
2016. gada 1. janvārī sakņu, zivju, 
piena, gastronomijas un gaļas paviljoni, 
kā arī tirdzniecības nams Spīķeru ielā 2 
būs slēgti. Atklātā teritorija strādās no 
7:00 līdz 17:00. •

24., 25., 26. un 31. decembrī 
par stundu saīsināts darba laiks 
Centrāltirgus atklātajā teritorijā, kā arī 
sakņu, zivju, piena, gastronomijas un 
gaļas paviljonos. Tie atvērti līdz 17:00. •

CENTRĀLTIRGUS 
VĒSTIS

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

Zemnieku tirgus Gaiziņa ielā, Nakts 
puķu tirgus Pūpolu ielā un Zemnieku 
diennakts tirgus Gaiziņa ielā slēgts no 
2015. gada 31. decembra. Tirdzniecība 
atsāksies 2016. gada 2. janvāra vakarā. •

VIENĀ
TEIKUMĀ

DECEMBRIS 2015
#18

           Mierpilnus un silt us  Ziemassvētkus!
Gaišus iespaidus un labus darbus 2016. gadā! 

VIENĀ
TEIKUMĀ

           Mierpilnus un silt us  Ziemassvētkus
Gaišus iespaidus
           Mierpilnus un silt us  Ziemassvētkus
Gaišus iespaidus
           Mierpilnus un silt us  Ziemassvētkus

Rīgas Centrālt irgus

Ziemassvētkus

85. gadadienā sveic lielākos nomniekus 
un ilggadējos darbiniekus 2.lpp.

ieskandināsim 
Centrāltirgū 23. decembrī 

2.lpp.

Att īstības
un tirgus labiekārtošanas projekti 

2016. gadam – mainīs atklātās 
teritorijas segumu, stiprinās 

gastronomijas paviljona metāla 
konstrukcijas, rekonstruēs zivju 

paviljona saldētavas un aukstuma 
sistēmu 3.lpp.

idejas dāvanām, ko 
varat iegādāties Rīgas 

Centrāltirgū 5.lpp.

Silt as, mīļas         un gardas 
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Rīgas Centrāltirgus 85. gadadienā sveic
ilggadējos darbiniekus un lielākos nomniekus

Atzīmējot Rīgas Centrāltirgus pastāvēšanas 85. gadadienu, Rīgas pašvaldī-
bas akciju sabiedrība „Rīgas Centrāltirgus” izteica atzinību darbiniekiem un 
sadarbības partneriem, kuru darbs un ieinteresētība ļauj Rīgas Centrāltirgum 
attīstīties un kļūt arvien konkurētspējīgākam un pievilcīgākam.

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle Tatjana Lukina stāsta: „Ikviena jubileja ir kā atskaites punkts, 
iespēja novērtēt jau sasniegto un vēl darāmo. Tādēļ Centrāltirgus 85 gadu jubilejā vēlējāmies izcelt paš-
aizliedzīgus uzņēmuma darbiniekus, kas ar savu darbu padara tirgu pievilcīgāku, sakoptāku un iedvesmo 
citus. Jubilejas reizē vēlējāmies pateikties sadarbības partneriem – lielākajiem mūsu nekustamo īpašumu un 
tirdzniecības vietu nomniekiem, kuru devums ļauj īstenot lielākos investīciju projektus Rīgas Centrāltirgus 
vēsturiskā mantojuma saglabāšanā un infrastruktūras modernizēšanā, lai ikviens pircējs varētu izbaudīt ne 
vien plašākās produktu izvēles priekšrocības, bet arī iepirkties patīkamā, drošā un estētiskā vidē.”

Atzinības rakstu par personisku 
ieguldījumu, atbildīgu un iedves-
mojošu darbu RPAS „Rīgas Cen-
trāltirgus” izaugsmes sekmēšanā 
saņēma:

SIA „Viaro”, Aivars Varkals
SIA „Mercados”, Igors Ivaņenko
SIA „Glorija Fish”, Jeļena Loce
SIA „Roveks”, Jevgeņijs Šeļeņins
IK „Jūra AK”, Andis Kļava un Aigars Kļava 
SIA „Kaufmann Concepts”, Vladimirs 
Kobzarenko un Romāns Žeglovs
SIA „Pūpolu 7”, Samirs Ahadovs
SIA „Alanta”, Agnis Bumburs un
Liene Bumbure
SIA „Promenex”, Maksims Rjabčikovs
SIA „Veiss U2”, Lilija Urbāne-Anševica un 
Edmonds Urbāns-Anševics
AS „Sentor Farm Aptiekas”, Dmitrijs Juskovecs

Atzinības rakstu saņem Agnis Bumburs un Liene Bumbure, kuru vadītā SIA „Alanta” 
ir ilggadējs vairāku tirdzniecības vietu nomnieks Centrāltirgus zivju paviljonā.

Rīgas Centrāltirgus jubilejas nedēļā ik dienas tirgotāji varēja 
baudīt muzikālu sveicienu un svētku cienastu

SIA „Reverse”, Romalds Kuodis
SIA „Kaija LN”, Nataļja Šatohina
SIA „Tirdzniecības nams Latgales 
priekšpilsēta”, Vilnis Visors
Rīgas pilsētas SIA „Aktīvs”,
Violeta Viguļara
SIA „Jūras paradīze”, Svetlana Ališeva
SIA „Fortūna D”, Ainārs Urstiņš
SIA „Selens”, Inna Plīta
SIA „NAR”, Alla Zeinalova
SIA „Vēlējums”, Marija Meļkina
SIA „Mions noma”, Māris Retermanis
SIA „AVE LAT”, Ligita Kukule
SIA „Danzeme”, Igor Ovchinnikov

Ziemassvētki Centrālt irgū
Trešdien, 23. decembrī

11:00 - 14:00 sakņu paviljonā

*Visas aktivitātes ir bez maksas

2

Ziemassvētki Ziemassvētki 

Iesim rotaļās ar Sniegbaltīti, baudīsim muzikālus 
priekšnesumus un gardu svētku cienastu!

 Glazēsim piparkūkas
 Veidosim puzurus un foto rāmīšus
 Apgleznosim traukus un auduma maisiņus
 Rūķi palīdzēs iesaiņot dāvanas!

Tradicionālais Ziemassvētku 
tirdziņš 22. un 23. decembrī 
Nēģu ielas laukumā

23. decembrī Centrāltirgus 
atvērts līdz 18:00, bet

24. un 25. decembrī līdz 17:00!

Iepriecini sevi
un citus ar paša 

radītām dāvanām!

Novērtē amatnieku
un mājražotāju

veikumu!

Sarūpē gardu
                        svētku mielastu!

Izbaudi svētku noskaņu!

*Visas aktivitātes ir bez maksas

Atzinības rakstu par  veiksmīgu sadarbību un ieguldījumu 
Rīgas pašvaldības akciju  sabiedrības „Rīgas Centrāltirgus” 
attīstības sekmēšanā saņēma:

Normunds Laucis
Jeļena Jevdokimova
Zinaīda Aleksandrova
Iveta Vēbere
Laila Žagare
Tatjana Ivanova
Jeļena Kovaļenko
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los atspoguļota pārtikas produktu audzēšana 
jaunattīstības valstīs. Savukārt zivju paviljonā 
kopš novembra sākuma skatāma mākslinie-
ces So� jas Šuhovas gleznu izstāde „Zivis”. 
Mūsdienu kultūras foruma „Baltā nakts” ie-
tvaros Centrāltirgus sakņu paviljonā norisi-
nājās nebijis notikums – „Kino uz sienas”, ko 
organizēja Rīgas Kino muzejs. Savukārt, svi-
not Valsts valodas dienu, Centrāltirgus sakņu 
paviljonā uz vārdiskām sacīkstēm pulcējās 
jaunie dzejnieki un reperi.

Pirmais brīvdabas kino seanss 
Centrāltirgū

Pilsētas svētku ietvaros Rīgas Centrāl-
tirgus sadarbībā ar „VFS � lms” piedāvāja 
noskatīties Ulda Cekuļa un Stefano Tealdi 
dokumentālo � lmu par Rīgas Centrāltirgu 
vēl pirms gaidāmās televīzijas pirmizrādes, 
turklāt autentiskā tirgus vidē. Filma „Rī-
gas Centrāltirgus” tapusi � lmu cikla „Food 

Markets: In the Belly of the City” otrās se-
zonas ietvaros par pieciem interesantiem un 
unikāliem Eiropas tirgiem – Zagrebā, Frei-
burgā, Tulūzā, Florencē un Rīgā. Filmēšana 
norisinājās visa 2014.  gada garumā, atspo-
guļojot visus četrus gadalaikus. 

Centrāltirgus saimē sagaidīts 
pieaugums

Viņus ieraugot vien, sejās atplaukst smaidi. Jo 
īpaši priecājas bērni – Centrāltirgus saimes jau-
nākie biedri Groziņš un Turziņa, ne vien jokojas 
un iet rotaļās ar bērniem, bet zina stāstīt daudz 
ko interesantu un noderīgu par dažādiem pro-
duktiem, veselīgu ēdienu un dzīvesveidu. Nāc 
ciemos, un varbūt tev izdosies viņus satikt! •

Rosināts domāt par atbildīgu 
pārtikas patēriņu

Martā Rīgas Centrāltirgus kā pārtikas ra-
žotāju un patērētāju tikšanās vieta, kļuva par 
mājvietu kampaņas „Beidz spēlēt pārtikas 

cirku!” atklāšanai. Kampaņas ietvaros bied-
rība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” 
(LAPAS) kopā ar vides organizāciju „homo 
ecos:” un „Latvijas Zemnieku federāciju” 
skaidroja, kāpēc būtiski izvēlēties veselīgu un 
sezonālu vietējo pārtiku, priekšroku dodot 
neapstrādātiem produktiem; samazināt gaļas 
patēriņu uzturā; iegādāties pārtiku tieši no 
zemniekiem, izvēloties ģimenes saimniecī-
bas; neizmest pārtiku atkritumos un atbalstīt 
godīgu tirdzniecību. 

Mājvieta radošām izpausmēm

Pavasarī Rīgas Centrāltirgus sakņu paviljo-
nā varēja apskatīt „National Geographic” ce-
ļojošo fotoizstādi, kurā košos lielformāta attē-

Atbalstīti Latvijas seniori
Jau marta izskaņā Rīgas Centrāltirgus 

bija viens no Senioru Lieldienu labdarības 
tirdziņa atbalstītājiem. Vasaras saulgriežos, 
trīs pirmssvētku dienu laikā, tirdziņš pirmo 
reizi tika uzņemts Rīgas Centrāltirgū. „Liels 
prieks par mūsu senioriem. Tā ir iespēja vi-
ņiem atgriezties aktīvajā dzīvē, parādīt savas 

prasmes, satikties ar citiem cilvēkiem un arī 
nopelnīt. Savukārt tirgus apmeklētāji var ie-
gadāties kvalitatīvas ar mīlestību darinātas 
lietas,” stāsta RPAS „Rīgas Centrāltirgus” 
valdes locekle Tatjana Lukina. Kopumā šajās 
dienās ar saviem darinājumiem tirdziņā pie-
dalījās ap 90 pensionāru un invalīdu.

Tuvojoties gada noslēgumam, par Centrāltirgus attīstības plāniem 2016. gadā uz sarunu 
aicinājām Anatoliju Abramovu, lai noskaidrotu, kas sagaida Eiropas lielākā tirgus plača 
pircējus, tirgotājus un darbiniekus.

ATTĪSTĪBA

Sakiet, lūdzu, kādi jaunumi sagaida Centrāltirgu nākamajā gadā?
Vēlētos uzsvērt, ka 2016. gadā Centrāltirgū sāksies jauns pārmaiņu posms uzņēmuma sakārto-

šanas un modernizēšanas jomā, saglabājot mūsu virsmērķi – atjaunot Eiropas modernākā tirgus 
statusu. 2016. gadā esam ieplānojuši un realizēsim virkni rekonstrukcijas un renovācijas darbu, 
kas skars būtiskus tirgus infrastruktūras sektorus. Notiekošos uzlabošanas darbus visi kopā – pir-
cēji, tirgotāji  un tirgus darbinieki – izjutīsim gan to veikšanas laikā, gan baudot to rezultātus, jo 
iepirkšanās un tirdzniecība tirgū kļūs pievilcīgāka un ērtāka.

Vai variet minēt nozīmīgākos ieplānotos darbus?
Protams. Pirmkārt, līdz ar pavasara atgriešanos aprīlī, uzsāksim realizēt Centrāltirgus atklātās 

teritorijas seguma nomaiņas darbus, aizstājot morāli un fiziski novecojušo asfalta segumu ar mūs-
dienīgu bruģīša klājumu. Tas ļaus gan izlīdzināt esošās bedres un novērst lietusūdens koncentrē-
šanos atsevišķās vietās, gan turpmāk padarīs vieglākus seguma remontdarbus. Atklātās teritorijas 
seguma nomaiņas darbus plānojam veikt sešu mēnešu periodā līdz pat oktobrim un šajā laikā pos-
mā pakāpeniski ieklāsim bruģi no gaļas paviljona Gogoļa laukuma pusē līdz pat jau izbruģētajai 
Prāgas ielas daļai. Turklāt Nēģu ielas laukumā izveidosim īpašu satikšanās punktu tirgus pircējiem 

ar soliņiem un apstādījumiem, tirgus teritorijā beidzot iezīmējot uzskatāmu centru, kas vienlaicīgi 
kalpos arī kā atpūtas zona mūsu pircējiem.

Otrkārt, aprīlī plānojam uzsākt arī gastronomijas paviljona metāla konstrukciju stiprināšanas 
darbus. Jāatgādina, ka tirgus paviljonu metāla konstrukcijas ir vecākas par pašu tirgu un izgata-
votas Vaiņodes lidlauka vajadzībām kara apstākļos vēl 1915. gadā, tāpēc šie darbi ir nepieciešami 
mūsu visu drošībai un paviljona – arhitektūras pieminekļa saglabāšanai. Jābrīdina, ka šo remont-
darbu laikā, kas ilgs līdz diviem mēnešiem, būsim spiesti slēgt gastronomijas paviljonu, kas pēc 
remontdarbiem tiks atklāts jaunā kvalitātē. Turpmākajos gados esam paredzējuši veikt arī pārējo 
paviljonu metāla konstrukciju stiprināšanas darbus.

Treškārt, realizēsim zivju paviljona saldētavu un aukstuma sistēmas rekonstrukciju, kā arī iz-
būvēsim jaunas saldētavas, ko pieprasa mūsu tirgotāji. Šos darbus pircēji pamanīs vismazāk, bet 
tiem būs liela pievienotā vērtība turpmākās zivju tirdzniecības nodrošināšanā, jo modernizētā 
sistēma ietaupīs elektroenerģiju, bet jaunās saldētavas paplašinās tirgotāju iespējas piedāvāt pla-
šāku sortimentu.

Tie ir diezgan apjomīgi darbi…
Mēs dzīvojam aizraujošā laikā, kas mums dāvājis iespēju atjaunot Rīgas Centrāltirgus vēsturis-

ko slavu un to nepieciešams izmantot pilnībā. Esam pelnījuši lepoties ne vien ar Eiropā lielāko, bet 
arī modernāko un līdz ar to arī labāko tirgu visā kontinentā. Lai to sasniegtu, mums vēl daudz dar-
ba priekšā, bet daudz jau esam paveikuši un daudziem darbiem esam noteikuši konkrētus izpildes 
termiņus. Darbus plānojam tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu pircējiem un tirgotājiem, lai 
gan var nākties saskarties ar nelielām neērtībām sakārtota un modernizēta tirgus vārdā. Par savu 
misiju uzskatu strādāt tā, lai Centrāltirgus ar katru gadu kļūtu arvien sakārtotāks un modernāks. •

Tatjana Lukina,
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle

Skaisti notikumi
visa 2015. gada garumā

2016. gadā sāksies vērienīgi 
tirgus labiekārtošanas darbi

Tuvojoties 2015. gada nogalei, aicinājām 
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes 
locekli Tatjanu Lukinu atskatīties uz tiem 
skaistajiem un īpašajiem notikumiem, kas 
2015. gada garumā priecējuši pircējus, 
apmeklētājus un tirgotājus. T.Lukina 
atzīst: „Centrāltirgus ar savu krāsu, skaņu 
un aromātu bezgalīgo daudzveidību 
iedvesmo un iepriecina ik dienas, tomēr 
gada garumā bijuši tādi pasākumi un 
notikumi, kas iepriecina, aizkustina un 
paliek prātā ilgāku laiku.”

 Izgaršosim katru
  dienu un visus
  gadalaikus kopā!

Lai daudz enerģijas un iedvesmas labiem
                    darbiem 2016. gadā!
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Vēl pirms atklāšanas 
Centrāltirgus lielākajā 
paviljonā sarīkota 
iespaidīga bērnu radošo 
darbu izstāde

Sakņu paviljonā skatāma vēstures fotoizstāde

Rīgas jaunā tirgus centrālajā paviljonā no 
1929. gada 26. septembra līdz 1. oktobrim bija 
izvietota neatkarīgās Latvijas skolu desmit gadu 
darbības atceres svētku pedagoģiskā izstāde.

Izstādes atklāšanā piedalījās Valsts prezi-
dents Gustavs Zemgals, Saeimas priekšsēdētājs 
Dr.  Pauls Kalniņš, Ministru prezidents Ed-
munds Ziemelis un visi tā brīža Rīgas pilsētas 
Skolu nodaļas darbinieki.

Nedēļu garajā svētku programmā bija pare-
dzēta ne tikai desmitgadei veltītā Pedagoģiskā 
izstāde, kurā dalību varēja pieteikt ikviena Lat-
vijas izglītības iestāde, bet arī svētku atklāšana 
ar gājienu uz Brāļu kapiem, svētku koncerti un 
kino  izrādes, skolēnu kopkoru koncerti, skolē-
nu paraugdemonstrējumi, vingrošanas svētki, 
vidusskolu audzēkņu vieglatlētikas un sporta 
spēļu sacensības, pedagogu referāti un priekš-
lasījumi.

Plašajā paviljona telpā katrai izglītības iestā-
dei  bija atvēlēta 10 metru siena un 13 metru 
gara niša ar 7 metru garu galdu un iespēju dar-
bus izvietot arī uz galdiem pretī atvēlētajai nišai.

Izstādē bija bērnudārzu, pamatskolu, ģim-
nāziju, franču valodas, angļu valodas, vēstures, 
matemātikas, apkārtnes mācības, dabas zinību, 
ģeoloģijas, ģeogrāfijas, fizikas, glītrakstīšanas, 
stenogrāfijas, zīmēšanas un rasēšanas, rokdar-
bu, IZM skolotāju kursu, Rīgas skolotāju insti-
tūta, Rēzeknes skolotāju institūta, Kooperācijas, 
defektīvo bērnu skolu, arodskolu un Skolu de-
partamenta stendi.

VĒSTURE

Bērnudārzu privātvēsturniece Vineta Jonīte

1929. gads. Gaļas paviljons pilns ar bērnu 
radošajiem darbiem 

Valsts prezidents Gustavs Zemgals, Saeimas 
priekšsēdētājs Dr. Pauls Kalniņš  un Ministru 
prezidents Edmunds Ziemelis izstādes atklāšanā

* Foto no V. Jonītes privātā arhīva

Bērnudārzu nodaļā eksponātus bija izstādī-
jusi tikai daļa no tobrīd esošajiem Rīgas bēr-
nudārziem:
• Rīgas pilsētas 5.  pamatskolas bērnudārzs – 
zīmējumus, skaliņu, rafijas, kastaņu, zīļu, pinu-
mu, dziju un izšuvumu darbus, kā arī aplikā-
cijas darbus no kārbiņām (vilcienu, māju) un 
piezīmju grāmatiņas;
• Rīgas pilsētas 18. pamatskolas bērnudārzs – 
locījuma darbus un darbiņu albumus;
Rīgas pilsētas 23.  pamatskolas bērnudārzs – 
darbus Apvienotajā mācībā (par 18. novembri 
un Jūrmalu), pasaku ilustrācijas albumos un 
bērnu liecības;
• Maskavas ielas Nr. 137 bērnudārzs (pārzine 
Marija Eglīte) – darbus pēc Montessori sistē-
mas;
• Kr. Barona ielas Nr. 117 bērnudārzs (pārzine 
Vera Sturms) – eglīti ar pinumiem, locīšanas un 
vēršanas darbus, rafijas, normāliju un koka dar-
bus no neapstrādāta materiāla;
• Mežaparka patversme – kolektīvu aplikāciju 
un plastilīna darbu „Mežaparks”;
Mīlgrāvja bērnudārzs (pārzine Marta Rinka) - 
palielinātos un mazos Fr. Frēbeļa klučus, vērša-
nas materiālus (zīles);
• Mārtiņa ielas Nr. 7 bērnudārzs (pārzine Ma-
tilde Raudiņš) – izšuvumus, māla veidojumus, 
atsevišķus kolektīvos šķēru griezuma darbus;
• Bolderājas bērnudārzs (pārzine Elga Zēvele) 
– normāliju kolektīvos darbus;

• Čiekurkalna bērnudārzs (pārzine Marija Frī-
denbergs) – kolektīvos darbus  („Rūķu valsts ”, 
jaunsaimniecība „Čiekuriņi”, istabas iekārta);
• Daugavgrīvas ielas Nr.  22/26 bērnudārzs 
(pārzine Marta Ābols) – fotogrāfijas par bērnu-
dārzu;
• Valsts Parauga pamatskolas Rīgā bērnudārzs 
– fotogrāfijas, veidojumus smilšu kastē, šķēru 
griezumus, zīmējumus „Zelta zirgs”, „Raiņa 
bēres”, „Bekotāji”, „Vasara”), bērnudārza ēdien-
kartes; 
• N.  Draudziņas bērnudārzs un bērnudārz-
nieču kursi – kursu audzēkņu darbus pīšanā 
(Fr. Frēbeļa sistēmā), bakstīšanā, grāmatu iesie-
šanā un rafijas darbos. •

Atzīmējot Rīgas Centrāltirgus 85. gadadienu, piedāvājam rīdziniekiem un pilsētas viesiem ieskatīties vēsturiskos 
kadros no Centrāltirgus būvniecības un darbības pirmsākumiem.

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle Tatjana Lukina stāsta: „Centrāltirgus dzimšanu un arī pastāvēšanu 
cauri gadu desmitiem noteikusi cilvēku vajadzība pēc šādas plašas un krāsainas satikšanās vietas. 85. jubilejas gai-
dās esam daudz interesējušies par Centrāltirgus bagāto vēsturi, un ar šo fotogrāfiju izstādi vēlamies sniegt nelielu 
ieskatu vēstures līkločos arī mūsu tirgotājiem un apmeklētājiem.”

Fotoizstāde ļauj atgriezties pat 90 gadus senā pagātnē, kad Vaiņodē (Kurzemē) tika demontēti vācu armijas 
kuģu – cepelīnu – angāri, kuru dzelzs konstrukcijas vēlāk tika izmantotas tirgus paviljonu jumtu izbūvē. Tāpat būs 
iespēja redzēt Centrāltirgus paviljonus dažādos būvniecības etapos, tādējādi gūstot priekšstatu arī par apmeklētāju 
skatieniem ikdienā slēptajām tirgus pagrabtelpām un vēstures uzslāņojumiem, ko tirgus piedzīvojis kopš svinīgās 
atklāšanas 1930. gada 2. novembrī.

Fotoizstāde veidota sadarbībā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju. Tajā būs apskatāmi piecpadsmit pārsva-
rā nezināmu autoru radīti fotouzņēmumi. Izstāde sakņu paviljonā būs aplūkojama līdz decembra beigām. Izstāde 
pieejama ikvienam interesentam bez maksas.

Iepazīstiet Rīgas Centrāltirgus vēsturi un novērtējiet pārmaiņas, ko šajās desmitgadēs pieredzējis Centrāltirgus 
un tā apkārtne! •
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CENTRĀLTIRGŪ
Dāvanu idejas

Ziemas saulgriežu gaidīšanas laikā var vairāk pakavēties atmiņās par skaistajiem 
un priecīgajiem, visa gada garumā. Bez šaubām tas ir arī laiks, kad parūpēties par 

saviem mīļajiem un pateikties viņiem par kopīgi piedzīvoto, par sniegto atbalstu un 
dalīšanos priekā. Kā ik gadu sniedzam dažas idejas mīļām, gardām un noderīgām 
dāvanām, ko varat sarūpēt Rīgas Centrāltirgū. Vēl vairāk ideju un ieteikumu, kur 

katru lietu atrast, meklējiet mūsu mājas lapā www.centraltirgus.lv
veģetāriešiem

dabas bagātību cienītājiem

vietējo labumu cienītājiem

pašiem mazākajiem

prasmīgai saimniecei

bioloģiskā uztura piekritējiem

sadarbības partnerim

viņam un viņaidabas draugam
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šu. Ļoti daudzi nosaukumi vienkārši atspoguļo 
kādu detaļu no konkrētā alus. Ar „Mežu” viss ir 
skaidrs, tā sastāvā ir kadiķogas. Vienu no mūsu 
vecākajām receptēm sauc „Akmeņrags”. Ak-
meņrags ir vieta Latvijas rietumu piekrastē, kur 
es pavadu diezgan daudz laika. Pirmkārt, tur aug 
virši un mārsils, kas ir „Akmeņraga” sastāvā. Un 
otrkārt, tā ir sajūta. Akmeņrags kā vieta nav klie-
dzoša. Tā ir salīdzinoši rāma, bet dziļi skaista un 
arī šis alus nav kliedzošs, bet viņam piemīt tāda 
ilga un dziļa pēcgarša. Par ogu aliem mēs zinā-
jām, ka tie būs vairāki – viens ar aronijām, viens 
ar avenēm, viens – ķiršiem. Skaidrs, ka ogu alu 
galvenā mērķauditorija būs skuķi. Tad vajadzēja 
vienu vārdu, kas visu šo grupu apvienos, tad kā-
pēc, lai viņas nebūtu raganas?

Kādēļ pirmais Labieša atzars veidots tieši 
Centrāltirgū?

Ja tu esi cilvēks, kurš ciena savu vēderu, tu agri 
vai vēlu attopies Centrāltirgū. Tā arī nolēmām – 
ja jau te nāk gardēži, agri vai vēlu viņi nonāks pie 
mums. Mēs uz šo stendu skatāmies kā uz reklā-
mas pasākumu, lai uzrunātu plašāku auditoriju. 

Centrāltirgum ir nereālākais potenciāls. Šobrīd Centrāltirgū ir divas lielas pircēju grupas – ap 
80% pircēju šurp nāk vienkārši pēc saraksta pirkt produktus. Turklāt meklē iespēju iegādāties lētāk. 
Un pret pircēju ar pirkumu sarakstu rokās praktiski jebkurš pasaules mārketings ir bezspēcīgs. Es, 
piemēram, uz tirgu nāku, jo šeit var iegādāties kvalitatīvākus produktus, turklāt ir plašāka izvēle.

Atlikušie  20% uz šejieni nāk kā uz piedzīvojumu, bez konkrēta mērķa – apskata piedāvājumu, 
šo to iegādājas, nemeklē lētāko preci. Šie 20% ir tie, uz ko tēmē Labietis. Es domāju, tas ir Centrāl-
tirgus attīstības virziens – paplašināt šo otro grupu. Un mēs ar Labieti šeit ienācām ar domu, kad 
Centrāltirgus būs uzplaucis, mēs šeit jau būsim iezemieši.

Līdz šim esat atsaucīgi iesaistījušies Centrāltirgus organizētajos kultūras un iesaistes pasāku-
mos sakņu paviljonā. Vai, tavuprāt, tirgus ir īstā vieta šādu pasākumu rīkošanai?

Tirgus ir kultūras pasākums pats par sevi. Tirgus ir kultūra. Šī ir bijusi centrālā vieta Rīgā teju 
simts gadus, šeit ik dienas norisinās ikdienas kultūra. Runājot par īpašiem pasākumiem, protams, 
ka tas ir veids, kā tirgum piesaistīt jaunu auditoriju – pamainīt manis iepriekš minēto proporciju, 
lai vairāk ir to, kas šurp nāk pēc piedzīvojuma un kvalitātes.

Gan jūsu stends Centrāltirgū, gan darītava Briāna ielā izceļas ar pārdomātu un pievilcīgu 
dizainu. Vai tos veidojat pašu spēkiem, vai piesaistāt dizainerus?

Rezultāts ir kopdarbs. Dizainu autors un īstenotājs ir mans labs draugs Aigars Sprudzāns. Viņš 
daudz strādā ar koku. Centrāltirgus stendam mums izdevās piesaistīt arī labus metālmeistarus ar 
radošu un vienlaikus pietiekami tehnisku domāšanu. Labieša struktūrā dziļi ievīta � lozo� ja  būt 
caurspīdīgiem un neko neslēpt. Tas atspoguļojas arī dizainā. Darītavā mums ir stikla siena, aiz 
kuras redzama darītavas sirds – vārtelpa. Tāpat etiķetēs norādām visas sastāvdaļas, norādām tādas 
nianses, kā rūgtums, blīvums un krāsa, kas salīdzinājumā ar citiem ražotājiem ir neticami liels 
informācijas daudzums. Arī Centrāltirgus stendā lete ir caurspīdīga, no stikla. Otrs stūrakmens ir 
senlatviešu motīvs. Un treškārt, (tas gan, iespējams, ir Aigaram personīgi raksturīgs) lietas ir sma-
gas. Izmantots daudz metāla, ozola masīvkoka virsmas.

Kā tu raksturotu Labieša piedāvājumu?
Vairums brūžu ir saauguši kopā ar vienu līdz divām garšām. Pietiek pateikt nosaukumu un prātā 

jau nāk konkrēta garša. Bet ar Labieti tā nav, nav tādas Labieša garšas. Pie mums cilvēki nāk pēc 
dažādības. Ja skaitām visas receptes, ko esam kaut vienu reizi uzvārījuši, tad skaits tuvojas četrdes-
mit. Un protams pašas receptes – mēs piedāvājam pirmskristietības laikmeta alu, turklāt vietējās 
receptes jeb alu, kādu gatavoja Latvijā pirms šeit ienāca friči.

Cenšamies, lai vienmēr piedāvājumā būtu kāds apiņotais alus, viens tāds, ko saprot pat opaps, tad 
kaut kas ar zālēm, kaut kas gaišāks, kaut kas tumšāks. Jāizveido kaut kāda siena, kas atspoguļo to, ko 
mēs gribam pateikt. •

Kā radās ideja par Labieti? 
„Labietis” pamatā esam mēs divi – es un Edgars Melnis. Līdz Labietim gan bijām pazīstami tikai 

attāli, bet esam labi sastrādājušies. Starp citu, savu pirmo alu es uzvārīju pēc receptes, ko internetā 
bija publicējis Edgars. Kamēr Edgars brūvēšanu uztvēra kā hobiju, es kopš sākta gala zināju, ka 
gribēšu apkopot konkrētu recepšu klāstu un taisīt darītavu. Un ļoti mērķtiecīgi uz to gāju.

Pašu pirmo brūvējumu nācās izliet, jo pārāk brīvi improvizēju ar recepti. Pirmo dzeramo alu es 
uzvārīju 2010. gada Ziemassvētkos. 2012. gadā es uzvarēju mājbrūvētāju sacensībās, un nolēmu, ka 
ir jāveido brūzis. Apsvērums bija vienkāršs – ja jau es esmu labākais no Latvijas mājbrūvētājiem, 
tad kurš cits, ja ne es. Kad mēs sākām kopā veidot Labieti, Edgaram bija kādas trīs gatavas receptes, 
man bija kādas piecpadsmit. Darītavu atvērām 2014. gada augustā.

Pirmo recepti atradi internetā, kā nonāci pie pārējām?
No brīža, kad tu vāri alu, līdz tam, kad to reāli var pagaršot, paiet mēnesis un reizēm vēl vairāk. 

Tādēļ es visu rūpīgi pierakstīju, lai pēc tam varētu izķert kļūdas. Protams, paralēli meklēju informā-
ciju internetā. Un pie trešā brūvējuma man ir pierakstīts – jānopērk grāmata „Sacred and Herbal 
Healing Beers: � e Secrets of Ancient Fermentation” (no angļu val. – Svētie un dziednieciskie zāļu 
ali: Senie raudzēšanas noslēpumi). Tajā es ar ieplestām acīm skatījos – apiņu alus ir tikai viens no 
1000 aliem, ko visās pasaules malās ir taisījuši. Un tad sāku gramstīties. Sākumā izmēģinot kādu 
zāli, nezini, cik daudz likt klāt, cik daudz garšas un aromāta izies cauri. Tad, kad ir atrasts dozējums, 
sāc domāt, ar ko viņu sapārot. Un principā ir jāpāro ar kādu apini, jo apiņu garša gadsimtu garumā 
ir iesakņojusies kā alus garša, tādēļ kaut vai fonā, kaut dziļumā tai nedaudz ir jābūt.

Kādēļ receptēs izmantojat dažādas zāles, vai to ārstniecisko īpašību dēļ?
Pamatā gan apiņus, gan citas zāles alum pievieno to aromāta un rūgtuma dēļ, lai izlīdzsvarotu 

saldo garšu. Rūgšanas procesā, izdaloties ogļskābajai gāzei, daļa aromāta un garšas tiek „izspļauta”, 
tādēļ vajadzīga ļoti spēcīga zāle. Latvijā nemaz tik daudz tādas zāles neaug – mētras, pelašķi, vēr-
mele, raudene, vīgrieze. Ir divi momenti, kad brūvēšanas procesā var pievienot garšaugus. Pirm-
kārt, misas vārīšanas laikā. Tad iegūst rūgtvielas un tās vielas, kas šķīst ūdenī. Kad misa ir norūgusi, 
zāles pievieno otro reizi, lai dabūtu no tām laukā visas pārējās īpašības. Iegūst arī vairāk aromāta, 
jo vairs neizdalās ogļskābā gāze.

Sākāt jūs divatā, cik daudz esat auguši kopš darītavas atvēršanas?
Pirmo pusgadu mēs paši stāvējām pie katliem, šobrīd esam 10 cilvēku komanda. Savas darbnīcas 

telpas Briāna ielā pāraugām pagājušogad vasarā. Ziemā nojaucām vienas kāpnes un papildus izbrī-
vējām deviņus kvadrātmetrus, iebūvējām otro stāvu raudzētavā. Vienvārdsakot, izspiedām maksi-
mumu. Mūsu raudzētava ir tikai 16 kvadrātmetrus plaša, un ražošanas apjomi ierobežoti. Tāpēc 
šovasar mēs bijām spiesti koriģēt pieprasījumu ar cenu.

Kā radās uzņēmuma un zīmola nosaukumi 
SIA „Zlaukts” un „Labietis”?

Patiesībā, mēs arī uzņēmumu gribējām saukt 
par Labieti, taču šāds nosaukums jau bija reģis-
trēts. Tādēļ nolēmām uzņēmuma nosaukumā 
izmantot kādu detaļu no alus darīšanas proce-
sa. Zlaukts ir trauks, kurā no graudu putras tiek 
atdalīta misa, jeb šķidrums pirms raudzēšanas. 
Ar Labieti bija vienkāršāk. Tā kā es taisīju alus 
ar dažādām zālēm, kas ir pirmskristietības laik-
meta tradīcija, turklāt, kā savu unikālo piedā-
vājumu izvirzījām vēsturiskās vietējās receptes, 
to gribējām atspoguļot arī nosaukumā. Vārdu, 
kas apzīmē šo laikmetu un turklāt labi izklau-
sās nav tik daudz. Pērkons, Laima, Māra, Ūsiņš, 
Kurbads, Lāčplēsis? Dievību vārdus negribējām 
likt, Lāčplēsis un Kurbads jau bija aizņemti – at-
lika Labietis. Pietiekami labskanīgs, bez garum-
zīmēm, turklāt jautri klausīties, kā to izrunā 
ārzemnieki.

Arī receptēm ir intriģējoši nosaukumi. Kā 
pie tiem nonākat?

Katrs alus sākas ar kādu sajūtu, ar kādu gar-

Pagājis gads kopš Centrāltirgus sakņu paviljonā iemājojis pirmais alus darbnīcas 
„Labietis” atzars. Par darītavas izveidošanas ideju, izaugsmi pirmajos darbības 

gados un piedāvājumu jautājām vienam no darbnīcas radītājiem un SIA „Zlaukts” 
līdzīpašniekiem Reinim Pļaviņam.

Daudzveidīgs un
ar raksturu – LABIETIS

Ja starp 35 garšām tu nevari atrast savējo, varbūt tu
vienkārši vēlies tēju?

TUVPLĀNI

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME
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Sakņu paviljonā līdzās pārejai uz zivju pavil-
jonu ir spāņu preču veikals – gaļas, desas, sieri, 
olīvas, eļļas, etiķi, vīni un citi augstas kvalitātes 
produkti no saulainās Spānijas. „Strādāju Rī-
gas Centrāltirgū jau piekto gadu – mūsu grū-
tajos laikos tas ir daudz! Lepojos, ka esmu tieši 

RECEPTE

NEPIECIEŠAMS
2 olu baltumi
300 g pūdercukura
2 tējkarotes citrona sulas

PAGATAVOŠANA
Ņem atdzesētas olas. Rūpīgi atdala olu baltumus no dzeltenu-

miem. Saputo olu baltumus stingrās putās. Pievieno aptuveni pusi 
no pūdercukura daudzuma. Puto līdz viendabīgai konsistencei. 
Tad pievieno atlikušo cukuru un atkārtoti puto līdz iegūta vien-
dabīga, bieza medus konsistence. Masā iekuļ citrona sulu.

Glazūru pilda pārtikas tūtiņā vai glazēšanas piltuvē un klāj uz 
ceptām, atdzisušām piparkūkām. Glazūrai ļauj sacietēt istabas 
temperatūrā.

Krāsainas un gardas piparkūkas

šeit, jo Centrāltirgus – tā ir vēsturiska vieta, 
vieta paša Rīgas sirdī, kur vienmēr – jebkurā 
gadalaikā, jebkurā dienā ir daudz apmeklētāju. 
Pa šo laiku mūsu spāņu veikaliņam izveidojies 
arī savs pircēju loks. Nesen atvērām arī otru 
spāņu „stūrīti” Centrāltirgū – gaļas paviljonā”, 
stāsta spāņu veikala īpašnieks, spāņu izcelsmes 
kubietis Osmany Caceres Bello (viņa māte nāk 
no Spānijas, bet tēvs – no Kubas).

Spāņu veikals Centrāltirgū piedāvā vairāk 
kā 100 dažādu produktu. „Visām gaumēm!” – 
turpina Osmany. „Protams, tradicionālais spā-

ņu Hamons (vītināta cūkas pakaļkāja) – ārpus 
konkurences! Cilvēki pērk hamonu ļoti aktīvi, 
jo tas ir garšīgs un veselīgs, tā kā praktiski ne-
satur holesterīnu. Hamons ir ibēriešu virtuves 
pamats. Cūkas kāja tiek sālīta, žāvēta un vītinā-
ta stingri noteiktos apstākļos, kā rezultātā tiek 
iegūta viena no pasaulē iecienītākajām un po-
pulārākajām gaļas delikatesēm. Ir dažādu šķir-
ņu hamons – atkarībā no cūkas gaļas kvalitātes 
un pat no tā, ar ko cūka tikusi barota. Protams, 
hamona cena arī svārstās un mēs piedāvājam 
hamonu gan vidusslāņa pircējam, gan arī pir-
cējam ar relatīvi zemu pirktspēju. 

Plašā sortimentā ir arī olīvas, pirmā spiedu-
ma olīveļļa, cietais un puscietais siers... Pircēji 
labprāt nogaršo arī brīnišķīgo spāņu kafiju. 

Mēs sadarbojamies ar ģimenes pārtikas 
uzņēmumiem gandrīz no visiem Spānijas re-
ģioniem. Šie uzņēmumi garantē kvalitāti un 
pieņemamu cenu.”  

  Īpašs stāsts – spāņu vīni. „Atšķirībā no 
pārējām Eiropas valstīm, Spānijai ir raksturī-
ga liela klimatiskā daudzveidība, ko ietekmē 
Vidusjūra, kalnu apvidi un Atlantijas okeāns. 
Līdz ar to katrā reģionā ir savs vīns un mēs 
savā veikalā cenšamies piedāvāt gan baltvīnus, 
gan sarkanvīnus no visiem reģioniem. Pārsva-
rā, protams, tie ir sausie vīni, kuriem Latvijā ir 
liela piekrišana,” stāsta stenda īpašnieks.

 Osmany Caceres Bello plānos ir labiekār-
tot otro veikaliņu gaļas paviljonā. „Uzskatu, 
ka abiem spāņu veikaliem jābūt ārēji līdzī-
giem. Tas veicina atpazīstamību,” nobeigu-
mā teica Osmany. Lai veicas! Gaidām ciemos 
spāņu veikalā! •

„¡Bienvenido!” (Laipni 
lūdzam!) – tā spāņi sagaida 

savus ciemiņus.

Spāņu akcenti 
Rīgas Centrāltirgū

Padomi
• Atkarībā no izmantoto olu izmēra, nepieciešamais cukura daudzums var variēt. Ja masa 

ir pārāk šķidra un glazējot izplūst, var pievienot vēl nedaudz pūdercukura. Ja pārāk stingra – 
nedaudz pievienot ūdeni vai citrona sulu.

• Dažādas krāsas var iegūt gan ar pārtikas krāsvielām, gan dabas produktiem. Mēs izvēlējā-
mies ddabisko ceļu – rozā glazūra iegūta ar dzērveņu sulu, bet dzeltenā ar kurkumu. Lai iegūtu 
zaļu glazūru, var izmantot spinātu sulu vai sasmalcinātas piparmētras, oranžai krāsai – burkā-
nu sulu. Noteikti var iegūt arī citas krāsu nianses no dažādām ogām, turklāt tādējādi var variēt 
arī ar glazūras garšu.

• Ja vēlaties piparkūku noklāt ar glazūru pilnībā, sākumā ar glazūru apvelciet kontūru un 
ļaujiet sacietēt apmēram 5 minūtes. Sagatavojiet šķidrāku glazūru, pievienojot nedaudz ūdens. 
To uzklājiet piparkūkas centrā, un ar koka irbulīša palīdzību virziet līdz kontūrai.

• Skaistu krāsu rakstu var iegūt, izmantojot 2 krāsu glazūru. Apvelciet kontūru, ļaujiet no-
žūt. Tad klājiet pamīšus līnijās dažādu krāsu glazūru. Nobeigumā ņemiet koka irbulīti un vel-
ciet līnijas perpendikulāri glazūras klāšanas virzienam.

• Ja glazūrai pūdercukuru smalciniet kafijas dzirnaviņās, dariet to rūpīgi. Rupjākie graudiņi 
būs īpaši redzami vietās, kur izmantota šķidrākā (ar ūdeni atšķaidītā) glazūra. 
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www.centraltirgus.lv

67358173  /  tirgus@rct.lv
twitter @R_Centraltirgus
Par reklāmas materiālu publicēšanu interesēties 
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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. Par īpaši sirsnīgu brīdi kļuva divu Rīgas bērnudārzu bērnu ierašanās, atvedot mēneša 
garumā kopīgi vāktās monētas.
2. 6. novembra vakarā visa mēneša garumā krātās monētas pa vienai vien bira īpašā krāsnī, 
kur tās vairāku stundu garumā tika kausētas 1250 grādu karstumā, līdz pārtapa viendabīgā 
metāla sakausējumā.
3. Un beidzot ilgi gaidītais brīdis bija klāt. Rīgas Centrāltirgus jubilejas nedēļas izskaņā,
6. novembrī interesentu ielenkumā rīdzinieku un pilsētas viesu sarūpētās monētas bija 
izkausētas un tika ielietas jubilejas dāldera veidnē.
4. Monētas māksliniecisko veidolu radīja māksliniece, datorgra� ķe Ilze Cihovska, savukārt 
veidni – tēlnieks, Latvijas mākslas akadēmijas pasniedzējs Kārlis Alainis, kas arī rūpējās par 
kvalitatīvu rezultātu monētu kausēšanas laikā.
5. Kā solīts, pirmie Rīgas Centrāltirgus jubilejas dālderi aplūkot un aptaustīt varēja Rīgas 
49. un 209. pirmsskolas izglītības iestāžu bērni un pedagogi, kas sarūpēja aptuveni pusi no 
dālderī iekausētajām monētām.

TIRGUS STĀSTI

5.

4.3.

1.

2.

Rīgas Centrāltirgus pateicas ikvienam, kas iesaistījās Rīgas Centrāltirgus dibināšanas 
85. gadadienas svinību centrālajā notikumā – Rīgas Centrāltirgus jubilejas dāldera tapšanā. 
Mūs patiesi iepriecināja un pārsteidza jūsu atsaucība, un sirsnīgie stāsti, ko uzklausījām par 
jubilejas dālderim atnestajām monētām.

Starp daudzajām monētām bija vairākas  Latvijas pirmās brīvvalsts laika latu monē-
tas, kas kaltas pat Rīgas Centrāltirgus celšanas laikā – 1924. un 1926. gadā. Starp monētām 
atradām arī četrus gredzenus, kas nu iekausēti lielajā dālderī. Ģeogrā� skā ziņā Centrāltir-
gus jubilejas dālderī apvienotas monētas ne vien no Latvijas un Eiropas, bet arī tālākām 
zemēm, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm, Indijas, Meksikas un Āfrikas. •

   Rīgas Centrāltirgus
        85 gadu jubilejas 
  dālderis ir tapis!


