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Sākot ar 2016. gada 1. janvāri 
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” pārņems 
gastromonijas paviljona apsaimnieko-
šanu, kas ir beidzamais šobrīd ilgter-
miņa nomā privātam komersantam 
nodotais tirgus paviljons. •

Līgumu skaits ar uzņēmumiem, 
kuri ved tūristus uz Centrāltirgu, 
audzis no 18 pērn līdz 25 šogad. Tū-
ristu skaita kritumu no austrumiem 
kompensē pieaugošais Rietumeiropas, 
Skandināvijas un Ķīnas viesu skaits. •

Lai mazinātu ar skaidras naudas 
apriti saistītos riskus, RPAS „Rīgas Cen-
trāltirgus” trīs gadu laikā mērķtiecīgi ir 
samazinājis skaidras naudas norēķinu 
par tirdzniecības vietu nomu īpatsvaru 
no 70% 2011. gadā līdz 30% šogad. •

VIENĀ
TEIKUMĀ

Nav labākas vietas par Rīgas Centrāltirgu, kur galvaspilsētā novērot un izbaudīt dabas 
plūdumu. Sākumā par ogu un dārzeņu nogatavošanos liecina no dienvidu kaimiņiem 

atvestie produkti, taču pavisam drīz tirdzniecības vietās kā sēnes pēc lietus parādās 
vietējie zaļumi, mājas tomāti, kāposti, kabači, burkānu buntes. Jā, arī gailenes, 

baravikas un gardumgardās ogas.

Vasaras ražas laika pilnbriedā Rīgas Centrāltirgus nepārprotami kļūst 
par krāsaināko vietu pilsētā. Nāciet un piepildiet savus groziņus 

ar kraukšķīgiem kāpostiem, sulīgiem burkāniem, spirdzinošām 
jāņogām, saldām lācenēm, saulainām gailenēm un daudziem 

citiem labumiem, lai iepriecinātu sevi un tuviniekus ar gardu un 
veselīgu mājās gatavotu maltīti!

Krāsains, sulīgs un gards vasaras 
pilnbrieds Centrāltirgū!

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs

2014. gadu RPAS „Rīgas Centrāltirgus” noslēdza ar 
apgrozījuma un peļņas kāpumu, kas ļauj turpināt darbu pie 
vērienīgiem attīstības un rekonstrukcijas projektiem. 
Plašāk lasiet 3. lpp.

Rīgas Centrāltirgus gatavo vērienīgus 
rekonstrukcijas projektus
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Šogad atzīmēsim 85. gadadienu kopš 
Rīgas Centrāltirgus atklāšanas 1930. gada 
novembrī. Apzinoties, cik daudz spilg-
tu un neaizmirstamu atmiņu veidojušās 
saistībā ar Centrāltirgu, jubilejas gadā 
vēlamies tās apkopot rubrikā „Centrāltir-
gus stāsti”.

Aicinām ikvienu tirgotāju, pircēju un apmeklētāju dalīties savā pieredzē un iespaidos par 
Rīgas Centrāltirgu cauri laikiem. Mūs interesē fotogrāfijas un stāsti, sākot ar Centrāltirgus 
būvniecības laiku līdz pat mūsdienām.

Esat pieredzējis nozīmīgu notikumu Centrāltirgū? Varbūt no tirgotājiem uzzinājāt re-
cepti, kas nu kļuvusi par dzimtas saietu neatņemamu sastāvdaļu? Iespējams, jūsu pirmā 
darba pieredze gūta Centrāltirgū? Atceraties pakalpojumus, preces vai tirgošanās aprīko-
jumu, ko mūsdienās Centrāltirgū vairs nevar sastapt? Dalieties! Un, iespējams, tieši jūsu 
stāsts un fotogrāfija iekļūs Centrāltirgus jubilejai veltītā grāmatā!

Fotogrāfijas un stāstus ar norādi „Stāstu konkursam” sūtiet uz E-pastu tirgus@rct.lv vai pa 
pastu RPAS „Rīgas Centrāltigus” Mārketinga un komunikācijas daļai Rīgā, Nēģu ielā 7, LV-
1050. Vai arī atnesiet materiālus personīgi uz Nēģu ielu 7, un nododiet apsardzes darbiniekiem 
1. stāvā. Pēc personīgi iesniegto materiālu ieskenēšanas, tos atdosim atpakaļ.

Lūdzam, iesniedzot savu stāstu un fotogrāfijas, norādīt savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numu-
ru un e-pasta adresi, lai varam ar jums sazināties. •

KONKURSS
Katram ir savs stāsts. 
Stāsti satiekas pie mums   – 
Rīgas Centrāltirgū!

No reņģes līdz kaviāram

Rīgas Centrāltirgus zivju paviljona piedā-
vājums ir pārsteidzoši plašs pat šobrīd, augus-
ta sākumā, kaut aktīvākā zivju tirdzniecības 
sezona sākas oktobrī. Piedāvājumā – vairāk 
kā 200 dažādu preču vienību – sākot ar dzī-
vām, atdzesētām un saldētām zivīm, apetīti 
rosinošiem kūpinājumiem, dažādiem kon-
serviem līdz pat kaviāram un citviet praktiski 
nenopērkamām delikatesēm.

Vietējo pircēju vidū tradicionāli iecienī-
tākās zivis ir reņģes, mencas, plekstes. Ne-
iztrūkstoša svētku mielasta sastāvdaļa dau-
dziem ir lasis vai forele. Tāpat pieprasītas ir 
makreles, siļķes un sami. Savukārt ārvalstu 
ciemiņi, viesojoties zivju paviljonā, noteikti 
vēlas nogaršot kaviāru un vietējās delikateses 
– nēģus un zušus.

Bez tam zivju paviljonā nopērkamas arī tā-
das delikateses, kuru nogaršošana vairāk sais-
tās ar eksotisku ceļojumu. Tomēr arī Latvijas 
gardēži un labāko restorānu pavāri pie mums 
iegādājas doradas, haizivis, vilkzivis, omārus, 
krabjus un jūras velnus.

Uz bieži dzirdamo pircēju jautājumu, kā 
noteikt, vai zivs ir svaiga, paviljona vadītā-
ja Vineta Kaļeiņikova atbild: „Vienkāršākais 
veids ir atvērt žaunu vāku un novērtēt žau-
nu krāsu – tām jābūt sārtām, ne pelēkām vai 
tumši brūnām. Izņēmums gan ir stores.”

Veselīga uztura neatņemama sastāvdaļa

Daudzus vitamīnus, minerālvielas, vēr-
tīgas olbaltumvielas, kā arī neaizstājamās 
taukskābes, ko mūsu organisms pats nespēj 

Centrāltirgus zivju 
paviljons - lielākais zivju 
tirgus Baltijā
Augusta sākumā tiks atcelts beidzamais šī gada zivju ķeršanas liegums, un rudenī gaidāma 
zivju tirdzniecības atsākšanās ar jaunu sparu. Tādēļ piedāvājam ieskatu Baltijas lielākā zivju 
tirgus sortimentā, kā arī īstenotajos un gaidāmajos attīstības projektos, kas padara tirgošanos 
un iepirkšanos Centrāltirgus zivju paviljonā patīkamāku, ērtāku un videi draudzīgāku.

sintezēt, vispilnvērtīgāk iespē-
jams uzņemt tieši ar zivīm. 

Dietologi mudina iekļaut 
zivis ēdienkartē vismaz 
reizi nedēļā, lai aizkavē-
tu sirds slimību rašanos, 
uzlabotu smadzeņu 
darbību, ādas veselību, 
kā arī saglabātu slaidu 
augumu. V.Kaļeiņikova 
saka: „Latvijā vienmēr 
bijusi laba izpratne par 

zivju nepieciešamību uz-
turā, tomēr ir jautājums 

par pieejamību. Zivju cena 
pie mums ir augsta, jo pasau-

les mērogā esam valsts ar 
mazu patēriņu, tādēļ neva-
ram iegūt izdevīgāko ie-
pirkuma cenu, tāpat cenu 
ietekmē kvotas, liegumi 
un ievedmuitas nodokļi, 
piemēram, ārpus Eiropas 

Savienības esošās Norvēģi-
jas produktiem, kas Latvijā 

ir ļoti iecienīti.”

Lieliska sadarbība ar tirgo-
tājiem

Centrāltirgus zivju paviljona plašais 
produktu klāsts pircējiem pieejams, pateico-
ties ilggadīgam un smagam uzņēmēju dar-
bam. Paviljona vadītāja V.Kaļeiņikova stāsta: 
„Mums ar tirgotājiem ir kopīgi uzdevumi 
un mērķi – nodrošināt pircējiem produktu 
daudzveidību un pieejamas cenas, kā arī at-
tīstīt zivju tirgu un palielināt pircēju plūsmu. 
Mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība. Pa-
teicoties tirgotāju ieinteresētībai, ieguldītajam 
darbam un nozīmīgām investīcijām, izdodas 
attīstīt un uzlabot tirdzniecības apstākļus pa-
viljonā.” Domājot par apmeklētāju piesaisti 
un patīkamu vizuālo noformējumu, RPAS 
„Rīgas Centrāltirgus” ir uzsākta vienotu vi-
zuālo materiālu izstrāde visiem paviljoniem. 
Jaunā vizuālā noformējuma projekta īsteno-
šana sāksies šomēnes un tieši zivju paviljonā.

Attīstības projekti pircēju un tirgotāju 
ērtībām un energoefektivitātei

Gan tirgotāji, gan pircēji šobrīd var baudīt 
ērtāku tirgošanos un iepirkšanos, kā arī vi-
zuāli pievilcīgāku zivju paviljonu, pateicoties 
2014. gadā īstenotajam vērienīgajam dzīvo 
zivju tirdzniecības baseinu un vitrīnu nomai-
ņas projektam. Tomēr darāmā vēl ir daudz. 
Šobrīd ir uzsākti zivju paviljona aukstuma 
kameru un saldēšanas iekārtu kompresoru 
telpas pārbūves darbi. Pēc projekta īstenoša-
nas visām tirdzniecības vitrīnām paredzēta 
centralizēta aukstuma padeve, savukārt kom-
presoru darbības laikā radītais siltums, tiks 
novadīts ūdens sildīšanai. Tādējādi ne vien 
tiks uzlaboti tirdzniecības apstākļi, bet arī no-
drošināta energoefektivitātes celšana un videi 
draudzīgāka zivju paviljona darbība. •
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2014. gadā RPAS „Rīgas Centrāltirgus” 
aktīvi strādāja, lai iegūtu tehniskos datus 
par Centrāltirgus teritorijas un vēsturiskā 
ansambļa tehnisko stāvokli. Kādus secinā-
jumus ļauj izdarīt iegūtie rezultāti?

Esam veikuši pilnas tehniskās ekspertīzes, 
saņēmuši ekspertu atzinumus, kas kalpo par 
pamatojumu rekonstrukcijas darbu plānoša-
nā. Pirmais neatliekamais projekts ir paviljo-
nu metāla konstrukciju stiprināšana. Ņemot 
vērā būvju cienījamo vecumu un Latvijas kli-
matiskos apstākļus, kad ziemā veidojas ilg- 
stoša un bieza sniega kārta, šie darbi ierin-
doti pie prioritāri veicamajiem. Esam apstip-
rinājuši veicamo būvdarbu plānu līdz 2018. 
gadam, bet būvniecību uzsākt plānots nā-

2014. gadā Rīgas Centrāltirgus 
turpinājis kāpināt 
apgrozījumu un peļņu

Neskatoties uz gaidāmās eiro ieviešanas radīto piesardzību, ar kādu tika plānots 2014. gada 
budžets, aizvadītais gads RPAS „Rīgas Centrāltirgus” izrādījies ļoti veiksmīgs. 2014. gada audi-
tētie rezultāti liecina, ka  apgrozījums bijis 7,1 miljons eiro, bet peļņa 217 tūkstoši eiro.

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs skaidro: „Eiro ievie-
šanai gatavojāmies ļoti rūpīgi. Prieks, ka savlaicīgā pircēju un tirgotāju informēšana un izglīto-
šana par eiro ieviešanas nosacījumiem ļāva pārejai notikt salīdzinoši gludi, bez krasām izmai-
ņām ikdienas darbā. Esam gandarīti par darbības rezultātiem, ko spējām sasniegt, neskatoties 
uz valūtas nomaiņu.”

ATTĪSTĪBA

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs

Rīgas Centrāltirgus jau kopš tā atklāšanas 1930. gadā ir bijis viens no lielākajiem tirgiem 
visā Eiropā. Šobrīd tirgus kopējā platība ir 100 504 kvadrātmetri, tajā izvietotas ēkas 46 110 

kvadrātmetru platībā. Turklāt zem Centrāltirgus paviljoniem vēl atrodas plašas pagrabtel-
pas. Tādēļ likumsakarīgi, ka šī iespaidīgā vēsturiskā ansambļa apsaimniekošanā darāmo 

darbu neaptrūkstas ne mirkli. Uz sarunu par aktuālajiem rekonstrukcijas projektiem aicinā-
jām RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētāju Anatoliju Abramovu.

Pircēju un tirgotāju ērtību 
vārdā Rīgas Centrāltirgus 

plāno vērienīgus 
rekonstrukcijas projektus 

kamā gada vasarā. Tā kā attiecīgo būvdarbu 
laikā nāksies ierobežot tirdzniecību, darbus 
plānojam veikt pakāpeniski, sākot ar gastro-
nomijas paviljonu.

Runājot par tuvākajām investīcijām, no-
slēdzošajā projektēšanas etapā ir divi no-
zīmīgi projekti. Pirmkārt, kanālmalas re-
konstrukcija. Pēc rekonstrukcijas būtiski 
tiks kāpināta kanālmalas kapacitāte preču 
piegādē mūsu paviljoniem, tiks nostiprināta 
kanālmala un atbalsta siena starp tramvaja 
sliedēm. Bez tam šobrīd vizuāli nepievilcīgā 
atkritumu saimniecība pilnībā tiks izvieto-
ta pazemē, vienlaikus novēršot nepiederošu 
personu piekļuvi konteineriem.

Otrkārt, atklātās teritorijas seguma mai-
ņa. Šeit nav runa tikai par estētiskiem uz-

labojumiem. Visi tirgotāji un, domājams, 
arī pastāvīgie Centrāltirgus pircēji ir piere-
dzējuši nepatīkamās sekas, kādas rodas pēc 
spēcīgām lietusgāzēm. Noslēgumam tuvojas 
projektēšanas darbi, lai uzsāktu pilnīgu se-
guma nomaiņu pret bruģi. Turklāt tiks izbū-
vēta moderna lietus ūdeņu noteksistēma, bet 
šobrīd virs zemes esošās komunikācijas tiks 
izvietotas zem seguma.

Par kādiem līdzekļiem plānots īstenot 
vērienīgos projektus?

Kanālmalas rekonstrukcijas projekts ir 
finansiāli apjomīgs. Kopumā darbi varētu 
izmaksāt ap 3 miljoniem eiro. Pašlaik sadar-
bībā ar akcionāru un Rīgas Domes Pilsētas 

attīstības departamentu aktīvi strādājam, 
lai projektam piesaistītu Eiropas Savienī-
bas līdzfinansējumu. Tas gan nenozīmē, ka 
darbi netiks veikti, ja līdzekļus piesaistīt 
neizdosies. Savukārt atklātās teritorijas se-
guma maiņu plānots īstenot par uzņēmuma 
līdzekļiem, tās izmaksas būs ap 800 tūksto-
šiem eiro.

Projektus īstenosim, pateicoties 2014. gada 
prioritātēs sekmīgi īstenotajam mērķim pa-
lielināt investīcijām pieejamo finansējumu. 
Esam kāpinājuši savu brīvi pieejamo līdzekļu 
portfeli par 912 332 eiro, līdz ar to 2014. gada 
beigās tas veidoja 2 249 117 eiro. •

Salīdzinot aizvadītā gada finanšu rezultātus ar 2013. gada rādītājiem, redzama augšupejoša 
tendence. RPAS „Rīgas Centrāltirgus” apgrozījums ir kāpis par 99 tūkstošiem eiro jeb 1,5%. 
Arī peļņas rādītāji ir auguši. Pērn Centrāltirgum izdevies nopelnīt par 63 tūkstošiem eiro vai-
rāk nekā 2013. gadā.

Peļņa kāpināta gan pateicoties ieņēmumiem, gan arī kritiski izvērtējot un optimizējot uz-
ņēmuma izdevumus. A.Abramovs stāsta: „Vislielāko kāpumu redzam ieņēmumos no atklātās 
teritorijas tirdzniecības vietu iznomāšanas, Zemnieku diennakts tirgus darbības, kā arī Cen-
trāltirgus teritorijā esošo autostāvvietu apsaimniekošanas. Vienlaikus īstenojām izmaksu op-
timizāciju, tai skaitā izvērtējot un koriģējot darba spēka izmaksas, tēriņus par atkritumu izve-
šanu un remontdarbiem, elektroenerģijas patēriņu, autoparka ekspluatāciju u.c. Kā esmu teicis 
agrāk, joprojām stingri pieturamies pie principa – nodrošināt ekonomiski izdevīgu uzņēmuma 
darbību, nepaaugstinot tirdzniecības vietu nomas maksu.”

Atskatoties uz pēdējo četru gadu peļņas un apgrozījuma rādītājiem, redzama nemainīgi 
pozitīva tendence – ik gadu vērojams apgrozījuma un peļņas kāpums. RPAS „Rīgas Centrāl-
tirgus” peļņu veido nomas ienākumi par nekustamajiem īpašumiem, tirdzniecības vietām un 
tirgus teritorijā izvietoto autostāvvietu apsaimniekošanu. •
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Jau trešo sezonu tūrisms uzņem apgriezienus Centrāltirgū. Aizvadīto gadu laikā galvaspilsē-
tas centrālais tirgus placis kļuvis par vienu no pievilcīgākajiem tūrisma objektiem visā pilsētā 
kā ārvalstu, tā arī Latvijas iedzīvotāju vidū. Šādu statistiku apliecina arī autoritatīvā tūrisma 
popularizēšanas un attīstīšanas nodibinājuma LIVE Rīga ikgadējie dati. Saskaņā ar tiem Rīgas 
Centrāltirgus sekmīgi mērojas spēkiem ar tādiem tūrisma objektiem kā Vecrīga, Brīvības pie-
mineklis un klusā centra jūgendstila apbūve. 

Ne velti Rīgu atklāti dēvē par Baltijas valstu kulinārijas un pavārmākslas metropoli, kur 
gardēži restorānu tūrēs ierodas gan no Vācijas un Norvēģijas, gan arī no Krievijas un citām 
valstīm. Pat tie, kuri ierodas baudīt Rīgas kultūras dzīvi un mūsu pilsētas vēsturisko mantoju-
mu, par savas vizītes būtisku daļu uzskata Centrāltirgus apmeklējumu. Tam par apliecinājumu 
kalpo gan citvalstu politiķu un diplomātu arvien pieaugošā interese savos oficiālajos plānos 
iekļaut vizīti Centrāltirgū, gan bezkaislīgā statistika. 

Kamēr rīdzinieki Centrāltirgu novērtē kā lielisku pārtikas iegādes vietu, daudzi ārvalstu ceļo-
tāji atzīst, ka Rīgā Centrāltirgus apmeklējums bijis spilgtākais notikums. Milzumplašā dārzeņu 
un zivju izvēle, iespēja vērot tirgošanos un iepazīt vietējos cilvēkus, vēsturiskās paviljonu celtnes, 
– tas viss ārvalstnieku acīs iemantojis apbrīnu un atzinību.

Pirmās atsauksmes par Centrāltirgu portālā TripAdvisor rodamas 2006. gada vasarā. Kopš 
tā laika ik gadu Centrāltirgus apmeklējumu komentē arvien vairāk un vairāk ceļotāju. Šogad 
tūrisma sezonas karstumā Centrāltirgus saņēmis ceļotāju atzinību – ceturto TripAdvisor izcilī-
bas sertifikātu, kurā tirgū saņemto pakalpojumu kvalitāte, redzētais, piedzīvotais novērtēts ar 4,5 
punktiem no iespējamiem 5.

TripAdvisor ir lielākais ceļotāju portāls, kuru ik mēnesi apmeklē ap 340 miljoniem lietotāju. 
Portālā ikviens var plānot savu ceļojuma maršrutu, izvēlēties viesnīcas, restorānus un apskates 
objektus, balstoties uz citu ceļotāju atsauksmēm un ieteikumiem. •

TripAdvisor izcilības 
sertifikāts Rīgas 

Centrāltirgum

PAR MUMS RUNĀ

Skaistākais ziedu tirgus 
Sydney Maie, Austrālija 10.07.2015.

Vecajos cepelīnu angāros izvietotais Centrāltirgus derēs katrai gaumei. Mani ļoti interesēja 
zivju un gaļas paviljoni, jo man patīk izpētīt citu valstu piedāvājumu. Augļu un dārzeņu klāsts 
bija ļoti krāsains, bet gatavo zemeņu aromātam nebija iespējams pretoties. Izskatījās, ka gandrīz 
visi pērk zemenes. Tomēr mana apmeklējuma spilgtākais brīdis bija ziedu tirgus apmeklējums – 
grieztie ziedi, stādi un puķes podiņos visās krāsās, dažādos izmēros un plašā klāstā. Kā dedzīgu 
dārza kopēju mani interesēja stādu dažādība un kvalitāte. Ziedi bija ļoti skaisti un, manuprāt, arī 
lēti. Nevaru sagaidīt nākamo pavasari, lai pacenstos atkārtot šo krāsu efektu savā dārzā.

Apbrīnojama vieta!
Hyriagi, Vācija 12.06.2015.

Pirmā vieta, kur gūt labāko priekšstatu par vietējo iedzīvotāju ikdienu! Tas ļoti atšķiras no 
lielveikala, bet jūs varat būt droši – piedāvāto pārtikas produktu kvalitāti ir grūti pārspēt! No-
teikti iegādājieties Latvijas produktus – dārzeņus, piena produktus, gaļu u.c.

Spilgtākais mirklis Rīgā!
Enya Og, Īrija 29.05.2015.

Milzīgais tirgus bija viens no mūsu ceļojuma spilgtākajiem mirkļiem. Valodas barjeras dēļ 
mēs satraucāmies, vai pratīsim paši orientēties daudzajās tirgus teritorijās, jo Centrāltirgus 
pamatā orientēts uz vietējiem pircējiem. Tādēļ izvēlējāmies „Eat Riga” piedāvāto ekskursiju, 
kas bija mums lieliski piemērota.

Gids palīdzēja iegādāties paraugus no visa, ko vēlējāmies nogaršot […]. Protams, var ap-
meklēt Rīgu un visu laiku pavadīt vecpilsētā, taču tā būtu kļūda. Centrāltirgus bija īpaša piere-
dze un es no sirds ieteiktu to apmeklēt!

Paradīze cilvēkiem, kuru kaislība ir ēdiens
Applefanboi, Zviedrija 28.05.2015.

Nav pārlieku skaļš vai pārbāzts. Satriecošs svaigas gaļas, jūras velšu, dārzeņu un piena pro-
duktu klāsts. Piedāvājumā arī daudz garšvielu un citu pārtikas produktu. Šī visiem 
jums, gardēžiem, ir galvenā vieta, ko apmeklēt Rīgā. •

Tūrisms uzņem 
          apgriezienus

Ivars Jakovels, RPAS „Rīgas Centrāltirgus” mārketinga projektu vadītājs

Šogad esam paguvuši noslēgt sadarbības līgumus par tūristu piesaisti ar vairāk kā 20 uzņē-
mumiem, kuru rīkotajās degustācijās, neskaitot ekskursijas, maijā vien piedalījušies 840 tū-
risti. Savukārt, oficiālu delegāciju ietvaros šogad vien esam uzņēmuši Eiropas galvaspilsētu 
izpilddirektoru asociācijas biedrus, Belgradas un Stokholmas pašvaldību pārstāvjus, Eiropas 
mēroga Pilsētvides attīstības programmas vadošās amatpersonas, kā arī Moldovas uzņēmēju 
delegāciju. Tas liecina par vienu – mūsu slava aug un vairojas!

Turklāt organizētā tūrisma jomā Centrāltirgū vēl ir daudz ko darīt. Saskaņā ar mūsu novē-
rojumiem vasaras sezonas karstumā darbdienās individuālo tūristu īpatsvars Centrāltirgū sa-
sniedz pat 30% no visu pircēju kopskaita. Tūristu vidū popularitāti iemantojuši ne vien Latvijas 
amatnieku izstrādājumi no vilnas, koka un dzintara, bet arī dabīgi un unikāli produkti, kādus 
neiespējami iegādāties apmeklētāju pašu zemēs, vai arī tur tie ir ļoti dārgi. Rietumeiropas tū-
ristu vidū lielā cieņā ik gadu ir meža veltes – sēnes, it īpaši gailenes, meža ogas un īsta lauku 
rupjmaize. Arī tūristi no Krievijas un citām bijušā padomju bloka valstīm ļoti iecienījuši mūsu 
rupjmaizi. Papildus tam ikviens tirgotājs ir gatavs izpalīdzēt ar vakuuma iepakojumu mūsu 
kūpinātajām jūras zivīm un ceptajiem nēģiem.

Domājams, ka tūristu interese augs vēl pēc dažiem gadiem, kad plānojam Centrāltirgū 
atvērt pašiem savu muzeju ar informācijas centru un suvenīru veikaliņu. Šo jauno piedā-
vājumu esam iecerējuši bijušās kafejnīcas „Kārums” telpās starp Piena un Gastronomijas 
paviljoniem. Muzejs un informācijas centrs lieti kalpos kā ārvalstu, tā arī pašmāju ļaudīm. 
Proti, kamēr ārzemniekus vairāk piesaista  tirgojamo produktu krāsainība, dabīgā izcelsme 
un kvalitāte, mūsu ļaudis ir vairāk ieinteresēti uzzināt stāstus no bagātās tirgus vēstures, 
nokļūt svešām acīm slēptajos tirgus pagrabos un pabūt uz gaļas paviljona jumta izvietotajā 
dzelzceļa peronā. •

Based on the following rating by guests on TripAdvisor

Central Market (Centraltirgus)

CERTIFICATE of  EXCELLENCE

Awarded to

Stephen Kaufer, President and CEO, TripAdvisor

= 2015 =
Winner

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs
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5. septembra vakarā, sākot no plkst. 21:00, 
Centrāltirgus teritorijā pie Zivju paviljona 
norisināsies nebijis notikums – „Kino uz sie-
nas”, ko organizē Rīgas Kino muzejs. Apkopo-
jot vairāku pēdējo gadu darbu Rīgas kino kar-
tes izveidē, esam nolēmuši eksperimentēt ar 
kino izrādīšanu pilsētvidē, rādot fragmentus 
no latviešu filmām pēc iespējas tuvāk to uz-
ņemšanas vietām uz sienas. „Kino uz sienas” 
viena vakara ietvaros notiks četrās vietās, un 
viena no tām ir Rīgas Centrāltirgus. 

„Kino uz sienas” sastāv no 30 minūšu kli-
piem, kuros redzami fragmenti no dažādām 
filmām. Centrāltirgū būs iespēja redzēt 13 da-
žādus fragmentus no kopumā 12 filmām. Tie 
sniegs ieskatu, kā mainījies Rīgas Centrāltir-
gus un tā apkārtne – Centrālā stacija, stacijas 
tuneļi, autoostas apkārtne, Spīķeri. 

Centrāltirgus tēls latviešu kino tiek iz-
mantots dažādiem mērķiem. Vairākas filmas, 
piemēram, „Tās dullās Paulīnes dēļ” (1979., 
rež. Vija Beinerte), „Cilvēki tur” (2012., rež. 

Rīgas Kino muzeja 
projekts “Kino uz 
sienas” Centrāltirgū

Centrāltirgus sakņu 
paviljonā darbību uzsāk 
picērija LA PIZZA

JAUNUMI

Aiks Karapetjans) un „Ābols upē” (1974., rež. 
Aivars Freimanis), rāda, kā cilvēki tirgojas ar 
pašu likumīgi vai nelikumīgi iegūto mantu, 
iezīmējot dažādus kaulēšanās paņēmienus 
dažādos laika periodos. 

Citas filmas, piemēram, „Liekam būt” 
(1976., rež. Aloizs Brenčs) un „Baltie zvani” 
(1961., rež. Ivars Kraulītis), izmantojot Cen-
trāltirgus apkārtni, rāda Rīgu kā dinamisku 
vietu, lielpilsētu, kurā cilvēki reizēm apmal-
dās un pieļauj kļūdas, un šiem stāstiem var 
būt gan laimīgas, gan traģiskas beigas. 

Taču visbiežāk „Kino uz sienas” demons-
trētajos fragmentos Centrāltirgus parādās kā 
fons attiecību risināšanai. Piemēram, „Tau-
riņdeja” (1971., rež. Oļģerts Dunkers), „Sta-
ri stiklā” (1969., rež. Imants Krenbergs) un 
„Šķēps un roze” (1959., rež. Leonīds Leima-
nis) šajā dinamiskajā vietā starp svešiniekiem 
rāda pārus dažādos attiecību periodos, kuri, 
kaulējas un tirgojas, risina savas attiecības – 
kurš kuru mīl vairāk, kurš kuru ir vairāk sāpi-
nājis, kurš melo un kurš ir patiesāks.

Varu piedāvāt dažādu augļu un ogu pie-
gādi no Moldovas. Ar kuru Centrāltirgus 
struktūrvienību man būtu jāsazinās sadarbī-
bas uzsākšanai?

2015. gada jūnijs
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” darbības joma 

ir nekustamā īpašuma apsaimniekošana un 
tirdzniecības vietu iznomāšana. RPAS „Rīgas 
Centrāltirgus” nenodarbojas ar preču un pro-
duktu piegādi vai tirdzniecību.

Tirdzniecības vietā pārdevēja atsakās no-
saukt firmas nosaukumu vai personas vār-
du, kas atbild par šo tirdzniecības vietu. Vai 
tiešām pircējiem nav tiesību uzzināt šādu 
informāciju?

2015. gada jūlijs
Pircējiem ir tiesības zināt, no kā viņi iegā-

dājas produktus un preces. Tieši tādēļ Centrāl-
tirgus iekšējās kārtības noteikumi tirgotājiem 
paredz pienākumu ne vien nosaukt, bet pir-
cējiem redzamā vietā rakstveidā izvietot šādu 
informāciju:

• Juridiskām personām – uzņēmuma no-
saukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas 
numurs un tās personas vārds un uzvārds, 
kas ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā 
tirdzniecības vietā.
• Fiziskām personām – vārds un uzvārds.
• Individuālajiem komersantiem – indivi-
duālā komersanta nosaukums, reģistrācijas 
numurs un tās personas vārds un uzvārds, 
kas ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā 
tirdzniecības vietā.
Šogad RPAS „Rīgas Centrāltirgus” ir izvei-

dota veidlapa attiecīgās informācijas norādī-

Uzdod 

sev interesējošo 

jautājumu: 

tirgus@rct.lv JŪS JAUTĀJAT

Projekta norises vieta: Zivju paviljona ārsiena Spīķeru pusē
Laiks: 5. septembra plkst. 21:00 – 6. septembra plkst. 01:00
Pasākums ir bez maksas. •

šanai. Pagaidām vienotā dizaina veidlapas ir 
izvietotas piena paviljonā, bet izvērtējot praksi, 
šāda kārtība varētu tikt īstenota arī citos Rīgas 
Centrāltirgus paviljonos.

Gadījumos, kad pircēji saskaras ar nekorek-
tu tirgotāju rīcību, aicinām sazināties ar RPAS 
„Rīgas Centrāltirgus” Tirdzniecības organizē-
šanas nodaļu, lai novērstu šādu situāciju atkār-
tošanos turpmāk.

Vēlos nomāt tirdzniecības vietu Vidze-
mes tirgū. Cik tas maksā un kādi dokumenti 
nepieciešami?

2015. gada augusts
Atbilstoši noslēgtajam līgumam, Vidzemes 

tirgus apsaimniekošanu un tirdzniecības vietu 
nomu kopš 2015. gada 1. maija organizē SIA 
„Kaufman Concepts”. Sīkāku informāciju par 
tirdzniecības vietu nomas maksu un citiem 
nosacījumiem jūs varat noskaidrot, sazinoties 
ar jauno Vidzemes tirgus apsaimniekotāju SIA 
„Kaufmann Concepts” pa tālruni 25706783 vai 
e-pastu kaufmann.concepts@gmail.com. •

Kopš augusta sākuma Rīgas Centrāltirgus sakņu paviljonā darbību uzsākusi picērija LA 
PIZZA. Jaunā picērija ir lieliska iespēja iepazīt itāļu picu tradīciju tepat Rīgā. Savas garšas kār-
piņas varēsiet palutināt ar vairāk kā 15 dažādu veidu picām, itāļu maizi un citiem produktiem. 

Picas tiek gatavotas no Itālijas produktiem. Picas šķēle maksā  1,00 EUR, bet pārlocītā pica 
– 2,00 EUR. Sākot ar septembri būs pieejami arī Itālijas produkti – dažādi mocarella veidi, vīni. 
Picērija atvērta katru dienu (izņemot pirmdienas).

Aicinām apvienot patīkamu iepirkšanos ar jaunu garšu iepazīšanu Centrāltirgus sakņu pa-
viljonā! •

Foto no filmas „Akmens un šķembas”, 1966. gads. Autors Juris Dzenis, no Rīgas Kino muzeja krājuma
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ATRADUMS

Vasara nudien ir īstais brīdis, kad novērtēt priekšrocības, ko sniedz iepirkšanās tirgū. Meža 
zemenes un avenes, savvaļas mellenes, lācenes un kazenes – tās ir tikai dažas no vasaras 
dabas veltēm, kas nav atrodamas veikalu piedāvājumā. Tādēļ atliek pašiem doties ar groziņu 
mežā, vai arī vērtīgos gardumus iegādāties Rīgas Centrāltirgū.

Kā katram augam, arī katrai ogai ir savas vērtīgākās uzturvielas, ko vērts uzkrāt vasaras 
sezonā. Sniedzam īsu aprakstu, lai palīdzētu izvēlēties jums piemērotāko.

Meža zemenes 
satur daudz organisko skābju, miecvielu 
un minerālvielu – kāliju, fosforu, kalciju, 

mangānu un dzelzi (pat 40 reižu vairāk nekā 
vīnogās). Meža zemenes uzlabo apetīti, kuņģa 

darbību, labi veldzē slāpes un ir diētiskas. 
Svaigas ogas palīdz pret mazasinību, vispārēju 

nogurumu, nieru un žultspūšļa slimībām, 
dzelteno kaiti un rahītu.

Kazenes ir bagātas ar A, C un 
E vitamīnu, tās satur kāliju, varu un magni-
ju. Kazenes stiprina kaulus, nervu sistēmu 

un sirdi, tās izmanto mazasinības ārstēšanā. 
Tām ir urīndzenoša, sviedrējoša, pretiekai-
suma, pretalerģiska, nomierinoša iedarbība. 
Kazeņu sulu var lietot, ja ir bronhīts, gineko-
loģiskas saslimšanas, ekzēma, stomatīts un 

citas kaites.

Meža avenes 
ir ļoti vērtīgas. Tās satur organiskās skābes, 

cukurus, miecvielas, svarīgus mikroele-
mentus – dzelzi, kāliju, varu un vitamīnus 
– askorbīnskābi, karotīnu, tiamīnu, ribo-
flavīnu un folijskābi. Meža avenes uzlabo 

kuņģa un zarnu trakta darbību, tām piemīt 
pretiekaisuma, sviedrējoša, sāpes mazinoša 

iedarbība.

Lāceņu ogās ir cukuri, orga-
niskās skābes, miecvielas un askorbīnskā-
be. Gatavām ogām piemīt medum līdzīga 

garša. Lācenes ne vien labi garšo, bet arī var 
palīdzēt pret gremošanas traucējumiem, 

caureju, pret tūsku, saaukstēšanās gadīju-
mos un pret drudzi. Ārīgi lieto pret ādas 
iekaisumiem (augļu sulu, lapas), brūču 

dziedināšanai.

Mellenēs ir ļoti augsts 
mangāna saturs (mangāna daudzuma ziņā 
mellenes ir pirmajā vietā starp visiem aug-

ļiem), tās satur arī dzelzi. Ogas satur daudzas 
organiskās skābes, cukurus, askorbīnskābi, 

karotīnus un B grupas vitamīnus. Mellenēm 
piemīt pretiekaisuma iedarbība, tās stiprina 

organismu, pazemina cukura daudzumu 
asinīs, uzlabo vielmaiņu, palīdz acu veselībai 

un uzlabo redzi.

Vasaras ogas – gards vitamīnu 
un minerālvielu lādiņš

Sasaldē ogas 
ēšanai ziemā

Kā saldēt?

Kas jāņem vērā?

 variants
• Nepieciešamas labas ogas – gatavas, svaigas, bez bojājumiem, nesaspiestas.   
• Vislabāk būtu ogas nemazgāt, taču pirktās tomēr labāk noskalot aukstā ūdenī. Pēc mazgā-

šanas tās rūpīgi jānosusina un jāļauj nožūt. Vislabāk izklāt uz mīksta dvieļa vai vairākās kārtās 
salocīta papīra dvieļa.  

• Ogas izklāj uz lēzena trauka – paplātes vai liela šķīvja. Galvenais, lai tas ietilpst saldētavā. 
Ogas liek vienā kārtā – tā, lai tās nesaskartos un sasalstot nesaliptu. Trauku pārklāj ar pārtikas 
plēvi un liek vismaz uz stundu saldētavā.

• Kad ogas sasalušas, tās var pārlikt maisiņos vai plastmasas kastītēs. Šādi saldētas ogas nesa-
līp, ir viegli paņemamas pa vienai, tādēļ tās var izmantot arī ēdienu un dzērienu dekorēšanai.

• Vēlams uz kastītes vai maisiņa uzrakstīt derīguma termiņu (ne ilgāk par gadu no saldē-
šanas brīža).

 variants

Ogas  sablendē ar cukuru, gatavo masu ielej plastmasas trauciņā vai maisiņā un saldē. Šis būs 
piemērots veids saldummīļiem un cilvēkiem, kam atsevišķu ogu saldēšana šķiet pārlieku piņ-
ķerīga. Lai būtu vieglāk dozēt saldēto ogu masu, to var gatavot lielāka izmēra ledus saldēšanas 
trauciņos. Gatavos gabaliņus līdzīgi kā atsevišķas ogas var pārlikt maisiņos vai kastītēs.

• Vislabāk saldēt sausas, nemazgātas ogas, turklāt iespējami drīz pēc novākšanas.
• Jo straujāks sasaldēšanas process, jo labāk saglabājas ogu sākotnējās īpašības. 
• Saldēšanai var izmantot arī parastus polietilēna maisiņus, tomēr ērtāk lietojami ir maisiņi 

ar aizdari vai ēdiena uzglabāšanai paredzētie trauciņi (tie gan aizņem vairāk vietas).
• Ja ogas saldē blendētas, tad vienā maisiņā vai trauciņā jāliek tik daudz, cik vēlāk plānots 

izmantot vienā reizē.
• Pēc atkausēšanas ogas atkārtoti saldēt nevajadzētu – tās zaudēs gan garšu, gan vērtību.
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RECEPTE

Linda Vilmansone: 
Es bieži atnāku uz tirgu pēc kabača, 
bet aizeju ar divām milzīgām somām

Lai labi garšo!Gardu recepti no Centrāltirgū nopērkamiem produktiem 
piedāvā Rīgas Centrāltirgus un žurnāls „Pie galda!”

NEPIECIEŠAMS:
800 g cūkgaļas kakla 
karbonādes
400 g melleņu
1 ēdamkarote smalki 
sarīvēta ingvera
½ tējkarotes sāls
50 g sviesta
4 ēdamkarotes melleņu 
ievārījuma
sula no 2 citroniem
1 čili
2 ķiploka daiviņas

Lindai Vilmansonei sagādā prieku gardu ēdienu gatavošana un jaunu recepšu radīšana. Tādēļ 
veiksmīgi uzsāktu darbu mārketinga jomā  viņa nolēma nomainīt ar savu sirdslietu. Šobrīd 
Linda ir viena no žurnāla „Pie galda!” redaktorēm un raidījuma „Gatavo trīs” vadītājām. 
Viņas radītajās receptēs allaž jaušama izzināšanas un eksperimentu kāre. Stāstu par Lindu 
Vilmansoni un iepirkšanos Rīgas Centrāltirgū īsumā varētu raksturot šādi – tā nebija mīlestība 
no pirmā acu skatiena, bet pakāpeniski viņi sadraudzējās. 

PAGATAVOŠANA
1. Vispirms pagatavo marinādi, kopā sablendējot sarīvētu ingveru, 

sāli, melleņu ievārījumu, citronu sulu, čili un ķiplokus.
2. Gaļu iemasē ar marinādi un 2 stundas notur tajā, pievieno arī 

svaigās mellenes.
3. Cepeškrāsni sakarsē līdz 100 ºC temperatūrai. Karstumizturīgā 

traukā liek gaļu kopā ar marinādi un cep 5–6 stundas.
4. Kad gaļa izcepusies, tai vajadzētu būt ļoti mīkstai un dalīties pa 

šķiedrām. Gaļu sadala smalkos gabaliņos, sajauc ar izkausētu sviestu, 
servē uz grauzdētas saldskābmaizes šķēles kopā ar rukolas lapiņām.

Mellenēs un ingverā 
marinēta cūkgaļa

Šobrīd Latvijā vērojams zināms veselīgas un garšīgas ēšanas popularitātes vilnis. Kā tas 
tavuprāt skaidrojams?

Pirmkārt, uzskatu, ka tas ir ļoti labi. Mode gan mēdz būt pārejoša, bet man prieks, ka šā brīža 
modes tendences ir veselīgas. Man šķiet, skaidrojums ir vienkāršs – visiem patīk skaisti cilvēki, 
bet tādus tos veido labs uzturs un rūpes par sevi, arī sportojot. Pakāpeniski no tā ir attīstījusies 
modes tendence. Mēs visi gribam būt skaisti, veseli un mīlēti. Un labs ēdiens ir viens no veidiem, 
kā to panākt.

Kam tu dod priekšroku, gatavojot ēdienu – garšai, izskatam vai sastāvam?
Es domāju, tas veidojas pa slāņiem. Sākumā izvēlos produktu, ko kārojas, tad domāju par gar-

šu. Un, protams, gribas, lai tas arī labi izskatās un nāk par labu organismam.  Šajā ziņā es daudz 
mācos no savām raidījuma un žurnāla kolēģēm, kas ir ļoti zinošas par produktu uzturvērtību un 
sastāvu.

Kādu laiku gatavoju ēdienus pēc krāsām. Ņēmu, piemēram, oranžus produktus un savstarpēji 
kombinēju. Pārsvarā tas arī „strādā” un ir garšīgi. Mani arī interesē jauni produkti. Piemēram, 
pirms laika pētīju saldos kartupeļus – ar ko tie atšķiras no parastajiem, kādēļ tie ir labāki. Un tā 
pakāpeniski izpētu sev interesējošus produktus. 

Vai atceries savus pirmos iespaidus par Centrāltirgu?
Tie nav labi. Pirmie iespaidi bija tādi, ka šeit ir ļoti daudz cilvēku, pilnīgs haoss, ir tantes, 

kas bļaustās, onkuļi, kas skrien virsū, bērni. Šausmīgi daudz produktu, nepierastas smaržas. Viss 
traucē un gribas ātrāk tikt ārā. Bet tad ar katru nākamo reizi es sapratu, ka arī tam haosam ir 
sava sistēma. Protams, arī tirgus pēdējos gados ir mainījies, kaut vai sakņu paviljons. Tas ir kļu-
vis daudz pievilcīgāks. Kad sāku iepazīt tuvāk tirgotājus, produktus, viss kļuva saprotamāks un 

pieņemamāks. Un tad jau var sākt baudīt un pētīt – piemēram, tos cilvēkus, kas te ir pirmo reizi 
ieradušies. Interesanti ir vērot tūristus. Agrāk, kad šeit bija kafejnīca „371”, no tās pavērās ļoti labs 
skats pa logu. Es varēju sēdēt, ēst garšīgu ēdienu un vērot to plūsmu. Tagad es to esmu nomainī-
jusi pret uzbeku ēstuvi iepretim sakņu paviljona ieejai, kas man ļoti patīk. Tur ir ļoti garšīgs plovs, 
manti (līdzīgi lieliem pelmeņiem) un šašliks. Zinu vietu, kur var iegādāties lejamo „piena spēku”, 
gardus virtuļus. Sakņu paviljonā, pie sēklām, ir labākās lina šņorītes. Tepat nopērkama plūmju 
želeja, ko tirgotāja pati vāra. Tā ļoti labi sader ar gaļu. Zaļumus pērku pie tirgotājas no Mārupes, 
kam allaž tie ir svaigi un plašākā klāstā kā citviet. 

Ar ko iepirkšanās tirgū atšķiras no lielveikaliem?
Pirmkārt, tirgū man ļoti patīk, ka pie atsevišķiem tirgotājiem iespējams iegādāties pirmās ka-

tegorijas augļus un dārzeņus, atšķirībā no lielveikaliem, kur pārsvarā tie ir tikai otrās un trešās 
kategorijas. Iepērkoties piemājas lielveikalā, un pērkot mango vai citus eksotiskos augļus, ļoti 
bieži ir liela vilšanās. Augļi mēdz būt pilnīgi zaļi vai sapuvuši un tos nākas nest atpakaļ.

Otrkārt, man ir ļoti iepatikusies tirgus atmosfēra. Man patīk, ka es varu atnākt un vienuviet 
iegādāties ļoti daudzus labus produktus. Un, ja man nepatīk viens tirgotājs, es varu iet pie cita, 
kas veikalos īsti nav iespējams. Bieži vien daudzus produktus var nopirkt par krietni zemākām 
cenām un labākā kvalitātē. It īpaši šobrīd, vasarā, kad var sapirkties zaļumus arī iesaldēšanai un 
konservēšanai.

Un, treškārt, es varu atnākt apēst manti. (Smejas).

Kas ir tavi iecienītākie vasaras produkti, bez kuriem tu neizej no tirgus?
Tieši šobrīd tās ir gailenes, kas man ļoti, ļoti garšo. Vakar tieši nakts tirgū nopirku saldēšanai. 

Mellenes. Bet kopumā man bieži ir tā, ka atnāku uz Centrāltirgu pēc kabača un izeju ar divām 
milzīgām somām, kuras es knapi spēju panest. Vēl man ļoti garšo baklažāni. Šogad man bija liels 
prieks, tirgū atrodot Latvijas baklažānus, kas bija tādi gari un tievi. Vakar, turpretim, iegādājos 
mazus un resnus baklažānus. Man garšo arī kinza un visas mazliet austrumnieciskās garšas. No 
vietējiem produktiem tie ir dzeltenie tomāti, cukīni, kabači. Būtībā pērku visu, kas šobrīd ir dabā.

Vai kādus no vasaras produktiem saglabā ēšanai ziemā? 
Es pati šai ziņā esmu ļoti slinka, bet labi, ka mana mamma ir čakla. Tad es parasti no viņas 

krājumiem nočiepju. Šogad es gan esmu apņēmusies pati saldēt dilles, koriandru. Gatavošu pesto 
no svaiga bazilika. No žurnāla kolēģes esmu uzzinājusi triku ar mellenēm – ja sasaldē mellenes, 
un pirms ēšanas tās pārlej ar karstu pienu, tad mellenes strauji atkūst, savukārt piens atdziest. Un 
mellenes šādi garšo kā svaigas, tikko salasītas. Vēl man ļoti gribētos pagatavot ķiršu ievārījumu. 
Es ceru, ka to visu šovasar paspēšu. •

IEPĒRKAS
CENTRĀLTIRGŪ
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CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS
Izdevējs RPAS „Rīgas Centrāltirgus”

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

1. Viena no garšīgākajām un arī skaistākajām tomātu šķirnēm – saldā hurma.
2. Rūpīgi un ar sirsnību gatavoti ādas apavi pašiem mazākajiem senioru labdarības tirdziņā 
Rīgas Centrāltirgū.
3. Pirms vasaras saulgriežiem Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs degustē Jāņu 
sieru Centrāltirgus sakņu paviljonā.
4. Jāņu ielīgošanas pasākumā Centrāltirgus apmeklētājus priecē tautas deju ansambļu 
„Dzērve” un „Zalktis” dejotāji un vokālo ansambļu „Saulessvece” un „Dvīņi” dziedātāji.
5. Gardēžu kluba recepšu sienai kāda rīdziniece atnesusi rūpīgi glabātu un ierāmētu recepti, 
kas izšūta krustdūrienā.
6. Arī kamenes novērtē krāšņo Centrāltirgus ziedu piedāvājumu.
7. Vasaras ražas klāstu Centrāltirgū bagātina saulainās gailenes.
8. Pirms gozēšanās kino ekrānos Minionu Bobs ieradies Centrāltirgū banānu meklējumos.
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