
Pievienojies mūsu Twitter un 
Facebook sekotāju pulkam un uzzini par 
jaunumiem pirmais! Meklē mūs  
www.twitter.com/R_Centraltirgus un 
www.facebook.com/RigasCentraltirgus. •

Apmeklētāju ērtībām ir izveidots 
audiovizuāls materiāls par automašīnu 
iebraukšanas un novietošanas iespējām 
tirgus teritorijā. Meklējiet mājas 
lapas www.centraltirgus.lv sadaļā 
„Centrāltirgus darba laiks”! •

CENTRĀLTIRGUS 
VĒSTIS

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

Vēlies iegādāties lauku labumus 
un meža veltes, bet darba laiks neļauj 
to izdarīt līdz plkst. 17.00? Dodies uz 
Zemnieku (Nakts) tirgu Gaiziņa, Spīķeru  
un Pūpolu ielās, kas atvērts ik dienu no 
plkst. 17.00 līdz 7.30 nākamajā rītā. •
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20. gs. divdesmitie gadi – Rīgas Centrāltirgus būvniecība Foto no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma
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Daudz laimes 
Centrāltirgus 85. jubilejā!

TUVPLĀNI

Cik sen jūs jau darbojaties Centrāltirgū?
Agnis: Pirmoreiz izmēģināju tirgot zivis 

Centrāltirgū deviņdesmitajos – deviņdesmit 
otrajā vai trešajā gadā. Mēs ar tēvu paši zvejo-
jām un zivis vedām uz Rīgu tirgot. Sākumā tas 
tika darīts pie veikala „Minska”, ar laiku sākām 
vest uz tirgu. Tirgojām no mašīnas, tepat ārā 
pie zivju paviljona. Laikam ejot un attīstoties, 
tirdzniecības process tika pārcelts uz iekštel-
pām. Trīs gadus pats zvejoju un vedu uz tirgu 
produkciju, bet sapratu, ka abus nevar izdarīt. 
Jāizvēlas – vai nu tu tirgo vai zvejo. Vairākus 
gadus biju prom no tirgus, bet no sirdslietas 
nevar tik viegli atteikties. Atsākām 2008. gadā 
ar jauniem mērķiem un pozitīvu skatījumu 
nākotnē. Sākumā biju „viss vienā” – krāvējs, 
šoferis, sagādnieks, direktors, kasieris. Man 
liekas, ka visi tā ir sākuši. Šobrīd mums zivju 
paviljonā ir 5 tirdzniecības vietas. Kopumā al-
gojam ap 25 darbiniekiem.

Liene: Es atceros, ka no mazotnes mēs ar 
abām māsām visur tētim bijām līdzi, arī tir-
gū. Daudzas pārdevējas mūs atceras kā mazas 
meitenes. Sākumā es iesaistījos mazāk. Kādus 
trīs, četrus pēdējos gadus kopš augstskolas 
pabeigšanas esmu šeit gandrīz katru dienu. 
Informācijas apjoms sākumā likās milzīgs. 
Darba procesā, mācoties no kolēģiem un tēta 
pieredzes, viss likās loģiski un pašsaprotami. 
Šo gadu laikā esmu ļoti daudz mācījusies, gu-

Agnis un Liene Bumburi – 
zivju tirgotāji jau trešajā 
paaudzē
Centrāltirgus zivju paviljonā Agņa Bumbura un viņa meitas Lienes vadītā SIA ALANTA 
piedāvā zivis jau 7 gadus. Uzņēmums uztur piecas tirdzniecības vietas svaigu, atvēsinātu, 
dzīvu un kūpinātu zivju tirgošanai. Par savu darbu tēvs un meita stāsta ar degsmi: „Šo 
darbu var darīt tikai tad, ja esi viss tajā iekšā”. Un viņi ir! Gan Agnis, gan Liene zivju 
tirdzniecību iepazinuši no ķēdes paša pirmā posma – vēl mazotnē uz Agņa tēva zvejas kuģa.

gājis jūrā, māte arī pati kūpināja zivis. Pats 
bērnībā esmu jūrā līdzi gājis un ķēris zivis, tā 
ka informācija un priekšstats par šiem proce-
siem ir sen.

Un meitas arī ir līdzi bijušas?
Liene: Protams, mums, mazbērniem, iet 

vecamtēvam līdzi jūrā bija atrakcija Nr. 1. Va-
karā gājām palīdzēt likt tīklus un nākamajā 
dienā agri visi bijām augšā, lai palīdzētu izvilkt 
lielo lomu. Bērnībā bija paveicies, jo vecvecā-
ki dzīvoja Bērzciemā, kur vienā pusē bija jūra 

un otrā – caur mežu varēja iet uz ezeru. 
Ezerā makšķerējām, metām tīklus 

un nesām vecmāmiņai līdakas 
tradicionālajām vakariņām – 

līdakas kotletēm. Tā ka zivis 
nav svešas jau kopš bērnības, 
un priecājos, ka manas zinā-
šanas par šo nozari ir kļuvu-
šas arvien plašākas.

Kādu produkciju piedā-
vājat Centrāltirgū?
Pirmkārt, tās ir mūsu pašu 

vietējās zivis – Baltijas jūrā, mūsu 
ezeros, upēs zvejotās. Cenšamies, lai 

sortiments būtu plašs, lai pircējiem ir no kā 
izvēlēties. Piedāvājam arī Latvijā audzētas zi-
vis, kā piemēram, samus un karpas. Mums ir 
savi gadu gados iepazīti zvejnieki, zivju gatavās 
produkcijas piegādātāji, ar ko sadarbojamies. 
Laikā, kad Latvijā kādai zivju sugai ir zvejas 
liegums, mēģinām kooperēties ar Igaunijas un 
Polijas zvejniekiem, lai mūsu pircēji vienmēr 
var iegādāties iecienītākās zivis.

Ko visvairāk pērk, vai latviešus joprojām 
var saukt par „reņģēdājiem”?

Liene: Kādreiz varēja, taču cilvēki un viņu 
domāšana attīstās, vajadzības mainās un pie-
prasījums arī mainās.

Tatjana Lukina,
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle

vusi pieredzi. Tirgus un zi-
vis – tā ir specifiska joma; ir 
jābūt elastīgam un gatavam ātri 
reaģēt noteiktās situācijās, lai piedāvājums 
vienmēr būtu plašs un kvalitatīvs. Tirgus ir pa-
matīga dzīves skola, kas noteikti ir kļuvusi par 
manu ikdienu un sirdslietu. Zivju bizness tevi 
piespiež un mudina vienmēr domāt pāris soļus 
uz priekšu, meklēt risinājumus situācijās, kas 
šķiet neatrisināmas. 

Vai zivju tirdzniecībai pietiek ar klasis-
kām uzņēmēja spējām, vai tomēr nepiecie-
šama arī izpratne par zivīm?

Agnis: Noteikti ir jābūt izpratnei par zivīm. 
Katrai zivij ir sava specifika un, tā ir jāpārzin. 
Ar zivīm esmu bijis saistīts jau kopš bērnības. 
Mans tēvs no 14 gadu vecuma  ir visu mūžu 

Man prieks, ka kopā piedzīvojam Rīgas Centrāltirgus 85. jubileju, jo tirgus jau nav tikai tirdzniecības vieta, bet gan 
vesela sociālā parādība. Ikdienā, visticamāk, maz aizdomājamies par to, ka Centrāltirgus ir ne vien lielākā iepirkšanās 

vieta Rīgā, bet arī lielākā iespēju vieta Latvijā.

Tirgū ir iespēja piepelnīties ikvienam – kā studentiem un skolēniem vasaras periodā strādājot par pārdevējiem, tā arī 
jebkura vecuma ļaudīm tirgojoties gan ar mazdārziņos izaudzēto, gan rūpīgi savāktām dabas veltēm vai rokdarbu iz-

strādājumiem. Kamēr pircējiem Centrāltirgus ir lieliskas izvēles un unikālu produktu un preču iegādes iespēja, tikmēr 
daudziem Latvijas iedzīvotājiem šeit ir piepelnīšanās vai patstāvīgas uzņēmējdarbības uzsākšanas iespēja. Starp citu, 
mūsu praksē ir daudz veiksmīgu piemēru, kā no jauniem un nepieredzējušiem tirgotājiem izauguši uzņēmēji, kuru 

darbības mērogi tālu pārsniedz tirgus robežas. 

Tā ir nozīmīga sociālā funkcija, kuru veicam, novēršot Latvijas ļaužu aizplūšanu no valsts. Mums ir liela pieredze šajā 
jomā, jo kā nekā Centrāltirgus ir lielākais tirgus Eiropā un, neskatoties uz iedzīvotāju skaita samazināšanos, mūsu 

pircēju un tirgotāju skaits aug no gada uz gadu. Galvenā loma tajā ir tieši jums – mūsu pircējiem, bet mēs – tirgus dar-
binieki – palīdzam organizēt šo atraktīvo sociālo biržu Latvijā.

Paldies ikvienam, kas ar saviem iepirkšanās paradumiem palīdzat saglabāt mūsu vēsturiskās tirdzniecības tradīcijas un 
dodat iespēju nopelnīt iztiku tūkstošiem Latvijas ģimeņu. Apsveicu visus svētkos – Centrāltirgus 85. jubilejā! •

Pilnu interviju ar Agni 
un Lieni Bumburiem lasiet 

www.centraltirgus.lv.

Agnis: To reņģu ēdāju paliek ļoti maz. Ja 
salīdzina pēdējos septiņus gadus, kopš esam 
atpakaļ Centrāltirgū, reņģēm ir visstraujākais 
pārdošanas apjomu kritums.

Liene: Sabiedrība mūsdienās arvien vairāk 
cenšas atrast veidus kā ietaupīt laiku, tādēļ 
palielinās pieprasījums un vajadzība pēc pro-
dukcijas, kam nav nepieciešama tīrīšana un 
ķidāšana. Mūsu pircēji izvēlas jau sagatavotas 
zivju filejas, liemeņus.

Vai pircēji ir pamanījuši tieši jūsu uzņē-
mumu?

Agnis: Lielākajai daļai Centrāltirgus pircēju 
konkrēta firma ir mazsvarīga un viņi  nepūlas 
kaut kur uz sienas ieraudzīt tās nosaukumu. 
Pircēji vairāk nāk pie saviem iecienītiem pār-
devējiem, kas viņus pazīst, zina viņu vēlmes 
un saprot no pusvārda. Nāk arī pēc konkrētas 
produkcijas, piemēram, Carnikavas nēģiem 
vai Lapmežciemā kūpinātajām reņģēm.

Liene: Daudziem cilvēkiem ir radies priekš-
stats, ka katram stendam ir sava saimniece 
vai saimnieks. Tādēļ mums primāri ir nodro-
šināt, lai pārdevēji, kas pārstāv SIA „Alanta” 
būtu zinoši, laipni, komunikabli, pieklājīgi un 
vienmēr pretimnākoši. Un varu garantēt, ka 
pie mūsu pārdevējām pircējus sagaidīs laipna 
attieksme un laba apkalpošanas kultūra. Cen-
trāltirgus zivju paviljonā uzņēmumu skaits ir 
neliels un preču sortiments ir līdzīgs, tādēļ ap-
kalpošanas kultūra un produkcijas kvalitāte ir 
izšķiroša, lai klients pamanītu un atcerētos tieši 
mūsu uzņēmumu. •
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Sveiciens tirgus 
jubilejā!

Apsveicam!
Velta Puriņa, žurnāliste
Manā izpratnē Rīgas Centrāltirgus ir kā 

85 gadus veca dāma ar ļoti savdabīgu šarmu. 
Dāma, kas iet uz priekšu, attīstās, izmanto 
jaunākās tehnoloģijas, piemeklē sev jaunus 
tērpus, piesaista jaunus līdzjutējus. Jubilejā 
novēlu, lai katrs, kas kaut reizi iegājis Rīgas 
Centrāltirgū, tur vēlētos arvien atgriezties! 
Un, lai katram, tāpat kā man, bērnības atmi-
ņās stāv prātā kaut kas no Rīgas Centrāltirgus!

Aiga Benfelde, RPAS „Rīgas Centrāltir-
gus” Iepirkumu daļas vadītāja

No sirds vēlu Rīgas Centrāltirgum kā 
skaistai puķei ziedēt gan Rīgas, gan visas Lat-
vijas dārzā!

Vineta Kaļeiņikova, „Rīgas Centrāltirgus” 
zivju paviljona vadītāja

Jubilejā Centrāltirgum novēlu, lai uzņē-
mumā strādā cilvēki, kas ar savu darbu spēj 
mainīt vidi, kurā atrodamies un spēj sekmēt 
uzņēmuma izaugsmi. Der atcerēties, ka sa-
sniegtais un padarītais vakardien ir pagātne. 
Darāmais un padarītais šodien, jau rīt būs pa-
gātne. Bet katra rītdiena – tā ir nākotne. Es 
visiem novēlu vēlmi būt nākotnē!

Roberto Meloni, dziedātājs, kulinārijas šova 
vadītājs

Bongiorno, Rīgas Centrāltirgus! Astoņdes-
mit pieci gadi – un izskaties brīnišķīgi! Fantas-
tico! Lai vienmēr tikpat garšīgi un tikpat svaigi 
produkti! Lai katru dienu mums ir svētki!

Andrejs Ēķis, kino producents
Rīgas Centrāltirgus ir objekts ar tik bagātī-

gu vēsturi – gan cepelīnu angāri, gan atklāšana 
1930. gadā ar Kārļa Ulmaņa piedalīšanos un vēl 
un vēl, ka par to būtu jāuzņem filma! Es ceru, 
ka man kādreiz izdosies uzņemt dokumentālo 
filmu par Rīgas Centrāltirgu. Uz veselību visiem!

Andris Kivičš, dziedātājs, raidījuma „Rampas 
ugunis” vadītājs

Tik krutu kāpostu suliņu kā Rīgas Centrāl-
tirgū, es neesmu atradis nekur citur pasaulē. 
Novēlu Centrāltirgum vienmēr būt soli priekšā 
lielveikaliem! Uz veselību un lai izdodas!

Janny May, dziedātāja
Lai pie jums vienmēr atraktīvas pārdevējas, 

lieliski pircēji, un vienmēr tikpat svaigi un garšī-
gi labumi kā šobrīd! Daudz laimes 85 gadu jubi-
lejā un, lai vēl daudz, daudz jubileju!

Ilze Kvedere, rīga TV 24 ētera personība
Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi, di-

ženi, raženi dzīvojoti! Es novēlu Rīgas Cen-
trāltirgum atrast savu tirgus pērli, jo es savu 
jau esmu atradusi. Man šķiet, ka tirgus īstā 
pērle ir cilvēki!

Jānis Dimza, stādaudzētavas  „Saules dārzs” 
dārznieks

Daudz laimes dzimšanas dienā! Lai Cen-
trāltirgus aug un attīstās vēl nākamos 85 ga-
dus. Lai izdodas īstenot uzlabojumus, piemē-
ram, sakārtot autostāvvietu jautājumu. Vairāk 
smaidiet un tad jau visiem būs labi!

Gatis Vilciņš, Austrumu garšas eksperts 
Lai Centrāltirgus attīstās, lai būtu aizpildītas 
visas tirdzniecības vietas. Lai arvien vairāk 
cilvēku nāktu iepirkties pie mums, jo Centrāl-
tirgus ir vieta, kur mēs varam iegādāties pašu 
labāko produkciju, kas pieejama Latvijā.

Šomēnes atzīmējam Centrāltirgus 85 gadu jubileju – nozīmīgu gadskārtu ikvienam uzņē-
mumam. Ar šo svinīgo notikumu apsveicu mūs visus – pircējus un tirgotājus, darbiniekus 
un ārpakalpojumu sniedzējus, jo tirgus, kādu to ik dienas redzam, ir mūsu kopējo pūliņu 

rezultāts. To veido ļaudis, kas šeit tirgojas un tērgā, iepērkas un pusdieno, piegādā preces un 
produktus vai organizē tirdzniecību. Tas viss kopā rada unikālu un neatkārtojamu atmosfēru, 

ko mēs pazīstam kā leģendāro Rīgas Centrāltirgu.

Centrāltirgus ir mūsu kopējais lepnums, ko katru gadu arvien kuplākā skaitā apmeklē arī 
tūristi, pēcāk ar saviem stāstiem ne vien popularizējot tirgu, bet arī galvaspilsētu Rīgu un 

Latviju kopumā. Tā ir nozīmīga atbildība, kas gulstas uz mūsu pleciem, jo lieliski apzināmies, 
ka būtiskā mērā iespaids par valsti ārzemju viesiem veidojas arī Rīgas Centrāltirgus apmeklē-

juma laikā. Ne velti ir zināms teiciens, ka tirgus ir vietējās sabiedrības un pilsētas spogulis.

Rīgai ar katru gadu kļūstot arvien sakārtotākai un skaistākai, arī mūsu kvalitātes latiņa tiek 
celta arvien jaunos augstumos. To apzinoties, Rīgas Centrāltirgus katru gadu iegulda no-

zīmīgu darbu, gan piesaistot jaunus un interesantus tirgotājus, gan arī labiekārtojot tirgus 
teritoriju un veicot remontdarbus tirdzniecības paviljonos.

Izmantojot šo iespēju, vēlreiz apsveicu visus svētkos, kā arī atgādinu, ka mēs visi kopā gan 
veidojam tirgus atmosfēru, gan arī to vislabāk pazīstam, tāpēc aicinu ciemos katru, kam ir 

praktiski ierosinājumi un radošas idejas, kuras īstenot Rīgas Centrāltirgū. •

Anatolijs Abramovs,
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs

Ikviena jubileja ir jauna iespēja atskatīties uz iepriekš 
padarīto un sasniegto, kā arī ļauties domām par attīstību 

un nākotnes vīziju.  Tas ir arī laiks, kad uzklausīt apkārtējo 
novērojumus un laba vēlējumus. Lūk, ko dažādu jomu 

pārstāvji novēl Rīgas Centrāltirgum 85. gadadienā:
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Rīgas 
Centrāltirgum 85

Šogad Rīgas lielākajam tirgum  aprit astoņdesmit piecu gadu jubileja. Šeit ir viens no Eiropas 
lielākajiem tirgus laukumiem pilsētas centrā – kopējā tirgus platība 2002. gadā bija 72 300 m2. 

Tā kā Daugavmalas tirgū, kas pilsētā pastāvēja jau no viduslaikiem, nebija atbilstoši sanitā-
rie apstākļi, tā teritorija bija pārāk maza un neapmierināja pieaugošo pircēju pieprasījumu, kā 
arī pie tirgus nevarēja piekļūt pa dzelzceļu, tad 20. gadsimta sākumā Rīgas pilsētas valdē radās 
ideja par jaunu tirgu. To paredzēja pārcelt no Daugavmalas uz laukumu starp Sarkanajiem 
spīķeriem un pilsētas kanālu. Diemžēl Pirmais Pasaules karš apturēja ieceru realizāciju.

1922. gada 28. decembrī Rīgas dome pieņēma lēmumu par centrālā pilsētas pārtikas tir-
gus ierīkošanu un celtniecību. Tā izveidi ietekmēja un atviegloja Pirmā Pasaules kara laikā 
Ķeizariskās Vācijas Vaiņodē uzcelto piecu gaisakuģu – dirižabļu (cepelīnu) angāru pirkums. 
Tagad tie kļuvuši par Rīgas Centrāltirgus atpazīstamības simbolu. Tirgus ēku jumtu karkasiem 
paredzēja izmantot tikai angāru konstrukciju augšējās un noslēdzošās daļas, bet pašas celtnes 
nolēma būvēt no mūra un dzelzsbetona. 

1923. gadā vasarā izsludināja jaunceļamā Centrāltirgus projektu konkursu, tomēr neviens 
no iesniegtajiem un godalgotajiem projektiem pilnībā neapmierināja pilsētas prasības. Galīgo 
tirgus celtniecības projektu izveidoja, izmantojot konkursā izteiktās idejas. To paveica arhi-
tekta Pāvila Dreimaņa vadībā speciāli šim nolūkam izveidotajā Tirgus jaunbūves birojā. Pro-
jekta izstrādē piedalījās arī inženieris Vasilijs Isajevs, arhitekts Pāvils Pavlovs un būvinženieris 
Georgs Tolstojs. Celtniecības uzraudzībai nodibināja īpašu tirgus būves komisiju, kuras priekš-
sēdētājs bija inženieris Jānis Jagars.

Tirgus celtniecību uzsāka 1924.  gada jūnijā, nojaucot divas Sarkano spīķeru rindas, bet 
1925. gada 25. septembrī ielika pamatakmeni. 1926. gadā būvdarbus pārtrauca nepietiekamo 
finanšu dēļ, un tos atsāka tikai 1928. gada pavasarī.

Rīgas Centrāltirgu svinīgi atklāja 1930. gada 2. novembrī, jau iepriekš slēdzot Daugavmalas 
tirgu. Tirdzniecība jaunuzceltajā tirgū sākās tikai 10. novembrī.

VĒSTURE

Uzbūvētā tirgus kopējā platība aizņēma 57 000 m2 lielu laukumu. Paviljonu augstums sa-
sniedza 20,5 m, bet platums – 35 m. Lielākais no tiem bija paredzēts vairumtirdzniecībai un 
gaļas apstrādei, bet četri mazākie – sīktirdzniecībai (pirmais – gaļai, otrais – piena un gaļas 
produktiem, trešais – maizei, augļiem, dažādiem pārtikas produktiem un kautiem putniem, 
ceturtais – zivīm). Ēku apsildīšanai izmantoja zemspiediena tvaika apkures sistēmu, kura dar-
bojās līdz pat 1986. gadam, kad Centrāltirgu pieslēdza pilsētas centrālai apkures sistēmai.

Jaunajam tirgum preces paredzēja piegādāt pa Daugavas ūdensceļu un dzelzceļu. Zem tir-
gus tika izbūvēta 2 ha plaša apakšzemes pilsētiņa. Te atradās ejas ar tuneļiem, kas izgāja uz 
piestātņu platformām kanālmalā, no kurienes preces varēja ērti nogādāt uz tirgus noliktavām 
un saldētavām pagrabos. Pie vairumtirdzniecības paviljona pretī kanālam uzsāka celt dzelzceļa 
estakādi, bet to nepabeidza. Lai tirgum varētu brīvi piekļūt pircēji, gar jaunceltnēm un tālāk pa 
13. janvāra ielu izveidoja tramvaju maršrutu apli un pār kanālu uzbūvēja divus tiltus.

Centrāltirgus būve Rīgas pilsētai izmaksāja vairāk kā 5 000 000 latu. Tirgu cēla funkcionā-
lisma stilā ar Art Deco iezīmēm. Jaunais tirgus tolaik bija lielākais Ziemeļeiropā, un tika atzīts 
par labāko un modernāko Eiropā. 

1940. un 1941. gadā padomju okupācijas laiks Centrāltirgu būtiski skart nepaspēja. Savu-
kārt vācu okupācijas režīmā tirgus teritoriju iekārtoja atbilstoši kara laikam: divus Daugavai 
tuvāk stāvošos paviljonus pārveidoja par armijas automašīnu dzinēju remontdarbnīcām. Pa-
domju okupācijas laikā no 1944. gada Centrāltirgus pakāpeniski atguva tirdzniecības vietas 
statusu. 1949. gadā to pārdēvēja par Centrālo kolhozu tirgu ar gaļas, piena produkcijas, sakņu 
un dārzeņu, kā arī zivju paviljoniem. Padomju laikā tirgū produkciju realizēja valsts un koope-
ratīvu organizācijas. 1983. gada 18. oktobrī ar Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Mi-
nistru Padomes lēmumu Centrālā kolhozu tirgus paviljonu kompleksu pasludināja par valsts 
nozīmes kultūras pieminekli.

1998. gadā iesākās tirgus pārbūve pēc arhitekta Ulda Šēnberga projekta. Vairākos paviljonos 
iekārtoja divus stāvus, vienu – tirgotavām, otru – kafejnīcām un izstāžu telpām. Tika aizvākti 
neglītie kioski un treileri, to vietā uzceltas modernas tirgotavas. 1997. gadā Rīgas vēsturisko 
centru ar Rīgas Centrāltirgus teritoriju iekļāva UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. •

Vēsturniece Zita Pētersone

1932. gada vasara, ārpuspaviljonu tirdzniecība. Autors: Roberts Johansons/ 
Foto no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma

20. gs. divdesmito un trīsdesmito gadu mija, Rīga, vispārējs I paviljona (mūsdienās piena paviljons) 
iekšējais skats/ Foto no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma

20. gs. divdesmito gadu nogale, tirdzniecības apstākļi Daugavmalas tirgū/ 
Foto no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma
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Rīgas Centrāltirgū
vismaz reizi gadā 

iepērkas 89% 
rīdzinieku

Jaunas vietas Centrāltirgū

JAU
NU
MI

Pelmeņu stūrītis sakņu paviljonā Austrumu garša gaļas paviljonā

Zivju gastronomija 
zivju paviljonā

Īsajā darbības laikā Pelmeņu stūrītis jau paguvis iemantot klientu simpātijas, tostarp piedaloties 
mūsdienu kultūras foruma„Baltā nakts” norisē. Šeit iespējams nobaudīt pelmeņus un vareņikus, 
turklāt savām acīm vērot, kā tie tiek rūpīgi ar rokām gatavoti. Pelmeņi pieejami ar siera, vistas 
gaļas vai cūkas un liellopa gaļas pildījumu. Savukārt varreņiki būs piemēroti veģetāriešiem – tos 
pilda ar kartupeļiem, biezpienu vai ķiršiem. Viena pelmeņu porcija maksā EUR 2,50. Tāpat 
iespējams pelmeņus un vareņikus iegādāties pagatavošanai mājās.

Pelmeņu stūrītis darbojas no pirmdienas līdz sestdienai no 10:00-17:00.

Austrumu garšas tirdzniecības vieta vilināt vilina ar pikantu un apetīti raisošu aromātu. 
Vienuviet šeit iegādājamas gan atsevišķas garšvielas, gan to maisījumi, gan arī dažādi rieksti un 
sukādes. Turklāt, ja pastāstīsiet par iecerēto ēdienu, tirgotājs ieteiks labākās garšvielas un neticami 
veikli jūsu acu priekšā izveidos vajadzīgo kombināciju.

Garšvielas pārsvarā ievestas no Uzbeksitānas. Tās tiek saiņotas papīra maisiņos, lielākā daļa no 
tām maksā EUR 1,50 par 50 gramu iepakojumu.

Austrumu garšas stends atvērts ik dienu no 9:00-17:30.

Lieliski jaunumi zivju ēdienu cienītājiem – rīdzinieku un ārvalstu viesu iecienītais restorāns„Siļķītes un dillītes” 
paplašinājis savu darbību ar jaunu stendu zivju paviljonā. Tajā varat iegādāties gan klasiskus un tautā iemīļotus 

ēdienus – mazsālītu lasi, siļķi kažokā, reņģes želejā – gan arī neierastas restorāna pavāru radītas receptes. Īpaši 
izceļas marinēto siļķu daudzveidība. Bez klasiskās marinādes piedāvājumā ir arī piemēram, Islandes, Calvadoss, 

Porto. Pieejami arī jūras velšu un dārzeņu salāti, kā arī kārdinošas zivju maizītes. Zivju gastronomijas stendā 
iespējams veikt arī individuālus pasūtījumus.

Kā ik rudeni, arī šogad Rīgas Centrāltirgus galdi vai lūst no rudens ražas bagātības. Šeit 
vienuviet iegādājami gan zemnieku darba augļi, gan zvejnieku lomi, gan daudzveidīgas dabas 
veltes. Tas apliecina, ka Centrāltirgus ir nepieciešams gan tirgotājiem, gan pircējiem kā satik-
šanās vieta, lai ik dienu gardi, svaigi un veselīgi produkti no visas Latvijas un tālākām zemēm 
nonāktu rīdzinieku pirkumu grozos un virtuvēs.

To apliecina arī SIA „SKDS” un SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”  
2015. gada vasarā veiktā iedzīvotāju aptauja. Dati ir pārliecinoši – ik gadu Rīgas Centrāltir-
gū iepērkas 89% rīdzinieku. Turklāt puse galvaspilsētas iedzīvotāju uz Centrāltirgu dodas 
vismaz reizi mēnesī. Un Centrāltirgū iepērkas ne jau tikai rīdzinieki vien. Aptaujā noskaid-
rots, ka iespēju papildināt produktu krājumus Centrāltirgū kaut reizi gadā izmanto vairāk 
par pusi, proti, 61%  Latvijas iedzīvotāju.

Ja savulaik, par tirgus piedāvājumu runājot, biežāk izskanēja apzīmējumi „daudz” un 
„lēti”, tad šobrīd svaru kausus sev par labu nosvērusi produktu daudzveidība un kvalitāte, 
kaut arī cenas ir saglabājušās saprātīgas. Vasarā veiktā aptauja atklāj, ka Rīgas Centrāltirgū 

biežāk iepērkas sievietes, cilvēki ar augstāko izglītību, kā arī iedzīvotāji ar augstiem ienāku-
miem (EUR 500 un vairāk).

Laipni gaidīti Eiropas lielākajā tirgū, lai papildinātu gardu produktu krājumus un smeltos 
iedvesmu jauniem kulinārijas eksperimentiem! •

20. gs. piecdesmito un sešdesmito gadu mija, Rīga, tirdzniecība Centrālā kolhozu tirgus atklātajā teritorijā/
Foto no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma



Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.NOVEMBRIS 2015 #17   CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS

6

Tu esi uzaudzis mazā ciematā Dikļos; vai 
atceries, kāds bija tavs pirmais iespaids, at-
braucot uz Rīgu un ieraugot Centrāltirgu?

Tas notika kaut kad bērnībā. Pirmais ie-
spaids, ieraugot Rīgu – daudz gaismu, daudz 
cilvēku – baigais burziņš. Un tirgus, protams, 
ir lielākais burziņš pilsētā. Tas iespaids bija 
grandiozs. Ar šodienas acīm skatoties sapro-
tu, ka mums ir ļoti maza tā pilsētiņa. Kaut gan 
Centrāltirgus joprojām ir liels, arī salīdzinot 
pasaules mērogā, taču tas ir „izstiepts”, jo pro-
duktu dažādība nemaz nav tik liela.

Man ļoti patīk tirgus eklektiskums – te var 
nopirkt visu – sākot no „Rolex” pulksteņa par 
2 eiro, līdz Baltijas lasim. Tas, manuprāt, ir la-
bākais, kas šim tirgum ir, un to nevajadzētu 
nekad mūžā uztaisīt par tādu izpucēto Mad-
rides vai Barselonas „švītiņu” tirgu. Jo tad tir-
gus pazudīs, tad tas būs lielveikals.

Cik bieži nāc uz Centrāltirgu iepirkties?
Bija laiks, kad es nācu katru dienu. Kādus 

piecus, sešus gadus, kad strādāju galerijā „Is-
taba”, es nācu no rītiem un pirku svaigus pro-
duktus un dienas laikā tas viss arī tika apēsts. 
Tādēļ ik rītu pirku jaunus, svaigus. Tad mēs 
sākām sadarbību ar firmu, kas piedāvāja pie-
gādāt produktus no tirgus. Mūsu restorāniem 
joprojām piegādā preces no Centrāltirgus – 
piemēram, jaunos, mazos kartupelīšus, pir-
mās baravikas.

Tagad Centrāltirgū iepērkos vairāk paša va-
jadzībām un iedvesmai. Tu atnāc uz Centrāl-
tirgu un redzi visas krāsas. Tev ir visas notis 
un akordi koncentrētā veidā. Atšķirībā no 
restorāna, kur viss jau ir konteinerīšos, kastēs, 
sagriezts. Šeit tu to redzi kā kluso dabu, un 
galvā vari kombinēt.

Daudzi Mārtiņu pirmo reizi ieraudzīja raidījumā „Sirmā ēdienkaratē”. Šobrīd viņš televīzijas 
skatītājus iepazīstina ar dažādu tuvu un tālu zemju kulta ēdieniem. Kopā ar domubiedriem 
Mārtiņš radījis gan vairākus restorānus, gan garšvielu zīmolu. Centrāltirgū Mārtiņu Sirmo 
pazīst un sveicina daudzi tirgotāji. Arī velosipēdu, ar kuru viņš dodas pēc pirkumiem, pieslēgt 
nav nepieciešams. To droši var uzticēt kādam no gadu gaitā iepazītajiem tirgotājiem. Viņa 
restorāniem produktus no tirgus piegādā uzņēmums, bet pats Mārtiņš šurp nāk pēc iedvesmas.

Mārtiņš Sirmais: 
Uz Rīgas Centrāltirgu 
pēc iedvesmas

Skolēni iepazinušies ar Rīgas 
Centrāltirgus darbu

Tad jau tu esi iepazinis tirgotāju loku. Vai 
tev ir savi uzticamie tirgotāji, pie kā pērc 
konkrētus produktus?

Jā, es gan nezinu visiem vārdus, bet sejā pa-
zīstu. Man ir savi tirgotāji, pie kuriem eju vien-
mēr – kur es pērku skābo krējumu, kur kūpi-
nātu gaļu, kur  Latvijas zivis, kur Norvēģijas 
lasi. Bet es vienmēr, un arī šodien, iepērkoties 
priekš mājām, pamainu vietas, lai paskatītos, 

kas tur ir, kā tas cilvēks tirgojas. Kāpostus gan 
es joprojām pērku tikai vienā vietā.

Vai zināji, ka tirdzniecība Rīgas Centrāltir-
gū tika uzsākta pirms 85 gadiem 10. novem-
brī, kas ir Mārtiņdiena, tava vārda diena?

Nē, nezināju. Varbūt tāpēc man šeit tā patīk.
Ar ko atšķiras tirgus un lielveikali?
Abas šīs lietas ir ļoti labas. Lielveikalu lielais 

pluss ir tas, ka tur viss ir salīdzinoši koncen-
trēts. Pieejama, piemēram, ļoti laba olīveļļa, 
kvalitatīvi melnie pipari. Bet sezonas lietas liel-
veikaliem nekad nebūs pirmajiem. Tur nav tās 
īstenības, tā tirgus procesa. Un tur nav iespējas 
runāt par cenu. Lielveikalā tev nevar iedot at-
laidi, vai piedāvāt kasti ar savvaļas sēnēm.

Vai saruna ar tirgotāju un iespēja uzzināt, 
kurā mežā sēnes lasītas, tavuprāt, piešķir 
produktam un ēdienam papildu vērtību?

Jā, jo es droši vien zinu to mežu, tos cilvē-
kus, kas tur lasa sēnes. Tas dod papildus tīri 
emocionālu vērtību. Cena un sēnes uzturvēr-
tība no tā neaug.

Tad tu nepiekrīti pieņēmumam, ka pavāra 
emocijas tiek nodotas ēdienam?

Es esmu iegājis tajā fāzē, ka man vairāk 
patīk tas perfekcionisms. Kādreiz man bija 
tikai emocijas, emocijas un enerģija. Tagad 
uzskatu, ka pavāram gatavojot vienmēr jābūt 
enerģētiski uzlādētam, ir nācis klāt perfek-
cionisms. Manuprāt, tas ir tīri evolucionāri 
pareizs ceļš.

Kas ir tavi rudens laika TOP produkti?
Viss! Tagad ir brīnumu laiks… Vakardien 

pirmās cidonijas atvedām. Tās pašas baravi-
kas, aronijas, āboli. Šogad ir ābolu gads, at-
kal jaunas šķirnes parādījušās, ko nogaršot. 

Pīlādži gan šogad ir ļoti švaki. Principā visas 
sezonālās lietas. Uz tirgu es vispār nāku tikai 
pēc sezonālajām lietām.

Tu daudz ceļo un pēti citu valstu kulta 
ēdienus. Ko tu atbildi, ja tev prasa par Lat-
vijas kulta ēdienu?

Atkarīgs, kas prasa – zemnieks, titulēts pa-
vārs vai mazs bērns. Parasti jau sanāk runāt 
ar kulinārijas insaideriem. Tad es vienmēr īsi 
izstāstu vēsturi – zviedru okupācija, krievu 
okupācija, vācu okupācija, turklāt pietieka-
mi ilgu laiku, ka no visām šīm tautām mums 
ir iespiedušās klišejas. No Vācijas – cūkga-
ļa, desas, kūpinājumi, šķiņķi. No zviedriem 
mums ir tās siļķes, biezpieni, dilles un sā-
lījumi. No Krievijas – Padomju Savienības 
ēdieni, tostarp kūpināta vista un torte „Cie-
laviņa”. Tās ir divas padomju gados Maskavā 
apstiprinātas receptes, kas ir ļoti krutas un 
joprojām dzīvotspējīgas.

Un mūsu ēdiens… Īstenībā tagad ir īstais 
laiks, lai viņu radītu. Jo visas šīs ir klišejas 
no citām tautām. Mēs nevaram pateikt, ka 

mums ir viens nacionālais ēdiens, ko nācija 
ēd. Mums ir vēsturiskie ēdieni – pelēkie zir-
ņi vai sklandrauši. Tas ir arhaisms. Mums ir 
tagad jārada, un to mēs restorānos arī darām. 
Tas ir mūsu pavāru darbs, to mēs kultivējam.

Šķiet, pēdējā laikā Latvijā cilvēki sāk ar-
vien vairāk eksperimentēt un iepazīt jaunus 
produktus un garšas?

Esmu par to domājis un runājies ar drau-
giem. Es uzskatu, ka cilvēka domu plašums 
paplašinās ekvivalenti tam, ko viņš ēd, cik 
dažādi viņš ēd. Varbūt izrādās, ka viņam 
negaršo un riebjas kāds produkts, bet viņš 
izmēģina, sper to soli. Ja cilvēks ēd tikai vā-
rītus kartupeļus, ceptus kartupeļus, kartupeļu 
pankūkas un vārītus-ceptus kartupeļus, tad 
viņš arī savās domās nevar izaugt tālāk.

Filmējot „Kulta ēdienus”, esi daudz ceļo-
jis. Kurš pasaules tirgus atstājis visspilgtā-
kos iespaidus un kāpēc?

Tirgus ir pirmā vieta, kur es ārzemēs eju. 
Nevis restorāni vai zemnieki, bet tieši tirgus, 
jo tur tu vari redzēt visu koncentrēti. Man 
liekas, viskrutākais tirgus ir vienā Āfrikas 
valstī, laikam tā bija Gambijas galvaspilsēta. 
Tu atbrauc pie okeāna. Smird tā, ka ārprāts! 
Izkāp no mašīnas, smird vēl vairāk. Ir plud-
male, kaut kādas būdas, kaut kādi bērni, zemē 
ierakti griliņi. Nekas īsti nenotiek. Un tad, ap-
mēram pusstundas vai piecpadsmit minūšu 
laikā, viss okeāns – pilns ar laivām. Tās kā bi-
tes salido uz piekrasti apmēram puskilometra 
garumā. Un tad sākas! Tie sīkie skrien pēc 
zivīm. Tie džeki no laivām spaiņiem dod zivis 
sīkajiem. Sīkie nevar pat panest! Viņi speciāli 
dažas zivis met zemē, jo nākamie sīkie savāc, 
nes mammām, kas turpat sāk tās zivis cept. 
Uzreiz, protams, ir arī tūristu mākonis. Ne-
daudz tālāk no krasta ir tīrīšanas cehs, kur ba-
buļi nenormālā tempā tīra tās zivis, pēc tam ir 
uzpircēji, jau baltos gumijas mēteļos. Tie visu 
sašķiro, ieliek ledū, dzesētavās un tad sākas 
Eiropas Savienība. •

Šā gada septembrī norisinājās Rīgas Purvciema vidusskolas un Interna-
tional Association of Experts in Children Education on High Techno-
logies (IAECEHT) rīkotā lietišķā spēle vecāko klašu skolēniem „Žur-
nālists. Spogulis Rīgai”. Spēles ietvaros skolēni varēja izmēģināt savus 
spēkus korespondenta, komentētāja, redaktora un sabiedrisko attiecī-
bu speciālista lomā, iepazīstoties ar dažādu Rīgas pilsētas uzņēmumu 
darbu. Par vienu no interesantākajiem un aizraujošākajiem uzņēmu-
miem jaunie censoņi atzina tieši Centrāltirgu. 

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abra-
movs stāsta: Centrāltirgus apsaimnieko unikālu, vēsturisku un izmēros 
iespaidīgu nekustamo īpašumu pašā pilsētas sirdī. Mūsu darba rezultāti ik 
dienu tiešā veidā skar ap 80 000 rīdzinieku un pilsētas viesu, kas Centrāltirgū 
ierodas pēc svaigiem, gardiem un veselīgiem produktiem. Priecājamies, ka šī 
projekta ietvaros skolēniem bija iespēja ielūkoties mūsu uzņēmuma ikdienas darbā 
un labāk izprast tirgus apsaimniekošanu”.

Pirmajā spēlē piedalījās skolēni no Rīgas Purvciema vidusskolas, Rīgas 34., 80., 
40. vidusskolām un Rīgas Rīnūžu vidusskolas. Skolēni apmeklēja ne vien plašos 

tirgus paviljonus un atklāto teritoriju, bet arī devās aizraujošā ekskursijā pa 
Centrāltirgus pagrabiem, gaļas paviljona jumtu un kompresoru telpu, kur 

uzzināja daudz jauna gan par Eiropas lielākā tirgus vēsturi, gan arī no-
skaidroja interesējošos jautājumus par to, kā praktiski funkcionē tirgus, 
kur ik dienu satiekas vairāk kā 3000 tirgotāju un 80 000 pircēju.

„Skatīties spogulī ir noderīgi ne tikai cilvēkiem, bet arī pašai pilsē-
tai, tādēļ mēs aicinājām skolēnus apmeklēt Rīgas pašvaldības un ar to 
cieši saistītus uzņēmumus: „Rīgas satiksme”, „Rīgas siltums”, „Rīgas 
Centrāltirgus”, „Rīgas ūdens”, „Getliņi EKO”, lai viņi savām acīm re-

dzētu, kā tiek nodrošināta galvaspilsētas dzīvotspēja. Par visu redzēto 
skolēni sagatavoja publikācijas”, stāsta IAECEHT eksperts un viens no 

idejas autoriem Mihails Epšteins.

Skolēnu izveidotos rakstus novērtēja pieredzējuši žurnālisti. Labākie mate-
riāli ir publicēti portālos Mixnews.lv, Freecity.lv un citos medijos. Ieskatieties tajos 

un uzziniet, ar kādām acīm mūsu jaunā paaudze redz slaveno Rīgas Centrāltirgu. •

Tu atnāc uz Centrāltirgu un redzi visas krāsas kā kluso dabu, 
un galvā vari kombinēt.
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RECEPTE

NEPIECIEŠAMS
6 olas
6 ēdamkarotes cukura
6 ēdamkarotes miltu
6 (nelieli) āboli 

PAGATAVOŠANA
• Nomizo ābolus, izgriež serdes un bojātās vietas. Sagriež nelielos gabaliņos. Rūpīgi atdala 

olu baltumus no dzeltenumiem. (Olas kulsies vieglāk, ja pirms gatavošanas kādu laiku būs 
paturētas istabas temperatūrā.) Izsijā miltus. Sagatavo nepieciešamo cukura daudzumu.

• Sausā, tīrā traukā stingrās putās sakuļ olu baltumus, kam pievienota šķipsna sāls. Atse-
višķā bļodā sakuļ olu dzeltenumus ar cukuru (to pievieno pakāpeniski, pa karotei).

• Sakultajiem olu dzeltenumiem pa vienai karotei pievieno miltus, tos rūpīgi iemaisa. 
Jāpanāk biezas konsistences masa, kas vēl tek no karotes. Tādēļ, ja gadījušās mazākas olas, 
miltus var likt mazāk nekā 6 karotes, citādi kēkss sanāks pārlieku blīvs un ciets. Masai pievie-
no saputotos olu baltumus, un viegli samaisa, lai nezustu gaisīgums. Pievieno mīklai ābolus.

• Lej mīklu ietaukotā cepamformā. Liek cepties uz 40-45 minūtēm 170-180 grādos. 
Svarīgi neatvērt krāsns durvis vismaz pirmās 10 minūtes, citādi kēkss saplaks. Gatavo kēksu 
pārkaisa ar pūdercukuru un kanēli.

Līdz ar pirmajām rudens dvesmām un lapu koku sārtošanos sākas iespaidīgākais ābolu 
ražas laiks, kas lieliski papildina arī Centrāltirgus bagātīgo krāsainību. Devāmies pie Cen-
trāltirgus tirgotājiem, lai noskaidrotu, kādas ir populārākās ābolu šķirnes Rīgā un Latvijā un 
kāda šogad padevusies ābolu raža.

Var sacīt, ka ābolu cenas tirgū ir stabilas jau vairākus gadus un lielākoties pārdevēji cenu 
noteikuši 1,50 eiro par kilogramu augļu. Vienīgi Antonovka tiek piedāvāta par 1,20 eiro 
kilogramā. Antonovkas popularitāte skaidrojama ar tās noturību pret aukstām ziemām un 
izcilām uzglabāšanas iespējām. Daudzi pircēji iecienījuši deserta ābolus ēšanai svaigā veidā, 
no āboliem tiek iegūti dažādi produkti, piemēram, ābolu sula un sidrs, kā arī gardi pīrāgi. 

Kā novērojām Ērika Varlamova un Vladimira Fišera tirdzniecības vietās, tad vispopulā-
rākās ābolu šķirnes Centrāltirgū ir Auksis, Trebo, Rubīns, Antonovka, kā arī Konfetnaja, kas 
savulaik iegūta, krustojot leģendāro Cukuriņu ar Balto dzidro.

Ēriks Varlamovs, kurš ābolus audzē Tukuma pusē, atzīst, ka šogad ne tuvu nav labākais 
ābolu gads un tieši tāpēc aicina pircējus būt aktīviem, lai pagūtu izbaudīt sulīgo augļu bur-
vību gan svaigā veidā, gan arī pagatavotus dažādos ēdienos. Savukārt, Vladimirs Fišers no 
Bauskas puses uzskata, ka šā gada raža vērtējama kā vidēja. Vienlaicīgi, piebilstot, ka vietē-
jiem audzētājiem šogad būtiski traucē laika apstākļi, kas sausuma dēļ nebija labvēlīgi ķīmiski 
neapsmidzinātu ābolu audzēšanai. Tāpat tas saistīts ar augļu koku atpūtu pēc pagājušā gada 
rekordražām. Vladimirs aicina pircējus arī nebaidīties no sīkiem bojājumiem uz augļa, kas 
tieši apliecina tā ekoloģisko izcelsmi. •

Gaisīgais ābolu kēkss

Lai labi garšo!

Ābolu laiks

• Mūsdienās pasaulē sastopamas vairāk kā 7500 ābolu šķirņu.
• Āboli satur vairāk kā 50 vitamīnu, minerālvielu, aminoskābju 

un augļskābju.
• Vidēja lieluma ābols (nemizots, ar serdi) satur apmēram 80 

kaloriju.
• Āboli ir labāks līdzeklis pret nogurumu nekā kafija. Tajos gan 

nav kofeīna, bet par mundrumu gādā ābolos esošie cukuri.
• Āboli var uzlabot zobu izskatu un veselību, jo tos ēdot, tiek 

balināti zobi un masētas smaganas.
• Gatavojot ēdienus, kuru sastāvā ir svaigi āboli, lai tie nekļūtu 

brūni, āboli uz īsu mirkli jāiemērc ūdenī, kam pievienota citrona 
sula, vai vieglā sālsūdenī.

• Lai āboli ilgāk uzglabātos svaigi mājas apstākļos, tos ieteicams 
turēt tumšā un vēsā vietā vai ledusskapī, ievietotus atsevišķā 
maisiņā.

• Labāk ēst ābolus ar visu mizu – nomizots ābols satur uz pusi 
mazāk šķiedrvielu kā nemizots.

• Četras ābolu sēklas satur joda devu, ko organismam 
nepieciešams uzņemt dienas laikā.

• Ābolu sula ir ieteicama garīgas slodzes laikā. Savukārt, ja 
bieži slimojat ar bronhītu vai smēķējat, tad ar sulas palīdzību var 
uzlabot elpošanu.

Vai zinājāt, ka:

1 tējkarote vaniļas cukura
šķipsna sāls
kanēlis un pūdercukurs
sviests – formas ietaukošanai
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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. Pirmo Rīgas Centrātirgus brīvdabas kino seansu īpaši omulīgu darīja iespēja sildīties 
ar dziednieces un zāļu tēju tirgotājas Tatjanas Bērziņas sarūpēto tēju. Pilsētas svētki 
Centrāltirgū. 14.08.2015.
2. RPAS „Rīgas Centrāltirgus” priekšsēdētājs pateicas studijai „VFS films” un filmēšanas 
režisorei Ilzei Lasmanei-Brožei par skaisto „Food markets” sērijas filmu par Rīgas 
Centrāltirgu. 14.08.2015.
3. Andris Keišs, Līga Liepiņa un Kaori Momoi filmas „Maģiskais kimono” uzņemšanas laikā 
Rīgas Centrāltirgus atklātajā teritorijā. 18.08.2015.
4. Baltā nakts sakņu paviljonā – iespēja ikvienam ieskatīties kino vestures līkločos un 
novērot, kā laika gaitā mainījies Centrāltirgus un tā apkārtne. 06.09.2015.
5. Kaut šogad pirmās baravikas tigus apmekletājus pārsteidza jau maija nogalē, šoruden 
sliktās ražas dēļ tās iemantoja īstas delikateses statusu.
6. Nepelnīti piemirstās ogas – irbenes – ik rudeni krāšņo tirdzniecības galdus. Tiesa, līdz 
pirmajām salnām ogas var būt indīgas, tādēļ tagad ir to īstais baudīšanas laiks.
7. Pilsētas svētkos Rīgas Centrāltirgū pulcējās interesenti, kas vēlējās noskatīties dokumentālo 
filmu „Food Markets: Rīgas Centrāltirgus” vēl pirms TV pirmizrādes Latvijā, turklāt 
autentiskā vidē. 14.08.2015.
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