
Rīgas dome plāno veikt Centrāltirgus 
attīstības projekta izstrādi, tāpēc Rīgas 
domes Pilsētas attīstības departaments 
izsludinājis iepirkuma konkursu par 
tehniski ekonomiskā pamatojuma 
izstrādi. •

Ziemassvētku tirdziņš Centrāltirgū 
notiks no 20. līdz 23.decembrim. 
Piesakies tirgoties (tālrunis 67 229 961) 
vai nāc meklēt mīļas veltes tuviniekiem! •

CENTRĀLTIRGUS 
VĒSTIS

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

Rīgas Centrāltirgus aktualitātes, 
ēdienu receptes, interesanti atradumi, 
noderīga informācija par produktiem, 
sarunas ar tirgotājiem – to visu 
atradīsi www.centraltirgus.lv un
www.twitter.com/R_Centraltirgus. •
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Sveicieni mūsu svētkos!

Vairāk par visu mums
rūp tirgotāju un pircēju ērtība

Tuvojoties gada noslēgumam, uz sarunu aicinām uzņēmuma „Rīgas 
Centrāltirgus” valdes priekšsēdētāju Anatoliju Abramovu, lai uzzinātu 

par šajā gadā sasniegto, par plānotajiem darbiem nākamajā gadā, 
rūpējoties par pircēju un tirgotāju ērtību, kā arī saglabājot Eiropas 
nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu kontinenta lielākajā tirgū – 

Rīgas Centrāltirgū.  3. lpp

1930. gada 1. novembrī Rīgas pilsētas valde sarīkoja jaunā 
tirgus oficiālo atklāšanu, pēc kuras tirgotāji no vecā Daugav-
malas tirgus pakāpeniski sāka pārkārtoties uz tirdzniecību jau-
najā modernajā Rīgas Centrāltirgus kompleksā. 

Šogad Rīgas Centrāltirgum aprit 83. gada diena. Centrāl-
tirgus dzimšanas diena iezīmē svētku laika sākšanos – tai seko 
Mārtiņdiena, gaismas festivāls „Staro Rīga”, Latvijas dzimšanas 
diena, Adventa laiks un tad jau Ziemassvētki un gadu mija. Kā 
vienmēr, gaidām ciemos un aicinām pagatavot gardu svētku 
mielastu no Centrāltirgus veltēm. 

Paldies gadu gaitā uzticīgajiem pircējiem 
un tiem, kuri Centrāltirgus burvību atklāj 
no jauna! Uz tikšanos pie mums!

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs 
Anatolijs Abramovs



Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.NOVEMBRIS 2013 #5   CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS

2

TUVPLĀNI

Pastāstiet par uzņēmumu. Kāda sorti-
menta gaļu pie jums var nopirkt?

SIA „Pauguri 2” strādā 14 gadus, pašlaik 
esam desmit darbinieku komanda. Mums ir 
viss gaļas sortiments – Latvijā audzēta liello-
pa, cūkas, teļa, aitas gaļa un subprodukti plašā 
klāstā. 

Kā sākāt tirgoties Centrāltirgū?
Tas bija liels notikums. Es biju meitene no 

laukiem, kura atbraukusi ar savu pirmo cūku. 
Tas bija jau pirms 25 gadiem, un tā es te ienā-
cu. Daudz kas ir mainījies un daudz reižu mai-
nījies. Tad visi bija zemnieki, tagad zemnieks 
vairs nebrauc uz tirgu – tagad tirgojas gandrīz 
tikai firmas.

Sākumā nesapratu, kas ir kas. Skatījos ce-
nas no kaimiņiem, gaļas mašīnu nebija, gaļu 
tina papīrā. Nebija tirdzniecības vietu, tikai 
akmens letes. Tad vajadzēja savu izcirtēju, pie 
kura braukt un sarunāt savu vietu. 

Kāds ir jūsu pircējs?
Agrāk cilvēki bija savādāki – daudz vien-

kāršāki. Agrāk pie gaļas nebija jāpiestrādā, lai 
to pārdotu – gaļu sacirta un ielika vitrīnā. Ta-
gad visu notīrām, izgriežam, nogriežam visu 
lieko, bieži arī visu trekno. 

Mēs dzīvojam no pastāvīgajiem pircējiem, 
kuri pie mums atraduši sev tīkamu produkciju 
un atraduši pārdevējus, ar kuriem patīk saru-
nāties. Mūsu pircēji ir jauki un laipni. Pēdējā 
laikā var manīt, ka nāk arī daudz jaunu cilvē-
ku. Lielākā daļa no tiem nāk divreiz mēnesī, 
viņiem vienmēr līdzi sarakstiņš, kas tirgū jā-
nopērk, cik daudz. Viņi plāno savus izdevu-
mus, zina ko vēlas. Tas man patīk.

Gaļu ir jāmāk labi pagatavot. Vai, pērkot 
gaļu, pircēji konsultējas par šiem jautāju-
miem?

Jā, ļoti daudzi prasa. Man arī dēls tirgo 
cūkgaļu un pie viņa stāv rinda, jo viņš prot sa-
runāties un tādā ziņā no jaunajiem var daudz 
ko mācīties. Viņi labāk izprot šo laiku un cil-
vēkus. Gaļas paviljonā sortiments ir puslīdz 
vienādāks; pie mums nāk, jo ir pareizi svari, 
pārdodam svaigu gaļu un tos gabalus, ko pir-
cēji vēlas. Nākam pretī, ja kaut kas nav paticis, 
mēģinām atrisināt situāciju.

Centrāltirgū
kā otrajās mājās

Sanita Ziemele – SIA „Pauguri 2” valdes locekle – gaļas paviljonā tirgojas jau 
divdesmit piecus gadus. Pa šo laiku Centrāltirgū daudz kas mainījies jau daudz 
reižu. Darba gados daudz kas uzzināts, un atziņas par savas uzņēmējdarbības 
veiksmīgu veidošanu no pašu pieredzes.

Vai gaļas paviljonā iepērkas arī tūristi?
Tūristi gaļas paviljonā pārsvarā nepērkas. 

Viņus interesē fotografēt cūku galvas. Par to 
varētu iekasēt maksu un labi nopelnīt. (Sme-
jas) Krievijas tūristi gan iepērkas Centrāltirgū 
– tie, kuriem Rīgā vai Jūrmalā ir īpašums. 

Kurās dienās gaļas paviljonā ierodas vis-
vairāk cilvēku?

Piektdien, sestdien un svētdien ir tirgus 
dienas. Taču tā viennozīmīgi nevar pateikt – 
reizēm pirmdienas ir labākas par sestdienām. 

Ziemassvētkos ir lielāks noiets nekā Jāņos. 
Jāņos pērk tikai šašlika gaļu un nopietni jā-
konkurē ar lielveikalu akcijām, bet Ziemas-
svētkos gatavo daudzveidīgākus gaļas ēdienus 
un noiets ir lielāks.

Kāda ir jūsu darba diena?
Darba diena sākas sešos no rīta. Sākumā 

tiekam galā ar vairumpircēju pasūtītājiem 
un tad gatavojam gaļu pārdošanai. Visa die-
na paiet kustībā. Jāveic pasūtījumi, jāsaplāno, 

kādam vajag samalt gaļu, gadās visādas situā-
cijas. Gaļas paviljonā esmu visu laiku – vai nu 
tirgoju, vai maļu gaļu, vai citas lietas, kas da-
rāmas.

Ko pērk visvairāk?
Cūkgaļu pērk visvairāk, labi pērk arī malto 

gaļu. To taisām kvalitatīvi un vienmēr svaigu, 
par ko ir labas atsauksmes pat no uzraugošā 
personāla. 

Kā sākāt savu uzņēmējdarbību?
Sāku ar mūsu saimniecības cūkām, tad 

tirdzniecībai ņēmu arī no kaimiņu saimnie-
cībām, jo mācījos no citiem un varēju pārdot 
vairāk. Sāku soli pa solim, sākumā nodarbojos 
ar cūkkopību. Astoņpadsmit gadus braucu no 
Dobeles katru rītu. Tagad vairs nē, kūts ir tuk-
ša, nodarbojamies tikai ar tirdzniecību.

Kas jums patīk savā darbā?
Te pie visa ir pierasts. Tās man ir kā otrās 

mājās, lielā mērā arī tāpēc, ka te strādā vīrs, 

divi dēli un vedekla. Vecākajam dēlam tirgo-
šanās tirgū vienmēr ir patikusi, pārējie ģime-
nes locekļi ar tirgu sasaistījušies dažādos pār-
maiņu laikos.

Kas ir grūtākais jūsu darbā?
Svarīgākais un vienlaikus grūtākais, par ko 

visu laiku ir jādomā – saplānot un pasūtīt pro-
dukciju.

Par ko izjūtat lielāko gandarījumu?
Lielākais gandarījums ir tad, kad pircēji at-

griežas. Arī tas, ka klientu vidū ir kafejnīcas, 
kas pie mums gaļu pērk jau ilgus gadus. Par to 
arī daudz domājam: mums ir uztaisītas vizīt-
kartes, ja pircējs kaut ko vēlas un nevar atnākt 
no rīta – var piezvanīt un pasūtīt, un atnākt 
pakaļ, kad ir ērti. Viss būs salikts un sakārtots.

Vai tirgum Latvijā ir nākotne?
Jā, protams! Bez tirgus neiztiks. Kādu laiku, 

kad sākās lielveikalu bums, bija mazāk pircēju, 
bet tagad atkal atgriežas. •
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ATTĪSTĪBA

Vairāk par visu 
mums rūp tirgotāju un 

pircēju ērtība

>>Kāds ir Rīgas Centrāltirgus attīstības redzējums tuvākajiem gadiem?
Uzņēmums ir izstrādājis stratēģiskās attīstības plānu 2012. – 2018. gadam, un saskaņā ar to 

tirgus arī strādā. Prioritāri mēs vēlamies kļūt par visu Centrāltirgus paviljonu tiešiem saimnie-
kiem. 2010. gadā tirgus apsaimniekoja divus paviljonus, tagad tie ir trīs, bet divi vēl atrodas 
ilgtermiņa nomā. Gastronomijas paviljons ir ilgtermiņa nomā līdz 2015. gada 31. decembrim, 
bet piena paviljons – līdz 2014. gada 31. decembrim. Redzot paviljonu tehnisko stāvokli un 
tirdzniecības organizēšanas procesu, mēs nevaram būt priecīgi par situāciju, tāpēc strādājam, 
lai iespējami ātrāk pārņemtu šos paviljonus.

Vai uzņēmumam ir tam nepieciešamie līdzekļi?
Lai paviljonus pārņemtu, lielus līdzekļus nevajag. Esam palūguši abu paviljonu apsaimnieko-

tāju SIA „Viaro” izstrādāt tehnisko projektu apkures, kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas 
izbūvei. To nomnieks ir veicis un, ja mēs kļūstam par paviljonu tiešajiem apsaimniekotājiem, 
mēs izbūvēsim šīs sistēmas.

Vai paredzat izmaiņas gastronomijas paviljonā, kur puse šobrīd ir pilna ar drēbēm?
Ja godīgi jāatbild, skaidra redzējuma paviljona iekšējās tirdzniecības organizēšanas procesa 

pārkārtošanai mums vēl nav. Vairāk par visu mums rūp tirgotāju un pircēju ērtības, ko vēlamies 
panākt ar siltuma un aukstuma sistēmu izbūvi. Mēs varam paviljonu pārņemt, turpinot pašrei-
zējo tirdzniecības organizēšanas sistēmu, taču mainot nosacījumus uz stingrāku pārraudzību 
un kontroli.

Vēl paviljonu būvniecības laikā bija izvērtušās diskusijas par nepieciešamību izbūvēt 
2. stāvus paviljoniem. Šīs diskusijas bija atgriezušās ekspertu vidū pirms vairākiem ga-
diem. Vai tās vēl joprojām ir aktuālas?

Šobrīd tās ir noslāpušas. Nepieciešams novērtēt kultūrvēsturisko vērtību. Nevar uz visiem 
objektiem raudzīties tikai no komerciālā pienesuma. Mans personīgais skatījums uz Centrāltir-
gu ir kā uz objektu, uz kuru brauc skatīties un par kuru priecājas rīdzinieki un Latvijas iedzīvo-
tāji, un to padarīt par lielveikalu ķēžu vai tirdzniecības centru sinonīmu nav tas, par ko mums 
teiks paldies mūsu bērni.

Tomēr pašlaik Centrāltirgus teritorijā darbojas gan Maxima, gan Supernetto.
Par vienu no lielākajām kļūdām uzskatu to, ka Centrāltirgus ir ļāvis sajaukt tirdzniecības 

procesu, tirgu sākot aizstāt ar vienveidīgu tirgus placi. Mēs šodien strādājam ar sekām. Pamatā 
ir ilgtermiņa līgumi, kuros nomniekus interesēja ieņēmumu sadaļa, nevis attīstība. Nav noslē-
pums, ka tirdzniecības giganti var maksāt, un šeit viņi ir. Maxima ir līgums ar starppaviljonu 
apbūves nomnieku, kam pirms daudziem gadiem ir noslēgts līgums par zemesgabala nomu 
līdz 2045. gadam. Viņi starp paviljoniem ir smuki iebūvējušies un ielaiduši lielu operatoru. Tajā 
brīdī, kad Centrāltirgus sāks apsaimniekot visu paviljonu ansambli, situācija var mainīties.

Kā jūs redzat Rūpniecības preču tirgus attīstību?
Mēs šo teritoriju redzam kā iespēju papildu autostāvvietas ierīkošanai. Lai arī ir daudz ie-

spēju līdz Centrāltirgum atbraukt ar sabiedrisko transportu, ar savu automašīnu to izdarīt ir 
sarežģītāk. 2011. gadā pilsētas mērs izdeva rīkojumu par darba grupas izveidi, lai izvērtētu ie-
spējas ierīkot papildu autostāvvietas tirgus tuvumā. Darba grupas slēdziens ir viennozīmīgs – 
pirmkārt, tirgum jāskatās uz iekšējām teritorijām, otrkārt – jaunas iespējas sniegtu Maskavas 
ielas rekonstrukcija. Izvērtējot pašreizējās iespējas, secinājām, ka tieši Rūpniecības preču tirgus 
ir tā teritorija, kur izvietot autostāvvietas. Jau nākamgad plānojam uzsākt darbu pie šī projekta.

Kā ar Vidzemes tirgu un Āgenskalna tirgu?
Vidzemes tirgus rentabilitāte ir ar mīnus zīmi, mēs to dotējam katru mēnesi par aptuveni 

2000 latu. Analizējam objektīvos iemeslu, kāpēc tā ir noticis. Mūsu doma ir veidot attīstības mo-
deli ar privātu līdzfinansējumu, daļā teritorijas attīstot tirgus koncepciju ar nepārtikas precēm. 
Mums ir jāveido teritorija, kurp labprāt nāktu rīdzinieki. Vidzemes tirgus gaļas paviljona at-
jaunošanai nepieciešami 2,2 miljoni eiro. Ar šiem līdzekļiem varētu panākt visu pārtikas preču 
savietošanu šajās telpās, paturot āra teritoriju tik ilgi, cik nepieciešams vasaras tirdzniecībai. Sa-

vukārt, Āgenskalna tirgū ir nomnieks. Mēs esam panākuši, ka tā ienākumi ir atkarīgi no tirgus 
tehniskā stāvokļa. Tirgus priekšpuses sakārtošana tiks veikta Pilsētas attīstības departamenta 
uzraudzībā. Esam pasūtījuši paviljona fasādes rekonstrukcijas projektu un līdz šā gada beigām 
būs pirmās skices. Āgenskalna vēsturiskā paviljona fasādi vēlamies renovēt ar Norvēģijas finan-
šu fonda palīdzību.

Šobrīd novērojami arī rekonstrukcijas darbi zivju paviljonā. Kas tur ir paredzēts?
Īstenotā projekta rezultātā tiks radīta mūsdienīga un ērta darba vide gan pārdevējiem, kuri 

nodarbojas ar dzīvo un svaigo zivju tirdzniecību, gan arī pircējiem.  Esam paredzējuši jaunu ba-
seinu izbūvi, ievērojot visas prasības zivju labturībai, ko paredz Pārtikas un veterinārais dienests 
un Eiropas Savienības regulas. Ir trīs zivju sugas, katrai ir savs temperatūras režīms; baseins 
jāsadala trīs daļās, katrai jāpadod noteikts skābekļa daudzums un noteikta temperatūra. Katra 
baseina priekšā izprojektējām jaunas vitrīnas zivju glabāšanai uz ledus, kā arī ir paredzēta bla-
kus produktu novadīšana tieši kanalizācijā. Jaunās tirdzniecības vietas tirgotājiem būs jānodro-
šina ar speciāliem, pastiprināta mitruma apstākļiem piemērotiem, svariem un kases aparātiem. 
Gada beigās pirmās zivis esam paredzējuši ielaist jaunajos baseinos.

Centrāltirgum šomēnes aprit 83 gadu jubileja. Kā tirgus plāno svinēt?
Tik tiešām mūsu lielākajam tirgum – Centrāltirgum – šogad atzīmējam jau 83. gadskārtu, 

kopš tas uzsāka darbu tālajā 1930. gadā. Par godu Centrāltirgus jubilejai jau otro gadu pēc kārtas 
rīkojam „Gardās dienas”, kuru laikā tirgotāji iesaistīsies plašā degustācijas piedāvājumā. Akcija 
norisināsies sestdien, 9. novembrī un tirgotājus, kuri iesaistīsies „Gardajās dienās”, varēsim at-
pazīt pēc īpašām uzlīmēm. Turklāt, par godu rudens nozīmīgākajiem svētkiem – Mārtiņdienai 
– rīkojam zemnieku un mājražotāju tirdziņu, atvēlot tirgotājiem Prāgas ielu visā tirgus terito-
rijā. Tā ir iespēja ikvienam rīdziniekam un pilsētas viesim iegādāties labākos produktus svētku 
mielastam. 

Centrāltirgus jubilejā novēlu ikvienam pircējam atrast labākos produktus un preces par izde-
vīgākajām cenām, bet ikvienam tirgotājam vairot savu pircēju loku, pastāvīgi atjaunojot un piln-
veidojot piedāvājamo produktu un preču klāstu. Uz tikšanos Centrāltirgū svētkos un turpmāk! •

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs 
Anatolijs Abramovs

Centrāltirgus jubilejā novēlu ikvienam pircējam atrast labākos 
produktus un preces par izdevīgākajām cenām, bet ikvienam 

tirgotājam vairot savu pircēju loku.
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Šprotu asorti
Visi zivju mīļotāji zina šprotu patieso vēr-

tību un lielisko garšu. Ņemot to vērā, der at-
cerēties, ka Centrāltirgus zivju paviljonā var 
iegādāties asprātīgu un gaumīgu dāvaniņu 
svētkos pašmāju paziņām. Taču tikpat labi 
tā var būt lieliska velte ārvalstu draugiem vai 
viesiem – A/s „Brīvais vilnis” Rīgas šprotu 
asorti. Komplektā visnotaļ jaukā iepakoju-
mā glīti iekārtojušās četras dažādas šprotu 
bundžiņas: „Rīgas šprotes eļļā”, „Rīgas špro-
tes eļļā ar garšvielām”, „Rīgas šprotes eļļā ar 
citrona garšu” un „Šprotes tomātu mērcē”. 
Komplektam pievienota arī dakšiņa.

CENA Ls 7,00 (EUR 9,96) par iepakojumu 

Smiltsērkšķu 
balzāms

Smiltsērkšķu balzāms ir smiltsērkšķu ogu, 
kauliņu, jauno dzinumu ar lapām un mi-
zas ekstrakts. Smiltsērkšķu balzāms stiprina 
imūnsistēmu, palielina organisma pretošanās 
spēju dažādām, tostarp vīrusu izraisītām, sli-
mībām. 

Balzāms satur B-karotīnu (A provitamīns), 
kas ir nozīmīgs vielmaiņas procesos, sevišķi 
kuņģa un zarnu traktā, savukārt hlorofilam 
piemīt antibakteriāla iedarbība. 

CENA Ls 4,00 (EUR 5,69) par 200 ml 

Pastinaki
Šie interesantie dārzeņi, lai arī nav pirktāko 

produktu sarakstā, ir vērtīgi un garšīgi. Pasti-
naki ir bagātīgs kālija un šķiedrvielu avots. Tas 
ir salds dārzenis ar izteiktu aromātu, līdz ar to 
noder kā papildinājums iecienītākajiem un 
bieži lietotajiem dārzeņiem – kartupeļiem un 
burkāniem – sautējumos, zupās un biezeņos.

CENA Ls 1,20-2,00 (EUR 1,71-2,85) 1 kg

Ķiršu sula
Plašajam sulu klāstam Rīgas Centrāltir-

gus sakņu paviljona tirdzniecības vietās pie-
pulcējusies arī 100% ķiršu sula. Sula iegūta, 
izmantojot aukstās spiešanas tehnoloģiju un 
pasterizāciju. Sulai nav pievienoti saldinātāji. 
To ieteicamas lietot, atšķaidot ar ūdeni pro-
porcijās 1:4. 

CENA Ls 1,30 (EUR 1,85) par 200 ml 

ATRADUMS 
CENTRĀLTIRGŪ

Svaigi spiestas
       dārzeņu sulas

Burkānu sula
Burkānu sula palīdz sakārtot organismu, tāpēc to ieteicams dzert katru dienu. Tā ir bagāta 

ar A vitamīnu un ievērojamu daudzumu B, C, D, E, PP un K vitamīnu. Šī košā sula palīdz nor-
malizēt visu organisma procesu darbību, paaugstina vitalitāti un dod enerģiju.

Ķirbju sula
Ķirbju sula ir viena no vērtīgākajām sulām, jo tajā ir visas minerālvielas, kas nepieciešamas 

organismam. Ķirbji ir īpaši vērtīgi – tajos ir daudz karotīna, C, B1 un B2, A, E un PP vitamīna, 
kā arī kālijs, fosfors, silīcijs, magnijs, varš un pektīnvielas. Ķirbju sastāvu veido 90% ūdens, un 
tāpēc tas ir ļoti diētisks. Ķirbju sula uzlabo vispārējo organisma stāvokli, tāpēc ieteicama bērnu 
uzturā, kā arī īpaši pēc slimošanas.

Biešu sula
Tā ir lielisks līdzeklis asins kvalitātes uzlabošanai. Šīs sulas vērtība – augsts kālija un nātrija 

saturs, kā arī C vitamīns. Biešu sula veicina vispārēju organisma funkciju uzlabošanos. Biešu 
sulai piemīt izteikti attīroša iedarbība, līdz ar to tā var izsaukt nelabumu, tāpēc biešu sulas lie-
tošanu ieteicams uzsākt nelielās devās, lietojot kopā ar burkānu vai ābolu sulu proporcijā 1:4. 
Biešu sula ir vienīgā no sulām, kura pirms dzeršanas ir  jānostādina ledusskapī divas stundas.

Kāpostu sula
Galvenā kāpostu sulas vērtība – augsts hlora, sēra un joda saturs. Tā palīdz sakārtot zarnu 

traktu, attīra organismu un tādējādi tai ir novājēšanu veicinošas īpašības. Sakārtojot gremo-
šanas sistēmu, bieži vien uzlabojas arī ādas stāvoklis. Lietošanu ieteicams uzsākt pakāpeniski.

Selerijas sula
Selerijas sulas vērtīgās īpašības slēpjas bioloģiski aktīvā nātrija daudzumā, kas nodrošina 

organiskā kalcija klātbūtni – tam ir nozīmīgas funkcijas organisma procesos. Šāda sula īpaši 
nepieciešama tiem, kuri lieto ogļhidrātiem bagātu uzturu – ar cukuru piesātinātus produktus 
un balto miltu izstrādājumus. •

Svaigas dārzeņu sulas ir vitamīniem un minerālvielām bagāts bioloģiski aktīvs ūdens, un tās 
ir labākais līdzeklis, lai organismu apgādātu ar nepieciešamajiem pārtikas fermentiem, kas, dar-
bojoties kopā ar organismā esošajiem fermentiem, gādā lai ķermenis būtu vesels – uzņemot ne-
pieciešamās vielas un izvadot no tā nevajadzīgās. 

Svaigās sulas organismā sadalās un uzsūcas piecpadsmit minūšu laikā, minimāli noslogojot 
gremošanas sistēmu un organisms tās izlieto pilnībā, lai nodrošinātu atjaunošanos. Tāpēc svaigi 
spiestās sulas jālieto pirms ēšanas, nevis ēšanas laikā vai pēc tās.
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Andris Freidenfelds
IEPĒRKAS
CENTRĀLTIRGŪ

INTERVIJA

Kādas ir tavas pirmās atmiņas par Rīgas Centrāltirgu?
Atminos tos milzīgos paviljonus, kuri, kā vēlāk uzzināju, bija vecie cepelīnu angāri. Iespai-

dīgi! Un atceros tirgu pirmsjāņu laikā, kad vēl manā bērnībā te varēja nopirkt papīra ziedu 
vainagus ar lentēm un huzāru un sombrero cepures. Toreiz man šīs galvas rotas likās daudz 
pievilcīgākas nekā apvītuši Jāņu vainagi no ziediem. Toreiz man varēja būt kādi seši gadi, un 
pārtikas produktu iegāde man nelikās interesanta.

Ar ko tev asociējas Rīgas Centrāltirgus?
Tirgū ir viss. Patīk tas svaigums, neordinārums, dažādība. Lielveikalos ir viss viens un tas 

pats, ļoti pareizs un standartizēts. Bet šeit varu nopirkt vislīkāko gurķi, visneparastākos tomā-
tus, produktus, kas nāk no mūsu pašu Latvijas laukiem. No tantes, kas to kāli ir pati audzējusi. 
Tas ir daudz personiskāk.

Vai Centrāltirgū piedzīvo arī kādus jokus, kuriozus? 
Ja atnāku uz Centrāltirgu svētdienas rītā, tad sakņu paviljonā pārdevējas man piedāvā no-

dzerties skābētu kāpostu sulu. Nelīdz skaidrošana, ka viss ir kārtībā, ka vakar dzēris neesmu 
nemaz. Viņas saka – zinām, jau zinām. Jūs esat mākslinieks, un visi lieli mākslinieki nāk pēc 
bohēmas uzfrišināt dūšu. Paņemu arī. Ledaini auksta, spirgta. Tāds vitamīnu belziens!

Radio rīta balss un šovmenis Andris Freidenfelds Rīgas Centrāltirgū visvairāk 
jūsmo par paviljonu varenību, produktu svaigumu un sirsnīgajiem pārdevējiem. 

Ko tu visbiežāk iegādājies Centrāltirgū?
Dārzeņus un kartupeļus man pārsvarā atved lauku radiņi, taču šo to pērku arī Centrāltirgū. 

Te ir labi marinējumi – ķiploki, burkāni, kāposti. Svaigu garšaugu ziņā šis tirgus ir nepārspē-
jams – baziliks, timiāns, majorāns un rozmarīns. Un viss tik svaigs, pašu audzēts! Tā ir baigā 
štelle!

Vai uz Centrāltirgu nāc bieži? 
Kad jāfilmējas kulinārijas raidījumā. (Smejas.) Tagad dzīvoju Mežciemā un biežāk apmek-

lēju nelielo vietējo tirdziņu. Tomēr tas nav salīdzināms ar Centrāltirgus plašumu un piedāvā-
juma daudzveidību. Tos pašus garšaugus tik plašā piedāvājumā nevar nopirkt nekur citur. •

Izaicinājums tirgiem – 
pāreja uz eiro

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” darbojas Latvijas Tirgu savienības valdē, 
tāpēc, lai uzzinātu par Latvijas tirgu aktualitātēm, uz sarunu aicinājām 
Latvijas Tirgu savienības valdes priekšsēdētāju un RPAS „ Rīgas Centrāl-
tirgus” Iepirkumu nodaļas vadītāju Aigu Šmiti.

Kurš ir svarīgākais pašlaik risināmais 
Latvijas Tirgu savienības darba kārtības 
jautājums? 

Latvijas Tirgu savienības galvenais darba 
kārtības jautājums kopš šī gada jūlija ir pāreja 
uz euro, kas sevī ietver jaunas prasības attiecī-
bā uz tirdzniecību: cenu atspoguļošanu, kases 
čekos ietveramo informāciju, kā arī tirgotā-
jiem sāpīgāko – skaidras naudas norēķinu 
nodrošināšanu euro jau no 2014. gada 1. jan-
vāra. Šogad Latvijas Tirgu savienības valde 
uzsākusi tradīciju ik mēnesi apmeklēt vienu 
vai vairākus Latvijas tirgus, uz vietas apskatot 
to teritorijas, tirdzniecības telpas un kopīgās 
apspriedēs ar tirgu pārvaldītājiem dalīties 
pieredzē, tādējādi palīdzot risināt radušās 
problēmas.

Kas veido Latvijas Tirgu savienību, cik 
liela Latvijas tirgu pārstāvniecība tajā no-
drošināta?

Latvijas Tirgu savienības valdē pašlaik dar-
bojas Rīgas, Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils 
pārstāvji. Latvijas Tirgu savienībā ir 17 biedri, 
tātad 17 uzņēmumi – tirgu pārvaldītāji. Taču 
visa informācija un aktualitātes par jautāju-
miem, kas varētu interesēt Latvijas tirgus, kā 
arī Latvijas Tirgu savienības ikmēneša biļe-
tens tiek izsūtīti daudz plašākam tirgu pārval-
dītāju lokam.

Kādus jautājumus risina Latvijas Tirgu 
savienība?

Latvijas tirgu pārstāvji visbiežāk lūdz lielā-
kos Latvijas tirgus dalīties pieredzē par tirdz-

niecības organizēšanu, sadarbību ar Valsts ie-
ņēmumu dienestu un Pārtikas un veterināro 
dienestu.

Jautājumu risināšana notiek ikmēneša 
Latvijas Tirgu savienības valdes sēdēs, kurās 
tiek diskutēts par aktualitātēm, problēmām 
un to risinājumiem. Protams, gadījumos, kad 
nepieciešama juridiska palīdzība, Latvijas 
Tirgu savienība to nodrošina, attiecīgi veicot 
saraksti vai sarunas ar valsts vai pašvaldības 
iestādēm.

Kādas ir galvenās Latvijas Tirgu savienī-
bas funkcijas?

Latvijas Tirgu savienība ir izveidota ar 
mērķi pārstāvēt un aizstāvēt tirgu intereses 
valsts struktūrās, nodrošināt informācijas 

apmaiņu starp Latvijas tirgiem un saglabāt 
tirgu kā nacionālo vērtību. Līdz ar to Latvi-
jas Tirgu savienība seko līdzi aktualitātēm 
valsts un pašvaldību iestādēs, lai gadījumos, 
kad tiek apspriesti ar tirdzniecību saistītie 
jautājumi, Latvijas tirgi netiktu atstāti pa-
bērna lomā. Būtiska platforma informācijas 
nodrošināšanai par valsts iestādēs notiekošo 
un tautsaimniecības attīstības plāniem Lat-
vijas Tirgu savienībai ir dalība Ekonomikas 
ministrijas paspārnē esošajā Tautsaimniecī-
bas padomē, kurā tiek skatīti jautājumi gan 
par nacionālās attīstības plāna realizāciju, 
gan dažādu tautsaimniecības nozaru problē-
mu risinājumiem. •
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Pirmie soļi
kanālmalas rekonstrukcijā

Centrāltirgum 
sava monētaEiro

       ieviešana
Eiro ieviešanas datums Latvijā ir 2014. gada 1. janvāris. Lai no-

drošinātu savlaicīgu eiro ieviešanas pasākumu realizēšanu, valdība 
ir apstiprinājusi Latvijas nacionālo eiro ieviešanas plānu. Atbilstoši 
tam noteikts paralēlas cenu atspoguļošanas un paralēlās apgrozības 
periods, kas jāievēro visiem uzņēmējiem, tostarp tirgotājiem, kuri 
nodarbojas ar tirdzniecību RPAS „Rīgas Centrāltirgus” tirdzniecī-
bas vietās.

Eiro ieviešana Latvijā ir visas valsts – valsts institūciju, organi-
zāciju, uzņēmēju un iedzīvotāju – kopējs projekts. Lai pāreja uz eiro 
notiktu pēc iespējas efektīvāk un iedzīvotājiem ērtāk, to lielā mērā ie-
tekmēt ir katra paša spēkos, laikus iepazīstoties ar informāciju par eiro 
ieviešanas gaitu un tai atbilstoši sagatavojoties.

TIRGOTĀJIEM
No 2013. gada 1. oktobra visiem preču un pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina cenrāži 

latos un eiro un kases aparātiem jābūt pārprogrammētiem, lai kases čekos pircējs var redzēt 
pirkuma kopsummu arī eiro. Cenu aprēķināšana jānodrošina, ievērojot oficiālo valūtas maiņas 
kursu 1 EUR = 0,702804 LVL un cenu matemātiskas noapaļošanas principus, kā arī ar cenu 
pārrēķinu un norādīšanu saistītos normatīvos aktus.

Lai no 1. janvāra saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma prasībām varētu nodrošināt 
skaidras naudas atlikumu izsniegšanu TIKAI eiro, tirgotājiem vajadzētu savlaicīgi noslēgt līgu-
mu ar savu komercbanku par eiro priekšpiegādēm, jo tādējādi var iegūt labākus nosacījumus. 
Tie, kas līgumus noslēdz ātrāk, eiro naudu priekšpiegādē saņems tuvāk janvārim, decembra 
pēdējās dienās, nevis tuvāk 10. decembrim, kad tiks sāktas priekšpiegādes. Laikus noslēdzot 
līgumus, tirgotāja līdzekļi būs iesaldēti īsāku laiku.

PIRCĒJIEM
Lai eiro un latu paralēlās apgrozības periodā – laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 

14. janvārim (ieskaitot) – novērstu neērtības, kas var rasties, pircējam maksājot ar latiem un 
tirgotājam atlikumu izdodot eiro vai centos, Rīgas Centrāltirgus jau savlaicīgi aicina pircējus 
šajā periodā norēķināties ar eiro.

PAPILDU IEVĒRĪBAI
Saistībā ar eiro ieviešanu Rīgas Centrāltirgus kā nekustamā īpašuma apsaimniekotājs līdz 

šī gada beigām plāno līdz minimumam samazināt skaidras naudas darījumus ar komersan-
tiem. Iespēju norēķināties ar skaidru naudu plānots nodrošināt vienīgi personām, kuras nav 
saimnieciskās darbības veicēji, kā arī pircējiem, kuri izmanto Rīgas Centrāltirgus administrē-
tās autostāvvietas. •

Pašlaik, kad līdz eiro ieviešanai Latvijā ir atlicis pavisam nedaudz, un drīzumā 
Latvijas lats vairs paliks tikai mūsu atmiņās, Rīgas Centrāltirgus ir īstenojis 

jaunu projektu un apgrozībā ieviesis Centrāltirgus suvenīrmonētu, ko var 
iegādāties kā pašmāju pircēji, tā arī ārvalstu viesi.

Sadarbībā ar Nacionālā matojuma kolekciju ir tapusi Centrāltir-
gus kolekcijas monēta, kas iekļāvusies starptautiskā suvenīrmonētu 
kolekcijā. „Heritage on a coin“ ir lielākais suvenīrmonētu kolekcijas 
tīkls pasaulē, kurā ir iesaistījušās jau 39 valstis un kopš 2006. gada – 
arī Latvija. Pašlaik kolekcijas ietvaros ir vairāk kā 1000 dažādu veidu 
suvenīrmonētas. Katrai projekta dalībvalstij tiek izstrādāts vienots 
suvenīrmonētu reversa dizains. Suvenīrmonētas aversā tiek attēlota 
attiecīgā vieta, notikums vai cilvēks ar tā nosaukumu vai vārdu un 

atrašanās vietu. 
Projekta autora – Beļģijas monētu kaltuves „Mauquoy Token Com-

pany” – mājaslapā (www.nationaltokens.com) tiek publicēta un nepār-
traukti atjaunota jaunākā informācija par visām projekta ietvaros apgrozībā 

izlaistajām suvenīrmonētām. Kopā ar suvenīrmonētu informāciju tiek publicē-
ti arī nelieli informatīvi apraksti par vietām vai notikumiem, kurus attēlo monēta, 

tādējādi veicinot paša objekta vai pasākuma starptautisku atpazīstamību. Ar Latvijas kolekcijas 
suvenīrmonētām var iepazīties mājaslapā www.mantojumsuzmonetas.lv

Tā kā Rīgas Centrāltirgus paviljoni ar savu kultūrvēsturisko vērtību ir unikāla Rīgas arhi-
tektūras sastāvdaļa, tieši to silueta fragments tika izvēlēts monētas dizaina izstrādei. Grafiskā 
veidola pamatā izmantots trīsdesmito gadu fotouzņēmums, bet monētas tekstuālo daļu veido 
uzraksti „Rīgas Centrāltirgus” un „Anno 1930” – Rīgas Centrāltirgus atklāšanas gads.

Centrāltirgus suvenīrmonēta iegādājama suvenīrmonētu tirdzniecības automātā, kas atro-
das pie sakņu paviljona administrācijas kabineta. Monētas cena ir 2 LVL. •

Kanālmala Centrāltirgus teritorijā ir bēdīgā stāvoklī, tāpēc uzsākti darbi, lai sakārtotu un 
nākotnē nodrošinātu pievilcīgu un Centrāltirgus darbības specifikai atbilstošu teritoriju. 

Pašlaik RPAS „Rīgas Centrāltirgus” pasūtījusi tehniskā projekta „Rīgas Centrāltirgus terito-
rijas kanālmalas rekonstrukcija no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai un no Prāgas ielas uz Gogoļa 
ielas pusi” izstrādi, kuru plānots sagatavot nākamā gada laikā. •

Biedrība „Grafikas kamera” aicina uz mākslinieces Kates Seržānes izstādi „COPE”, kas no 1. 
novembra līdz 30. novembrim būs skatāma kultūras telpā/ēdinātavā „371” Rīgas Centrāltirgū.

Māksliniecei Katei Seržānei ļoti meistarīgi izdodas savos darbos radīt šo smalko gaisotni, 
monohromos sēpijas toņos tverot zivju tēlus un makšķernieku kaislības, viņu psiholoģiskos 
portretējumus. Skatītājs nemanot tiek ievests viņa paša asociāciju un pieredzes dziļumos.

Izstādes „COPE” darbiem iedvesmas avots ir nācis no Jelgavas, mākslinieces dzimtās Zem-
gales ūdeņiem, kā arī no Rīgas Centrāltirgus zivju paviljona mēmi stāstošajām „modelēm”. •

Izstāde „COPE”
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RECEPTES

Svētdienu rītos plkst. 9.25 kanālā TV3 ikvienam ir iespēja sekot līdzi nedaudz atšķirīgiem, tomēr aizraujošiem Latvijas 
garšas meklējumiem – kulinārijas raidījumam „Garšīgi dzīvojam”.

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” Mārketinga un komunikācijas daļas vadītājs Oskars Balodis stāsta, ka „raidījuma veidoša-
nas mērķis ir iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar plašo produktu klāstu, ko var iegādāties Centrāltirgū un daudzveidīgām 
iespējām, kā no tiem pagatavot veselīgu un gardu maltīti. Raidījums nav pavārmākslas meistarklase, kas ļauj tik vien kā 
noskatīties un secināt, ka tas tomēr ir ļoti sarežģīti, bet gan iedvesmojošs secīgs izklāsts, kā nopirkt labāko Centrāltirgū un 
to pagatavot neierasti, bet tajā pašā laikā vienkārši – kaut tajā pašā dienā pēc raidījuma brauc uz tirgu, nopērc nepiecieša-
mo un pusdienās baudi to, ko no rīta vēl tikai skatījies televīzijā!”

Atšķirībā no citiem, šis kulinārijas raidījums top Rīgas Centrāltirgū, kur sakņu paviljonā ir iekārtota „Garšīgi dzīvojam” 
studija. Tajā raidījuma vadītāja Jāņa Ozola aicināts, katru reizi saimnieko kāds sabiedrībā pazīstams cilvēks. Taču, pirms 
ķerties pie nažiem un pannām, viņš „Garšīgi dzīvojam” skatītājus ved nelielā izzinošā ceļojumā pie Centrāltirgus stendiem, 
meklējot un, protams, atrodot pašus labākos, pašus svaigākos un pašus iecienītākos Latvijas produktus, ko pārvērst neat-
kārtojamā garšas piedzīvojumā.

Receptes, raidījumi un informācija par raidījuma viesiem –
Centrāltirgus mājaslapā: http://www.rct.lv/lv/tv-garsigi-dzivojam/ •

Svētdienu rītos –
  GARŠĪGI DZĪVOJAM

PAGATAVOŠANAI 
NEPIECIEŠAMS:

Ap 700 gramu liellopa filejas
Jūras sāls
Melnie pipari
Olīveļļa
Korejiešu burkāni
2 gab. rutki
Mārrutka sakne
Krējums
6 lieli sīpoli
medus
timiāns

LIELLOPA FILEJA PIPAROS AR RUDENS DĀRZEŅIEM
Receptes noslēpums un šarms slēpjas tieši rupji sasmalcinātajos piparos – 

ar maltajiem vairs nav tas.
Piestiņā ber veselus melnos un baltos piparus, arī 

rupjo jūras sāli. Saberž. Pipariem un jūras sālim jābūt 
rupjos graudos.

Uz dēlīša garā rindā izber saberzto piparu mai-
sījumu, liek virsū liellopu fileju un apviļā to piparu 
maisījumā.

Pārlaista ar olīveļļu un liek sākumā cepties uz sa-
karsētas pannas, tad uz svaigām timiāna lapiņām liek 
cepešpannā, pārlaista vēlreiz ar olīveļļu, pārkaisa ar 
timiānu un liek cepties cepeškrāsnī 175 grādu tem-
peratūrā.

Uz rupjās rīves sarīvē mārrutku – tik, cik vajadzēs 
gaļas pārkaisīšanai pirms pasniegšanas. Sarīvē mel-
nos rutkus, samaisa ar skābo krējumu un sāli. Sagriež 
sīpolus ripiņās, cep sviestā uz nelielas liesmas, pa 
pusei sautējot, kamēr mīksti; tad pievieno medu un 
turpina cept.

No cepeškrāsns izņemto gaļu pārlaista ar olīveļ-
ļu un liek nedaudz atdzist. Ar asu nazi plānās šķēlēs 
griež gaļu, kārto uz šķīvja, pārkaisa ar rīvētu mārrut-
ku un papildina ar dārzeņiem – korejiešu burkāniem, 
rīvētiem rutkiem un karamelizētajiem sīpoliem.

4 PERSONĀM NEPIECIEŠAMS:
500 g ķirbja
2 burkāni
1 ābols
2 sīpoli
3 daiviņas ķiploka
1 ēdamkarote medus
Timiāns, rozmarīns, 4 lauru lapas
Malti melnie pipari
Olīveļļa
2 citroni
Sviests
Dekorēšanai 8 tīģergarneles

Sagrieztam ķirbim, sagrieztiem burkāniem, ābo-
liem pievieno pāris lauru lapas, dažas daiviņas ķip-
loka, četrus zariņus timiāna, nedaudz rozmarīna, 
nedaudz sviesta, pārslaka ar olīveļļu un liek uz pus-
stundu cepeškrāsnī 180 grādos. Ķirbi var griezt arī 
lielos gabalos; var arī visas iepriekšminētās sastāvda-
ļas likt uz pusēm pārgrieztā ķirbī, kam izņemts mīk-
stums ar sēklām.

Pa to laiku notīra, sagriež un apcep sīpolus. Kad 
ķirbis un burkāni mīksti, izņem jau garšu atdevušās 
lauru lapas un timiāna zariņus. Ja ķirbis cepts ar visu 
mizu, tad atbrīvo to no mizas.

Sablenderē cepto ķirbi, ābolus, burkānus un ķiplo-
kus ar saceptajiem sīpoliem. Liek katlā, pievieno pēc 
izjūtas ūdeni, sāli, melnos piparus un atkal svaigus 
timiāna zariņus un lauru lapas. Ļauj zupai uzvārīties. 
Ķirbja saldeno garšu paspilgtina, pievienojot karoti 
medus.

Zupas rotāšanai izmanto sviestā apceptas tīģergar-
neles. 

Svaigām garnelēm atgriež čauliņu uz mugurpuses, 
izņem barības vadu un noņem galviņu un čaulu, at-
stājot astīti. Tad tās viegli apcep sviestā, raugoties, lai 
nepārcepas un nekļūst sīkstas.

Lej šķīvjos zupu, šķīvja vidū iestutē divas apceptas 
garneles. Var dekoratīvi smalkā strūkliņā zupā iepili-
nāt grauzdētu valriekstu eļļu.

ĶIRBJU ZUPA
Šīs košās un skaistās zupas pagatavošana aizņems 40 minūtes.

Gardu maltīti piedāvā Rīgas Centrāltirgus un raidījums „Garšīgi dzīvojam”!
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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. 

CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS
Izdevējs RPAS „Rīgas Centrāltirgus”

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

1. Informācija par Centrāltirgu ārvalstu viesus vilina LIVE RIGA 
informācijas birojos. 28. oktobris.
2. RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle Tatjana Lukina piedalās Zinību 
dienas aktivitātēs. 30. augusts.
3. Radošo sajūtu darbnīcas rokdarbi gadatirgū „Sveika, skola!” 30. augusts.
4. Zivju paviljonā norisinās zivju baseinu rekonstrukcija, lai ievērotu visas 
zivju labturības prasības. 28. oktobris
5. RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs 
atbalsta „Baltās nakts” radošās norises sakņu paviljonā. 7. septembris.
6. Vācijas pilsētas Iterzenes zēnu kora koncerts sakņu paviljonā. 4. oktobris.
7. Miķeļdienas burkānu rīvēšanas čempionātā ar labiem rezultātiem piedalās 
sakņu paviljona tirgotājas. 27. septembris. 
8. Kā katru rudeni, Centrāltirgus plašajā klāstā netrūkst ziemeļu veselības 
pērles – smiltsērkšķi. 20. septembris.
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