
Gaidāmie pasākumi Centrāltirgū: 
27. septembrī, sākot no plkst. 11.00 
aicinām uz Miķeļdienu. Svinēsim ražas 
svētkus kopā priecīgā atmosfērā un 
uzzināsim ko jaunu par dārzeņiem! •

Rudens sezonā televīzijas kanālā 
TV3 būs iespēja skatīties Rīgas 
Centrāltirgus kulinārijas raidījumu 
„Garšīgi dzīvojam”. Uzzini vairāk par 
produktiem, ko šeit var nopirkt un kā 
tos pagatavot! •

CENTRĀLTIRGUS 
VĒSTIS

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

Mājaslapā veiktajā aptaujā 
noskaidrots, ka tās apmeklētāji 
visbiežāk Centrāltirgū iepērkas 
gaļas paviljonā (35%), tam seko 
zivju paviljons, kurā iepērkas 25% 
apmeklētāju. •

VIENĀ
TEIKUMĀ

SEPTEMBRIS 2013
#4

2012. gadā Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība „Rīgas Centrāltir-
gus” (RCT) neto apgrozījums sastādīja Ls 4 879 284, kas, salīdzinot 

ar 2011. gada apgrozījumu – Ls 4 535 866 – palielinājies par 343 418 
latiem jeb 7,6 %. RCT ieņēmumus pamatā veido ieņēmumi no tirdz-

niecības vietu, telpu un ēku, un zemes iznomāšanas. 

RCT valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs, vērtējot 2012. gada 
darbības rezultātus, akcentē: „Apsaimniekojot pašvaldības nekustamo 

īpašumu, Rīgas Centrāltirgus saglabā unikālo Rīgas kultūrvēsturisko 
vidi – gan Centrāltirgu, gan Vidzemes tirgu, gan Āgenskalna tirgu. 
Lai to paveiktu, vienlaikus veicinot tirdzniecībā izmantoto platību 

infrastruktūras attīstību, ir nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, ko 
šobrīd nodrošina RCT.

Ieņēmumus, kas gūti, nododot apakšnomā no Rīgas pašvaldības 
nomātos nekustamos īpašumus, RCT novirza būvju un teritorijas 

uzturēšanai un apsaimniekošanai. 2012. gadā saimnieciskās darbības 
rezultāts RCT bijis veiksmīgs, jo esam strādājuši ar peļņu 396 668 latu 
apmērā, kuru ierosināts ieguldīt zivju paviljona sakārtošanā. Arī 2012. 

gadā paveikts daudz, lai soli pa solim sakārtotu RCT. Par sasniegta-
jiem rezultātiem jāpateicas gan darbiniekiem, gan tirgotājiem, gan 

RCT akcionāram – Rīgas domei.” •

Rīgas Centrāltirgus
2012. gadā strādājis ar peļņu

Tiekamies rudenī!

Kaut gan vēl gribas vasaru, vēsie rīti atgādina, ka straujiem soļiem pietuvojies rudens. 
Tas Latvijā ir ražas mēnesis, kad uz tirdzniecības galdiem sagūluši dārzeņi un ogas, 
ar kurām mielosimies visu ziemu līdz pat nākamajam pavasarim.
Šogad ir bagāta ābolu raža. Daudz dažādu šķirņu sārtvaidžu gaida savu pircēju, 
gan dienā, gan arī nakts tirgū. Tas ieguvis rīdzinieku atzinību un, sākot no pieciem 
vakarā, tur pulcējas gan tirgotāji, gan pircēju netrūkst. 

Mielosimies! Tiekamies tirgū un interneta vidē www.centraltirgus.lv,
kā arī tviterī @R_Centraltirgus! •
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TUVPLĀNI

Cik liela ir jūsu saimniecība?
Dzīvoju Berģos, aiz Brīvdabas muzeja. 

Saimniecība nav liela, kādi 1200 metru, taču 
zemi lietojam racionāli: stādām tulpes dobītēs, 
bet celiņos dālijas –  kā Ķīnā, kur katrs cen-
timetrs ir izmantots. Mēs strādājam divatā ar 
vīru, kurš man ir liels atspaids. Saimniecība 
nav liela, taču darba pietiek. Vasarā var strādāt 
no rīta līdz vakaram, bet tāpat visu neizdarīt.

Kādus ziedus audzējat un kuri pašai sir-
dij tuvāki?

Manas mīļākās puķes ir lilijas un, lai cik 
dīvaini neliktos – flokši. Daudzi par jebkuru 
puķi prasa: cik tie flokši maksā? Tas ir tāds 
tirgus humors. Mēs audzējam dālijas, taču 
tām pašlaik mazāk šķirņu, jo dālijas ir grū-
ti pārdot. Darbs liels, bet atdeve maza. Vēl 
tulpes, hiacintes, narcises un citas pavasara 
puķītes. Tomēr visvairāk lilijas. Sākām pirms 
desmit gadiem, un joprojām arvien mēģinām 
ko vairāk un jaunu.

Pastāstiet par jūsu pirmo pieredzi Cen-
trāltirgū?

Teikšu godīgi – man bija bail nākt uz tirgu. 
Tas tāpēc, ka biju Lauksaimniecības akadē-
mijā ieguvusi pārtikas tehnologa profesiju un 
tajā strādāju, līdz pieņēmu lēmumu atteikties 
no tās un turpināt tēva iesākto. Viņam bija lie-
la kolekcija, un es ar šausmām domāju – nāks 
pircēji un man prasīs, bet es nezināšu... Bet 
pamazām, pamazām gājām uz priekšu. Bija 
arī grūti pārmaiņu laiki ar naudas reformu, 
kad tirgū strādāju „par lūpukrāsu”. Daudzkārt 
domāju mest šo lietu malā, pievērsties atkal 
savai profesijai, taču apsverot visus plusus un 

Pašai mīļākās –
               lilijas un flokši!

Ziedu audzētāja un tirgotāja Aina Ailte šogad svin apaļu jubileju, jo apritējuši jau divdesmit 
gadi, kopš darba dzīvē galveno lomu ieņem ziedu audzēšana un tirgošanās Centrāltirgū. Sa-
vulaik, trauksmaino deviņdesmito gadu sākumā, pēkšņi aizsaulē aizgāja Ainas tēvs – sirdī un 
dvēselē liels puķu mīļotājs, kurš arī pats mēģinājis selekcionēt šķirnes. Tad arī pieņemts lēmums – 
atstāt savu profesiju un turpināt tēva iesākto, pievēršoties puķkopībai. Centrāltirgū Ainas kundzi 
var sastapt no aprīļa beigām līdz oktobrim. Tukšāks mēnesis ir jūnijs, kad mainās pavasara un 
vasaras puķu sezonas. Taču ziemā, pēc grūtā darba cēliena, beidzot ir laiks arī sev pašai – tad var 
aizbraukt uz teātri, palasīt un apciemot bērnus.

mīnusus, sapratu – ir viegli mest visu pie ma-
las, taču jāiztur. Es esmu siltumā un paēdusi, 
varu nomaksāt nodokļus, pabalstus neprasu 
un esmu neatkarīga.

Kādas jums ir pirmās atmiņas par Cen-
trāltirgu?

Kādreiz puķu tirgotāju bija daudz vairāk, 
kopumā vairāk cilvēku Latvijā nodarbojās 
ar puķu audzēšanu. Bērnībā gan tēvam līdzi 
nebraucu. Tādu atmiņu man nav. Mēs vairāk 
palīdzējām mājās, piemēram, tīrīt tulpes vai 
ravēt. 

Kas pa šiem gadiem Centrāltirgū ir mai-
nījies?

Es runāšu par puķu lietām. Ir kļuvis daudz 
mazāk pircēju. Tas tāpēc, ka ir parādījušies 
lielveikali, kuros pārdod daudz puķu sīpolu 
un puķu. Taču, neskatoties uz to, joprojām ir 
tādi cilvēki, kuri tomēr meklē Latvijas puķes.

Raksturojiet jūsu puķu pircējus.
Lielākoties tie ir vecāka gadagājuma cilvē-

ki. Dažkārt pat saskaita pēdējos santīmus, ga-
tavi atteikties no maizes, bet puķi nopirks. Ir 
arī tādi, kuri kādreiz nodarbojušies ar puķko-
pību, tad visu „izmetuši grāvī”, taču tā interese 
joprojām palikusi. Pa šiem gadiem ir izveido-
jies pastāvīgo pircēju loks, kuri ir pirkuši no 
manis, pirktais ir labi audzis un viņi vēlas vēl 
ko pamēģināt. Daudzi prasa, vai tie ir Latvijas 
sīpoli, jo arī šis aspekts ir svarīgs. Jaunāku cil-
vēku vidū stādāmās puķes pērk tie, kuriem ir 
privātīpašumi. Un vēl kas – Latvijā puķu kul-
tūra ir ļoti izteikta, dodoties ciemos vienmēr 
iedomājas par ziediem, mazāk par dāvanām.

Pilnu interviju ar Ainu Ailti lasiet sadaļā 
„Tirgotājs tuvplānā” www.centraltirgus.lv.

Ko sakāt par konkurenci puķu tirgū?
Katrs audzē to, ko viņš prot. Puķkopībā 

nevar vienu gadu audzēt vienu, otru gadu – 
atkal ko citu. Ar katru gadu nāk jauna pie-
redze, mācies no savām kļūdām un tāpēc 
izdodas arvien labāk. Es Centrāltirgū kolēģus 
neuzlūkoju kā konkurentus. Neesmu nenovī-
dīga. Katram jau ir savi pircēji. Ja būs lemts – 
pie tevis pienāks, ja – nē, nepienāks, lai ko arī 
darītu. Katram ir sava precīte un katram sava 
nauda jānopelna. 

Vēl jau svarīga arī attieksme...
Jā, tas ir ļoti svarīgi. Jācenšas būt pozitī-

vai, tad arī pašai ir vieglāk. Esmu novērojusi: 
ja pats esi atvērts un gaišs, cilvēki to jūt un 
labprāt pienāk. Kad nav noskaņojuma, cilvēki 
to sajūt. Ir bieži tā, ka cilvēki nenāk pirkt, bet 
gan tikai konsultēties. Savu padomu neliedzu.

Vai Centrāltirgū esat katru dienu?
Cenšos būt katru dienu, jo audzēšanas un 

tirgošanas izmaksas, kopā visu saskaitot, ir 
augstas, un visam tomēr nauda ir jānopelna. 
Liliju sezonā ir vieglāk, bet citkārt ir dienas, 
kad nopelnu 30 santīmu. Ja kādu dienu neat-
nāku, tad tas uzreiz ir jūtams.

Kā jums sākas tirgus diena?
Vasarā liliju laikā ceļos pēc četriem. Lilijas 

griežam no rīta, jo tās izplaukst pa nakti. Tad 
braucam uz tirgu, tad sakārtoju tirdzniecības 
vietu, arī tam daudz laika paiet, iedzeram ka-
fiju un sākam gaidīt savus mīļos pircējus. Ta-
gad gan no rītiem pircēju ir diezgan maz. Tas 
pa šiem gadiem ir mainījies. Pašlaik pircēji 
parādās ap pusvienpadsmitiem, tad turas līdz 
vieniem, tad atkal klusāks laiks, un parādās 
atkal pēcpusdienā. Tirgojos – kā kuru dienu 
– citkārt līdz diviem, citkārt kādas stundas il-
gāk. Slodze ir tik liela, ka līdz pašam vakaram 

ir grūti izturēt. Kad nav liliju sezona, tad die-
na sākas pirms sešiem, un no Berģiem braucu 
ar autobusu.

Vai cilvēki nāk un pastāsta, kā izaugušas 
iepriekš pirktās puķes?

Jā, it sevišķi par lilijām. Es cenšos, lai mana 
tirdzniecības vieta ir visu laiku tā pati, jo cil-
vēks bieži neatceras tirgotāja seju, bet atceras 
tirdzniecības vietu. Daudzi nāk un stāsta, kā 
kuram gājis. Un ir patīkami, ka ir pozitīva 
pieredze, jo pašlaik ir tāds grūts laiks, katram 
ir savi „kreņķi” un grūtības, tāpēc ikdienā 
katrs pozitīvs vārds ir no svara.

Un puķes pašas par sevi vairo prieku...
Jā, it īpaši vasarā, kad aizbraucu mājās – 

esmu piekususi, bet tad pastaigāju pa dārzu, 
paskatos uz savām puķēm un es teikšu godīgi 
– tās dod pozitīvo lādiņu un atņem noguru-
mu. Tā patiešām ir!

Vai Centrāltirgus vide ir uzlabojusies?
Jā, daudz kas ir sakārtots. Ir jauni galdi 

un jauni gaiši lietussargi. Patīkami, ka tirgus 
ir ļoti tīrs, salīdzinot ar situāciju agrāk. Cen-
trāltirgus darbinieki strādā visu dienu un ir 
jūtams rezultāts. Daudz, protams, atkarīgs arī 
no katra tirgotāja, cik tīra un kārtīga ir viņa 
tirdzniecības vieta.

Kas jums dod lielāko gandarījumu?
Gandarījums ir tad, ja nopirktā puķe ir 

izaugusi un pircējs vēlas atkal ko iegādāties. 
Te, kur es tirgojos, pārsvarā ir cilvēki, kas pu-
ķes audzē paši. Viņi ir draudzīgi un atsaucīgi, 
vienmēr palīdz. Tas tomēr ir ļoti svarīgi kat-
rā darbavietā. Es uz tirgu nāku ar pozitīvām 
emocijām, jo te ir forši cilvēki – mani kolēģi, 
kuri ik rītu mani sagaida smaidot. •
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ATTĪSTĪBA

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” (turpmāk – 
RCT) netirgo preces un pārtikas produktus, 
bet gan iznomā telpas, piedāvā infrastruktūru 
juridiskām un privātpersonām tirdzniecībai. 
Centrāltirgum, kā objektam, var arī nebūt 
sava uzraudzība, jo valsts līmenī pārtikas ne-
kaitīguma uzraudzību veic Pārtikas un vete-
rinārais dienests, savukārt tirdzniecības darī-
jumu likumību nodrošina finanšu kontroles 
institūcijas. Taču, ņemot vērā, ka objekts ir 
specifisks un unikāls, RCT valde lēmusi, ka 
šeit ir nepieciešama sava iekšēja uzraudzības 
sistēma, kas darbojas papildus ārējām kontro-
les institūcijām.

RCT apsaimniekotajās teritorijās pārtikas 
nekaitīguma uzraudzību nodrošina  uzņē-
mums „Veterinārās konsultācijas un pakalpo-
jumi”, taču papildu kontroles procedūras veic 
arī RCT Kontroles daļa, kas vērtē tirdznie-

cības un produktu izcelsmes dokumentāciju 
un pievērš uzmanību arī labas tirdzniecības 
prakses ievērošanai. Tāpat katra paviljona 
vadītājs un uzraugi ik dienu strādā ar tirgotā-
jiem, lai kopējiem spēkiem uzlabotu tirdznie-
cības kvalitāti RCT.

RCT nodrošina kontroles procedūras zem-
nieku nakts un diennakts tirgū, paviljonos un 
atklātajā teritorijā, izņemot Gogoļa laukumu 
un teritoriju gar zivju, sakņu, gastronomijas 
un piena paviljoniem Centrāltirgus ielā, jo šīs 
teritorijas ir ilgtermiņa nomā, tāpēc par tirdz-
niecības uzraudzību tajās atbild apsaimnieko-
tāji. Iekšējās kontroles procedūras pārtikas 
nekaitīguma uzraudzības jomā tiek nodroši-
nātas katru tirgus darba dienu no plkst. 6.00 
līdz 18.00, savukārt Kontroles daļa strādā kat-
ru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30. 

Vērtējot kontroles procedūru rezultātus, 

var teikt, ka tās vainagojušās panākumiem, jo 
pircēji retāk sūdzas par produktu izcelsmes 
nenorādīšanu; pircēju sūdzības ik pa laikam 
pienāk par apkalpošanas kultūru. Liels darbs 
tiek ieguldīts, tirgotājiem skaidrojot gan nor-
matīvo aktu prasības, gan arī tirdzniecības 
labās prakses principus. Par fiksētiem pār-
kāpumiem tirdzniecības vietās tiek izteikti 
brīdinājumi; pārkāpumiem atkārtojoties, tiek 
sastādīti akti un piemēroti naudas sodi. 2013. 
gada pirmā pusgada rezultāti parāda būtisku 
situācijas uzlabošanos. Rīdzinieku aptauja 
rāda, ka, salīdzinot ar 2009. gadu,  ievērojami 
samazinājusies tirgotāju nelaipna attieksme 
– par to norāda uz pusi mazāks respondentu 
skaits, smēķēšana tirdzniecības vietās – par 13 
% mazāk aptaujāto ziņojuši par saskaršanos 
ar šādu problēmu. Esam uzsākuši aktīvu cīņu 
ar smēķētājiem, valde apstiprinājusi normu, 

ka pārdevēji, kuri smēķē tirdzniecības vietās, 
tiek sodīti ar naudas sodu. 

Tāpat aptaujas dati rāda, ka mazinājusies 
tendence uzrādīt nepareizu svaru: salīdzinot 
ar 2009. gadu – par 6%. Cīņā ar negodīgiem 
tirgotājiem mums palīdz pircēji, kas raksta e-
pastus, zvana vai vēršas Kontroles daļā, kā re-
zultātā situācija tiek risināta nekavējoties. Un   
es ticu, ka tikai kopīgā darbā spēsim uzlabot 
RCT tirgotāju un pircēju sadarbību. Pavisam 
noteikti var apgalvot – tie, kuri atraduši savu 
tirgotāju, pie kura iepērkas regulāri, gandrīz 
nekad nav spiesti sūdzēties par apkalpošanas 
kvalitāti.

Līdztekus infrastruktūras uzlabojumiem, 
arī apkalpošanas kvalitātei RCT ir jāaug. Lai 
arī RCT nav tieši atbildīgs par to, veltām lielas 
pūles šo jautājumu risināšanā un ar pircēju 
aktīvu iesaisti turpināsim to darīt. •

Tatjana Lukina, RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle

Vēl lielāka 
uzmanība –
apkalpošanas kvalitātes 
uzlabošanai

Rīgas Centrāltirgus 
atkārtoti saņem 
TripAdvisor izcilības 
sertifikātu

Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība „Rīgas Centrāltirgus” (RCT) arī šogad saņēmusi Trip-
Advisor Izcilības sertifikātu, jo tieši RCT piedāvāto pakalpojumu kvalitāti augstu novērtējuši tā 
apmeklētāji un interneta portāla TripAdvisor lietotāji. 2013. gadā RCT saņēmis augstu novēr-
tējumu no daudziem Rīgas viesiem, kas, salīdzinot ar pagājušo gadu, pieaudzis par puspunktu, 
sastādot četrus ar pusi punktus no iespējamajiem pieciem.

Izcilības sertifikātu ik gadu piešķir uzņēmumiem, kuri par savu pakalpojumu kvalitāti pa-
matoti saņem visaugstāko ceļotāju novērtējumu.

RCT valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs uzsver: „Esam gandarīti, ka mūsu kopīgais 
darbs – sakārtot tirgu – vainagojies ar ārvalstu apmeklētāju atzinību. Prieks par to, ka atkārtoti 
saņemam šo sertifikātu, bet, vēl jo patīkamāk, ka atzinīgais vērtējums pieaudzis. Par to paldies 
jāsaka gan RCT darbiniekiem, gan sadarbības partneriem, gan tirgotājiem, gan Rīgas Domei – 
mūsu akcionāram, kas atbalsta centienus soli pa solim īstenot projektus un paveikt darbus, kā 
rezultātā ar katru mēnesi pieaug to jautājumu skaits, par kuriem var teikt un pats galvenais – to 
ikviens var redzēt – ka tie ir atrisināti tirgotāju un pircēju interesēs. Mēs nestāvēsim uz vietas, 
jo turpmāk paveicamo darbu saraksts ir pietiekami garš.”

2013. gadā liela uzmanība pievērsta sabiedrības informēšanas aktivitātēm, izveidota jauna 
un pievilcīga RCT mājaslapa, kurā informācija nodrošināta arī angļu un krievu valodās. Ār-
valstu viesus īpaši iepriecina kolorītie pasākumi, kas ļauj iepazīt Latvijas kultūru daudzveidību, 
tradīcijas, valodu un sabiedrību. Tāpat RCT teritorijā darbu uzsākušas un drīzumā vēl uzsāks 
jaunas ēdināšanas vietas, par kuru nepieciešamību ārvalstu viesi norādījuši vairākkārt, jo vi-
ņiem ir vēlme nobaudīt jau pagatavotus tos produktus, kurus šeit var nopirkt, taču līdz šim 
nebija pilnvērtīgu iespēju to izdarīt.

Interneta portālā TripAdvisor par RCT gūtajiem iespaidiem rakstījuši dažādu valstu iedzī-
votāji. Kāds ceļotājs no ASV raksta, ka „Centrāltirgus ir ļoti „garšīga” vieta”, savukārt Arkādijs 
no Austrālijas pastāstījis, ka „man kā tūristam radās problēma – ledusskapis viesnīcā izrādījās 
pārāk mazs, lai tajā ietilptu visi manis ieraudzītie jūras velšu un piena produktu „paraugi”.” 
Kriss no Londonas portālā raksta: „Milzīgie angāri mūsu apciemojuma laikā bija pilni ar aug-
ļiem un dārzeņiem, par ļoti pieņemamu cenu varēja nopirkt medu (lieliska dāvana) un dažādas 
kaltētas un sālītas zivis. Ir jauki redzēt, ka vietējais tirgus tiek izmantots tik intensīvi laikā, kad 
Austrumeiropu arvien vairāk kolonizē supermārketu ķēdes.” •

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs 
Anatolijs Abramovs
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Pirtsslotas
Agra rudens sestdienas ir kā radītas, lai 

ieplānotu organisma un gara attīrīšanās ri-
tuālu pirtī. Centrāltirgus izsenis ir bijusi vie-
ta, kur iegādāties kvalitatīvas un smaržīgas 
Latvijā plūktas un pareizi kaltētas pirtsslo-
tas. Vieglu garu! 

CENA Ls 1,00 par gabalu

 Svaigas zivis
Rudenī svaigu zivju klāsts zivju paviljonā 

kļūst bagātīgāks, tāpēc ir vērts atcerēties par 
labi pagatavotu zivju iekļaušanu ēdienkartē. 
Ja zivju pagatavošanā neesi lietpratējs – pa-
jautā padomu vai palīdzību tirgotājiem. Viņi 
„sveci zem pūra” neturēs! 

CENA: plaša amplitūda

Kanapē 
maizīte ar 
sēklām

Sakņu paviljonā Svētes maizes tirdznie-
cības vietā var iegādāties jaunumu: kanapē 
maizīti ar sēklām, kas ir ērti sagriežama ma-
zās šķēlītēs un kā radīta dažādu maizīšu ga-
tavošanai gardai un veselīgai ikdienas maltī-
tei vai svētku cienastam. 

Ražotājs: SIA „Svētes maize” Jelgavas novadā.

CENA Ls 3,50 par 1 kg

Siers ar ķiršiem
Piena paviljona mājražotāju sektorā starp 

ierastajiem sāļajiem sieriem var iegādāties 
gardus deserta sierus ar zemenēm, ķiršiem 
vai žāvētajiem augļiem. Šādi sieri ir veselīgs 
un uzturvielu ziņā vērtīgs kārums ikdienā, 
taču lieti noderēs, kā gaumīga uzkoda izsmal-
cinātās viesībās.

CENA Ls 4,00 par 1 kg

Ciedru rieksti
Tās patiesībā ir sēklas, ko ievāc no ciedru 

priežu čiekuriem Sibīrijas taigās. Tajos ir gan-
drīz visi organismam nepieciešamie vitamīni: 
A, B1, B2, B3, B6, E un PP un vērtīgās amino-
skābes, kā arī minerālvielas. Ciedru riekstus 
nevajag ēst daudz, jo pat neliels daudzums 
riekstu organismam spēj dot vajadzīgo. 

CENA Ls 24,00 par 1 kg

„Kultūras telpa/ēdinātava 371” otrdien, 27. augustā vēra durvis visiem garšas piedzīvojumu 
meklētājiem no tuvienes un tālienes. Mēs aicinām ikvienu iepazīt Latvijas garšu daudzveidību. 
Pašā Centrāltirgus sirdī, augļu, dārzeņu un ziedu krāsu virpulī, mēs piedāvāsim baudīt nestei-
dzīgu maltīti, kas apvienos sevī gan veselīga uztura pamatprincipus, gan modernu un radošu 
pieeju kulinārijai. Mūsu pavāru komanda ar šefpavāru Kārli Robertu Celmu priekšgalā ir ga-
tava ikvienam interesentam sniegt padomu par „lēnas” un sezonālas pārtikas priekšrocībām. 
Tādēļ mēs esam izveidojuši paraugdemonstrējumu un meistarklašu virtuvi, kas kalpos par iz-
glītojošu un izklaidējošu platformu ikvienam, kas vēlēsies pilnveidot savas prasmes šajā jomā, 
kā arī iepazīt Centrāltirgus krāšņo piedāvājumu. Mēs uzskatām, ka Latvija ir brīnišķi auglīga 
zeme, kas tik viegli  ļauj mums visiem kļūt mazliet radošākiem ikdienas kulinārijas praksēs.  

„Kultūras telpa/ēdinātava 371” piedāvās saviem apmeklētājiem ne vien remdināt izsalku-
mu, bet arī baudīt daudzveidīgu kultūras pasākumu klāstu. Rīgas Centrāltirgus tiek dēvēts 
par Latvijas sabiedrības spoguli, tādēļ mēs uzskatām, ka šeit ir īstā vieta arī daudzveidīgiem 
koncertiem, izstādēm, kino un citiem pasākumiem. 

Ikviens ir aicināts pievienoties kultūras mielastam Rīgas Centrāltrigū – katru dienu, izņe-
mot pirmdienas, no plkst. 9:00 līdz 17:00, savukārt nedēļas nogalēs kultūras un izklaides pasā-
kumiem „371” gaidīs nakts tirgus apmeklētājus no plkst. 20:00. •

Kultūras mielasts @371

ATRADUMS 
CENTRĀLTIRGŪ

„Kultūras telpa/ēdinātava 371” otrdien, 27. augustā vēra durvis visiem
                                 garšas piedzīvojumu meklētājiem no tuvienes un tālienes.
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Iepazīstināšanai 
ar Rīgu Polijas 

vēstnieks 
izvēlas 

Centrāltirgu

Jūlija vidū Centrāltirgū viesojās Polijas dokumentālās filmas veidotāju grupa, kas filmēja 
epizodes dokumentālai īsfilmai „Pastaiga ar vēstnieku”. 15 minūšu garā filma Polijas Repub-
likas Ārlietu ministrijas un Polijas Republikas vēstniecības Latvijā mājaslapu apmeklētājiem 
stāstīs par vēstnieka Ježija Mareka Novakovska (Mr. Jerzy Marek Nowakowski) darba nefor-
mālo pusi un iepirkšanos Rīgas Centrāltirgū. 

Šādas īsfilmas pēc Polijas Republikas Ārlietu ministrijas ierosmes nolemts veidot par 
visām pilsētām, kurās atrodas valsts vēstniecības. Iepazīstināšanai ar Rīgu vēstnieks izvēlējies 
Rīgas Centrāltirgu, kurā iepērkas kopā ar kundzi. Jāpiebilst, ka Jadviga Novakovska ir regu-
lāra Centrāltirgus pircēja un pazīst ne vienu vien vietējo tirgotāju, kā arī lieliski orientējas 
Latvijas produktu klāstā. •

Ik dienu vērojot lielo pircēju skaitu Rīgas Centrāltirgū un pozitīvās atsauk-
smes sociālajos medijos par pirkto produktu daudzveidību un kvalitāti, Rīgas 
Centrāltirgus izsludina pircēju ēdienu recepšu konkursu.

Piedalīties var ikviens Centrāltirgus pircējs, kura krājumā ir personīgajā prak-
sē pārbaudītas gardu un veselīgu ēdienu receptes. Receptes nosaukumu, nepie-
ciešamo produktu sarakstu, no kuriem vismaz 70 % ir Centrāltirgū, Vidzemes 
tirgū vai Āgenskalna tirgū nopērkami produkti, kā arī pagatavošanas soļus aici-
nām sūtīt līdz 25. septembrim uz e-pastu tirgus@rct.lv. Receptei jāpievieno pa-
gatavotā ēdiena fotogrāfija.

Trīs radošāko recepšu autori saņems virtuvē noderīgas un Centrāltirgus uni-
kalitāti apliecinošas balvas no Rīgas Centrāltirgus, turklāt šīs receptes tiks pub-
licētas mājaslapā www.centraltirgus.lv un kādā no nākamajiem „Centrāltirgus 
vēstis” numuriem. 

Piedalies! Mēs ļoti gaidām Tavu recepti! •

Recepšu   
KONKURSS

Mūsdienu kultūras foruma „Baltā nakts 2013” ietvaros 7. septembrī 
Rīgas Centrāltirgus sakņu paviljonā no plkst. 20.00 līdz 3.00 notiks 
jaunu, bet jau labi zināmu dzīvās mūzikas grupu koncerti pasākumā 
„Skaņu sakne”. 

Pasākuma laikā visiem interesentiem būs iespēja klausīties, kā 
muzicēs grupas „Treeeye”, „Karmafree”, „The CoCo’nuts”, „Klibs 
Taurenis”, „FunCoolio”, „Ca’ Mel”, „Gapoljeri”, „Komjaunatne” un 
„Pirmais Kurss”. •

Skaņu sakne sakņu 
pavljonā jeb
mūsdienu kultūras 
forums „BALTĀ NAKTS” 
CENTRĀLTIRGŪ

Baltās naktis 2012. gadā sakņu paviljonā
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Grupas
INSTRUMENTI mūziķi

IEPĒRKAS
CENTRĀLTIRGŪ

Augustā Centrāltirgus zivju paviljonā tika filmēts grupas „Instrumenti” dziesmas videoklips. 
Tiekoties ar mūziķiem Jāni Šipkēvicu un Reini Sējānu, jautājām par viņu pirmajiem iespaidiem 
Centrāltirgū un iepirkšanās pieredzi.

Kādi ir pirmie atmiņā palikušie iespaidi par Rīgas Centrāltirgu?
J.Š. Man ir spilgtas bērnības atmiņas. Kopā ar mammu un omīti uz Centrāltirgu iepirkties 

mēs braucām gandrīz katru svētdienu. Tad es sapratu, ka pēc iepirkšanās šeit mājās top daudz 
kas ļoti garšīgs. Taču pati iepirkšanās, ar daudzajiem tīkliņiem, tad likās ļoti nogurdinoša. 

R.S. Es tirgu esmu iepazinis pavisam nesen, kopš esmu precējies. Manai sievai ģimenē 
acīmredzot šī tradīcija – iepirkties tirgū – ir bijusi daudz spēcīgāka. Un tagad tā pārņēmusi arī 
mani. Tas ir fenomens – tādā vienkāršā vidē var dabūt vislabākās un svaigākās lietas.

Kas jūs saista Centrāltirgū? 
R.S. To parasti dara mana sieva; viņai patīk meklēt un runāties. Es to tveru kā kādu kadru 

no filmas. Tieši tā tas bijis pirms daudziem gadiem un līdzīgi tas notiek pašlaik. Man tā šķiet 
liela eksotika.

J.Š. Viens ir tas, ka šeit ir vissvaigākās un labākās lietas, kas nesen vēl bijušas dārzā vai ūdenī, 
bet svarīgs ir arī personiskais moments. Veidojas attiecības un šeit ir cilvēki – tirgotāji, kuriem 
uzticies un zini, ko nopirksi. Lielveikalā nekad mūžā tā nebūs.

Rīgas Centrāltirgū, pārejā starp sakņu un 
zivju paviljoniem, darbu uzsākusi kafejnīca 
„Siļķītes un Dillītes”. Tā izveidota, lai radītu 
unikālu iespēju nobaudīt zivju ēdienus vienā 
no interesantākajām tūristu apmeklēšanas 
vietām, kā arī rīdzinieku iecienītā iepirkšanās 
vietā.

Tas, ka Centrāltirgū notiek nopietna re-
konstrukcija un atmosfēra kļūst arvien 
patīkamāka, ļāva skatīties uz nākotni ar 
optimismu. Projekta realizācijas koman-
du – Normundu Maļinovski un Jevgeņiju 
Matvejevu – iedvesmoja iespēja radīt līdz šim 
nebijuša satura un kvalitātes kafejnīcu Rīgas 
Centrāltirgū – vietā, kurā ik dienu ir ļoti liela 
cilvēku plūsma.

Kafejnīcas sortimentu 90% apmērā vei-
do zivju ēdieni. Sacepums „siļķītes un dillī-
tes”, ceptas reņģes ar ceptiem kartupelīšiem, 
„Fish&chips” – tie ir populārākie ēdieni tū-
ristu un Latvijas iedzīvotāju pasūtījumos. 
Taču kolēģiem no zivju paviljona labāk garšo 
zivju zupas. Bieži vien kafejnīcā var nobau-
dīt tikko nozvejotas zivis – butes, foreles un 
vimbas.

Kafejnīcas šefpavāre ir Svetlana Simsone, 
kurai ir vairāk kā 10 gadu pieredze restorānu 

JAUNA VIETA,
kur nobaudīt pagatavotus 
tirgus produktus

Siļķītes un dillītes

Kas ir tās lietas, pēc kurām jūs dodaties uz tirgu?
R.S. Vasaras sezonā tās ir ogas: zemenes, avenes, mellenes. Zaļie zirnīši ir īsta tirgus „štelle”.
J.Š. Jā, bet vēl, protams, zivis un gaļa. 
R.S. Jā, liellopa gaļa noteikti nekur citur, kā šeit.
J.Š. Un vēl kvasiņš!

Ko jūs vēlētu jūsu mūzikas cienītājiem un tirgus pircējiem?
J.Š. Mudinātu uzturēt dzīvu tirgus kultūru. Daudz kas ir atkarīgs no mums pašiem – pircē-

jiem. Tas ir mazliet sarežģītāk, nekā iebraukt lielveikalā. Bet, aktīvi iesaistoties, tirgus tradīciju 
vislabākajā tās izpausmē piedzīvos arī mūsu bērni un mazbērni. Tā ir spēcīga lieta un svarīga 
kultūras sastāvdaļa.

R.S. Mēs ar saviem klausītājiem ik pa laikam tiekamies tirgū, bet viennozīmīgi – koncertos 
novembrī. Gaidīsim ciemos ar ogām, zivīm, zirnīšiem un arbūziem! 

J.Š. Jā, nevajag ziedus! Nāciet ar svaigiem produktiem no Centrāltirgus! •

biznesā. Ēdienkarti viņa veido ļoti radoši, ap-
vienojot nacionālo virtuvi ar rietumu virtuvi, 
pievienojot savus akcentus. Liela uzmanība 
pievērsta arī ēdienu izskatam un noformēju-
mam.

Kafejnīcas interjers ir veidots, ņemot vērā 
tendences ēdināšanas pakalpojumu jomā. At-
klāta tipa virtuve ļauj ikkatram pārliecināties, 
ka ēdiens ir svaigi pagatavots, turklāt tas ir 
sava veida šovs – vērot, kā tiek gatavots paša 
pasūtītais ēdiens.

Kafejnīcas interjerā valda zivju tematika, 
kā arī daži interesanti dekoratīvi elementi „ar 
vēsturi”. Būvdarbu laikā tika atklāta intere-
santa flīzēta siena un nebija šaubu, ka tā jā-
atstāj autentiskā izskatā, papildinot ar tik pat 
veciem elementiem – 1937. gada plakātiem, 
izlietni un virtuves piederumiem. Pirmā dar-
bības nedēļa parādīja, ka interjers nevienu 
neatstāj vienaldzīgu – kādam šī siena ļoti pa-
tīk, citam – nē. Taču mūsu galvenais mērķis 
– ieinteresēt cilvēkus – ir pilnībā atmaksājies.

„Ir prieks saņemt labas atsauksmes katru 
dienu. Turpināsim attīstīties, nepārtraukti 
veicot izmaiņas un uzlabojumus, un esam 
atvērti sadarbības iespējām un priekšliku-
miem,” saka J.Matvejevs. •
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RECEPTESRudens ir kā radīts, lai pamēģinātu ko jaunu. Nedaudz dzestrie brīvdienu rīti, 
pēc iepirkšanās Centrāltirgū, aicināt aicina visu ģimeni kopā pagatavot ko 

gardu, un ir tik patīkami, kad no cepeškrāsns nāk ne tikai mājīgs siltums, bet 
arī burvīga smarža un visbeidzot – arī kārdinoši našķi. Šoreiz no Centrāltirgū 

nopērkamiem produktiem piedāvājam pagatavot pārīti mafinu.

Cepam mafinus!

20 MAZA IZMĒRA MAFINIEM 
NEPIECIEŠAMS:

2 tases miltu 
¼ tase brūnā cukura
¾ tases baltā cukura
2 ½ tējkarotes cepamā pulvera
2 olas
1 tase sviesta 
3 lielas ēdamkarotes skāba 
krējuma
3 tējkarotes vaniļas sīrupa
1 vidējs ābols, sagriezts kubiņos,
rozmarīns, ābolu šķēlītes, brū-
nais cukurs

Ābolu mafini ar rozmarīnu
Ierasts ir ābolu un kanēļa tandēms, taču ierosinām pamēģināt ābolus ar rozmarīnu. Lai arī 

sākotnēji rodas bažas, tām patiesi nav pamata – rozmarīna aromāts ar ābolu kopā garšo fantas-
tiski. Neatkārtojama jauna garšu buķete. Tas tik tiešām ir īsts atklājums un garšos pat tiem, kas 
nav rozmarīna cienītāji. Vienīgais – ar rozmarīnu nevajag aizrauties – pietiek ar vienu zariņu 
mafina virspusē.

Miltus izsijā, iemaisa cepamo pulveri un brūno 
cukuru. 

Atsevišķā  traukā olas sakuļ ar balto cukuru, iepu-
to sviestu, kas ir istabas temperatūrā, pievieno skābo 
krējumu un vaniļas sīrupu, visu samaisa. Pievieno mil-
tiem un samaisa. Uzmanīgi iecilā sagrieztus ābolus. 

Pilda mafinu formiņās, rotā ar trim plānām ābolu 
šķēlītēm un rozmarīna zariņu, pārkaisa ar cukuru.

Cep 180º grādu temperatūrā apmēram 30 minū-
tes, kamēr mafinu virspuse kļūst skaisti brūna. Ēd 
siltus, kamēr rozmarīna zariņš un mafina garoziņa 
kraukšķīgi.

12 VIDĒJA IZMĒRA MAFINIEM 
NEPIECIEŠAMS:

250 g miltu
2 ½ tējkarotes cepamā pulvera
1 ola
50 g sviesta
150 ml saldā krējuma
150 g smalkos salmiņos rīvēta 
siera pēc izvēles
100 g smalkos salmiņos rīvētu 
kabaču
sāls, pipari, ķiploks, timiāns pēc 
izvēles

Miltus izsijā, iemaisa cepamo pulveri, sāli. Atse-
višķā  traukā izkausē sviestu, pievieno olu un saldo 
krējumu, visu viegli saputo. Pievieno miltiem un sa-
maisa. Uzmanīgi iecilā siera un kabaču maisījumu. 

Pilda formiņās, rotā ar ķirbju sēkliņām un sāls 
pārslām.

Cep 180º grādu temperatūrā apmēram 30 minū-
tes, kamēr mafinu virspuse kļūst skaisti brūna.

Siera un kabaču mafini
Mafini var būt dažādi. Jā, arī sāļi! Un garšo tikpat lieliski. Kabači mafiniem piedod pilnīgu 

struktūru, taču siers un timiāns ar ķiploku – pikantumu. Vislabāk šos mafinus baudīt siltus, 
kad siers vēl ir mīksts.

Informācija par Centrāltirgus darba laiku pieejama mājaslapā www.centraltirgus.lv gal-
venās izvēlnes sadaļā „Centrāltirgus darba laiks”, kā arī paviljonos un pie konkrētām tirgus 
teritorijām. Tāpat regulāri tiek sagatavota un mājaslapā publicēta informācija par izmaiņām 
Centrāltirgus darba laikā saistībā ar svētkiem, kā arī par sanitārajām dienām.

Sanitārās dienas parasti ir vienu reizi mēnesī, mēneša sākumā – pirmdienās. Tuvākajā laikā 
plānotās sanitārās dienas būs sekojošos datumos: gaļas paviljonā 2. septembrī, zivju un sakņu 
paviljonos – 9. septembrī. Šajās dienās paviljoni būs slēgti no plkst. 15:00. 9. septembrī sanitārā 
diena būs arī Zemnieku diennakts tirgū. •

Uzdod 

sev interesējošo 

jautājumu: 

tirgus@rct.lvJŪS JAUTĀJAT
Kur var uzzināt informāciju 
par Centrāltirgus darba laiku 
un plānotajām sanitārajām 
dienām, kad paviljoni 
nestrādās?

Atbild RPAS „Rīgas Centrāltirgus”
Tirdzniecības organizēšanas nodaļas vadītājs Vitālijs Litvins
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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. Jaunieši Jauniešu dienā Centrāltirgū. 9. augusts.
2. Zemnieku nakts tirgus bagātīgais piedāvājums. 5. augusts.
3. Gleznotāja Kristīne Luīze Avotiņa ar tēvu žurnāla „Ieva” fotostāstam. 16. augusts.
4. Perkusionists Nils Īle muzicē Jauniešu dienas pasākumā Centrāltirgū. 9. augusts. 
5. Nakts tirgus pirkumi. 5. augusts.
6. Augustā tirdzniecības galdus piepilda ābolu dažādība. 23. augusts.
7. RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle Tatjana Lukina kopā ar citiem Viduslaiku 
tirgus apmeklētājiem Rīgas svētku ieskandināšanā Centrāltirgū. 16. augusts. 
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TIRGUS 
STĀSTI




