
Centrāltirgus vērienīgu 
rekonstrukcijas darbu gaidās
Sarunu ar Anatoliju Abramovu par šogad Rīgas Centrāltirgū 
gaidāmajiem rekonstrukcijas darbiem un to ietekmi uz 
tirgošanos un iepirkšanos lasiet 3. lpp.

Par gaidītākajiem pašmāju 
dārzeņiem pavasarī Centrāltirgus 
apmeklētāju aptaujā vairums atzīst 
tomātus(54%), gurķus (26%) un lapu 
salātus (13%). •

88% mūsu mājaslapas llietotāju 
atbalsta kultūras un iesaistes 
pasākumu rīkošanu Rīgas Centrāltirgū. 
Gādāsim par kvalitatīvu un saistošu 
piedāvājumu arī šogad! •

CENTRĀLTIRGUS 
VĒSTIS

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

Vairāk kā puse Centrāltirgus pircēju 
atzīst, ka produktus izvēlas galvenokārt, 
vadoties pēc to kvalitātes, bet ceturtā 
daļa visupirms izvērtē cenu. •

VIENĀ
TEIKUMĀ
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Centrāltirgū 
plaukst 

pavasaris!
Kādas ir ziedu cenas, 

sākoties jaunajai ziedu 
tirdzniecības sezonai, 

uzzini 4. lpp.

Jaunā tirdzniecības sezona jaunā veidolā! 
Aktīvās tirdzniecības sezonas sākumā Rīgas Centrāltirgus atklātajā teritorijā uzstādīti 

jauni, vizuāli pievilcīgi un funkcionāli saulessargi, kas izgatavoti no sevišķi izturīga, 
mitrumnoturīga un saules starus aizturoša materiāla. Kā pirmie jauno saulessargu sniegto 

patvērumu no saules un nokrišņiem jau marta sākumā varēja izbaudīt ziedu tirgotāji. 
Pakāpeniski tiks nomainīti arī pārējie atklātajā teritorijā uzstādītie saules sargi.

Lai nodrošinātu tirgotājiem patīkamus un ērtus darba apstākļus un veidotu pircējiem 
pievilcīgu un estētisku vidi, Centrāltirgus kopumā iegādājies 250 saulessargu pārklājumus, 

investējot EUR 16 851,60 (bez PVN). •

Rīgas 
Centrāltirgus 

novēl saulainas 
Lieldienas!
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mūsu mazos un lielos pircējus gan par faktiem, kas saistīti ar pašu tirgu, gan arī veselīgu dzīves-
veidu un uzturu, – tā priekšnoteikumu. 

Šogad esam nolēmuši attīstīt šo jomu un sagatavot informatīvos materiālus, kuros atspo-
guļosim veselīga uztura pamatprincipus – vēlamās produktu grupas un to proporcijas mūsu 
ēdienkartē. Radošā un interesantā veidā skaidrosim, kādēļ svarīgi izvēlēties dažādu krāsu aug-
ļus un dārzeņus. Mums ir prieks par katru, kurš nāk iepirkties Centrāltirgū, bet tajā pat laikā 
vēlamies būt arī noderīgi mūsu pircējiem. Bez tam, nodrošināt veselīgu uzturu ir svarīgi jau 
no bērnības, jo, kļūstot par noturīgu pieradumu, veselīgs dzīvesveids neliksies apgrūtinošs arī 
turpmākajā dzīvē.

Vēlos arī atgādināt, ka mūsu pasākumos turpināsim aizsākto tradīciju rīkot radošās darbnī-
cas bērniem, kuru ietvaros piedāvājam apgūt dažādas prasmes, kas sakņojas mūsu senču tradī-
cijās un var palīdzēt arī ikdienas solī. Ne velti pamanāmu daļu no mūsu tirgotājiem veido ļaudis 
ar šādām prasmēm. Tie ir amatnieki, kuri no dabas materiāliem izgatavo dažādas saimniecībā 
un dekorēšanā noderīgas lietas sava prieka pēc, un ar to arī pelna naudu ģimenes iztikai.

Kādus nozīmīgākos publiskos pasākumus šogad variet minēt?

Šogad esam iecerējuši patie-
šām jautru un atraktīvu Bērnu 
dienu ar sportiskām aktivitātēm 
tirgus jaunākajiem pircējiem, 
ielīgošanu ar tautas folkloras 
tradīcijām un pirmsjāņu garu, 
ko uzburs ne vien pieaicinātie 
mākslinieki, bet arī Līgo svētku 
ugunskurs un Jāņu zāļu tirgotā-
ji visā tirgus atklātajā teritorijā. 
Augustā kopsolī ar pilsētu svinē-
sim Rīgas dzimšanas dienu, bet 
rudenī, svinot ražas svētkus, kas 
sakrīt ar Centrāltirgus dibināša-
nas gadadienu, svētīsim Mārti-
ņus. Gadu noslēgsim ar sirsnī-
gajiem, skanīgajiem un, cerams, 
sniegotiem Ziemassvētkiem. •

RĪGAS CENTRĀLTIRGUS – bērniem draudzīga vieta
Mūsdienās arvien lielāku vērību pievēršam videi, kādā dzīvojam, un tas skar ne 
vien mūsu privāto dzīves telpu, bet arī publisko, tostarp iepirkšanās vidi. Ikviens 
vēlamies, lai tā būtu vizuāli pievilcīga, ergonomiska un ērta izmantošanai kopā 
ar bērniem. Ņemot vērā minēto, uz sarunu aicinājām AS „Rīgas Centrāltirgus” 
ilggadēju valdes locekli Tatjanu Lukinu, lai noskaidrotu, kā Centrāltirgus pieņēmis 
jaunā gadsimta izaicinājumus.

KONKURSS

Sakiet, lūdzu, kāda ir Centrāltirgus atbilde sabiedrībā arvien pieaugošajam pieprasīju-
mam, lai publiskās vietas kļūtu draudzīgas ģimenēm ar bērniem?

Kā robežšķirtni, kad Centrāltirgus mainīja savu filozofiju un kā kontinenta lielākais tirgus 
nolēma atgūt arī Eiropas modernākā tirgus statusu, varu minēt 2010. gadu. Turklāt šis statuss 
viennozīmīgi nav meklējams tikai un vienīgi modernā infrastruktūrā, tas saistāms arī ar mūs-
dienīgi tirgus vidi, kas pievilcīga kā pieaugušajiem, tā arī jaunajai paaudzei. Manis minētais 
gads ir arī laiks, kad aktīvi sākām organizēt tirgū dažādus publiskus pasākumus, tajos iesaistot 
kā lielus, tā arī mazus tirgus apmeklētājus. Jau par tradīciju Centrāltirgū kļuvuši gadskārtu ie-
ražu svētki, dažādu televīzijas izklaidējošu un izzinošu raidījumu filmēšana, koncertu un citu 
kultūras pasākumu organizēšana. Aizvadītajos gados esam ieviesuši arī svētkus, kuru mērķau-
ditorija ir tieši bērni. Tās ir Bērnu dienas svinības un pasākumi, kas veltīti jaunā mācību gada 
sākumam. Šīs tradīcijas kopsim arī šogad.

Vai šogad ir paredzēti kādi jaunumi šajā jomā?

Iepriekš notikušajos pasākumos esam ievērojuši, ka bērni mūsu pasākumos ir ļoti iemīļojuši 
Centrāltirgus talismanus – Turziņu un Groziņu, kuri spēles formā gan izklaidē, gan arī izglīto 

Groziņš un Turziņa satikās un sadraudzējās Rīgas Centrāltirgū. Kopš 
tā laika viņi sadraudzējušies arī ar mazajiem pircējiem, kas apmeklē 
jautros un radošos pasākumus Centrāltirgū.
Fotogrāfs iemūžinājis vienu no draugu sarunām. Izskatās, ka Groziņam 
un Turziņai atkal ir kas jautrs padomā. 

Kā jums šķiet, par ko viņi sačukstas?
Konkursā var piedalīties 1. līdz 5. klašu skolēni. Trīs oriģinālākos, 
asprātīgākos un jaukākos parakstus publicēsim Centrāltirgus Vēstīs, un 
šo parakstu autori saņems balvas no Rīgas Centrāltirgus. 
Uzvarētājus aicināsim arī uz Bērnu tiesību aizsardzības dienas 
pasākumu jūnija sākumā, lai īpašā foto sesijā kopā ar Groziņu un 
Turziņu iemūžinātu košus un priecīgus mirkļus Rīgas Centrāltirgū.

Vēstulē norādi savu vārdu un uzvārdu, vecumu, kā arī mammas vai 
tēta telefona numuru, lai uzvaras gadījumā varam ar Tevi sazināties. 
Vēstulēm pievieno norādi „Foto parakstu konkursam”. 
Adrese vēstulēm: AS „Rīgas Centrāltirgus”, Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050 
Elektroniskiem sūtījumiem: tirgus@rct.lv.

FOTO parakstu konkurss bērniem Jūsu versiju par Groziņa un Turziņas sarunu gaidīsim pa pastu vai uz e-pastu līdz 1. aprīlim (pasta zīmogs).

AS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle Tatjana Lukina
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ATTĪSTĪBA

Ar kādiem finanšu rādītājiem AS „Rīgas 
Centrāltirgus” noslēdza pagājušo gadu un 
vai esat ar tiem apmierināti?

AS „Rīgas Centrāltirgus” ieņēmumi 2015. 
gadā bija 6 866 258 eiro, kas ir vairāk, nekā bi-
jām plānojuši, apstiprinot 2015. gada budžetu. 
Šoreiz jāsaka paldies mātei dabai, kas mūs lu-
tināja gada izskaņā, līdz ar ko no atklātās teri-
torijas varējām gūt vairāk ieņēmumu, nekā bi-
jām prognozējuši pērnā gada sākumā. Varam 
droši sacīt, ka ar sasniegto esam apmierināti.

Ņemot vērā šo pozitīvo noti, vēlētos uz-
zināt, kādus jaunus attīstības un investīciju 
projektus Centrāltirgus iecerējis šogad?

Aizvadītos trīs gadus AS „Rīgas Centrāltir-
gus” ir mērķtiecīgi uzkrājusi līdzekļus, kā arī 
optimizējusi uzņēmuma apsaimniekošanas 
sistēmu, lai realizētu vairākus nozīmīgus in-
frastruktūras rekonstrukcijas projektus. Šo-
brīd esam panākuši, ka visi 2016. gadā ieplā-
notie darbi Centrāltirgū 1 634 680 eiro apmērā 
tiks veikti, neaizņemoties finanšu līdzekļus.

Kā vienu no nozīmīgākajiem šogad ieplā-
notajiem darbiem vēlos minēt Centrāltirgus 
Nēģu ielas laukuma seguma rekonstrukciju, 
aizstājot novecojušo asfalta segumu ar bruģi, 
sakārtojot arī lietusūdens kanalizācijas sistē-

„Rīgas Centrāltirgus” ir atguvusi savā tiešā 
pārvaldīšanā visus piecus paviljonus, kuru an-
samblis ir atzīts par arhitektūras pieminekli. 
Diemžēl, laika zobs gastronomijas paviljonu 
ir skāris vissmagāk. Tā kā ar vislielāko pietāti 
izturamies pret mūsu apsaimniekošanā nodo-
to rīdzinieku īpašumu un arhitektūras vērtību 
saglabāšanu, šogad esam iecerējuši paviljona 
rekonstrukciju, kuras ietvaros kā nozīmīgā-
kais darbs jāmin jau veselu gadsimtu kalpo-
jušo metāla arku pastiprināšana. Diemžēl, šos 
darbus, ievērojot drošības prasības, iespējams 
veikt tikai, uz laiku slēdzot paviljonu pircē-
jiem un tirgotājiem. Taču  pēc tam saņemsim 
atjaunotu, drošu un vēl ilgi kalpojošu tirdz-
niecības halli, kur ar jaunu sparu varēsim 
organizēt tirgus un paviljona specifikai atbil-
stošu tirdzniecību. Jau šobrīd saņemam piedā-
vājumus no dažādiem uzņēmējiem, kuri savu 
produkciju un pakalpojumus vēlētos piedāvāt 
tieši rekonstruētajā gastronomijas paviljonā. 
Bez ēkas metāla konstrukciju pastiprināšanas 

Centrāltirgus vērienīgu 
rekonstrukcijas darbu 
gaidās

Sākoties pavasarim, uz sarunu 
aicinājām Anatoliju Abramovu, lai 
pavaicātu – kas mūs kā pircējus un 

tirgotājus sagaida šajā gadā, kādi 
investīciju projekti ir ieplānoti un 

kā tas ietekmēs iepirkšanos Eiropas 
lielākajā tirgū?

mu, kā arī izbūvējot atpūtas un satikšanās vie-
tu ar soliņiem Nēģu ielas laukumā Centrāltir-
gus pircējiem. Nākotnē šī varētu tapt par tikpat 
slavenu vietu Rīgā kā Laimas pulkstenis, – vie-
tu, kur ļaudis sarunātu satikšanās, atpūstos un 
tērzētu, izbaudot tirgus unikālo vidi. 

Kopumā projekta realizācijas gaitā esam ie-
plānojuši ieklāt turpat 8000 kvadrātmetru bruģa 
seguma, būtiski uzlabojot tirgus atklātās teritori-
jas vizuālo izskatu un vienlaikus arī paaugstinot 
seguma funkcionalitāti un ilgmūžību. 

Izmantojot izdevību, vēlos atkārtoti infor-
mēt mūsu pircējus un tirgotājus, ka iecerētie 
darbi tiks veikti pakāpeniski līdz nākamās zie-
mas sākumam, maksimāli tos organizējot tā, 
lai netraucētu ne gājēju kustību, ne tirgošanos. 
Tomēr ar zināmām neērtībām dažādās tirgus 
vietās periodiski nāksies saskarties. Ceru uz 
visu sapratni kopīga mērķa vārdā – sakārtot 
pircējiem un tūristiem pievilcīgu leģendāro 
Rīgas Centrāltirgu.

Jau kādu laiku par gastronomijas pavil-
jona nākotni interesējas gan paviljonā strā-
dājošie pārdevēji, gan arī pircēji. Kādi plāni 
iecerēti attiecībā uz to?

Ar šo gadu esam pārņēmuši gastronomi-
jas paviljona apsaimniekošanu, līdz ar to AS 

esam iecerējuši arī veikt paviljona grīdas se-
guma remontu.

Vai esat gatavs jau iepazīstināt mūsu lasī-
tājus ar vēl kādām investīciju iecerēm Cen-
trāltirgū šogad?

Labprāt. Pagrabstāvos tiks veikta metāla 
konstrukciju inspekcija, kā arī apsekotas ga-
ļas paviljona nesošās konstrukcijas. Savukārt, 
zivju paviljonā, rūpējoties par ekonomisku 
elektroenerģijas patēriņu, kas ļaus paaugsti-
nāt gan mūsu tirgotāju konkurētspēju, gan 
arī mazākā mērā patērēs vides resursus, tiks 
rekonstruētas aukstuma iekārtas un aukstuma 
kameras. Turklāt rekonstrukcijas darbi plāno-
ti arī Centrāltirgus siltummezglā, kā arī visos 
paviljonos tiks veikta „gaisa aizkaru” – siltā 
gaisa pūtēju montāža  ieejas mezglu tuvumā, 
kas palīdzēs nodrošināt komfortablākus dar-
ba apstākļus tirgotājiem un iepirkšanās vidi 
pircējiem gada aukstākajā laikā. •

Radošās darbnīcas
Olu krāsošana

Putnu būrīšu darbnīca
Pirkstiņleļļu darbnīca

Māla olu veidošana

Pavasara saulgriežu 
Laimes rats

Laimē pavasarīgus 
gardumus vai košus ziedu 

stādus!

Gardas degustācijas
Pavāru 

paraugdemonstrējumi
Olu ēdieni un

pavasara vitamīni

Jautra darbošanās
Lieldienu Zaķenes spēles
Satikšanās ar 
Groziņu un Turziņu
Olu ripināšana un kaujas
Koka rotaļnīca

Trušu aploks
Iepazīsti tuvāk mazos
Lieldienu zaķa radiniekus!

25. – 27. martā
Lieldienu tirdziņš
Labākie mājražotāju gardumi un
skaistākie amatnieku darbi
21. – 26. martā atrodi Centrāltirgū 
paslēpušos zaķi!
Vairāk informācijas www.zakupaslepes.lv

Lieldienu
iešūpošana 

Centrāltirgū

Piektdien,
25. martā

11.00 – 14.00
Sakņu paviljonā

Rīgas 
Centrāltirgus 

vēl priecīgas 
un košas 

Lieldienas!

Atnāc... 
Tev patiks!
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Par pārtikas produktu aprites 
drošību kopsolī ar PVD

Centrāltirgū atsākusies 
aktīvā ziedu tirdzniecība

Tematiskie 
tirdziņi kā jauno 

tirgotāju skola

2015. gadā AS „Rīgas Centrāltirgus” (RCT) 
tika izveidota Sanitārās uzraudzības daļa, kas 
savā pārziņā pārņēma līdz tam ārpakalpojumā 
sniegtās pārtikas aprites drošības uzraudzības 
funkcijas. Ir aizvadīti pirmie sekmīga darba 
mēneši, saņemtas arī uzslavas no Pārtikas un 
veterinārā dienesta (PVD), kas īsteno pārtikas 
uzraudzības koncepciju valstiskā mērogā.

Šobrīd Centrāltirgus jaunās daļas vadītājas, 
pieredzējušās ekspertes Marijas Piščikovas pa-
kļautībā strādā trīs sanitārās un higiēnas uz-
raudzības speciālisti, kuru darba pienākumos 
ietilpst tirgū nonākošo produktu pavaddoku-
mentu pārbaude, salīdzinot tajos minēto infor-
māciju ar valsts izveidotās uzraudzības sistē-
mas datu bāzē fiksēto. Turklāt ik dienas izlases 
kārtībā RCT darbinieki veic virkni pārbaužu 
kā Centrāltirgus tirdzniecības, tā arī uzglabā-
šanas vietās par tirgū esošās pārtikas kvalitāti 
un vizuālo izskatu. Īpaša uzmanība šajā darbā 
tiek pievērsta dzīvnieku izcelsmes produktiem, 

Marta sākums Centrāltirgū tradicionāli saistās ne vien ar pieaugošo jaunās ražas zaļumu 
un dārzeņu piedāvājumu, bet galvenokārt ar aktīvās ziedu tirdzniecības sezonas sākumu.

Kā ierasts, arī šogad jau dienu pirms 8. marta, kad daudzviet pasaulē tiek atzīmēta Starp-
tautiskā sieviešu diena, Centrāltirgus atklātā teritorija vienā acumirklī uzplaukusi kā košs 
ziedu dārzs.

Tirgotāji steidz piedāvāt krāšņākos pavasara ziedus – aromātiskās hiacintes, trauslās tulpī-
tes, saulaini dzeltenās narcises un mimozas – lai ikviens atrastu meklēto ziedu, ar ko ieprieci-
nāt savu dzīvesbiedri, draudzeni, mammu, māsu vai kolēģi.

Cenas arī šogad draudzīgākas nekā citviet pilsētā, turklāt pērkot vairāk ziedu, allaž iespē-
jams vienoties par kādu atlaidi. 

Tulpju cena ir robežās no Eur 0,50 līdz 0,60 par ziedu. Narcises 
nopērkamas par Eur 0,60 – 0,80. Hiacintes pārdod par 1,50 par zie-
du. Pūpoli – Eur 0,40 – 1,50 par buntīti. Mimozu pušķi nopērkami 
par Eur 3,00-8,00.

Piedāvājumā ir arī puķes podiņos – prīmulas par Eur 1,50, hia-
cintes par Eur 1,5-2,00, bet narcises par Eur 3,00 – 4,00. •

Kādas ieceres Centrāltirgus lolo saistībā 
ar tematiskajiem amatnieku tirdziņiem?

Ja runājam par tirdziņu biežumu un skaitu, 
tad esam plānojuši to saglabāt aizvadītā gada 
apmērā. Šogad jau esam veiksmīgi aizvadījuši 
pirmo amatnieku tirdziņu par godu Sieviešu 
dienai 8. martā, ko sekmīgi papildināja kuplais 
ziedu tirgotāju skaits vienos no gada sirsnīgā-
kajiem un krāšņākajiem svētkiem.

Kā nākamo vēl martā organizējam Liel-
dienu amatnieku tirdziņu, uz kuru pašlaik 
pieteikšanās norisinās pilnā sparā. Izmantojot 
izdevību, aicinu pieteikties arī citus sava amata 
meistarus, jo uzdrošinos apgalvot, ka Eiropas 
lielākajā tirgus placī vietas pietiks visiem. Mēs 
par to parūpēsimies!

Vēl šogad esam iecerējuši organizēt mājra-
žotāju un amatnieku tirdziņus par godu Līgo 
dienai, Rīgas pilsētas svētkiem, jaunā mācību 
gada sākumam 1. septembrī, Mārtiņdienai un 
Ziemassvētkiem.

Kāpēc Centrāltirgum ir būtiski piesaistīt 
tirgotājus šādiem tematiskajiem tirdziņiem? 
Vai tie jums ir papildu ieņēmumi?

Es varētu minēt vismaz trīs iemeslus, kāpēc 
esam izvēlējušies organizēt šādus tirdziņus. 

Protams, katrs tematiskais tirdziņš sniedz 
papildu ieņēmumus RCT, ko pēcāk varam no-
virzīt uzņēmuma infrastruktūras sakārtošanai 
un attīstībai, bet manā skatījumā tirdziņiem ir 
divas vēl nozīmīgākas funkcijas. 

Pirmkārt, tie ikreiz ienes jaunu elpu mūsu 
tirgū, jo atbraukušie tirgotāji ar savu produkci-
ju lieliski papildina un atsvaidzina brīžiem jau 
ierasto, lai arī bagātīgo, piedāvājuma klāstu. 
Tas ir interesanti ikvienam pircējam un zinātā-
jus mudina iegriezties Centrāltirgū biežāk. 

Otrkārt, tematiskie tirdziņi manā skatīju-

rūpējoties, lai vienīgi augstas kvalitātes pro-
dukti nokļūtu uz mūsu pircēju galdiem.

M. Piščikova atzīst, ka nozīmīgais darbs tiek 
veikts ciešā sadarbībā ar PVD speciālistiem, pie 
kuriem iespējams vērsties gan pieprasot papil-
du informāciju, gan kopīgi risinot sarežģītus 
jautājumus. Būtiski, ka RCT jaunās Sanitārās 
uzraudzības daļas darbs nav palicis nepama-
nīts arī valsts uzraugošajās struktūrās. „Veicot 
uzraudzību [Centrāltirgū], mēs konstatējām, 
ka situācija ir uzlabojusies… arī paši tirgotāji ir 
kļuvuši disciplinētāki, zinot, ka tiek uzraudzīti 
no tirgus vadības puses,” nesen publiski seci-
nājusi PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības 
daļas vadītāja Tatjana Marčenkova. Kā norāda 
M. Piščikova: „Patīkami dzirdēt šādus vārdus 
par mūsu ieguldīto darbu pārtikas aprites no-
drošināšanā Centrāltirgū. Tas nozīmē, ka nav 
velti strādāts un dod stimulu arī turpmāk rū-
pīgi uzraudzīt pārtikas produktus, kas tiek pie-
dāvāti mūsu pircējiem.” •

mā kalpo arī kā jauno tirgotāju skola. Proti, 
ne katrs amatnieks vai mājražotājs sākotnēji 
ir pārliecināts, ka viņa produkcija spēs uzru-
nāt vairumu Rīgas tirgus pircēju, bet tematis-
ko tirdziņu laikā to ir iespējams salīdzinoši īsā 
laikā pārbaudīt. Turklāt, lai sekmīgi tirgotos 
Centrāltirgū ikdienā, ikvienam tirgotājam jā-
būt pārliecinātam, ka viņa izstrādājumu pie-
tiks 7 dienas nedēļā un vairāk nekā 300 dienu 
gadā, – tā ir viena no labākajām „receptēm”, lai 
piesaistītu pastāvīgos pircējus un gūtu atpa-
zīstamību tirgū, kur ik dienu iepērkas vismaz 
70 tūkstoši pircēju, bet pirmssvētku un svētku 
dienās šis skaits var pat dubultoties. 

Saprotot tirdzniecības procesu jeb kā senā-
kos laikos sacītu – andeli, var atvērt jau pastā-
vīgu tirdzniecības vietu kādā no mūsu vēstu-
riskajiem paviljoniem vai atklātajā teritorijā.

Ko jūs novēlētu potenciālajiem tematisko 
tirdziņu tirgotājiem?

Vēlētos uzsvērt, ka Centrāltirgū sagaidām 
ikvienu amatnieku un mājražotāju no ikkatra 
Latvijas novada. 

Latvijā ir tik daudz saglabājušos tautas tra-
dīciju – gan daiļamatniecības jomā, gan arī 
dažādu ēdienu un gardumu pagatavošanā, ka 
brīžiem to grūti aptvert pat mums pašiem, bet 
Eiropas mērogā mēs esam unikāli. Turklāt ik 
gadu amatnieki un mājražotāji piedāvā arvien 
jaunus izstrādājumus un produktus, kas aplie-
cina, ka mūsu tradīcijas ir dzīvas un turpina 
attīstīties. 

Tā ir vērtība, ko novēlu dažādu amatu 
meistariem uzdrīkstēties atklāt Centrāltirgū 
gan rīdziniekiem, gan arī pilsētas viesiem no 
tuvākām un tālākām zemēm, sniedzot iespēju 
tūristiem mājās aizvest vienreizējus un neat-
kārtojamus suvenīrus, bet pašmāju ļaudīm no 
jauna iepazīt tautas kultūras un virtuves man-
tojumu, kā arī to jaunākos attīstības atzarus. •

Atsākoties tematisko tirdziņu aktīvajai 
sezonai, uz sarunu aicinājām Svetlanu 
Savicku, AS „Rīgas Centrāltirgus” (RCT) 
Noma daļas pārstāvi, izvaicājot par 2016. 
gada iecerēm, tirdzniecībai piesaistot 
amatniekus un mājražotājus.

Vairāk informācijas pa tālruni 28342707
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TUVPLĀNI

PAR MUMS STĀSTA

Egons Gūtmanis cep 
īstu rupjmaizi pēc 

senlatviešu receptēm

Apbrīnojams tirgus!
Amey G, Apvienotā Karaliste, Centrāltirgu apmeklēja 2016. gada janvārī
Atnācām šurp „iemest aci”, un tirgus ir milzīgs! Tirgus ir gudri sadalīts nodaļās – maizes, 

augļu un dārzeņu, gaļas, zivju u.c. Mēs būtu varējuši šeit staigāt stundām ilgi. Tirgus ir pilns 
vietējo iedzīvotāju, kas šeit veic ikdienas pirkumus. Bija jauki atrasties tam visam pa vidu.

Tirgus ir netālu no pilsētas centra, tuvu stacijai un autoostai, apmēram 10 minūšu attālu-
mā no vecpilsētas.

Kā nonācāt līdz maizes cepšanai un kā apguvāt šo darbu?

Ar maizi esmu saistīts jau apmēram kopš 1986. gada. Pēc Kandavas tehnikuma pabeigšanas 
sāku strādāt par mehāniķi, tomēr darba samaksa bija neliela. Tad pārgāju darbā uz maizes kom-
binātu, pakāpeniski apguvu maizes cepšanu. Ieguvu maizes cepēja kvalifikāciju. Pēc Padomju 
Savienības sabrukuma sāku pats cept saldskābmaizi un braucu uz Centrāltirgu pārdot; ap 1996. 
gadu tas varēja būt. Atceros, ka tolaik daudz lietuviešu brauca te tirgoties. Bet tad ceptuvju sa-
radās daudz, sākās privatizācija, un es uz laiku aizgāju prom no maizes cepšanas. Atgriezos pie 
tehniskiem darbiem, bet maizes cepšana tomēr vienmēr bijusi sirdij tuva. Tad es iegādājos vecu, 
trīsdesmitajos gados celtu lauku māju, sāku to restaurēt un arī mūrēt maizes krāsni.

Tātad jūsu maizīte top paša mūrētā krāsnī?

Jā, ar drauga palīdzību pēc Ulmaņlaiku grāmatas, no riktīgiem, lieliem Ulmaņlaiku ķieģe-
ļiem uzmūrējām kārtīgu krāsni.

Un kāds ir pats maizes tapšanas process?

Cepšanā neizmantoju nekādus grādīzerus; es tā uz izjūtu divas stundas kurinu krāsni, lieku 
divus klēpjus malkas. Laika gaitā esmu atklājis, ka vislabāk temperatūru var noturēt ar egļu un 
priežu malku. Tad atlikušās ogles izgrābj un šauj iekšā maizīti cepties. Protams, viss process ir 
tā jāpiedzen, lai tieši uz šo brīdi maizīte ir uzrūgusi un gatava cepšanai.

Vienā reizē krāsnī iet četri klaipi. Viens maizes klaips sver apmēram 7 kilogramus. Cepu 
apmēram divas stundas. Pēc tam ņemu ārā, lieku koka kastēs, sasedzu ar lina audumu un ļauju 
līdz nākamajai dienai atpūsties, atdzist.

Ja krāsns jākurina divas stundas, jācep vēl divas – cik bieži un daudz maizīti varat izcept?

Rupjmaizīti sāku cept jau otrdienā. Rudzu maize var droši glabāties līdz pat divām nedēļām, 
saldskābmaizīte – mazāk. Saldskābmaizi cepu pēdējā tūrē. Lai sagatavotu maizi cepšanai, darbs 
sākas jau iepriekšējā vakarā. Ap četriem lieku kubulā pirmo plaucējumu – miltus, iesalu, ķimenes 
un tad iemaisu karstu ūdeni. Ļauju piebriest, pēc pāris stundām apmaisu un atstāju uz nakti. 
Otrajai – vakara cepšanai – plaucējumu gatavoju ap astoņiem iepriekšējā vakarā. No rīta lieku 
ieraugu, ļauju rūgt apmēram trīs stundas. Kamēr mīkla rūgst, sāku kurināt krāsni.

No kurienes nāk izejvielas?

Pašā sākumā izejvielas pirku vienkārši veikalā. Izmēģināju visus pieejamos miltus, arī lietu-
viešu. Vislabākie izrādījās mūsu pašu „Dobeles dzirnavnieka” milti. Iesalu ņemu no Iļģuciema. 
Tā kā izmantoju gaišo iesalu, dažkārt cilvēki brīnās, kādēļ tik gaiša maizīte. •

Ventspils novada Piltenes pagasta „Cīrulīšu” saimnieks Egons Gūtmanis Centrāltirgus 
pircējiem piedāvā īpašu maizi – tā gatavota no dabīgām izejvielām, pēc senlatviešu receptes 

un tiek cepta krāsnī, ko no Ulmaņlaika ķieģeļiem mūrējis pats saimnieks. Dabīga uztura 
cienītāji Cīrulīšu maizi var iegādāties Rīgas Centrāltirgus piena paviljonā reizi nedēļā – 

piektdienās.

Vai maizes cepšanā jums ir daudz palīgu?

Es viens pats visu daru – pats esmu cepējs, pats šoferis, pats apkopējs un pats arī pārdevējs. 
(Smejas.) Ventspils tirgū piedāvāju arī saldumus – auzu pārslu cepumus, ruletes, plātsmaizes 
no dabīgām izejvielām, pašu audzētiem āboliem.

Kas maizes cepšanā ir grūtākais?

Svarīgi ir visu veikt akurāti. Es, kad cepu maizi, neko citu paralēli nedaru. Citādi kādreiz 
ir gadījies piemirst kādu sastāvdaļu. Tagad, maizi cepot, neateju nost, visu daru precīzi un 
pierakstu.

Un kāds ir lielākais gandarījums par darbu?

Gandarījums? – Kad pircējs nogaršo un pasaka, ka ir garšīga maizīte! Tad gan ir forši.

Lēti ēdieni un daudz vietējo
Jusarius, Centrāltirgu apmeklēja 2016. gada janvārī
Šis viennozīmīgi ir ne tikai tūristu apskates objekts, bet lieliska vieta, kur redzēt vietējos 

iepērkamies ikdienas vajadzībām. Milzīgie, ar gaļu, dārzeņiem, zivīm, kūkām u.c. pilnie, an-
gāri paši par sevi ir apskatīšanas vērti, turklāt cenas ir vairāk nekā saprātīgas. Piemēram, mēs 
iegādājāmies 0,7 kg Latvijas medus par nieka 5 eiro. Arī kūkas šķita smieklīgi lētas.

Viss vienuviet:)
Anna S, Polija, Centrāltirgu apmeklēja 2015. gada novembrī
Ja jums ir nauda, ko plānojat izdot Rīgā, jums noteikti būtu jādodas uz Rīgas Centrāltirgu, 

lai iegādātos brīnišķīgus ēdienus. Tur valda neticama garšu un smaržu kombinācija. Šeit jūs 
atradīsiet augļus un dārzeņus no visas pasaules, pienu, zivis un daudz, daudz vairāk!

TUVPLĀNI
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ATRADUMI Ik pa laikam ziņās dzirdam, ka Eiropas 
Savienībā (ES) kāds no Latvijas 

tradicionālajiem vai ekskluzīvajiem pārtikas 
produktiem ieguvis īpašu statusu, taču ne 

vienmēr izprotam un zinām, kā šāds statuss 
iegūts, ko tas nozīmē un kādi citu valstu 

produkti ieguvuši šo statusu.

2015. gada 9. oktobrī  tika  pieņemta Komisi-
jas īstenošanas regula (ES) 2015/1939, ar kuru 
ACVN reģistrā tika ierakstīts nosaukums „Lat-
vijas lielie pelēkie zirņi”.

2013. gada 10. decembrī biedrība „Uzņēmu-
mu attīstībai un inovācijai”, kura apvieno SIA 
„Valdo” un lielo pelēko zirņu audzētājus,  iesnie-
dza PVD pieteikumu par produkta „Latvijas lie-
lie pelēki zirņi” ierakstīšanu ES ACVN reģistrā 
un tika pieņemts lēmums uzsākt reģistrācijas 
procedūru.

Pieteikuma aprakstā norādīts, ka Latvi-
jas lielie pelēkie zirņi tiek audzēti no Retrijas 
šķirnes kaltētajām sēklām, kas, atšķirībā no 
citām šķirnēm, ir īpaši lielas un rupjas (1000 
sēklu masa ir 360–380 g). Kaut gan sēklu skaits 
pākstī nav liels, to kompensē labas kulinārās 
īpašības – relatīvi īss vārīšanās laiks un izcila 
garša. Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas in-
stitūts ir vienīgā vieta pasaulē, kurā tiek veikta 
lielo pelēko zirņu selekcija pārtikas vajadzī-
bām. Šeit arī radīta šķirne „Retrija”. Zirņu kva-
litatīvās īpašības nodrošina tieši Latvijas  aug-
snes un klimatiskie apstākļi. •

Carnikavas nēģi 
2015. gada 13. februārī EK pieņēmusi regulu 

Nr.269/2015, ar kuru ierakstīja produktu „Car-
nikavas nēģi” ES AĢIN reģistrā.

Pamatu saiknei ar ģeogrāfisko apgabalu vei-
do Carnikavas nēģu zvejas un apstrādes senās 
vēsturiskās tradīcijas un metodes, reputācija 
konkrētajā apgabalā, kā arī nēģu resursu ilgt-
spējības un krājumu pārvaldīšana. Ar norādi 
„Carnikavas nēģi” marķē tikai Carnikavas no-
vadā laikā no 1. augusta līdz 1. februārim ar 
murdiem Gaujas upes lejtecē pie iztekas zvejo-
tus svaigus nēģus, bet ja to pārstrāde notikusi 
Carnikavas novadā atbilstoši specifikācijai, tad 
arī pārstrādātus. •

Jāņu siers 
2015. gada 13. novembrī  ar Komisijas īste-

nošanas regulu (ES) 2015/2045 Garantēto tra-
dicionālo īpatnību reģistrā tika iekļauts nosau-
kums „Jāņu siers”.

Pieteikumu Jāņu siera reģistrācijai GTĪ re-
ģistrā PVD 2014. gada 18. augustā iesniedza 
„Siera klubs”. Jāņu siera pagatavošanas veids, 
receptūra, izskats, krāsa un garša nosaka tā 
tradicionālo raksturu, kurš ir nemainīgi sagla-
bājies daudzu gadu desmitu, pat simtu laikā. •

Salināta rudzu rupjmaize 
2014. gada 8. janvārī  tika pieņemta EK re-

gula (ES) Nr. 12/2014, ar ko GTĪ reģistrā iekļāva 
nosaukumu „Salināta rudzu rupjmaize”. Pietei-
kums Eiropas Komisijai tika nosūtīts 2012. gada 
11. oktobrī.

Ar „salināto rupjmaizi” saprot no rupjajiem 
rudzu miltiem ceptu maizi, kuras gatavošanā 
izmanto plaucējumu. Tas nozīmē, ka daļu no 
miltiem aplej ar karstu ūdeni, citiem vārdiem 
sakot – tā tiek salināta. Vēl šo produktu spe-
cifisku dara tas, ka plaucējumu gatavo koka 
kublos, plaucējuma un mīklas gatavošanas lai-
kā pievieno ķimenes un cukuru, kā arī klaipa 
iegarenā forma. •

Sklandrausis
Pirmais pieteikums, lai reģistrētu produktu 

no Latvijas GTĪ shēmā, Eiropas Komisijai tika 
nosūtīts 2011. gada 13. decembrī. EK regula 
(ES) Nr. 978/2013, ar ko GTĪ reģistrā iekļā-
va nosaukumu „Sklandrausis”, tika pieņemta 
2013. gada 11. oktobrī.

Sklandrausis ir uzskatāms par Latvijas na-
cionālo ēdienu, jo tā gatavošanas un ēšanas 
tradīcijas iesniedzas senā pagātnē. To apliecina 
šī ēdiena nozīme senlatviešu gadskārtu svēt-
kos un svinamajās dienās. Sklandrauša cep-
šanas prasme ir nodota no paaudzes paaudzē. 
Sklandrauši ieguvuši popularitāti kā viens no 
produktiem, ko piedāvā tūristiem – viesiem 
lauku mājās, vai ražotnēs ļauj vērot sklandrau-
šu pagatavošanu un degustēt tos. •

Latvijas 
lielie pelēkie zirņi

Eiropas Savienībā 
apstiprinātās Latvijas 
īpašās vērtības

Aizsargāto cilmes vietas 
nosaukumu un aizsargāto 
ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu reģistrā iekļautie 
Latvijas produkti

Garantētu tradicionālo 
īpatnību shēmā iekļautie 
Latvijas produkti

Kāpēc radīta šāda sistēma
ES valstīs, īpaši Itālijā, Spānijā un Francijā ir plaši izplatīta kvalitatīvas pārtikas ražošana aiz-

sargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (AĢIN), aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) un 
garantētu tradicionālo īpatnību (GTĪ) pārtikas kvalitātes shēmu ietvaros. To galvenie uzdevumi 
ir: aizsargāt produktu nosaukumus no ļaunprātīgas izmantošanas; informēt patērētājus par pro-
duktu ģeogrāfisko izcelsmi, kvalitāti, ražošanas tradīcijām; veicināt produktu ražošanas dažādī-
bu; radīt produktiem ar īpašām iezīmēm lielāku konkurētspēju tirgus apritē, salīdzinot ar līdzīga 
veida produktiem.

Trīs dažādi kritēriji
Lai pārtikas produktam varētu piešķirt aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, tam jābūt 

raksturīgam tikai šim noteiktajam ģeogrāfiskajam apgabalam un vismaz vienam no produkta 
tapšanas posmiem – ražošanai, pārstrādei vai sagatavošanai – jānotiek ierobežotā ģeogrāfiskajā 
apgabalā. 

Atšķirībā no pārtikas produktiem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, produktiem ar cilmes vie-
tas aizsardzību visam procesam – no izejvielas ieguves līdz iesaiņotam galaproduktam – jānotiek 
tikai un vienīgi šajā konkrētajā apgabalā. Turklāt produktam jāpiemīt kvalitātei vai īpašībām, 
ko rada galvenokārt vai vienīgi ģeogrāfiskā vide ar tās raksturīgajiem dabas un cilvēciskajiem 
faktoriem. 

Pasaulē ir daudz piemēru, kas spilgti raksturo īpašo, ar ģeogrāfiskajām un cilmes vietas no-
rādēm aizsargāto pārtikas produktu, piemēram, „Parmas šķiņķis”, „Fetas siers”, „Rokforas siers” 
(kopā ES ir aptuveni 3000 Aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un Aizsargāto cilmes vietas 
nosaukuma produktu).

Savukārt par produktiem ar garantētām tradicionālām īpatnībām sauc tos, kas tradicionāli 
lietoti šajā teritorijā, un kuriem vismaz 30 gadu garumā ir apliecinājums par nodošanu no vienas 

paaudzes nākamajai. Jāteic, visā lielajā ES teritorijā to ir pavisam nedaudz – tikai ap 40 – un viens 
no zināmākajiem ir „Mocarellas siers”.

Reģistrācijas process
Produktu atzīšanas procedūra ir laikietilpīgs process, kas var ilgt vairāk kā gadu. Lai reģis-

trētu produktu kādā no pārtikas kvalitātes shēmu reģistriem, ir jāizpilda nosacījumi, kas fiksēti 
ES un Latvijas tiesību aktos. Ražotājs vai ražotāju grupa, kas vēlas reģistrēt produktu kādā no 
pārtikas kvalitātes shēmām, iesniedz iesniegumu un detalizētu produkta un tā pagatavošanas, 
tradicionālā raksturojuma, specifisko īpašību un kvalitātes rādītāju aprakstu Pārtikas un veteri-
nārajā dienestā (PVD). PVD publicē produkta specifikāciju, un mēneša laikā ikviens interesents 
var izvērtēt šo produktu un pamatotu iebildumu gadījumā lūgt apturēt reģistrācijas procesu. Ja 
produkts atbilst kādai no shēmām, un pamatoti iebildumi produkta reģistrācijai nav saņemti, 
PVD izsniedz pagaidu sertifikātu un nosūta dokumentus izvērtēšanai Eiropas Komisijai, kas uz-
sāk 6 mēnešus ilgu iebildumu izvērtēšanas procedūru visas ES līmenī. Ja arī tad pamatoti iebil-
dumi netiek saņemti, Eiropas Komisijā tiek reģistrēts produkts atbilstošajā pārtikas kvalitātes 
shēmā, par ko tiek pieņemta Eiropas Komisijas regula un produkts tiek iekļauts vienotā Eiropas 
Kopienas  reģistrā.

ES atzītās Latvijas vērtības
Lai gan iepriekš rakstītais apliecina, cik sarežģīts birokrātiskais ceļš ejams, lai kāds no produk-

tiem pievienotos patiesi ekskluzīvām un visiem labi zināmām pavārmākslas leģendām, tomēr 
jāuzteic dažādu Latvijas organizāciju un atbildīgo valsts institūciju paveiktais, lai arī mūsu tradi-
cionālie gardumi ierindotos šajos sarakstos, un par tiem uzzinātu plašāk pasaulē.

Pieci no Latvijā labi zināmiem lauku labumiem, ko paši atzīstam par unikālām vērtībām un 
delikatesēm, ir saņēmuši īpašo statusu, turklāt šobrīd norit Rucavas baltā sviesta atzīšanas pro-
cess un atliek cerēt uz sekmīgu iznākumu, lai Latvijas labumu īpašais saraksts kļūtu garāks. •

Materiāla tapšanā izmantota Latvijas Zemkopības 
ministrijas mājaslapā publicētā informācija.
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Ņemot vērā arvien pieaugošo ārvalstu ce-
ļotāju interesi par Rīgas Centrāltirgu, suvenī-
ru veikaliņa izveide gastronomijas paviljonā 
ir likumsakarīga. SIA „Mikot” tirdzniecības 
stendā iegādājami dažādu materiālu un da-
žādu ražotāju suvenīri, kas iederēsies ikviena 
ceļotāja un kolekcionāra kolekcijā – krūzītes 
un šķīvji, pulksteņi, ādas aproces, dzintara 
izstrādājumi un arī magnētiņi, tajā skaitā ar 
stilizētu Rīgas Centrāltirgus piecu paviljonu 
ansambļa attēlu. •

RECEPTE
Veselīgie kokteiļi iemantojuši nedalītas simpātijas veselīga un diētiska uztura piekritēju 

vidū kā garda un vērtīga alternatīva brokastīm vai ārpus mājas līdzi ņemamai uzkodai. 
Būtisks zaļo kokteiļu ieguvums ir iespēja koncentrētā veidā uzņemt lielu zaļo lapu apjomu, 

ko notiesāt salātos būtu sarežģīti. Tāpat, veiksmīgi kombinējot garšas, kokteiļos iespējams 
„paslēpt” zaļumus, kas paši par sevi īsti neiet pie sirds. Piemēram, pētersīļi lieliski garšo kopā ar 

dzērvenēm, bet seleriju labi kombinēt ar laima sulu.

Veselīgo kokteiļu pagatavošana nav sarežģīta, viss kas nepieciešams ir svaigas sastāvdaļas, 
blenderis un izdoma. Sastāvdaļas nosacīti var iedalīt piecās grupās:

• bāzes augļi, dārzeņi vai lapu dārzeņi – āboli, banāni, bumbieri, ķirbji, spināti, lapu kāposti u.c.
• bāzes šķidrums – piens, jogurts, ūdens, riekstu piens, sula vai tēja u.c.
• saldinātāji un garšvielas – medus, dateles, kanēlis, vaniļa, piparmētras, cukurs u.c.
• iebiezinātāji – auzu pārslas, svaigais siers, rieksti u.c.
• uzturvērtības uzlabotāji – diedzēti graudi un sēklas, dīgsti, linsēklas, ķirbju vai čia sēklas,  

godži ogas u.c.

Ar diedzētām sēklām var rīkoties divējādi – lietot kopā ar izdīgušo asniņu vai audzēt lielākus 
dīgstus, ko nogriež, un uzturā lieto bez pašas sēkliņas.

1. variants – diedzēšana:
• iegādājies ķīmiski neapstrādātas sēklas, pākšaugu vai graudus, piemēram, lucernas, 

saulespuķu vai redīsu sēklas, lēcas, zirņus, Ķīnas pupiņas, miežus vai kviešus;
• sēkliņas noskalo un atkarībā no veida mērcē ūdenī – mazākās sēklas apmēram 5 stundas, 

lielākās līdz 10 stundām, graudus 24-48 stundas bet pākšaugus apmēram 36 stundas;
• liec diedzēties – visērtāk to darīt īpaši diedzēšanai veidotā neglazētā keramikas traukā, bet 

derēs arī jebkurš cits trauciņš, ko pārklāj ar vairākās kārtās pārlocītu marli, lai uzturētu 
mitrumu un temperatūru;

• sēkliņas ik dienu noskalo, lai tās nesasmaktu, bet lieko ūdeni notecini, lai tās nebūtu 
pārāk mitras un nesāktu bojāties;

• asni parādās 3-7 dienās. Sēklu uzturvērtība ir augstākā, kamēr nav sadīgušas saknes.

Veselīgie kokteiļi organisma 
           modināšanai pavasarī  

Padomi vitamīnu 
    dārziņa veidošanā

Centrāltirgus pircēji jau paguvuši pamanīt 
un novērtēt plašo pelmeņu un mīklu klāstu, 
kas nopērkams gaļas paviljonā pelmeņu sten-
dā. Līdztekus pierastajiem cūkgaļas un liellopa 
gaļas pildījumiem šeit nopērkami pelmeņi ar 
pīles, zoss un pat ar brieža gaļu. Padomāts arī 
par bērniem, piedāvājumā iekļaujot saldos pel-
meņus cepšanai un krāsainos pelmeņus. Savu-
kārt tie, kas labprātāk izvēlas pelmeņus ar pašu 
sagatavotu pildījumu, šeit var iegādāties kviešu, 
rudzu vai kukurūzas miltu mīklas, tajā skaitā 
krāsainās, kam pievienotas dabīgas sulas. •

DĪGSTU UN SPINĀTU 
ZAĻAIS KOKTEILIS

Divas saujas zirņu vai 
saulespuķu dīgstu

1 neliels ābols
1 tējkarote medus

divas saujas spinātu
1 ēd.k. citrona sulas

100 ml ūdens

KOKTEILIS AR DIEDZĒTIEM 
KVIEŠU GRAUDIEM
1 banāns
100 ml piena vai riekstu piena
1 ēdamkarote diedzētu kviešu graudu
½ tējkarote vaniļas cukura
šķipsna malta kanēļa
1 ēdamkarote citrona sulas

Latvijas suvenīri gastronomijas paviljonāKurzemes pelmeņu stends gaļas paviljonā

2. variants – dīgstu audzēšana:
• iegādājies ķīmiski neapstrādātas sēklas, pākšaugus vai graudus, piemēram, lucernas, 

saulespuķu vai redīsu sēklas, lēcas, zirņus, Ķīnas pupiņas, miežus vai kviešus;
• iegādājies augsni. Svarīgi, lai tā nebūtu mēslota ar sliktām minerālvielām, jo tās augšanas 

procesā uzņems arī sēklas;
• izvēlies lēzenu trauku, ieber augsni, maigi ar plaukstām pieblietē;
• kaisi uz augsnes izvēlētās sēklas, starp tām nav nepieciešams atstāt brīvu vietu, kā arī nav 

nepieciešams pārklāt ar augsni (izņemot zirņus);
• dāsni aplaisti sēkliņas, tomēr nepārspīlē – tām nav jāpeld. Lai sēkliņas ātrāk sadīgtu, 

trauku vēlams pārklāt ar mitru audumu vai pārtikas plēvi (tajā jāsadur caurumiņi, lai 
varētu cirkulēt gaiss un mitrums);

• diedzējamo trauku novieto gaišā vietā, piemēram, uz palodzes un divas reizes dienā 
apsmidzini ar nelielu ūdens daudzumu;

• kad dīgsti sasnieguši 5-7 cm garumu, tos nogriez un ēd bez pašas sēklas.

Gan dīgstus, gan diedzētās sēklas vislabāk lietot termiski neapstrādātus, piemēram, salātos vai 
kokteiļos. Tos var pievienot arī zupai, putrai, jogurtam, muslim vai svaigi spiestai sulai. Dīgsti ir 
ļoti skaisti un tos var izmantot arī ēdienu dekorēšanai – pāris sulīgi zaļu dīgstu, un ikdienišķās 
brokastu maizītes pārtaps acij tīkamā uzkodā.
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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!

© AS „Rīgas Centrāltirgus”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta. 

CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS
Izdevējs AS „Rīgas Centrāltirgus”

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

1. Centrāltirgus apmeklētājas un tirgotājas 8. martā priecēja „Ruska nevainīgā trio” skanīgās 
dziesmas.
2. Pavasaris Rīgas Centrāltirgū nav iedomājams bez skaistām tulpītēm visās varavīksnes krāsās.
3. AS „Rīgas Centrāltirgus“ vārdā tirgotājas 8. martā sveic Anatolijs Abramovs.
4. Savu barikāžu laika stāstu 8. un 9. janvārī sakņu paviljonā ierīkotājā atmiņu studijā 
iemūžināja daudzi 25 gadus seno notikumu liecinieki.
5. Ar Rīgas Centrāltirgu un Latvijas gardumiem iepazīstas Skandināvijas un Baltijas valstu 
skolēnu grupa.
6. Kā zināms, košākās Lieldienu olas top no baltajām olām – tās ik gadu nopērkamas gaļas 
paviljonā.
7. Lielas un mazas pūpolu buntītes Centrāltirgū iegādājamas jau labu laiku pirms pūpolu 
svētdienas.
8. Rīgas domes runči Muris un Kuzja ir Centrāltirgus zivju paviljona plašā klāsta apburti.
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