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Līdz ar norēķinu centra izveidi skaid-
ras naudas norēķinu apjoms par tirdz-
niecības vietu nomu samazinājies no 
60% 2011. gadā, līdz 15% 2014. gadā. •

Amatnieki un mājražotāji laipni 
aicināti pieteikties dalībai Lieldienu 
tirdziņā. Lieldienu tirdziņš Centrāltirgū 
notiks 2015. gada 3. un 4. aprīlī. •

Novērtējot iespaidīgo pircēju plūs-
mu Rīgas Centrāltirgū un tirdzniecības 
ienesīgumu, 65% no jaunajiem tirgotā-
jiem darbību Rīgas Centrāltirgū attīsta 
ilgtermiņā. •

VIENĀ
TEIKUMĀ

Pateicoties rūpīgi plānotam pārejas uz eiro procesam, labvēlīgajiem 
laika apstākļiem un jaunu tirgotāju piesaistei, aizvadīto gadu RPAS 

„Rīgas Centrāltirgus” noslēdza ar rekordaugstu apgrozījumu 7,1 mil-
jona eiro apmērā. Lielā mērā jaunus tirgotājus izdevies piesaistīt tādēļ, 
ka aizvadītajos divos gados neesam paaugstinājuši tirdzniecības vietas 

nomas maksu. Tas atmaksājas! Plašāk lasiet 3. lpp.

Lai pavasara dabas veltes nes 
prieku un enerģiju labiem darbiem! 
Rīgas Centrāltirgus valde novēl 
saulainas Lieldienas!

Nepaaugstināsim nomas maksu

Anatolijs Abramovs,
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs

Rīgas Centrāltirgū pavasaris 
Centrāltirgu izrotā košās tulpes, saulainās narcises un pirmie 
trauslie sniegpulkstenīši. Gaisā virmo reibinošais hiacinšu 
aromāts. Ziedu tirdzniecība atsākusies ar jaunu sparu.
Uz tirdzniecības galdiem virknējas spirdzinošās kļavu un bērzu 
sulas. Pirkumu grozos gozējas Latvijā audzēto lociņu košzaļās 
buntes.
Piesaulītē sildās laisks runcis un baložu bariņš izvingrina spārnus, 
bet tirgotāju un pircēju sejās uzplaukst dzīvesprieks un smaids.
Acis pārslīd plašajam produktu klāstam klusībā zinot, ka drīz 
te varēs aplūkot un iegādāties spirgtos lapu salātus, kraukšķīgos 
redīsus un vietējos gurķīšus. •
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Tatjana Lukina, RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle

Rīgas Centrāltirgus par veselīgu uzturu 
un saturīgu laika pavadīšanu

Jānis Sauka: Darbs ir 
mana sirdslieta

Kultūras pasākumu organizēšana Rīgas 
Centrāltirgū vairs retajam apmeklētājam ir 
negaidīts pārsteigums. Sekojot aizvadīto gadu 
veiksmīgajai pieredzei, arī 2015. gadā  RPAS 
„Rīgas Centrāltirgus” priecēs savus apmeklē-
tājus un tirgotājus ar košiem, jaukiem, skanī-
giem un vērtīgiem pasākumiem.

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locek-
le Tatjana Lukina stāsta: „Bez šaubām, Rīgas 
Centrāltirgus pamatā ir iepirkšanās vieta. 
Tomēr nevienam nav noslēpums, ka cilvēks 
līdz ar produktu pērk arī stāstu. Rīkojot kul-
tūras pasākumus, mēs piedāvājam pircējiem 
šo stāstu un ļaujam izprast mūsu uzņēmuma 
vērtības un prioritātes.”

Kultūras un izklaides pasākumi ir būtisks 
papildinājums tirgus vides pilnveidošanā, kā 
arī patīkamas un pozitīvas atmosfēras veido-
šanā. T. Lukina papildina: „Klientu apmie-
rinātības celšana un tūrisma attīstīšana ir 
prioritātes, kas noteiktas RPAS „Rīgas Cen-
trāltirgus” Stratēģiskās attīstības plānā. Pie-
dāvājot apmeklētājiem kultūras un izklaides 

Raksturojiet sortimentu, ko var iegādā-
ties jūsu stendos.

Pirmkārt, gribu uzsvērt, ka izmantojam 
tikai vietējo gaļu un īstu pienu. Atbalstām 
vietējos. Esmu īsts letiņš. Piedāvātais sorti-
ments ir plašs, vispirms tā ir gaļa – svaiga, 
kūpināta, dažādi gaļas izstrādājumi – desas, 
cīsiņi, ruletes. Gaļas izstrādājumiem netiek 
pievienoti milti, soja vai emulsijas. Piedā-
vājam arī kafiju un salātus, siltajā sezonā 
sviestmaizes. Gatavojam kupātus. Kopumā 
klāstā ir ap 200 dažādu produktu nosauku-
mu. Esam domājuši arī par produkcijas no-
formējumu. Katru pirkumu saiņojam dabī-
gās papīra tūtās.

Vai produktu receptes ir pašu radītas?
Kā bāze ir ņemtas padomju receptes. Taču, 

pasākumus un interaktīvas aktivitātes, mēs 
parādām Rīgas Centrāltirgu kā vietu un uz-
ņēmumu, kas ir kultūrvēsturisku, tautas tra-
dīciju un ētisku vērtību veicinātājs.”

Plānojot 2015. gada pasākumus, ir meklē-
ti veidi, kā popularizēt veselīgus ēšanas pa-

radumus, kā arī maltīšu gatavošanu mājās. 
Pasākumu ietvaros tiks piedāvātas ne vien 
degustāciju iespējas, bet arī profesionālu pa-
vāru ieteikumi un receptes uztura pilnveido-
šanai un dažādošanai.

Papildus veselīgai ēdienu gatavošanai šo-
gad pievērsīsim uzmanību veselīgam dzīves-
veidam kopumā un sportiskām aktivitātēm. 

Vasarā plānots jauniešiem rīkot sporta spēļu 
turnīru dienas garumā. 

Līdztekus ierastajām veselīga dzīvesveida 
sastāvdaļām Rīgas Centrāltirgus izvirzījis arī 
„garīgās pārtikas” pieejamību visu vecuma 
grupu apmeklētājiem kā būtisku labas paš-

sajūtas elementu. Nākamā gada ietvaros pa-
redzētas gan populāru mūziķu uzstāšanās, 
gan arī mūsu latvisko tradīciju pārzinātāju 
priekšnesumi. Turklāt tradicionāli papildus 
Centrāltirgus rīkotajiem pasākumiem ik 
gadu Centrāltirgus kļūst par mājvietu vai-
rākiem valsts, pašvaldības un nevalstisko 
organizāciju rīkotiem spilgtiem kultūras no-
tikumiem. •

T. Lukina novēl: „Nāciet uz Centrāltirgu gan ikdienā, gan 
svētku reizēs. Izbaudiet iepirkšanos un plašo produktu klāstu, 
kā arī izmantojiet visas pasākumu laikā piedāvātās aktivitātes, 
jo tās allaž ir bez maksas. Lai mums visiem izdevies, jēgpilns un 

pozitīviem iespaidiem bagāts šis gads.”

kā jebkurš pavārs, mēs atvasinām garšu un pie-
lāgojam pircēju gaumei. Tad, kad es mācījos, 
cilvēkiem bija citādāka garšas izjūta. Šobrīd 
klienti vēlas stiprākas, izteiktākas garšas, tādēļ 
receptes piemērojam pieprasījumam.

Kurš produkts ir pieprasītākais?
Principā, pieprasīta ir visa produkcija. Te 

gan novērojama sezonalitāte. Šobrīd, līdz ar 
siltāka laika iestāšanos, pircēji vairāk sāk ie-
gādāties desiņas piknikiem, ko var cept uz 
ugunskura un grillēt. Ziemā vairāk pērk sarde-
les, pirms svētkiem – salātus.

Cik ilgi esat Centrāltirgū? Kas jums šeit 
patīk?

Pirmo stendu atklājām pirms gadiem trim. 
Jaunais stends tika atvērts pagājušā gada va-
sarā. Tirgū klientiem ir laba pirktspēja. Mēs 
esam iekarojuši savu klientu loku. Vispatīka-
mākais ir redzēt, ka klientiem patīk pie mums 
iepirkties.

Kas šajā laikā ir mainījies Centrāltirgū? 
Runājot par pircēju skaitu, tas nav sama-

zinājies. Gluži otrādi – pircēju skaits pieaug. 
Mūsu produkcija uz kopējā piedāvājuma fona 
ir diezgan dārga, bet klientu netrūkst.

Vai pašam kādreiz ir nācies arī aiz letes 
stāvēt?

Jebkurā tirdzniecības vietā, kuru atveru, sā-
kumā strādāju pats, tikai tad pārdevēji. Man ir 
gods piedāvāt savu produkciju, tādēļ arī esmu 

gatavs ar savu vārdu par to atbildēt. Esmu ga-
tavs pircējiem skaidrot produktu sastāvu, gata-
vošanu, un tas raisa uzticību.

Jūsu stends izceļas ar gaumīgu noformē-
jumu un laipnu apkalpošanu. Kādēļ uzskatāt 
par nepieciešamu investēt vizuālajā nofor-
mējumā?

Uzskatu, ka piedāvājot pārtikas produk-
tus, ir nepieciešams rūpēties par tīrību. Ir 
jārada cilvēkiem uzticība. Ir patīkami iepirk-
ties, ja pārdevēji ir laipni un strādā akurātā, 
tīrā apģērbā, cimdos. Manuprāt, nav pieņe-
mami tirgot gaļu priekšautā, no kura iespē-
jams izvārīt zupu.

Kas ir jūsu pircējs?
Mūsu pircēji ir cilvēki, kas novērtē kvalitā-

ti. Daudz iepērkas vecāki ar maziem bērniem, 
kam ir svarīgi būt pārliecinātiem par iegādātās 
produkcijas kvalitāti. Klientiem ar bērniem 
mēs parasti iedodam kādu bonusu. Grūtnieces 
un pircējus ar maziem bērniem apkalpojam 
bez rindas. Produkciju iegādājas arī restorāni.

Cik ilgi pastāv jūsu uzņēmums un kādas 
ir attīstības tendences?

Firmai būs jau trešais gads, bet pats ar gaļu 
nodarbojos jau kopš bērnības. Esmu beidzis 
gaļas pārstrādes, desu ražošanas skolu, kas ir 
Rīgas kombinātā. Kopumā uzņēmums strauji 
attīstās. Mums ir savs veikals Ādažos, atvērām 
veikalu arī Kauguros un sadarbojamies arī ar 
atsevišķiem lielveikaliem, tiesa tajos sorti-
ments ir neliels, jo nespējam tik daudz sara-
žot. Šobrīd uzņēmumā ir nodarbināti aptuve-
ni 60 darbinieki, ieskaitot pārdevējus.

Klausoties jūsu stāstā, rodas iespaids, ka 
darbs ir jūsu sirdslieta…

Darbs ir mana sirdslieta. Ar gaļas pār-
strādi es nodarbojos jau vairāk kā 20 gadus, 
un redzu to kā paliekošu nodarbošanos arī 
turpmāk.

Kādas ir jūsu pirmās atmiņas par Rīgas 
Centrāltirgu?

Ar Centrāltirgu esmu pazīstams kopš 10 
gadu vecuma. Es šeit mācījos par izcirtēju. Pats 
arī kāvu lopus un tirgojos.

Tad jau sanāk, ka pirmā skola darbā ar 
gaļu saņemta tieši Centrāltirgū?

Sanāk, jā. Tirgū esmu izaudzis, tā var teikt. •

Pastāvīgie tirgus apmeklētāji noteikti ir pamanījuši SIA „Ādažu desu darbnīca” stendus Rīgas 
Centrāltirgus gaļas paviljonā. Sākumā bija viens stends, bet nu tam pievienojies „jaunākais brālis” 

– plašs stends gaļas paviljona stūrī, kur ikviens pircējs caur stikloto sienu var brīvi pārliecināties 
par augstajiem kvalitātes un higiēnas standartiem uzņēmuma darbā. „Ādažu desu darbnīcas” 
saimnieks Jānis Sauka par ražotās produkcijas kvalitāti gatavs galvot ar savu vārdu, tādēļ tas 

iekļauts arī stendu noformējumā.

TUVPLĀNI
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ATTĪSTĪBA

Kā vērtējat aizvadīto 2014. gadu Rīgas 
Centrāltirgū?

Aizvadīto gadu vērtēju kā lielisku. To esam 
noslēguši ar rekordaugstu apgrozījumu 7,1 
miljona eiro apmērā, bet operatīvie finanšu 
dati liecina, ka uzņēmuma peļņa nebūs ma-
zāka par 100 000 eiro. Lielisko rezultātu ļāva 
sasniegt gan rūpīgā gatavošanās eiro ievieša-
nai, kas noritēja bez starpgadījumiem, gan 
jaunu tirgotāju piesaiste Eiropas lielākajam 
tirgum, gan labvēlīgie laika apstākļi pavasarī, 
kas ļāva agri uzsākt pilna apjoma tirdzniecī-
bu āra teritorijā. Lielā mērā jaunus tirgotājus 
izdevies piesaistīt arī pateicoties faktam, ka 
aizvadītajos divos gados neesam paaugsti-
nājuši tirdzniecības vietas nomas maksu. Tas 
atmaksājas! Un vēlos uzsvērt arī tagad, – tir-
gus attīstības vārdā arī šogad nomas maksa 
paaugstināta netiks.

Kādi lielākie darbi uzņēmumā ieplānoti 
2015. gadā?

Vissvarīgākās izmaiņas, finanšu rādītājus, 
šajā gadā ietekmē trīs „vaļi”. Pirmkārt, Rūp-
niecības preču tirgus vietā ir iecerēta inter-
modālā satiksmes mezgla izbūve. Šajā vietā 
tirdzniecību turpmāk neorganizēsim. Ko-
mersants, kas attīsta intermodālā satiksmes 
mezgla izbūves projektu, savu saimniecisko 
darbību pēc mūsu uzstādījuma organizē tā-

Pirmais solis virzībā 
uz visaptverošu Rīgas 
Centrāltirgus renovāciju

Attīstības vārdā: 
nepaaugstināsim 
nomas maksu

2015. gadā tiks izsludināts starptautisks arhitektūras metu konkurss Rīgas Centrāltirgus attīs-
tības projekta izstrādei. Balstoties uz konkursa rezultātiem, tiks izstrādāta tehniski ekonomiskā 
dokumentācija Rīgas Centrāltirgus ārtelpas, paviljonu, pazemes teritorijas, Rūpniecības preču 
tirgus un Maskavas ielas (posmā no Centrāltirgus ielas līdz Turgeņeva ielai) sakārtošanai un tir-
gus vizuālā tēla pilnveidošanai.

Rīgas Centrāltirgus esošajā teritorijā darbojas kopš 1930. gada, un renovācija nepieciešama 
gan ēkām, gan arī atklātās teritorijas segumam. Uz teritorijas sakārtošanas nepieciešamību norā-
dīts arī  Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam. Tajā paredzēts, ka tirgus revitali-
zācija kalpos arī kā spēcīgs impulss visas apkaimes attīstībai.

Metu konkursa organizēšanai un trīs labāko ideju iesniedzēju prēmēšanai 2014. gada nogalē 
tika piešķirts Rīgas domes infrastruktūras fonda finansējums, tomēr renovācijas īstenošanai nā-
kotnē plānots piesaistīt arī Eiropas Savienības fondu projektu finansējumu. Vienlaikus turpinās 
darbs stratēģisku privāto investoru piesaistē.

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” pārvalda un apsaimnieko pašvaldības nekustamos īpašumus 
Rīgas pilsētas teritorijā – Centrāltirgu, Vidzemes tirgu, Āgenskalna tirgu un tirgu „Latgalīte”. 
Uzņēmuma darbība ir vērsta uz tirgu darba organizēšanu un unikālās kultūrvēsturiskās vides 
saglabāšanu. 

Ik dienu Rīgas Centrāltirgu apmeklē 80 – 100 tūkstoši cilvēku, un apmeklētāji starp tirgus trū-
kumiem min nepietiekami sakārtotu vidi un produktu izvietojumu, kā arī autotransporta stāv-
vietu trūkumu. Ņemot vērā gan Rīgas Centrāltirgus funkcionālo un vēsturisko nozīmi, gan esošo 
situāciju, ir nolemts uzsākt kompleksu šī objekta rekonstrukciju, kur viens no pirmajiem etapiem 
būs arhitektūras metu konkurss un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde. •

Gatavojoties jaunai, aktīvai tirdzniecības sezonai, uz sarunu 
aicinājām Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības „Rīgas Centrāltirgus” 
valdes priekšsēdētāju Anatoliju Abramovu, lai atskatītos uz 
pagājušo gadu un ielūkotos šā gada plānos.

dējādi, lai notiktu pakāpeniska tirdzniecības 
procesa pārtraukšana, ņemot vērā projek-
tēšanu un saskaņojuma rezultātus. Kad ēku 
demontāžu saskaņos, tad tirgotājus brīdinās 
un Rūpniecības preču tirgū sāks pārbūves 
darbus.

Otrs „valis” ir Āgenskalna tirgus. Tā jau-
nais apsaimniekošanas līgums ir noslēgts ar 
SIA „Roveks”. Līguma darbības beigu termiņš 
ir 2021. gada augusts. Saistībā ar jauno līgu-
mu ir noticis būtisks pavērsiens. Tas nozīmē 
līguma administrēšanu tādā kārtībā, ka RPAS 
„Rīgas Centrāltirgus” saņems mazāku nomas 
maksu nekā līdz šim. Saskaņā ar noslēgto lī-
gumu tie ir 3 300 eiro ik mēnesi. Savukārt ar 
jauno apsaimniekotāju ir saskaņots ieguldī-
jumu un investīciju plāns. Tas veido aptuveni 
1,2 miljonus eiro. Šī ir minimālā summa, kas 
tiks sadalīta pa vairākiem objektiem un akti-
vitātēm, kuras jāīsteno līguma darbības laikā. 
Mūsu uzdevums ir regulāri, ne retāk kā vienu 
reizi ceturksnī fiksēt investīciju programmas 
izpildi. Proti, kādā apmērā, kādos objektos ir 
veiktas investīcijas, vai ir atbilstoši projektē-
šanas dokumenti. Tātad, uzraudzība un kon-
trole ir vissvarīgākie atslēgas vārdi nākotnes 
apsaimniekošanas procesā. 

Līdzīgu saimniecisko praksi sākam īstenot 
Vidzemes tirgū, kas ir trešais mūsu saimnie-
cisko darbību ietekmējošais „valis”. Vidzemes 

tirgus darbību 2014. gadā atkal dotējām no 
Centrāltirgus naudas ieņēmumiem 68 000 
eiro apmērā. Vidzemes tirgus apsaimnie-
košanas kārtība paredz, ka tirgus teritoriju 
nododam tirdzniecības organizēšanai un 
apsaimniekošanai  komersantam. Rezultātā 
tirgus no komersanta saņems fiksētu nomas 
maksu – 3 600 eiro mēnesī. Finansiālais ie-
guvums no šāda saimnieciskās darbības pa-
vērsiena būs lielāks, saņemtā nomas maksa 
būs tīrais Centrāltirgus ienākums. Atšķirībā 
no Āgenskalna tirgus, Vidzemes tirgus no-
došana apsaimniekošanā mums ir jaunums. 
Līdz šim to apsaimniekoja Centrāltirgus. 
Rezultātā mēs investīciju plānu komersan-
tam neuzlikām kā saistību, bet vienojāmies, 
ka tas gada laikā sagatavos Vidzemes tirgus 
attīstības plānu. Ar Vidzemes tirgus apsaim-
niekotāju slēgsim līgumu pēc formulas 1 + 6. 
Tas nozīmē – ja gada laikā nebūs sagatavota 
Vidzemes tirgus attīstības koncepcija, līgu-
mu pārtrauksim. Turpināt praksi, kad RPAS 
„Rīgas Centrāltirgus” dotē Vidzemes tirgu 
nu jau vismaz četrus gadus, turpmāk neva-
ram pieļaut. 

Un kādas pārmaiņas sagaida lielāko no 
tirgus plačiem – Centrāltirgu?

Esam pabeiguši Centrāltirgus kanālmalas 
– mūsu fasādes – pārbūves projekta izstrādi; 

šobrīd notiek projekta saskaņošanas darbi un 
būvvaldes atzinumu plānojam saņemt līdz 
gada beigām. Patlaban kanālmalā izveidoju-
sies draudīga situācija. Proti, gruntsūdeņi un 
izskalojumi ir nonākuši gandrīz līdz Rīgas 
Centrāltirgus pagrabiem. Ir apdraudēta ne 
tikai kanālmalas siena, bet arī tai piegulošie 
ceļi, kur izskalojumu rezultātā veidojas bed-
res. Kanālmalas pārbūve aptvers teritoriju no 
Maskavas ielas gar pieciem paviljoniem līdz 
Prāgas ielai un no Prāgas ielas līdz Gogoļa ie-
lai aptuveni 800 metru garumā. Ja neizdosies 
piesaistīt Eiropas Savienības fondu atbalstu, 
tad akciju sabiedrība „Rīgas centrāltirgus” 
ir gatava šo trīs miljonus eiro vērto projektu 
īstenot par savu uzkrāto naudu. Ja varēsim 
izmantot ES atbalstu, tad pārbūvi pabeigsim 
jau divos gados. 

Esam arī saņēmuši visu piecu paviljonu 
tehnisko ekspertīzi, kurā ir nodefinēti ener-
goefektiviātes jautājumi, elektroinstalāciju, 
inženierkomunikāciju stāvoklis, fasādes me-
tāla konstrukciju stāvoklis, jumta stāvoklis 
utt. Tā ir būtiska pamatinformācija, pateico-
ties kurai esam sākuši veidot prioritāro darbu 
sarakstu. Pirmkārt, veiksim paviljonu metāla 
konstrukciju pastiprināšanas darbus.

Šogad tiks pabeigts arī Centrāltirgus atklā-
tās teritorijas seguma maiņas projekts, lai jau 
nākamajā gadā varētu uzsākt tā realizāciju. •
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Šis ir desmitais gads Latvian Art Direc-
tors Club (LADC) un tā organizētajam ra-
došās izcilības festivālam ADWARDS. Šo 
10 gadu laikā LADC ir rūpējies par rado-
šo industriju meistarības un profesionālo 
standartu izaugsmi, izglītojis, iedvesmojis 
un iedrošinājis esošo un nākamo radošo 
talantu paaudzi, nodrošinājis pieredzes un 
informācijas apmaiņu starp radošo indus-
triju profesionāļiem un sabiedrību.

„Pēc „prāta vētrām” ar māksliniekiem 
un festivāla noslēguma ceremonijas organi-
zētājiem „Mentol” sapratām, ka piemērotā-
ku vietu idejai par Vidzemes tirgu nevaram 
iedomāties, tāpēc likumsakarīgi, ka festivā-
la noslēgums notiks tieši te. Telpas ir fan-
tastiskas, vietas daudz, Rīgas Centrāltirgus 
vadība atsaucīga un iespējas, kā šo unikālo 
telpu izmantot, nav saskaitāmas. Ceram, 
ka festivāla noslēgumā 17. aprīlī arī mūsu viesi, te ienākot, sajutīs to 
pašu, ko mēs, izvēloties šo vietu,” tā LADC valdes locekle Anete 
Franka.

LADC un festivālam ADWARDS šogad aprit desmit 
gadu. Tie ir desmit gadi pieredzes, izaugsmes un zināma 
brieduma. „Šā gada ADWARDS koncepts simbolizē visu, 
kas caur šo pieredzi desmit gadu laikā uzkrāts, uzaudzis, 
izkritis un nošļucis, vienlaicīgi parādot, ka līdz ar brie-
dumu un iekāpšanu nākamajā gadu desmitā, neesam 
zaudējuši savu rokenrolu. Tad nu teju katram reklāmas 
darbonim tik pazīstamos vārdu savienojumus „Pitch or 
die”, „Mēs neesam šeit nākuši, lai labi justos”, „Perfekts, pa-
ēdis & nevainīgs” esam ietetovējuši nozares miesā,” par festi-
vāla ideju stāsta LADC valdes locekle Anete Franka.

Jau desmito gadu pēc kārtas organizatori deva iespēju mākslinie-
kiem izstrādāt ADWARDS identitāti no nulles. Jauns gads un, kā vienmēr – jauna ideja, jauni 
mākslinieki, jauns logo, sauklis, cilvēki un darbi. Šogad ADWARDS2015 ideju domāja un izstrā-
dāja aģentūras !MOOZ mākslinieki, koncepts ir „nozare ar pieredzi”. •

Lieldienu 
iešūpošana 

Rīgas 
Centrāltirgū

Piektdien, 3.aprīlī

3. un 4. aprīlī notiks Lieldienu tirdziņšAtnāc… Tev patiks!

11.00 – 14.00 Nēģu laukumā

o Ventspils Tehnikuma jauno pavāru 
paraugdemonstrējumi un olu ēdienu 
degustācija 
o Aklā degustācija: balso par gardāko 
maizi
o Centrāltirgus gardēžu klubs: iesniedz 
savu Lieldienu svētku galda recepti 
o Trušu aplociņš, lai tuvāk iepazītu 
Lieldienu Zaķa radiniekus

Lieldienu mākslas meistarklase sadarbībā ar Jāņa Anmaņa 
jauno talantu atbalsta fondu:
o  Radi zīmējumu un piedalies izstādē vai izdaiļo sevi ar Zaķa 
kroni
o Atnes izstādei jau iepriekš sagatavotu darbu par tēmu 
„Manas Lieldienas” un saņem profesionālu konsultāciju 
turpmākai izaugsmei
o Ļaujies Latvijas bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas 
jauno gleznotāju otai un saņem īpašu Lieldienu portretu

Lieldienu Zaķis aicinās piedalīties radošās aktivitātēs:
o Olu krāsošana lielajā katlā uz ugunskura
o Olu ripināšanas sacensības
o Seju apgleznošana

Centrāltirgus sakņu paviljonā 
atklāta kampaņa par atbildīgu 

pārtikas patēriņu
19. martā biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai“ (LAPAS) kopā ar tās biedriem 

– vides organizāciju „“homo ecos:” un „Latvijas Zemnieku federāciju” – sakņu paviljonā 
uzsāka sociālo kampaņu par atbildīgu pārtikas patēriņu. Tirgus apmeklētāji, žurnālisti un 
aicinātie viesi varēja iepazīties ar kampaņas norisi, apskatīt ceļojošo fotoizstādi, kā arī uz-
zināt vairāk par atbildīgu pārtikas patēriņu – cilvēkam un videi draudzīgu pārtikas izvēli. 

„Atbildīgs pārtikas patēriņš – tā ir gudra un pārdomāta pārtikas izvēle. Kampaņas 
ietvaros skaidrosim, kāpēc būtiski izvēlēties veselīgu un sezonālu vietējo pārtiku, priekš-
roku dodot neapstrādātiem produktiem; samazināt gaļas patēriņu uzturā; iegādies pār-
tiku tieši no zemniekiem, izvēloties ģimenes saimniecības; neizmest pārtiku atkritumos; 
atbalstīt godīgu tirdzniecību. Tirgus jau no senām dienām ir ne tikai tirgošanās, bet arī 

satikšanās vieta sarunām, vieta domapmaiņai. Mēs kampaņas uzsākšanai izvēlējāmies tir-
gu, jo tieši te satiekas pārtikas ražotāji un patērētāji,” stāsta biedrības „homo ecos:” vadītāja 

Santa Krastiņa. 

Atbildīgs pārtikas patēriņš ir cieši saistīts ar individuālās rīcības ietekmi uz globālo attīstī-
bu, veidojot saikni starp cilvēkiem dažādās valstīs. „Globalizētajā pasaulē cilvēki ir savstarpēji 

saistīti vairāk nekā to ikdienas gaitās iedomājamies. Mēs pērkam apģērbu, kas ražots Bangladešā, 
ēdam banānus no Kostarikas un dzeram Etiopijā audzētu kafiju. Bet, cik bieži uzdodam jautāju-
mu, – kā tas viss radies un nonācis pie mums?” papildina LAPAS vadītāja Inese Vaivare.

Saskatīt saikni kampaņas ietvaros palīdzēs dokumentālā filma „Laimes ekonomika”, kuru kino 
mēneša ietvaros no 20. marta līdz 25. aprīlim 100 Latvijas novados varēs noskatīties ikviens in-
teresents. Filmas autori meklē laimes formulu globālo korporāciju veidotajā pasaulē, kurā lab-
klājīgi dzīvojoši cilvēki bieži vien jūtas depresīvi un patērētāju kultūras nomākti. 20 kino mēneša 
norises vietās „Latvijas Zemnieku federācija” uz diskusijām par pārtikas ražošanas un patēriņa 
aktualitātēm aicinās arī zemniekus. Visi kinosensi būs bez maksas. 

Savukārt, no 19. marta līdz maija beigām Latvijas lielākajās pilsētās – Liepājā, Ventspilī, Jelga-
vā, Valmierā, Rezeknē un Daugavpilī – varēs apskatīt „National Geographic” ceļojošo fotoizstādi. 
Fotogrāfijās atspoguļota pārtikas produktu audzēšana jaunattīstības valstīs. Izstādi RCT sakņu 
paviljonā var apskatīt līdz 26. martam.

Plašāka informācija par kampaņu atrodama biedrības „homo ecos:” interneta mājas lapā: 
www.homoecos.lv. Kampaņa norisinās projektu „Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstī-
bai. Eiropas gads attīstībai 2015 un ES prezidentūras projekts Latvijas prezidentūrai ES Padomē 
2015” un “Lokālā rīcība globālai attīstībai” ietvaros. •

Centrāltirgus darba laika izmaiņas svētkos

2015. gada 5. un 6. aprīlī par stundu ir saīsināts sakņu, gaļas, 

zivju un piena paviljona, kā arī atklātās teritorijas un tirdznie-

cības nama Spīķeru ielā 2 darba laiks. Šajās tirdzniecības vietās 

pircējus gaidīsim līdz 17:00.
2015. gada 2., 3., 4., 5. un 6. aprīlī mainīts Zemnieku tirgus 

darba laiks – tas būs atvērts no 19:00 līdz 8:00.

Vidzemes tirgus vēsturiskajā 
paviljonā notiks radošās izcilības 
festivāla ADWARDS2015 
noslēguma ceremonija
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Līdz ar pavasara iestāšanos ik gadu Rīgas 
Centrāltirgū ievērojami pieaug arī ārvalstu 
apmeklētāju skaits, kas ieradušies izbaudīt 
Eiropas lielākā tirgus unikālo vidi un atmos-
fēru, kā arī nogaršot un iegādāties vietējos 
gardumus un piemiņas veltes.

Tūrisms kā viena no RPAS „Rīgas Cen-
trāltirgus” stratēģiskās attīstības prioritātēm 
tika izvirzīta 2012. gadā. Iepriekšējo trīs gadu 
darbs ir būtiski vairojis Rīgas Centrāltirgus 

Aizraujošs tirgus
sarah120861 Rugby, Lielbritānija/ 19.02.2015.
Milzīgs tirgus, kas izpleties 5 milzīgos cepelīnu angāros un arī ārpus tiem. Zivju tirgus ir daudz interesantāks par 

Billingsgeitu. Šeit nopērkams viss – no Belugas kaviāra līdz joprojām elpojošām karpām. Zivis pilnīgi noteikti ir svaigas!
Pārējas halles ir pilnas ar augļiem un dārzeņiem, gaļu (nebiju sajūsmā par cūku galvām), ziediem, garšvielām, 

kūkām un medu par ļoti labu cenu.
Lieliska vieta Rīgas ikdienas dzīves iepazīšanai. Tirgus ir ļaužu pilns, tomēr, tāpat kā citviet Rīgā, arī tirgū visi bija 

ļoti pieklājīgi. Nekādas grūstīšanās, ar kādu jārēķinās tirgos citviet pasaulē – nudien, it visur kurp devāmies, man 
radās iespaids, ka latvieši ir vieni no pieklājīgākajiem cilvēkiem, ko man nācies sastapt.

Mana vieta Rīgā
Ilkka T Pieksamaki, Somija/ 05.01.2015.
Līdz šim Rīgā esmu bijis kādas 10 reizes, pēdējoreiz ap Ziemassvētkiem. Kaut kā teju katru reizi es nonāku Centrāl-

tirgū. Šķiet, ka šie vecie cepelīnu angāri mani pievelk kā magnēts. Šeit var nopirkt gandrīz visu, izņemot lielo starptau-
tisko ražotāju produkciju. Gaļa, dārzeņi, augļi, apģērbs utt. Tas ir kā milzu iekštelpu un atklāta tipa lielveikals. Pircēji 
galvenokārt ir vietējie, kas tirgū var nopirkt visu nepieciešamo par pieejamām cenām; man pat dažkārt šķiet, ka ļoti lēti.

Paviljonu iekšpusē atradīsiet mazus restorāniņus, kur ērti piestāt pēc ātra dzēriena vai uzkodas. Uz apmeklētā-
jiem netiek izdarīts spiediens kaut ko iegādāties, tādēļ pastaiga no viena paviljona uz otru ir patīkams laika pava-
dīšanas veids.

Pēc pastaigāšanās pa tirgu es parasti dodos uz restorānu „Cepelīns”, lai paņemtu kādu dzēriena krūzi, apsēstos pie 
viena no lielajiem logiem, vērotu garāmejošos cilvēkus un prātotu, kā tas ir iespējams, ka šeit ik dienas iepērkas tik 
daudz cilvēku, ņemot vērā daudzos lieliskos Rīgas iepirkšanās centrus. Pilnīgi noteikti šī ir vieta, ko vērts apmeklēt.

Dzīvās vēstures tirgus
IslandSunAMI Anna Maria Island, Florida, ASV/ 11.10.2014
Izbaudiet savu lielākā Eiropas tirgus apmeklējumu. Cepelīnu angāru pirmsākumi meklējami Pirmā pasaules kara 

vācu gaisakuģu bāzē Vaiņodē, Latvijā. Pēc kara angāri tika demontēti, bet to augšējās daļas izmantoja jaunceļamo 
paviljonu jumtiem. Pēc septiņu gadu būvniecības darbiem tirgus tika atvērts 1930. gada 2. novembrī.

Katrs mūsu ceļotāju grupas biedrs apmeklējuma laikā iegādājās citu produktu, ko vēlāk likt lietā dzimšanas die-
nas ballītē. Grupas vadītājs bija sagatavojis lapiņu ar nepieciešamā produkta nosaukumu latviešu valodā. Gan mēs, 
gan pārdevēji izbaudījām šo pasākumu.

Runājot par pārtikas paviljoniem – tie ir brīnišķīgi. Jūs varētu pavadīt visu dienu, iepērkoties un sarunājoties 
ar tirgotājiem! Nemaz nerunājot par fotografēšanu. Manuprāt, par pārtikas cenām ir iespējams kaulēties! Mūsu 
favorīti bija zivju un piena paviljoni. Apmeklējiet, pastaigājieties un izbaudiet! Pievērsiet uzmanību sēnēm. Noteikti 
apmeklējuma laikā nogaršojiet sēņu zupu.

Grāfs Cepelīns būtu bijis lepns!
pjsv Stokholma, Zviedrija/ 23.07.2014.
Centrāltirgus Cepelīnu angāros un ap tiem? Jā, tieši tik fantastiski, kā tas izklausās. Mēs vairāk kārt tur pastaigā-

jāmies un katru reizi atradām kaut ko interesantu. Sākot ar veciem padomju laika piederumiem līdz burvīgiem zie-
diem, pelēkajiem zirņiem, dzintaram un visa veida žāvētām zivīm. Neaizmirstiet svaigās, visas reģiona iespējamās 
zivis, ieskaitot zuti, mazas stores un pat jūras grunduļus! •

atpazīstamību un popularitāti ārvalstu viesu 
vidū, kā arī ļāvis novērtēt līdzšinējās prakses 
stipros un vājos punktus.

Izstrādāts piedāvājums
Rīgas Centrāltirgus tūristu grupām piedā-

vā tādas iespējas, par kurām daudzi ikdienas 
apmeklētāji varbūt pat nenojauš. Organizē-
tām ceļotāju grupām tiek nodrošināta iespē-
ja ne vien apmeklēt visus paviljonus, bet arī 

ieskatīties slavenajā 2 hektārus plašajā Rīgas 
Centrāltirgus pazemes pilsētiņā, tirgus kape-
lā, uzkāpt uz gaļas paviljona izvietotā dzelz-
ceļa perona, kā arī nobaudīt Latvijas garšu 
labāko produktu degustācijās.

Ikvienu organizētu tūristu grupu visas eks-
kursijas garumā pavada vismaz viens apsar-
dzes darbinieks, lai iespaidīgās arhitektūras 
un košā produktu klāsta apburtie ceļotāji ne-
kļūtu par mērķi kabatzagļiem.

Apmeklējuma ietvaros ceļotājiem ir ie-
spēja bez maksas baudīt Rīgas Centrāltirgus 
organizētos kultūras un izklaides pasākumus, 
kā arī paviljonos regulāri izvietotās foto un 
mākslas darbu izstādes.

Jākāpina kvalitāte
Līdzšinējie trīs gadi ir bijuši ļoti aktīvi, 

ik gadu tūristu skaits Centrāltirgū pieaug. 
Līdz ar Centrāltirgus popularitāti ceļotāju 
vidū, ir audzis arī tūrisma kompāniju skaits, 

kas vēlas piedāvāt savus gidu pakalpojumus. 
Tādēļ likumsakarīgs nākamais solis tūris-
ma attīstības jomā ir piedāvāto ekskursiju 
kvalitātes celšana un juridiski korekta sa-
darbības mehānisma ar tūrisma kompāni-
jām izveide. Slēdzot sadarbības līgumus par 
ekskursiju organizēšanu Rīgas Centrāltirgū, 
tirgus administrācija vēlas panākt atbilsto-
šas kvalitātes ekskursiju piedāvājumu. Lai 
ceļotāji, izvēloties ekskursijas rīkotāju, būtu 
droši, ka saņems pilnvērtīgu tirgus apskati, 
korektu informāciju un kvalitatīvu degustā-
ciju piedāvājumu. Jau drīzumā Centrāltir-
gus interneta vietnē ārvalstu viesiem pare-
dzētajā sadaļā tiks ievietota informācija par 
kvalitatīvas ekskursijas piedāvājošiem uz-
ņēmumiem. Tādējādi tūristiem tiks atvieg-
lota pakalpojuma sniedzēja izvēle, savukārt 
sadarbības līgumus noslēgušajām tūrisma 
firmām šī būs papildu publicitāte un iespēja 
piesaistīt jaunus klientus. •

PAR MUMS RUNĀ
Nereti ikdienas gaitās nepamanām skaisto un īpašo ap mums. 

Tādēļ šoreiz dalāmies ar dažām atsauksmēm, ko pēc Rīgas 
Centrāltirgus apmeklējuma pasaules lielākajā ceļojumu portālā 

TripAdvisor snieguši ārvalstu viesi.

Aktīvās tūrisma sezonas gaidās 
Rīgas Centrāltirgus rūpējas 
par kvalitatīvu ekskursiju 
piedāvājumu
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Otro darbības gadu Centrāltirgus gaļas pa-
viljonā ar patīkamām izmaiņām uzsācis bistro 
„Perons Nr.1”. Daudzu Centrāltirgus pircēju 
iemīļotais ēdināšanas uzņēmums ir paplašinā-
jies, lai spētu apkalpot visus sātīgu ēdienu mīlo-
šos klientus. Aizvadītā gada laikā ne viens vien 
ir novērtējis plašo gaļas ēdienu un zupu izvēli, 
ko piedāvā „Perons Nr.1”. Turklāt bistro lielis-
ku maltīti iespējams baudīt, tuvplānā aplūkojot 
Centrāltirgus vēsturiskās fotogrāfijas un klau-
soties pircēju un pārdevēju radītajā čaloņā, kas 
raksturīga tikai un vienīgi tirgiem.

No šā gada sākuma pārejā starp Centrāl-
tirgus zivju un sakņu paviljoniem iekārtojusies 
Ziepju manufaktūras tirgotava „Soap Manu-
facture Rīga”, kuras apmeklētāji burtiski ienirst 
ziepju un citu vannas istabas piederumu para-
dīzē. Spriežot pēc mūsu apmeklējuma laikā re-
dzētā, tirdzniecības vietu paguvuši novērtēt ne 
vien rīdzinieki, bet interesi izrāda arī ārvalstu 
viesi. Aizrautīgie tirgotāji piedāvā gan dažādu 
aromātu ziepes, gan ēteriskās eļļas, sveces un 
dušas želejas, sāls skrubjus un ķermeņa sviestus, 
gan dažāda veida jūras sāli vannām. Pieejami 
arī glīti iesaiņoti dāvanu komplekti.

Turpinot piesaistīt Centrāltirgum arvien 
jaunus tirgotājus, kas sekmīgi papildinātu Ei-
ropas lielākajā tirgus placī jau pašlaik pieejamo 
sortimentu, gaļas paviljonā darbu sācis jauns 
uzņēmums Marno de Lukss. Tirgotava ikvie-
nam pircējam piedāvā izsmalcinātus ar rokām 
gatavotus Latvijas tradicionālos gaļas izstrādā-
jumus, pēc kuriem pēdējā laikā novērots pa-
augstināts pieprasījums.

Gaumīgi iekārtotā gaļas izstrādājumu tir-
gotava izvietojusies paviljona stūrī pie Prāgas 
ielas. Pieredzējušie meistari piedāvā visdažā-
dākos kūpinātas, vārītas un vītinātas gaļas iz-
strādājumus. Šeit pieejama gan augstas kvali-
tātes klasiskā doktordesa, gan vītināts liellopu 
šķiņķis. Ja esat aizmirsuši kā garšo īsti cīsiņi, 
– laipni lūgti Marno de Lukss tirgotavā. Laip-
nas pārdevējas jums piedāvās izvēlēties gan 
klasiskos, gan bērnu cīsiņus. Savukārt, ja esat 
noilgojies pēc kārtīga lauku speķa, tad šeit tas 
pieejams gan sālīts, gan kūpināts. Lielisko desu 
klāstā ir gan dažāda veida servelādes, gan kla-
siskais salami, bet aukstās gaļas cienītājiem tiek 
piedāvāti izstrādājumi no cūkgaļas un vistas 
gaļas. Pikniku un atpūtas pie dabas cienītājiem 
tiek piedāvātas izcilas mednieku desiņas, gar-
dās cemapdesiņas un Frankfurtes cīsiņi.

Kā norāda Marno de Lukss meistari, ra-
žotnē ieguldītās investīcijas ļauj izgatavot 
produkciju atbilstoši visaugstākajiem Eiropas 
Savienības (ES) un NVS ražotājiem noteikta-
jiem kvalitātes kritērijiem. Uzņēmumā radī-

Perons Nr.1 
paplašinās, lai 

uzņemtu vēl vairāk 
apmeklētāju

Ziepju manufakūra 
Centrāltirgū

Gaļas izstrādājumi Marno de Lukss

Dažādas 
sukādes

Sakņu paviljonā vairākos stendos līdztekus 
svaigiem dārzeņiem un augļiem varat iegādā-
ties arī dabīgo našķi – sukādes. Pieejamas gan 
dažādu ogu un augļu, gan dārzeņu sukādes, 
gan arī asorti, kuros iekļautas arī neierastākas 
garšu nianses, piemēram, burkānu un biešu.  
Cena: no EUR 2,50 – EUR 3,95 1 iepakojums

Panējumi gaļai
Jaunums Svētes maiznīcas stendā – panē-

jumi gaļas un zivju cepšanai. To pamatā ir 
baltā rīvmaize, kas bagātināta ar visām gardas 
un aromātiskas maltītes pagatavošanai nepie-
ciešamajām garšvielām. Pieejami trīs veidu 
panējumi – vistai, gaļai un zivīm.

  Cena: EUR 2,45 par iepakojumu (400 g)

Kļavu sulas
Ja līdz šim esat baudījuši tikai bērzu sulas, 

un kļavu sulu garša vēl nav iepazīta, tad galve-
nā atšķirība ir to saldums. Cukura saturs kļa-
vu sulās ir augstāks, bet labās īpašības līdzinās 
bērzu sulu sniegtajām. Šogad pirmās kļavu 
sulas Centrāltirgū parādījās necerēti agri, jau 
16. februārī.

  Cena: EUR 1,50 par litru

ATRADUMI JAUNAS VIETAS 
CENTRĀLTIRGŪ

Zelta sviests
Zināms arī kā Ghi vai Gī sviests. Ražots 

no Latvijā gatavota sviesta, to ilgstoši karsējot 
uz lēnas uguns. Tādējādi tiek atdalītas olbal-
tumvielas un ūdens. Rezultātā tiek iegūti tīri 
piena tauki – bagāti ar A un B vitamīniem. 
Zelta sviestu lieto gan uzturā, gan kā kosmē-
tisku līdzekli, kas baro un mīkstina ādu. Tas 
piemērots cilvēkiem ar piena olbaltumvielu 
nepanesamību. Meklējiet piena paviljonā.

Cena: EUR 2,99 par iepakojumu (165 g)

Vīngliemeži 
olīveļļā ar 
ķiploku

Gardēžiem un jaunu garšu meklētājiem 
īpašs piedāvājums sarūpēts Svētes maizes 
stendā sakņu paviljonā – šeit iegādājami 
vīngliemežu konservi. Vīngliemeži ir viegli 
apcepti eļļā ar garšvielām. Tos var pievienot 
aukstus svaigiem salātiem, vai pagatavot  sil-
tus. Pieejami vīngliemeži savā sulā, kā arī olī-
veļļā ar ķiploku un ar čili piedevu.

Cena: EUR 3,98 par iepakojumu (170 g)

ta un ieviesta HACCP sistēma, kas nozīmē, 
ka pilnīgi visi ražošanas procesi atbilst ES un 
NVS standartiem. Uzņēmuma produkcija 
tiek piegādāta ne tikai uz Centrāltirgu, bet 
arī viesnīcām, izsmalcinātiem restorāniem, 
bērnu pirmskolas izglītības iestādēm, medicī-
nas centriem un sanatorijām.  SIA „Marno” 
ir vienīgais uzņēmums Baltijā, kas ražo veģe-
tāros produktus – cīsiņus, sardeles, desas un 
pastētes. Laipni lūgti jaunajā gaļas izstrādā-
jumu stendā Marno de Lukss!
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RECEPTE
Padomi košām 

Lieldienām
Tuvojoties ilgi gaidītajiem pavasara saulgriežiem, aplūkosim receptes košu 
Lieldienu radīšanai. Līdztekus tradicionālajām sīpolu mizās krāsotajām 

brūnajām Lieldienu olām, šoreiz piedāvājam idejas kā radīt pelēkas, tumši 
violetas, dzeltenas un pat koši zilas olas, turklāt izmantojot tikai un vienīgi 

dabas materiālus.

Dzeltena ola – ņem kurkumu un aplej ar verdošu 
ūdeni. Uz puslitru ūdens vajadzēs apmēram 3 
ēdamkarotes kurkumas. Iepriekš novārītas olas liek 
šķidrumā un atstāj uz nakti.

Pelēka ola – ņem melleņu ievārījumu, 
mazliet atšķaida ar ūdeni, lai veidotos 
šķidrums. Bildē redzamā ola vārīta atsevišķi 
un nakti noturēta ievārījuma/ūdens 
šķidrumā. Intensīvāku toni var iegūt, olu 
vārot tieši melleņu šķidrumā.

Nevajadzētu olas krāsot uzreiz pēc 

izņemšanas no ledusskapja. Krasā 

temperatūras maiņa novedīs pie olu 

plaisāšanas. Tādēļ vēlams olas paturēt 

istabas temperatūrā aptuveni 2 stundas 

pirms krāsošanas. Lai iegūtu vienmē-

rīgāku krāsojumu, olas vēlams iepriekš 

nomazgāt vieglā ziepjūdenī.

Krāsu spektrs, ko var iegūt no dabas mate-riāliem, ir tiešām plašs un pārsteidzošs:brūna – sīpolu mizas, alkšņu mizas, mel-nā tēja, stipra kafijazaļa – samteņu ziedi, rudzu zelmenispelēka – upeņu vai melleņu ievārījums, der arī saldētas mellenestumši violeta – karkadē lapu tējadzeltena – kurkuma, kumelīteszila – sarkanais kāpostssārta – biešu sula, sarkano vīnogu vai dzērveņu sula

Atliek vien izvēlēties sev tīkamāko toni un radīt košus un krāsainiem iespaidiem bagātus svētkus. Rīgas Centrāltirgus gaļas paviljonā atradīsiet gan brūnas, gan baltas vistu olas, kā arī citviet praktiski nenopērkamās pīļu un zosu olas, kas stiprās čaumalas dēļ varētu tapt par spēcīgu konkurentu olu knaulēšanās sacensībās. Rīgas Centrāltirgū varēsiet arī iegādāties un iepriecināt sevi un ģimeni ar mazajām un no dabas raibajām paipalu oliņām.

Brūna ola – katliņā liek prāvu daudzumu 
sīpolu mizu. Vāra apmēram pusstundu, 
pievienojot šķipsnu sāls. Kad novārījums 
gatavs, to atdzesē un tajā liek iepriekš 
istabas temperatūrā noturētas olas. 
Vāra 10 minūtes, tad nogriež uguni un 
atstāj ievilkties vēl 10 minūtes. Gaišāku 
rezultātu var iegūt arī, atsevišķi novārītu 
olu izturot sīpolu mizu novārījumā visas 
nakts garumā.

Tumši violeta ola – karkadē tējas lapas aplej 
ar verdošu ūdeni un ļauj ievilkties. Tējā 
gremdē iepriekš novārītu olu uz vismaz pāris 
stundām. Attēlā redzamā ola tējā pavadījusi 
visu nakti, līdz ar to tās čaumala kļuvusi 
izteikti tumša un poraina.

Košāku rezultātu, īpaši gaišajiem to-
ņiem, varēsiet panākt, izvēloties baltas 
olas, turpretī sīpolu mizās krāsoto olu 
tonis būs piesātinātāks, ja izmantosiet 
brūnas olas. Ja priekšroku dodat knau-
lēšanās turnīriem, arī tad labāka izvēle 
būs brūnās olas, īpaši mājas vistu dētās, 
jo to čaumala parasti ir cietāka.

Pareizo olu
 
izvēle

Pamatā visus pigmentus no dabas 

materiāliem iegūst, tos novārot. 

Izvēlētās lapas, ogas vai mizas vāra 

apmēram 30 minūtes. Pēc tam ir divas 

iespējas – likt olu katliņā un vārīt 10 

minūtes, atstājot ievilkties vēl uz 10 

minūtēm, vai arī novārījumu atdzesēt, 

olas vārīt atsevišķā katliņā, un tad 

noturēt novārījumā vismaz pāris 

stundas, bet košākam rezultātam – visu 

nakti. Dažādu materiālu krāsošanas 

rezultāts atkarībā no krāsošanas veida 

atšķiras. Piemēram, sīpolu mizās vārītās 

olas ir daudz košākas, nekā atdzesētā 

mizu novārījumā noturētas. Savukārt, 

karkadē tējas novārījums ir skābs, tādēļ 

nakts garumā tas ne vien koši iekrāso, 

bet arī mazliet noārda olas čaumalu. 

Rezultātā olas čaumala kļūst skaisti 

poraina, tiesa, arī trauslāka.

Zila ola – ņem sarkanā kāposta lapas, 
sagriež smalkās strēmelītēs un gatavo 

novārījumu. Kāposts dod neticami intensīvu 
zilo pigmentu jau īsi pēc ielikšanas ūdenī. 

Košākam rezultātam pievieno nedaudz etiķa 
– apmēram ēdamkaroti uz 1 litru šķidruma. 

Novārījumu nokāš, liek tajā iepriekš 
novārītas olas un atstāj uz nakti.

Jautrākā un pārsteigumiem bagātākā 

olu krāsošanas daļa ir rakstu un 

nospiedumu veidošana, jo ikreiz 

olas izdodas citādākas un rezultāta 

aplūkošana nereti līdzinās dāvanas 

izsaiņošanai. Lai veidotu rakstus, olas 

samitrina un tām pieliek dažādus 

graudus, putraimus, krāsainu 
vilnas dziju vai ziedus un lapiņas. 

Nostiprināšanai var izmantot marli 

vai plānu drāniņu un auklu, bet 

visērtākās lietošanā ir kaprona zeķes. 

Pietīto graudu un lapiņu vietās 
novārījums nepiekļūst olas čaumalai, 

un to neiekrāso. Īpaši košus rezultātus 

var panākt, kombinējot krāsainus 

ziedus (piemēram, krokusa vai 
hiacintes) ar kontrastējošas krāsas 

novārījumu, piemēram, sīpolu mizu. 

Tad nospieduma vieta iekrāsosies zaļi 

violeta, bet pārējā ola kļūs brūna.
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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. RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs 
Abramovs un Latvijas veselības ministrs Guntis Belēvičs kampaņas par 
atbildīgu pārtikas patēriņu atklāšanā Centrāltirgus sakņu paviljonā. 
19.03.2015.
2. RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle Tatjana Lukina sveic 
tirgotājas. 08.03.2015.
3. Pirmie pašmāju zaļumi, kas priecē pircējus pavasaros, ir lociņi.
4. Prieks tirgotājiem, dāvinātājiem un, protams, arī saņēmējiem. 
08.03.2015.
5. No dzidri baltās līdz piesātinātām un košām krāsām – 
tā uzplaukusi ziedu tirdzniecība Centrāltirgū.
6. Šaoliņas klostera mūki pēc austrumu cīņu paraugdemonstrējumiem 
nelaida garām iespēju iepazīt Rīgas Centrāltirgu. 25.02.2015.
7. Ventspils tehnikuma jaunie pavāri mielo Rīgas Centrāltirgus pircējus 
ar latviskiem gardumiem. 22.12.2014.
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