomēr ļoti daudz 
darāmā vēl priekšā. Tirgo-
tāji paši daudz ko dara paši 
un veiksmīgākos no piemē-
riem varbūt varētu turpināt 
īstenot un attīstīt plašāk, lai 
turpinātu sakārtošanas dar-
bus.»

Rita Pekele, 
dārzeņu tirgotāja:

«Centrāl-
tirgum – 
manai 
mīļākajai 
darba 
vietai – 
vislabā-
kie novē-

lējumi! Lai nākotnē turpinās 
izaugsme, veicas visi uzsāk-
tie saimniecības darbi. Pal-
dies, ka varam strādāt skais-
tās un sakārtotās telpās. Vēlu 
labu veselību, laimi, prieku 
un saticību visam Centrāltir-
gus kolektīvam un adminis-
trācijai! Lai miers virs zemes 
un cilvēkiem labs prāts!»

sarmīte Jeromāne, 
skābēto dārzeņu tir-

gotāja:
«Centrāl-
tirgum 
vēlu attīs-
tīties, lai 
ir daudz 
pircēju, 
tūristu un 

tirgotāju! Centrāltirgus, it īpa-
ši Sakņu paviljons, kļūst ar-
vien skaistāks un tīrāks, tiek 
rīkoti pasākumi, kas piesaista 
pircējus un tūristus. Vadība 
ļoti cenšas, daudz dara un 
tam patiešām ir arī rezultāts, 
bet ir lietas, kas vēl jāuzlabo, 
piemēram, tirgotāju iebrauk-
šana.

Vilnis Roze, augļu 
un dārzeņu tirgo-

tājs: 
«Gribētu 
vēlēt, lai 
tirgotāji 
turas, 
pārdod 
kvalitatī-
vu preci 

un ir godīgi, tad arī pircēju 
netrūks. Protams, ir lietas, 
kas jāpilnveido, ko darīt vēl 
ir daudz, īpaši saistībā ar in-
frastruktūras sakārtošanu, 
bet man pretenziju nav. Sa-
līdzinot tirgu pirms desmit 
gadiem, patiešām ļoti daudz 
kas ir gājis uz labo pusi.»

andis Kļava, zivju 
tirgotājs: «Centrāltirgum 

vēlu pa-
stāvēt vēl 
vairākus 
simtus 
gadu! 
Dzīve iet 
uz priek-
šu, un ir 

jāmainās līdzi. Daudzas ma-
zas lietas dod labu rezultātu, 
piemēram, jārisina jautājums 
par apmeklētāju autostāvvie-
tām, varbūt jāievieš iepirkša-
nās ratiņi, lai pircējam vieg-
lāk iepirkumus aizgādāt līdz 
mašīnai. Pozitīvi, ka tagad 
vadība uzklausa un runā ar 
mums!

Ko Centrāltirgum dzimšanas dienā vēl tirgotāji?

Zīmīgi, ka Ganā tirdzniecība 
lielākoties notiek tieši tirgus 
laukumos, nevis veikalos. 
Visvairāk interesanta izdevās 
piefiksēt valsts galvaspilsētas 
Akras tirgū, kā arī zivju tirgū 
Keipkostā (Cape Coast).
Jāatzīmē, ka Keipkosta 
pasaules vēstures annālēs 
nokļuvusi ar 15. gadsimta 
Elmina pils cietoksni – vienu 
no vēsturiskajiem vergu 
tirdzniecības centriem. 
Atsevišķos informācijas 
avotos tas tiek uzskatīts par 
vienu šaušalīgākajām vietām 
pasaulē ar piesmakušiem 
zemu griestu kazemātiem, 
nelieliem lodziņiem, važām 
un šauru izlauzumu sienā – 
«Neatgriešanās vārtiem», kas 
kalpoja par izeju uz ļaužu 
iekraušanu kuģos.
Arī Ganas tirgi pirmajā 
brīdī šķiet nedaudz bīstami. 
Ganieši ļoti strauji izpauž 
emocijas, un tas rada prāvu 
troksni. Tādas sajūtas, ka kaut 
kur tūlīt būs vai jau iet vaļā 
kautiņš. Bet nekā. Tramīgā 
sajūta gan ziemeļnieku prātus 
nepamet.  
Salīdzinājumā ar Latvijas 
tirgiem amizanti šķita tas, 
ka Keipkostas zivju tirgū 
pircējiem ir jāmaksā par 
ieeju. Vismaz mums – 
eiropiešiem – nācās samaksāt. 
Tiesa, tas mums arī palīdzēja. 
Brīdī, kad pārdevēji sāka 
nopietni protestēt pret mūsu 
fotokamerām, kāds vietējais 
norādīja, ka esam «šefam» 
jau samaksājuši, un situācija 
atrisinājās miermīlīgi. Tajā 
pašā laikā savā starpā vietējie 

vēl turpināja visai asas 
diskusijas.
Latvietim ir savādi zivju tirgū 
redzēt haizivis, zobenzivis un 
citus mūsu pusē neredzētus 
brīnumus, kuru nosaukumus 
pat nevaru iedomāties. 
Zivis, it īpaši lielākās, 
Ganas tirgos tiek vilktas un 
nomestas turpat uz asfaltam 
līdzīgā seguma laukuma. 

Par tādu higiēnu kāda tā ir 
Centrāltirgū, var tikai sapņot.  
Interesanti bija vērot 
apkārtējo reakciju brīdī, kad 
tirgum tuvojās laiva (šķiet ar 
īpaši labām vai lētām zivīm), 
pūlī sākās pamatīga kņada un 
rosība. Veidu, kādā bļodas ar 
nupat krastā izcelto dārgumu 
tika iztukšotas, par godīgu 
rindā gaidīšanu nevarētu 
nosaukt. Tirgus Āfrikā – tā 
viennozīmīgi ir cīņa. Gan 
pārdevējiem, gan pircējiem. 
P.s. Jā, starp citu, zagt 
Ganas tirgū labāk pat 

nemēģināt. Mēs redzējām, 
kāda ir pārdevēju reakcija 
pret neveiklu zagļa aroda 

piekopēju. ■
Kārlis Kazāks,
mūziķis un ceļotājs

Gardās dienas 
Centrāltirgū

Ekspedīcijas «1000 jūdzes zelta krastā» 
laikā Ganā iepazinām vairākus šīs 
Rietumāfrikas valsts pilsētu tirgus.

Par ieeju 
Keipkostas tir-
gū jāmaksā 
fiksēta takse

ganieši ļoti strauji izpauž 
emocijas, un tas rada prā-
vu troksni

latviešiem ir savādi redzēt 
tirgū paprāvas haizivis

lielākās zivis tiek 
nomestas turpat uz zemes

āfRIKas Zivju tiRGus

gardajās dienās Centrāltirgus apmeklētājiem bija iespēja 
nobaudīt gan cūkgaļas un vistas gaļas ēdienus, gan gardus 
biezpiena plācenīšus, gan arī risoto ar zivs gabaliņiem ■

Piena, gaļas un Zivju paviljonā pircējiem bija iespēja ne vien 
nobaudīt pavāru veikumu, bet arī saņemt receptes to 
pagatavošanai

Pavāru komanda gatava iepazīstināt tirgus pircējus ar jauniem 
ēdieniem un garšām
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