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Pateicoties labvēlīgiem laika apstāk-
ļiem un aktīvajam tirgotāju pieprasīju-
mam, šopavasar RPAS „Rīgas Centrāl-
tirgus” valde pieņēma lēmumu uzsākt 
Zemnieku tirgus darbu Spīķeru ielā jau 
ar 1. aprīli •

Norēķinu centrs nomnieku ērtībām 
turpmāk darbosies katru dienu no 7:00 
līdz 14:30. Pusdienas pārtraukums dar-
ba dienās no 12:00 līdz 12:30, sestdie-
nās un svētdienās no 12:00 līdz 13:00 •

Jaunums klientu ērtībām – turpmāk, 
iepērkoties zivju paviljonā, iegādāto 
produkciju varat lūgt iesaiņot vakuuma 
iepakojumā. Cena par pakalpojumu 1 
eiro. Patīkamu iepirkšanos un gardu 
maltīti! •

VIENĀ
TEIKUMĀ

Intermodāls satiksmes mezgls rūpniecības preču 
tirgus vietā – par plānoto attīstības projektu stāsta 
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs 

Anatolijs Abramovs 3. lpp. 

Rīgas Centrāltirgus uzplaucis ziedos!

Vērienīgas pārmaiņas 
Rūpniecības preču tirgū

Bērnu diena Centrāltirgū

Turziņa un Groziņš aicina uz veselīgu, sportisku un radošu 
Bērnu dienas pasākumu Rīgas Centrāltirgū
31.maijā no 11:00 līdz 14:00 Nēģu laukumā
Kopā jautri rotaļāsimies, radoši darbosimies, aktīvi 
kustēsimies, kā arī gatavosim un nobaudīsim veselīgus 
gardumus.
Atnāc… Tev patiks! 
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Rīgas Centrāltirgus 
prioritātes:
kvalitāte, godīgums, 
atbildība

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, Rī-
gas Centrāltirgū nav paaugstināta tirdz-
niecības vietu nomas maksa. Kādu ietekmi 
tas atstāj uz uzņēmuma ieņēmumiem?

Mēs neplānojam ieņēmumu samazinā-
jumu, bet attiecībā uz nomas maksu šobrīd 
runājam vairāk par tās korekciju, ņemot vērā 
tirdzniecības laukuma atrašanās vietu.

Nomas maksa tika nedaudz koriģēta at-
tiecībā uz āra tirdzniecības vietām, kuras 
aprīkotas ar nojumi. Skaidrs, ka tādas tirdz-

niecības vietas dod vairāk priekšrocību tir-
gotājiem un piesaista vairāk pircēju, jo īpaši 
lietainā laikā. Vēl ir daudz darāmā attiecībā 
uz izmaksu optimizāciju, tāpēc šogad netiek 
plānota tirdzniecības vietu nomas maksas 
paaugstināšana.

Kāda ir tirdzniecības vietu noslodze? 
Vai ikviens, kas vēlas tirgoties Rīgas Cen-
trāltirgū, tiek pie kārotās vietas?

Turpināsim darbu pie tirdzniecības vietu 
skaita palielināšanas un to racionālas izman-
tošanas. Šosezon nedz par vietu trūkumu, 
nedz to nepietiekamu noslodzi nav runas, jo 
ziema bija ļoti silta un ātri iestājies pavasa-
ris, tādēļ tirgotāji varēja agrāk sākt izmantot 
tirdzniecības vietas atklātajā teritorijā.

Rīgas Centrāltirgus, kā zināms, ir diezgan 
liels – vietas pietiek visiem potenciālajiem 
nomniekiem. Bet, protams, lai uzsāktu dar-
bību RCT, komersantiem visi dokumenti jā-
sakārto atbilstoši likumdošanai.

Vēlos īpaši pasvītrot, ka mums ir svarīgi, 
lai tirgotāji pārdotu labas kvalitātes preces. 
Mūsu uzdevums, piesaistot pārtikas kvali-
tātes uzraudzības institūcijas, ir panākt, lai 
tirgū tiek pārdotas tikai augstvērtīgas preces.

Vai ir saskatāmas kādas tendences tir-
gotāju skaita ziņā, salīdzinot ar iepriekšē-

Mēs esam atvērti un pretimnākoši jebkuram godīgam 
tirgotājam.

jiem gadiem?
Centrāltirgus ir kā valsts ekonomiskās 

situācijas spogulis: krīze vai ekonomikas at-
dzišana ietekmē gan tirgotājus, gan pircējus. 
Pirktspējas samazināšanās ietekmē tirgotāju 
ieņēmumus, tādēļ tirgotāji ir spiesti domāt 
par izdevumu optimizāciju. Vairāki komer-
santi – ilggadēji tirdzniecības vietu nomnie-
ki – ir spiesti samazināt nomāto tirdzniecī-
bas vietu skaitu. Vairāki uzņēmēji atzinuši, 
ka labprāt nomātu vairāk tirdzniecības vietu, 

taču to neļauj darīt kvalificēta darbaspēka 
trūkums. Pašlaik redzam, ka parādās jauni 
tirgotāji un mēs esam gatavi viņiem palīdzēt 
ienākt Rīgas Centrāltirgū. Mēs esam atvērti 
un pretimnākoši, bet sagaidām arī no topo-
šajiem tirgotājiem godīgu un atbildīgu at-
tieksmi.

Vai Rīgas Centrāltirgus ir spējīgs iztu-
rēt konkurenci ar lielveikaliem?

Par Rīgas Centrāltirgus ilgo mūžu esmu 
drošs. Mums ir savi pircēji un esmu pārlie-
cināts, ka viņi paliks ar mums. Skaidrs, ka 
pircējs, izvēloties iepirkšanās vietu, ļoti no-
vērtē iespēju ērti un bez papildus samaksas 
novietot savu automašīnu tās tuvumā. Cen-
trāltirgus atrodas pašā pilsētas centrā, un, 
protams, mēs nevaram atļauties ierīkot plašu 
autostāvvietu, kas būtu arī bezmaksas. Pircē-
jiem jāsaprot, ka lielveikalu stāvvietu izman-
tošana jau ir ierēķināta veikalā pārdodamo 
preču cenā. Mēs esam lepni, ka Rīgas Cen-
trāltirgu apmeklē daudzu paaudžu ļaudis, 
kuri ir gatavi veikt nelielu samaksu par stāv-
vietu un nopirkt svaigus, kvalitatīvus aug-
ļus, dārzeņus, gaļu, zivju produkciju. Tirgus 
priekšrocība – liela izvēle. Piemēram, jums 
jānopērk tomāti. Lielveikalā jūs labākajā ga-
dījumā atradīsiet tomātus no divām, trim 
valstīm. Tirgū izvēle ir nesalīdzināmi lielāka, 
pie tam no tirgotāja var saņemt informāciju 
par preci. Kam jūs to jautāsiet lielveikalā?

Ar šo gadu RPAS „Rīgas Centrāltirgus” 
pārņēmis arī piena paviljona apsaimnie-
košanu. Kādas izmaiņas tas ieviesis Tirdz-
niecības organizēšanas nodaļas darbā?

Jā, šis process notiek, un pirmkārt mēs 
pievēršam pastiprinātu uzmanību pārtikas 
drošībai un pārdevēju personīgai higiēnai. 

Pircējām jābūt drošam, ka tirgū nopirktā 
piena produkcija ir glabāta atbilstošā tempe-
ratūras režīmā, kā arī ir ievērotas visas sani-
tārās normas. 

Kā varat komentēt izteikumus, ka Cen-
trāltirgū pie tirdzniecības vietām netiek 
vietējie zemnieki?

Atvainojiet, bet tā ir demagoģija. Zemnie-
kiem tirdzniecības vietu pietiek, bet ja kāds 
zemnieks vēlas tirgoties, piemēram, no 1. jū-
nija, viņam jāsaprot, ka viņš nevarēs diktēt 
noteikumus un pieprasīt sev īpaši izdevīgu 
vietu. Likuma priekšā visi ir vienādi un jeb-
kuram komersantam ir tiesības nodarboties 
ar tirdzniecību, un mēs nevaram dot īpašas 
privilēģijas kādam komersantam tikai tādēļ, 
ka viņš ir zemnieks. Dabiski, ja komersants 
slēdz nomas līgumu uz visu gadu, tad viņam 
ir iespēja saņemt labāku tirdzniecības vietu. 
Starp citu, mums ir zemnieku saimniecības, 
kuras tirgo pašu izaudzētos dārzeņus un 
augļus cauru gadu. Kā ļoti pozitīvu piemē-
ru varu minēt Beverīnas novada zemnieku 
saimniecības, kuras apvienojās un izveidoja 
savu stendu un tirgojas tajā visu cauru gadu 
– šeit var nopirkt visu, sākot ar medu un bei-
dzot ar truša gaļu!

Kā tiek uzraudzīta precīza produkta ce-
nas un izcelsmes valsts norādīšana?

Preču izcelsme tiek kontrolēta ļoti rūpī-

gi – to veic tirgus pārraugi, kontroles daļas 
darbinieki, ārpakalpojumā piesaistīti pār-
tikas preču aprites uzraudzības speciālisti, 
kā arī Valsts pārtikas un veterinārā dienesta 
inspektori. Centrāltirgū nostrādātajos ga-
dos gūtā pieredze ļauj prognozēt laiku, kad 
tirgū parādīsies konkrēti produkti, kā arī šo 
produktu izcelsmes valstis. Ja cenu zīmē no-
rādītā informācija par preču izcelsmi izsauc 
aizdomas, Rīgas Centrāltirgus darbinieks 
nekavējoties veic preču pavaddokumentu 
pārbaudi.

Īpašu uzmanību pievērsīsim negodprā-
tīgiem tirgotājiem – mierīgas dzīves viņiem 
nebūs! Nav vērts ieguldīt līdzekļus mārke-
tingā, lai piesaistītu vairāk pircēju, ja tajā 
pat laikā ir daži negodprātīgi tirgotāji, kuri 
mēģina krāpties. No tiem, kuri rīkojas tādā 
veidā un bojā Rīgas Centrāltirgus reputāciju, 
mēs būsim spiesti atvadīties, turklāt ļoti ātri. 
Godīgums pret pircējiem, preču kvalitāte un 
atbildība – tās ir mūsu prioritātes. •

Atsākoties aktīvai tirdzniecības sezonai, kad ar jaunu sparu atplaukst Rīgas Centrāltirgus 
atklātās teritorijas, kā arī Zemnieku tirgus darbība, uz sarunu par tendencēm un prioritātēm 
tirdzniecības procesa organizēšanā aicinājām RPAS „Rīgas Centrāltirgus” Tirdzniecības 
organizēšanas nodaļas vadītāju Vitāliju Litvinu.

TIRDZNIECĪBA

Vēlos atgādināt, ka šis gads 
ir pēdējais, kad var  lietot arī 

mehāniskos svarus. No nākamā 
gada būs atļauts izmantot tikai 

elektroniskos svarus.

No komersantiem mēs 
sagaidām godīgu attieksmi 
pret pircējiem, kvalitatīvas 

preces un visu līguma 
nosacījumu izpildi. 

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” tirdzniecības 
organizēšanas nodaļas vadītājs Vitālijs Litvins
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riju nomas maksa tika noteikta 108 tūkstošu 
eiro gadā, kas tiks pārskatīta pēc objekta uz-
būvēšanas, ņemot vērā precizētos ieguldīju-
mus. Saskaņā ar sadarbības partnera plāniem 
teritorijas rekonstrukcijā un attīstībā tiks 
ieguldīti 12 miljoni eiro. Veicot investīcijas 
un maksājot nomas maksu par teritorijas 
izmantošanu, uzņēmums būs tiesīgs attīstīt 
komercdarbību un paturēt ienākumus no te-
ritorijas saimnieciskās darbības. 

Tā kā Rūpniecības preču tirgus atrodas 
Rīgas vēsturiskā centra teritorijā, līdz tā re-
konstrukcijas gala projektam ir ejams vēl no-
zīmīgs ceļš. Pēc projekta izstrādes sadarbības 
partneriem no SIA „Promenex” būs jānodro-
šina tā virzīšana izskatīšanai gan Rīgas vēs-
turiskā centra padomē, gan jāsaskaņo Rīgas 
pilsētas būvvaldē, bet būvdarbi un projekta 
pilnīga realizācija jāpabeidz līdz 2018. gada 
31. decembrim. 

Šogad sākušies projektēšanas darbi, lai vē-
rienīgas pārmaiņas piedzīvotu pašreizējais 
Rūpniecības preču tirgus. Rīgas pašvaldības 
akciju sabiedrības „Rīgas Centrāltirgus” 2012. 
– 2018. gada attīstības plānā par vienu no prio-
ritātēm izvirzīta degradēto teritoriju un pilsēt-
vides kvalitatīva un kvantitatīva sakārtošana. 

Rekonstruētajā teritorijā atradīsies autostāv-
vieta, mazumtirdzniecības platības, uzņēmu-
mu biroji un satiksmes mezgls.

Šobrīd Rūpniecības preču tirgus teritorijas 
sakārtošanai un modernizācijai ir jau ielikti 
stabili pamati. Publiskās un privātās partne-
rības ietvaros ir noslēgts sadarbības līgums ar 
komersantu, kam praktiski jārealizē vērienī-
gais projekts, nodrošinot Rīgas un Pierīgas sa-

biedriskā transporta maršrutu iekāpšanas un 
izkāpšanas vietas, lai atslogotu Zinātņu aka-
dēmijai pieguļošās ielas, iekārtojot modernas 
rūpniecības preču tirdzniecības vietas, biroju 
telpas, autostāvvietas tirgus pircējiem, kā arī, 
iespējams, atverot jaunu viesnīcu. 

Līdz Rūpniecības preču tirgus nozīmīga-
jiem rekonstrukcijas plāniem Rīgas Centrāl-
tirgus ir nonācis, analizējot dažādus faktorus. 
Ņemot vērā pircēju ieradumu maiņu – arvien 
biežāk tirgū izvēlēties iegādāties pārtikas 
produktus un retāk iegriezties pēc rūpniecī-
bas precēm. Kā nozīmīgs faktors tika ņemts 
vērā arī tas, ka apkārtējā teritorijā – Spīķeru 
kvartālā un promenādē Daugavmalā – jau 
līdz šim ir veikti sakārtošanas darbi, tāpēc 
nākamais loģiskais solis ir Rūpniecības preču 
tirgus teritorijas sakārtošana atbilstoši mūs-
dienu prasībām.

Rekonstrukcijas darbu rezultātam ir ne 
vien jāpriecē rīdzinieku un pilsētas viesu acis 
un jāsniedz papildu ērtības, bet arī jānodroši-
na jauni ienākumi pašvaldības uzņēmumam. 
Prognozējam, ka līdz ar intermodālā mezgla 
būvniecību pieaugs arī cilvēku plūsma caur 
Centrāltirgu, līdz ar to arī varētu augt tirgū 
veikto pirkumu daudzums un peļņa, ko ie-
guldīt unikālā un tūristu iecīnītā tirgus turp-
mākajā attīstībā un sakārtošanā. Vienlaikus 
tiktu atrisināta arī problēma ar autostāvvietu 
trūkumu tirgus tuvumā, par ko līdz šim ir sū-
dzējušies pircēji. Potenciāli esošajā Rūpniecī-
bas preču tirgus teritorijā ir iespējams izveidot 
stāvvietas pat 700 automašīnām. Autostāvvie-
tas tiks iekārtotas pakāpeniski, novērtējot reā-
lo pieprasījumu pēc tām.

Jau šobrīd saskaņā ar noslēgto sadarbības 
līgumu Centrāltirgus gūst vērā ņemamus ie-
ņēmumus. Proti, vēl 2014. gadā  par šo terito-

ATTĪSTĪBA

Marta izskaņā trīs dienu garumā ar Rīgas Centrāltirgus atbalstu notika ceturtais senioru un invalīdu Lieldienu labdarības gadatirgus. Tirdziņš, 
ko rīko Latvijas Pensionāru federācija un Pensionāru iespēju centrs, notika Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā ar VAS „Latvijas Dzelzceļš”, RPAS 
„Rīgas Centrāltirgus” un kompānijas „Lafiko.lv” atbalstu. Tirdziņā savus rokdarbus apmaiņā pret ziedojumiem piedāvāja ap 150 meistaru no da-
žādiem Latvijas reģioniem. 

Lieldienu gadatirgus un citi pasākumi tiek organizēti ar nolūku popularizēt veco ļaužu ieguldījumu Latvijas sabiedrībā, mainot priekšstatu par 
viņiem kā pasīviem sociālās palīdzības saņēmējiem.  

„Liels prieks par mūsu senioriem. Tā ir iespēja viņiem atgriezties aktīvajā dzīvē, parādīt savas prasmes, satikties ar citiem cilvēkiem un arī nopel-
nīt. Tas ir nozīmīgi, un esam gandarīti, ka arī mums kā Rīgas lielākajam tirgum bija iespēja sniegt savu artavu šajā pasākumā. Galu galā Centrāltirgū 
seniorus bieži vien sastopam gan kā pircējus, gan arī kā mazos tirgotājus, tāpēc mums ir labi saprotamas mūsu vecākās paaudzes vajadzības un 
izaicinājumi”, saka RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle Tatjana Lukina.

Uzstājoties gadatirgus atklāšanas ceremonijā, Tatjana Lukina novēlēja gadatirgus dalībniekiem panākumus tirdzniecībā un priecīgas Lieldienas. 
Un piedāvāja pirms Jāņiem sarīkot vēl vērienīgāku pasākumu Centrāltirgus teritorijā.

„Centrālajā dzelzceļa stacijā jau otro reizi notika senioru un invalīdu labdarības gadatirgus, šoreiz pirms Lieldienām. Pensionāru iespēju centra 
un  Latvijas Pensionāru federācijas sarīkotais pasākums nebūtu iespējams bez  Centrāltirgus piedāvātajiem galdiem, kas godam nokalpoja jau otro 
reizi. Ļoti ceram, ka Centrāltirgus palīdzība senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām turpināsies”, pastāstīja Igors Vatoļins, biedrības „Pen-
sionāru iespēju centrs” valdes loceklis.                                          

Šogad Rīgas Centrāltirgus senioru labdarības tirdziņam sniedza atbalstu, piešķirot tirdzniecībai nepieciešamos galdus, bet jau patlaban nori-
sinās pārrunas ar pasākuma organizatoriem par ciešākas sadarbības veidošanu un iespējamu tirdziņa organizēšanu Centrāltirgū jau nākamgad. •

Rīgas Centrāltirgus atbalsta senioru 
labdarības tirdziņu norisi

Saskaņā ar izstrādāto plānu 
esošajai Rūpniecības preču 
tirgus teritorijai līdz 2018. 

gadam jāpārtop labiekārtotā 
un mūsdienīgā intermodālā 

satiksmes mezglā.

RPAS “Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle Tatjana 
Lukina un Latvijas Pensionāru federācijas 
priekšsēdētājs Andris Siliņš senioru tirdziņa atklāšanā

Vērienīgas pārmaiņas 
Rūpniecības preču tirgū

Anatolijs Abramovs, RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs

Teritorijas rekonstrukcija notiks pakā-
peniski, ņemot vērā projektēšanas gaitu un 
saskaņojumu rezultātus. Kad tiks saskaņota 
ēku demontāža, tirgotājiem piedāvās jaunas 
tirdzniecības vietas citās rūpniecības preču 
tirdzniecības zonās Centrāltirgū. Tikai pēc 
tam tiks uzsākti pārbūves darbi. Pašreizējais 
Rūpniecības preču tirgus ir pirmā terito-
rija, par kuru „Rīgas Centrāltirgus” vadība 
noslēgusi ilgtermiņa līgumu ar sadarbības 

partneri, balstoties ne tikai nomas maksas 
saņemšanā, kā bija līdz šim, bet arī investī-
ciju piesaistīšanā. Noslēgtais līgums paredz, 
ka nomnieks, papildus nomas maksai par sa-
viem līdzekļiem gan demontēs esošās būves, 
gan arī veiks teritorijas labiekārtošanas un 
būvniecības darbus, nodrošinot kā teritori-
jas attīstību, tā arī ienākumus RPAS „Rīgas 
Centrāltirgum”. •

Prognozējam, ka līdz ar intermodālā mezgla būvniecību 
pieaugs arī cilvēku plūsma caur Centrāltirgu, līdz ar to arī varētu 

augt tirgū veikto pirkumu daudzums un peļņa, ko ieguldīt 
unikālā un tūristu iecīnītā tirgus turpmākajā attīstībā un 

sakārtošanā.
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Kāpēc tieši Barselona tika izvēlēta par kār-
tējās Pasaules tirgu konferences mājvietu?

Ņemot vērā, ka tirgu konferences rīkotāji 
ir amerikāņi, visas iepriekšējās konferences 
notika ASV. Šogad konferences rīkotāji nolē-
ma to organizēt Eiropā un par norises vietu 
izvēlējas Barselonu, jo Katalonijas galvaspil-
sētā darbojas 43 tirgi.

Barselonas tirgi – tā ir ne tikai neatņema-
ma pilsētas daļa, bet arī daļa no valsts un Ka-
talonijas reģiona vēstures. Pasaules konferen-
ces dalībniekiem neizdevās apmeklēt visus 43 
tirgus, bet tie, kurus apmeklējām, atstāja ļoti 
pozitīvu iespaidu. 

Vai Barselonas tirgi ir privātu uzņēmēju 
bizness, vai arī tie atrodas valsts vai pašval-
dības pārraudzībā?

Tirgus pilnībā pārvalda pašvaldība; pār-
valdes nodrošināšanai pirms vairāk kā 20 
gadiem tika izveidots Tirgu institūts. Investī-

cijas tirgu rekonstrukcijai nodrošina pašval-
dība, un pašlaik vairāk kā puse Barselonas tir-
gu ir pilnībā rekonstruēta. Patīkami pārsteidz 
Barselonas vadības stratēģiskā plānošana un 
izpratne par to, ka tirgu attīstība nozīmē arī 
pilsētas attīstību un pilsēta kopumā ir ieguvē-
ja no labi apmeklēta tirgus.

Barselonas vadības ieskatā, lai kādā Barse-
lonas rajonā veidotu tirgu, 1 km rādiusā jāmi-
tinās vismaz 20 000 iedzīvotājiem. Tādējādi 
tiek nodrošināts, ka tirgus ir vieta, uz kuru var 
doties kājām, nav nepieciešams braukt ar auto. 
Tādējādi samazinās gaisa piesārņojums, palie-
linās arī sabiedriskā transporta izmantošana. 

Barselona ir slavena ar savu arhitektūru – 
vai arī pilsētas tirgi izceļas ar savu dizainu?

Katram tirgum ir sava vēsturiskā, dažiem 
arī modernā, arhitektūra un plānojums. Pie-
mēram, lietoto preču un antikvāru lietu tirgus 
pārsteidz gan ar savu spoguļu jumtu, gan ar ie-
spēju to apstaigāt kā ielu – pa spirālveida ietvi. 

Kāda ir tirgos piedāvātā produkcija? Vai 
arī Barselonas tirgiem jāiztur sīva konku-
rence ar lielveikaliem?

Ļoti zīmīgi, ka Barselonā nav atrodami 
lielie tirdzniecības centri, jo lieltirgotavas ir 
izvietotas lielceļa malā, jau izbraucot no pilsē-
tas. Tas nozīmē, ka pilsētas vadība stratēģiski 
atbalsta tieši tirgus un līdz ar to, vietējo ražotā-
ju, zemnieku un tirgotāju darbību. Atsevišķos 
tirgos darbojas arī vietējās spāņu veikalu „ķē-
des”, pirmajā brīdī atgādinot situāciju ar veika-
liem „Maxima” vai „Supernetto” Centrāltirgū. 
Taču Barselonā preču iegāde tirgū un veikalā 
tiek organizēta lielākoties tā, ka pircējs tirgū 
iegādājas svaigo produkciju – pārtiku, savu-
kārt veikalā – saimniecības preces. 

Kā varētu raksturot Barselonas tirgus?
Devīze jeb moto Barselonas tirgiem – pie-

vilcīgums un pieejamība. Tas iekļauj sevī pie-
vilcīgu un mūsdienīgu iekārtojumu, plānoju-
mu un dizainu, kā arī ērtu piekļuvi gan kājām, 
gan ar autotransportu. Turklāt tiek piedomāts 
pie visiem iedzīvotājiem ērta darba laika, lai 
tirgu varētu apmeklēt arī iedzīvotāji, kuriem 
pa dienu ir jāstrādā.

Kādas ir galvenās atšķirības, ko pamanī-
ji salīdzinājumā ar tirgiem Latvijā? Varbūt 
ir kādas vērtīgas lietas, ko Latvijas tirgiem 
„aizņemties”?

Barselonas tirgos viss tiek pakārtots apmek-
lētāju ērtībai – rekonstruētajos tirgos izveido-
tas pazemes autostāvvietas, tirgus teritorijā 
izveidotas mājīgas kafejnīcas (ar atvērtu un 
slēgtu daļu).

Ir vairākas lietas, kuras Latvijas tirgi, manu-
prāt, var „aizņemties” no Barselonas. Piemē-
ram, Barselonas tirgos tiek izmantoti tikai pie-
karamie elektroniskie svari un dažviet tirgotāji 
tos ir aprīkojuši ar LCD ekrāniem. Pircēji uz 
ekrāna var ērti apskatīt preces svaru un cenu, 
savukārt tirgotājiem šī ir papildu iespēja izvie-
tot informāciju par savu produkciju un pakal-
pojumiem. 

Barselonas tirgi izceļas ar ievērojamu ga-
tavās produkcijas jeb kulinārijas daudzumu. 
Ir lielisks dažādu sautējumu, gaļas, zivju u.c. 
ēdienu piedāvājums. Īpašs pieprasījums pēc 
kulinārijas ir darba dienās, kad vakaros katalo-
nieši negrib veltīt daudz laika ēdiena gatavoša-
nai. Manuprāt, arī tirgiem Latvijā būtu jāņem 
vērā, ka mūsu ikdiena ir mainījusies un ēdiena 

gatavošanai atvēlamais laiks ir samazinājies. 
Līdz ar to iespēja iegādāties kvalitatīvu gatavo 
produkciju pusdienām vai vakariņām ir ļoti 
būtisks kritērijs konkrētās tirdzniecības vietas 
apmeklējumam. 

Manu uzmanību piesaistīja arī piegādes 
serviss. Barselonas tirgi piedāvā iespēju pēc ie-
pirkšanās tirgū nogādāt pirkumus uz mājām. 
Piemēram, ja pēc tirgus apmeklējuma ir jādo-

das atpakaļ uz darbu, ir iespēja savus pirkumus 
atstāt tirgū un tās pašas dienas beigās tie tiek 
piegādāti uz mājām. Pakalpojums pensionā-
riem ir bez maksas, savukārt pārējiem – atka-
rībā no pirkuma summas. 

Arī Rīgā atsevišķi lielveikali piedāvā pro-
duktu piegādes pakalpojumu, bet atšķirība ir, 
ka šajā gadījumā pircējs produktus pērk, iz-
mantojot internetu, bet Barselonā pircējs pats 
uz vietas izvēlas produktus un pēc tam tos sa-
ņem ar piegādi uz mājām.

Vienā no tirgiem, kurā viesojos, tika iz-
mantota speciāla iekārta, kas pieslēgta pie 
kopējās kases sistēmas, caur kuru pircējs veic 
skaidras naudas norēķinus. Līdz ar to tiek 
izslēgta iespēja maksāt ar viltotu naudu. Arī 
atlikuma summu aprēķina iekārta, tādēļ ir 
novērsta iespēja saņemt nepareizu atlikumu. 
Turklāt pārdevējam nauda nav jāņem rokās, 
un tas nodrošina augstāku higiēnas normu 
ievērošanu. •

Ikviens tirgus apmeklētājs var pārliecināties, ka darba laikā rosība leģendārajā tirgū neapstājas 
pat uz mirkli – tā sauktie krāmi ļaudīm ir nepieciešami. Tirdzniecības vietās piedāvā zābakus, 
radiotehniku, vadus, rozetes, zāģus, urbjus, kažokādas ausaines, koka distanču slēpes un daudzas 
citas preces. „Krāmu tirgus” nav īstais vārds, – šī vieta drīzāk gan nosaucama par savdabīgu mu-
zeju, un tā ir īsta „zelta raktuve” kolekcionāriem. Padomju laiku skrituļslidas, antīki virtuves pie-
derumi, visdažādākā tehnika, velosipēdi, renesanses laikmeta izskata rotas, izsmalcināti spoguļi 
un sienas pulksteņi, pat armijas virsdrēbes, senlaicīgi uzsvārči, mācību grāmatas un vesela izlase 
krievu literatūras klasikas autoru romānu – tā ir tikai neliela daļa no visa, ko iespējams iegādāties 
„Latgalītes” tirgū.

„Latgalītē” arvien biežāk iegriežas gan individuālie, gan grupu tūristi, kuri alkst redzēt ne vien 
fasādes, bet arī nepieradināto Rīgu, kas tikai piešķir papildu vērtību mūsu pilsētai. „Latgalīte” pat 
ievietota jaunākajos tūrisma ceļvežos kā viens no apskates objektiem, ko vērts redzēt, esot Rīgā.

Rīgas 
Montmartre

Redzot šī raksta virsrakstu, kas vēsta par Rīgas Montmartre – otrreizējā apgrozībā nonākušu 
preču, veclaiku lietu un aizgājušo gadu veselīgas nostalģijas pārņemtu tirgu, no kuriem pasaulē 
slavenākais atrodas pašā Parīzes sirdī, kāds neziņā savilks vaigu, kāds izbrīnā savilks lūpas smaidā. 
Vaicāsiet, kur tāds atrodas Rīgā? – Tepat netālu, un tā vārds ir tirgus „Latgalīte”. Piedāvāju uz 
šo rīdziniekiem tik ļoti ierasto un tautā folklorizējušos tirgu palūkoties ar jaunu skatienu. Turklāt 
„Latgalītē” nu jau trešo gadu norisinās nozīmīgas pārmaiņas, saglabājot mūžsenās vērtības, 
vienlaicīgi to tuvinot citiem Eiropas līdziniekiem.

PIEREDZEBarselona – tirgu pilsēta
Barselonu dēvē par tirgu galvaspilsētu, jo tajā darbojas 43 pašvaldības tirgi! Ne velti tieši 

Katalonijas galvaspilsētā notika 9. pasaules tirgu konference. 
Rīgas Centrāltirgu konferencē pārstāvēja Iepirkumu daļas vadītāja Aiga Šmite, kas vienlaikus 

ir arī Latvijas Tirgu savienības priekšsēdētāja. Aicinājām A.Šmiti uz sarunu, lai uzzinātu par 
Barselonas tirgos gūtajiem iespaidiem un par veiksmīgo pieredzi, ko no spāņu kolēģiem varētu 
pārņemt Latvijas tirgi. 

Pilnu interviju ar Aigu Šmiti
lasiet www.centraltirgus.lv.

Pirms pāris gadiem, beidzoties sadarbības līgumam starp Rīgas domi un tirgus „Latgalīte” 
apsaimniekotāju, 2409 m2 plašais tirgus tika nodots RPAS „Rīgas Centrāltirgus” pārziņā ar uzde-
vumu ne vien atrast jaunu tirgus administratoru, bet arī rūpēties par tā jaunas attīstības cēlienu.

Par jauno tirgus administratoru izvēlēta SIA „LASD”, kuras uzdevums pirmajos gados ir piln-
veidot „Latgalītes” tirdzniecības kontroles sistēmu un nodrošināt kārtību, bet sadarbībā ar RPAS 
„Rīgas Centrāltirgus” izstrādāt tirgus turpmākās attīstības stratēģiju, kā arī nomainīt esošās tirdz-
niecības vietas ar jaunām un atbilstoši iekārtotām. Jau patlaban pakāpeniski tiek nomainīti tirgus 
kioski. Tas galarezultātā „Latgalītei” ļaus attīstīties par Eiropas līmeņa krāmu tirdziņu jeb Rīgas 
Montmartre, kura atmosfērai un piedāvāto preču sortimentam jāiedvesmo kā rīdzinieki, tā arī 
pilsētas viesi.

Domājams, lai izveidotu pašiem savu viedokli par „Latgalīti”, ir tā vērts pašiem apmeklēt Rīgas 
Montmartre un novērtēt tirgu, kas izraisa patiesu sajūsmu ne vien ārvalstu tūristiem, bet vietē-
jiem kolekcionāriem un veclaiku lietu cienītājiem asociējas ar īstu „zelta bedri”. 

Pircējus un apmeklētājus „Latgalīte” gaida 
F. Sadovņikova ielā 9a ik dienu no plkst. 9.00 – 17.00. •

Ivars Jakovels, RPAS “Rīgas Centrāltirgus” mārketinga projektu vadītājs
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2015. gada 13. maijā jau ceturto gadu pēc 
kārtas Rakstniecības un mūzikas muzejs ai-
cina svinēt Valsts valodas dienu. Pēc muzeja 
iniciatīvas valodnieka un valodas pētnieka 
Jura Alunāna dzimšanas dienā ar dažādām 
aktivitātēm daudzviet Latvijā godina valodu. 
Muzejs šīs svinības atzīmē, organizējot „Dze-
jas un repa sacīkstes”, kurās piedalās abu žan-
ru jaunie talanti. Šogad sacīkstes notiks Rīgas 
Centrāltirgū, un ne bez iemesla, jo par 2015. 
gada Valsts valodas dienas, kā arī sacensību 
moto izraudzītas Jura Alunāna dzejas rindas: 
„Nav jāskatās arvien tik grāmatā!/ Uz tirgus 
skan ar daža gudrība.” Tādēļ arī šī gada sacīk-
stēm ir  nosaukums „Valodas tirgus”. 

Sacīkstes ir pamudinājums meklēt vērtīgo 
ielu kultūrā, uztvert latviešu valodu kā dzīvu 
un mūžam mainīgu organismu. Vienlaikus 

28. martā Rīgas Centrāltirgus darbinieks 
Normunds Laucis īstenoja savu dzīves sapni 
un noskrēja ultramaratonu. 107 kilometrus 
garo distanci no Rīgas līdz Valmierai N. Lau-
cis pieveica 10 stundās 54 minūtēs un 20 se-
kundēs.

Lieliskais rezultāts ļāva N.Laucim sasniegt 
Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcu kā trīspad-
smitajam no 109 dalībniekiem, kas pusnaktī 
uzsāka skrējienu no Brīvības pieminekļa Rīgā.

17. aprīlī Vidzemes tirgus vēsturiskajā paviljonā notika desmitā Latvian Art Directors Club 
(LADC) organizētā radošās izcilības festivāla ADWARDS 2015 noslēguma ceremonija. 

Ik gadu ADWARDS identitāte tiek izstrādāta no nulles. Šā gada ideju izstrādāja reklāmas 
aģentūra !MOOZ un tās koncepts bija „nozare ar pieredzi”. LADC un festivālam ADWARDS 
šogad aprit desmit gadi - tie ir desmit gadi pieredzes, izaugsmes un zināma brieduma. Šā gada 
ADWARDS koncepts simbolizē visu, kas caur šo pieredzi desmit gadu laikā uzkrāts, uzaudzis, 
izkritis un nošļucis, vienlaicīgi parādot, ka līdz ar briedumu un iekāpšanu nākamajā gadu 

desmitā, nav zaudēts „rokenrols”. 

„Izvēle festivāla noslēgumu rīkot Vidzemes tirgus gaļas paviljonā likās 
likumsakarīga nozarei, kas ir arvien jaunas „gaļas” meklējumos. Lai arī 

visi bijām sajūsmā par telpām, līdz pat festivāla ceremonijas sākumam 
mani māca bažas – vai angāru izdosies piesildīt, vai viss būs kārtībā ar 
skaņu, gaismu, atmosfēru utt., jo rīkot tik vērienīgu pasākumu angā-
rā, kurš šādam mērķim pilnībā nav piemērots, ir liels izaicinājums. 
Paralēli apbalvošanas ceremonijai notika arī drukas un dizaina dar-
bu izstāde, kam būtiski bija gan temperatūra, gan mitrums, lai darbi 
nedeformētos. Īsāk – bija daudz mazāku vai lielāku raižu, jo nekas 
tāds te vēl nebija rīkots. Īsu brīdi pirms ceremonijas sākuma visas 

bažas pazuda - viss bija kārtībā, bet, kad paviljons piepildījās cilvē-
kiem, sapratām, ka šī būs viena no labākajām ADWARDS noslēguma 

ceremonijām. Un tā arī bija. Pēc pasākuma daudzi nāca klāt un jautāja 
par tirgus telpām, vēlējās te rīkot citus pasākumus turpmāk,” tā LADC iz-

pilddirektore Anete Franka. 

ADWARDS 2015 uzvarētāju apbalvošanas ceremonija pulcēja vairāk kā 700 radošo indus-
triju darboņu. Ceremonijā tika apbalvoti 28 no 300 iesniegtajiem meistardarbiem. Galveno 
balvu – GRAND PRIX – saņēma aģentūra CUBE, kas sadarbībā ar Gati Mūrnieku radīja 
interaktīvo kampaņu „Pass the Scissors, Please!”. Galvenās balvas ieguvējus sveica arī RPAS 
„Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs, kā spēka un iedvesmas avotu 
turpmākajiem darbiem dāvi-
not gardākos un veselīgākos 
pašmāju produktus no Cen-
trāltirgus klāsta.

Visus festivāla darbus 
vērtēja starptautiska žūrija, 
kurā darbojās desmit atzīti 
reklāmas, dizaina, mediju un 
saistīto industriju profesionā-
ļi gan no Latvijas, gan ārval-
stīm. Šogad par godalgotāko 
aģentūru kļuva NOT PER-
FECT | Y&R RIGA, saņemot 
vienu zelta jeb pirmās pakā-
pes ordeni un trīs sudraba jeb 
otrās pakāpes ordeņus. •Foto: Dzintars Močs, portāls „Valmieras Ziņas”

Lepojamies ar kolēģi –
Normunds Laucis 
noskrējis ultramaratonu

Vidzemes tirgus vēsturiskajā 
paviljonā nosvinēts 
radošās izcilības festivāls 
ADWARDS 2015

Valsts valodas dienā 
Centrāltirgū notiks 
Dzejas un repa sacīkstes 
„Valodas tirgus”

„Valodas tirgū” tiks pieminēti 25 gadi kopš 
Latvijas Republikas neatkarības pasludinā-
šanas dienas 1990. gada 4. maijā, kad līdz ar 
Latvijas kļūšanu par neatkarīgu valsti latviešu 
valoda varēja kļūt par stabilu „valūtu”. 

Konkursā divās sacīkšu kategorijās (dzeja 
un reps) aicināti piedalīties jaunieši vecumā 
no 16 gadiem no visas Latvijas. Viņu priekš-
nesumus vērtēs žūrija. Līdz 10. maijam ik-
viens, kas vēlas, var pieteikties, rakstot uz 
sacikstes@rmm.lv, norādot sev intereējošo 
sacīkšu kategoriju.

Tradicionāli konkurss noris trīs kārtās. 
Pirmajā kārtā dalībnieki uzstājas ar paša ie-
priekš sacerētu lasījuma vai brīvrunas priekš-
nesumu, kas var tikt papildināts ar paša da-
lībnieka sagatavotu muzikālu pavadījumu. 
Otrajā kārtā repa grupā dalībnieki uzstājas 
ar līdz 2 minūšu garu brīvrunu par žūrijas 
dotu tēmu, kas šogad būs saistīta ar valodu, 
tirgu un tirgošanos, bet muzikālo pavadīju-
mu nodrošinās repa sacīkšu vadītājs. Trešajā 
kārtā repa grupas dalībnieki sacenšas brīvajā 
repa cīņā; dalībnieki dzejas grupā uzstājas ar 
dzejas improvizāciju par žūrijas dotu tēmu, 
kas šoreiz arī saistīsies ar tirgus tematiku. 
Pēc katras cīņas seko žūrijas komentārs un 
vērtējums 5 baļļu sistēmā, kā arī skatītāju 
vērtējums. Vietu sadalījums veidojas pēc vi-
sās trīs kārtās iegūto baļļu un skatītāju vēr-
tējuma apkopojuma. Pirmo trīs vietu iegu-
vējus katrā kategorijā sagaida veicināšanas 
balvas no pasākuma atbalstītājiem 
kā arī galvenās godalgas: dze-
jas grupā – iespēja papildi-
nāt zināšanas Literārajā 
akadēmijā, repa grupā 
– vienas dziesmas ie-
raksts profesionālā 
ierakstu studijā. •

RPAS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs A.Abramovs 
sveic ADWARDS 2015 Grand Prix ieguvējus

„Vienmēr biju gribējis skriet 
garos gabalus. Domāju – ko tie jaunie 
ākstās ar 10 vai 20 kilometru distancēm. To-
mēr līdz šim nebiju saņēmies atrast laiku treni-
ņiem un sacensībām. Savos 53 gados necerēju 
uz tik labu rezultātu, bet finišā bija sajūta, ka 
varētu skriet arī tālāk,” iespaidos dalās N. Lau-
cis. Izrādās šīs bijušas viņa pirmās skriešanas 
sacensības. Pirms tam vienu reizi piedalījies 
piedzīvojumu sacensībās – stipro skrējienā.

Ikdienā Normunds Laucis strādā Rīgas 
Centrāltirgus saimniecības daļā. Viņš atzīst, 
ka darbs palīdzējis uzturēt labu fizisko formu. 
Par gatavošanos ultramaratonam N. Laucis 
stāsta, it kā tas nebūtu nekas īpašs: „Trenē-
ties sāku decembrī. Vakaros pēc darba skrēju 
pāri visiem Rīgas tiltiem. Vienreiz trenējoties 
noskrēju maratona distanci – 42 kilometrus, 
vienreiz 53 kilometrus”.

Lepojamies ar Normunda paveikto un no-
vēlam arī turpmāk atrast laiku savam vaļas-
priekam! •
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Aprit pusgads, kopš Lattelecom Rīgas Centrāltirgus teritorijā ierīkoja 9 WiFi bāzes stacijas, 
lai tirgus apmeklētājiem un tirgotājiem nodrošinātu iespēju bez maksas un datu apjoma 
ierobežojumiem lietot stabilu un ātru internetu. Ar katru mēnesi lietotāju skaits pieaug, un tagad 
jau vairāk kā 1000 lietotāju izmanto tīklu – Lattelecom-free.

Uzdod 

sev interesējošo 

jautājumu: 

tirgus@rct.lv

JŪS JAUTĀJAT

Kāpēc Rīgas Centrāltirgū nav, kur 
pieslēgt velosipēdus?
Rīgas Centrāltirgus teritorijā ir izvietotas divas velonovietnes. Viena 
pie gaļas paviljona (nākot no Autoostas puses) un otra – pie kafejnīcas 
„Cepelīns”.
Gan velonovietņu, gan autostāvvietu atrašanās vietas varat aplūkot Rīgas 
Centrāltirgus interaktīvajā kartē www.centraltirgus.lv/lv/karte/.

Vai Centrāltirgū jau var iegādāties 
tomātu stādus?
Jā, šobrīd Centrāltirgū stādu tirdzniecības apjomi pieaug burtiski ik 
dienas. Plašajam ziedu stādu klāstam pievienojušies garšaugu un augļu 
koku stādi. Arī tomātu stādu piedāvājums kļūst arvien daudzveidīgāks – 
nopērkamas ap piecpadsmit šķirnēm.

Rīgas Centrāltirgū ik mēnesi 
vairāk kā 1000 cilvēku lieto WiFi

Kā pieslēgties 
bezmaksas WiFi?

Ārzemnieki ir patīkami pārsteigti par WiFi Rīgas Centrāltirgū, jo var uzreiz ar gūtajiem 
iespaidiem un interesantākajiem atradumiem dalīties savos sociālajos tīklos, turklāt par to 
nav papildus jāmaksā.

Turpinot paplašināt bezmaksas WiFi piekļuves tīklu, Lattelecom veica aptauju, kā cilvēki 
izmanto laiku pieturvietās. Rezultātā septiņi no desmit aptaujātajiem norādīja, ka sabied-
riskā transporta pieturvietās vēlētos izmantot internetu par brīvu. Līdz aprīļa sākumam ar 
bezmaksas WiFi aprīkotas vairākas Rīgas pieturvietas, tai skaitā Rīgas Centrāltirgum vistu-
vākā – „Stockmann” pieturvieta.

Lattelecom kopš 2013. gada visā Latvijā ierīkojis vairāk nekā 4500 Lattelecom-free WiFi pun-
ktu, kas ļāvis Rīgai kļūt par Eiropas WiFi galvaspilsētu. Līdz šim Lattelecom-free WiFi pieejams 
21 slimnīcā, 165 mācību iestādēs, kā arī Latvijas lielāko pilsētu laukumos, parkos un citās brīvda-
bas vietās. Savukārt no aprīļa tas atklāts septiņās sabiedriskā transporta pieturvietās. •

Lai lietotu Lattelecom bezmaksas WiFi inter-
netu publiskās piekļuves vietās, lietotājam savā 
viedierīcē:

• Jāizvēlas Lattelecom-free tīkls. 
• Jāatver interneta pārlūka programma. 
• Pēc mirkļa pārlūkprogrammā atvērsies WiFi mājas lapa ar iespēju pusstundu lietot in-

ternetu bez ierobežojumiem, pirms tam noskatoties 15 sekunžu īsu informatīvo ziņojumu. 
• Lai atjaunotu interneta piekļuvi, lietotājam būs jāatkārto iepriekš minētās darbības.

WilmaLinda @WilmaLinda/ 13. aprīlis
Liels paldies jaukajam un superatsaucīgajam @R_
Centraltirgus gaļas paviljona personālam. Nokārtoja man 
tītaru 5 minūšu laikā! :)

Andris Tauriņš @AndrisTaurins/ 11. aprīlis
Negribas pašiem tīrīt zivis? @R_Centraltirgus daži 
pārdevēji tās notīrīs. Pagaidām tikai 1 € pakalpojums. 

Arays @Maris Arays/ 4. aprīlis
Šonakt 24.00 beigsies gavēnis. Ledusskapis ir uzlādēts 
ar kvalitatīviem žāvējumiem un ar smalku prosciutto no 
@R_Centraltirgus spāņu bodes.

PAR 
MUMS 
RUNĀ

Alise Patmalniece @APatmalniece/ 3. aprīlis
Šodien visu maltītei iegādāju @R_Centraltirgus. 
Nevar pat salīdzināt tomātiņu, gurķīšu un salātlapu 
zemes smaržu ar Rimčik plauktiem.

Andrejs @sicis/ 3. aprīlis
Sen nebija būts @R_Centraltirgus. Apbūra! :) ko tik 
tur nevar dabūt! Dārzeņu paviljonā šodien arī dzīvi 
trusīši un atrakcijas bērniem.

elizabeteanmarija @elizabete1232/ 17. marts
Paldies @R_Centraltirgus par pozitīvo pavasara 
noskaņojumu un pozitīvajiem pārdevējiem! 
Garastāvoklis uzlādēts uz visiem simts! •

Mūsu Twitter kontam @R_Centraltirgus seko jau 2675 lietotāji. 
Pievienojies un uzzini par jaunumiem Rīgas Centrāltirgū arī tu!
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RECEPTE

5 pavasara 
vēstneši 

Centrāltirgus 
sortimentā

Anatolija 
ABRAMOVA 

skatījumāBērzu sula
Viens no pirmajiem pavasara vēstnešiem 

mūsu virtuvē ir bērzu sula, kas ne vien lielis-
ki veldzē slāpes, bet organismam sniedz ne-
aizstājamu vitamīnu devu. Turklāt atšķirībā 
no kļavu sulas, kas pieejama vien pāris ne-
dēļas, bērzu sulu raudzētā veidā var saglabāt 
līdz pat vasarai.

Redīsi, 
īsie gurķi

Vissvaigākās sajūtas sniedz kopā ar krēju-
mu pagatavoti pirmie pavasara redīsi un īsie 
gurķi, kas ir ne vien dabīgs vitamīnu avots, 
bet arī pavasara gardums visai ģimenei.

Jaunās 
sezonas zaļumi

Pēc ziemas garumā baudītiem pašmāju 
marinējumiem un skābējumiem lieliskas 
un veselīgas pārmaiņas ikdienas maltītēm 
sniedz pirmie apkurinātās siltumnīcās izau-
dzētie zaļumi salātu pagatavošanai vai zupas 
porcijas bagātināšanai.

Maijpuķītes
Galu galā starp spilgtākajiem pavasara 

vēstnešiem ir ne vien ēdamlietas, bet arī zie-
di. Visvairāk ar pavasari man asociējas maij-
puķītes, ar kurām katru pavasari iepriecinu 
arī savu kundzi!

Zemenes
Jāatzīst, ka zemenes ar putukrējumu ir 

mans mīļākais deserts, tāpēc ar nepacietību 
gaidu katru pavasari, kad tirgū iesākumā tiek 
piedāvātas Grieķijā un Spānijā audzētās sār-
tās ogas, bet vēlāk – maija sākumā – arī Latvi-
jas siltumnīcās izaudzētās zemenes.

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs

Pankūku uzkoda

Pērc Rīgas Centrāltirgū – gatavo mājās!

Gardu maltīti no Centrāltirgū pieejamiem produktiem piedāvā Rīgas 
Centrāltirgus un Ventspils Tehnikuma jaunie pavāri.

PLĀNAJĀM PANKŪKĀM:
1,5 glāzes kviešu miltu
2 olas
2 glāzes piena
Cukurs un  sāls pēc garšas
Eļļa cepšanai

PILDĪJUMAM:
200 g Holandes siera
4 vārītas olas
2 vārīti burkāni
100 g majonēzes
1 ķiploka daiviņa
Sāls un malti pipari 
pēc garšas
Ķiršu tomāti un zaļumi 
dekorēšanai

Cep plānās pankūkas. Ļauj nedaudz atdzist. 
Visas pildījuma sastāvdaļas sarīvē, sajauc vien-
dabīgu masu, klāj uz pankūkas.

Pankūku sarullē veltnītī un griež 1,5 cm 
biezos gabaliņos, dekorē ar tomāta daiviņu un 
zaļumiem.
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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. Lieldienu zaķis lūkojas, ko gardu pagatavojuši Ventspils tehnikuma jaunie pavāri.
2. Kraukšķīgu redīsu bunte ir skaists un veselīgs pavasara pirkums Centrāltirgū.
3. Centrāltirgus Lieldienu iešūpošanas pasākumā tika krāsotas košas olas.
4. Līdz ar pavasari Centrāltirgus uzplaucis košās ziedu krāsās.
5. Mākslinieks Jānis Anmanis rūpējās par radošām nodarbēm ikvienam Centrāltirgus 
Lieldienu pasākuma apmeklētājam.
6. Reklāmas eksperts Ēriks Stendzenieks uzrunā festivāla ADWARDS 2015 noslēguma 
ceremonijas dalībniekus. Starp citu, Rīgas Centrāltirgus logotipa pamatā ir tieši viņa ideja.
7. Centrāltirgus saulainā pavasara rota – narcišu ziedi.
8. Radošās izcilības festivāla ADWARDS 2015 noslēguma ceremonija Vidzemes tirgus 
vēsturiskajā gaļas paviljonā.
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