
29. augustā no plkst. 11:00 – 14:00 
aicinām visus uz jaunā mācību 
gada sagaidīšanas pasākumu Rīgas 
Centrāltirgū Nēģu laukumā. Būs svētku 
koncerts, degustācijas un radošās 
darbnīcas. •

1. augustā Rīgas daudzbērnu ģimenes 
labdarības akcijas ietvaros saņēma 
Centrāltirgus lauku labumu pakas jau 
otro reizi. Šoreiz tika sarūpēti dārzeņi, 
zaļumi un Latvijas ogas. •

CENTRĀLTIRGUS 
VĒSTIS

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

Lauksaimnieku organizāciju 
sadarbības padome mikroblogošanas 
vietnē Twitter izplatījusi aicinājumu 
atbalstīt Latvijas zemniekus un 
iepirkties Centrāltirgū, kur pašmāju 
labumiem samazinās cenas. •

VIENĀ
TEIKUMĀ
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Pārskata gadā RPAS „Rīgas Centrāltirgus” neto apgrozījums bija 
4 920 309 latu, kas, salīdzinot ar 2012. gada apgrozījumu, palielinājies 
par 41 025 latu jeb 0,8%. 2013. gadā saimnieciskās darbības rezultāts 

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” bija veiksmīgs, jo esam strādājuši ar 
109 990 latu peļņu. Kā jau tas pēdējos gados ierasts, RPAS „Rīgas 

Centrāltirgus” valde akcionāru pilnsapulcei arī šajā gadā nopelnītos 
līdzekļus rosina ieguldīt infrastruktūras uzlabojumos – kanālmalas 

rekonstrukcijas projektā. 3. lpp

Katra gada vasaras vidus ir 
laiks, kad uzņēmumos veikti 
detalizēti aprēķini un ar finanšu 
pārskatu palīdzību var gūt skaidru 
priekšstatu par iepriekšējā gada 
darbības rezultātiem. Kāds 
2013. gads ir bijis RPAS „Rīgas 
Centrāltirgus” – par to plašāk šajā 
avīzes numurā.

Ražas laiks!

2013. gadā 
Centrāltirgus
strādājis ar peļņu
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TUVPLĀNI

Kur atrodas jūsu saimniecība? Cik liela tā 
ir? Cik ilgi saimniekojat?

Saimniecība atrodas Iecavas novadā, tā nav 
liela, var teikt vidēja – ap 20 ha. Kad izjuka 
Padomju Savienība, zaudēju darbu, saņēmu 
mantojumā zemi, tad arī izlēmām saimniekot 
paši, piepirkām vēl zemi un tā arī visu laiku ar 
to nodarbojamies.

Ko audzējat? Kāda bija šī vasara?
Pārsvarā audzējam dažādus dārzeņus. Šo-

gad gāja visādi – sākums bija cerīgs, bet tad 
bija sausums, tad atkal lietus, tad karstums. 
Tas viss atstāj ietekmi uz ražu...

Kādas ir jūsu pašas pirmās atmiņas par 
Centrāltirgu?

Pats esmu dzimis Rīgā, apprecējos un tad 
uz laukiem pārcēlos. Kad vēl biju mazs – 
pirmsskolas vecumā, – tolaik gurķus un tomā-
tus audzējām, un tad braucām tirgot. Es brau-
cu līdzi. Mazam puikam te bija interesanti. 

Kā pa šiem gadiem mainījies Centrāltir-
gus?

Var teikt, ka visa tā lieta kļuvusi civilizētā-
ka, sakārtotāka. Kādreiz bija tā – kas pirmais 
brauc, tam arī labāka vieta tiek.

Kādi ir jūsu pircēji?
Pie manis iepērkas visdažādākie cilvēki 

– no ļoti pārtikušiem līdz tiem, kas dzīvo ar 
līdzekļiem zem iztikas minimuma. Daudzi no 

Centrāltirgū –      
no jūnija līdz
pirmajam sniegam 

Pie Viļņa Rozes vienmēr ir patīkami iepirkties – viņš atrod 
kopīgu valodu ar katru pircēju, ir vienkāršs un tiešs, zina 
pastāstīt par visiem dārzeņiem, kas atrodas uz viņa tirdzniecības 
galda, tāpēc ikviens var gūt pārliecību, ka tirgotais nāk no viņa 
paša saimniecības.

tiem ir jau pastāvīgi pircēji, pie manis iepērkas 
regulāri.

Vai cilvēki mūsdienās kaulējas?
Īpaši nekaulējas – cena ir redzama un dau-

dzi pat saka, ka vajadzētu prasīt vairāk, bet man 
tomēr jārēķinās ar dažādiem apstākļiem, tāpēc 
cena ir tāda, kāda ir. Bet pircēji nekaulējas – 
tirgū nav vairs tāda situācija kā agrākos laikos 
un šī lieta lielā mērā zaudējusi aktualitāti.

Dzirdot, kā jūs sarunājaties ar pircējiem, 
rodas iespaids, ka ar visiem spējat rast kopē-
ju valodu. Vai jums patīk tirgoties?

Viens ir tirgošanās, bet otrs ir darbi saim-
niecībā – zemes apstrāde un viss pārējais. Tā-
pēc jau es tik vēlu esmu – tirgoties sāku tikai 
no jūnija vidus. Bet tirgošanās arī ir darbs, ko 
jācenšas darīt labi, ar cilvēkiem ir patīkami ap-
runāties, kāpēc gan ne...

Ziemā jūs tirgū nemana, vai visu izaudzē-
to iztirgojat jau rudenī?

Cenšos, lai līdz pirmajam sniegam pagrabā 
paliek tikai sēklas kartupeļi. Pārsvarā visu au-
dzēto iztirgoju Centrāltirgū, nenodarbojos ar 
piegādēm restorāniem vai citām tirdzniecības 
vietām.

Kā pircējiem atpazīt tirgotājus, kas tirgo 
paša audzēto?

Es varu teikt, ka pircēji paši ir gudri un 
paši atrod. Viena lieta – importa dārzeņi. Tie 
parasti ir 1. šķiras – vizuāli skaistāki, gludāki; 
vietējie var būt arī dažādas formas, mazi de-
fektiņi, bet garša un uzturvērtība no tā noteik-
ti nemainās. 

Labāk šo jautājumu uzdot pircējiem, viņi 
pastāstīs labāk par mani.

Kas jūs motivē aizvien celties, strādāt?
Kaut kas ir jādara, nesēdēsi rokas klēpī sa-

licis. Šis darbs ir iesākts, zeme un tehnika ir 
nodrošināta, līdz pensijas vecumam šis darbs 
jādara. Tad jau pēc tam redzēs...

Vai situācija pēdējos gados mainījusies – 
pircēju kļuvis mazāk?

Jā, tā ir. Līdz ar to cenas, kas iepriekšējā 
gadā bija latos, tagad bieži vien ir eiro. Cenas 
ir kritušās. Dārzeņu cena pašlaik ir zem pagā-
jušā gada cenas rudens laikā. Pērn 25 santīmi 
par kilogramu kartupeļu, pašlaik 21 santīms – 
ja pārrēķinām latos.

Līdz ar to arī neatmaksājas šķirot, glabāt 
pagrabos, kas visu vēl vairāk sadārdzina. Paš-
laik noroku no lauka un uzreiz vedu uz šejieni 
tirgot. 

Kāpēc izaudzēto pārdodat tieši Centrāl-
tirgū?

Te ir labi tirgošanās apstākļi – pircēji nāk; 
nav par ko sūdzēties – viss notiek.

Vai izdodas gada ritumā arī atpūsties no 
darba?

Jā, tas ir ziemā. Apmēram trīs mēnešus. Lai 
gan visu laiku kaut ko sanāk darīt, piemēram, 
tehniku remontēt. Taču var teikt, ka trīs mē-
neši ziemā ir mierīgāks laiks. Martā jau stādi 
jāsāk piķēt, pa naktīm siltumnīcas kurināt. 
Nav arī izdevīgi ātrāk sākt tirgoties – tikai lo-
kus un dilles vest uz Rīgu pārdot neatmaksā-
jas, jo ceļa izdevumi vien ir iespaidīgi.

Sezonā esmu tirgū gandrīz katru dienu, 
trešdienās reizēm nebraucu, reizēm svētdie-
nās nebraucu, bet, ja laiks spiež, tad jābrauc.

Vai tirgum Latvijā ir nākotne?
Jā, es domāju, ka ir. Ir cilvēki, kas pastāvīgi 

izvēlas iepirkies tirgū. Tas arī apstiprina to, ka 
tirgum ir vērts pastāvēt.

Jūs esat viens no retajiem, kas Centrāl-
tirgus rīkotajā labdarības akcijā dārzeņus 
Rīgas daudzbērnu ģimenēm dāvināt. Kāpēc 
vēlaties palīdzēt?

Kāpēc to nedarīt? Uz to laiku kāpostu bija 
saaudzis tik daudz, ka nespējām realizēt. Pro-
tams, ka labāk iedodu kādam, kam tas vaja-
dzīgs, nekā atstāju uz lauka. Galviņkāposti, 

stāvot uz lauka un laicīgi nenovākti, pārsprāgst 
un tad tādus nevienam vairs nevajag. Ja ir ie-
spēja – palīdzu! 

Arī tad, kad ir labdarības akcijas Ziemas-
svētkos un pavasarī, ar kundzi vienmēr pie-
zvanām un noziedojam. Kāpēc nepalīdzēt, ja 
var to izdarīt?! 

Kas jums sniedz lielāko gandarījumu 
strādājot?

Viss darbs ar tehniku ir manā ziņā, tāpēc 
man ir iespēja redzēt, kā zeme pavasarī mos-
tas, kā viņu apstrādā, sastāda un sasēj, kā viss 
aug un briest, un tad cikls atkal ir noslēdzies – 
rudens beigās raža novākta un zeme apstrādā-
ta. Tas ir tāds process, kuram ir jāpatīk. Mani 
bērni pamēģināja un teica, ka tas nav priekš 
viņiem. Jo ir tā – četrus mēnešus gadā ir ie-
nākumi, bet pārējā laikā ar tiem ir jāiztiek un 
visu laiku jāstrādā.

Vai redzat lietas, kas Centrāltirgus darba 
organizācijā būtu jāmaina?

Te ir kārtība un pie tās ir pierasts, īsti nezi-
nu, ko vajadzētu pilnveidot. Esmu no laukiem 
– tur strādājam jebkuros apstākļos un tāpēc 
arī šeit neredzu, ka kaut kas traucētu strādāt.

Vai Centrāltirgū jums ir konkurenti? Ku-
rus par tādiem uzskatāt?

Konkurence ir kopš seniem laikiem un tā 
ir veselīga. Es daru savu lietu, ar siltumnīcām 
neaizraujos, jo skaidrs ir viens – visu nevar. 
Jādara tas, ko var „pavilkt” un kādas katram 
iespējas.

Pats arī iepērkaties Centrāltirgū?
Jā, man ir savi zivju tirgotāji, pie kuriem ie-

pērkos. Ja vēl kas vajadzīgs, zinu, kur to labāk 
nopirkt. Tas ir ērti, kāpēc šo iespēju neizmantot?!

Ko novēlat Centrāltirgus pircējiem?
Neesmu dzejnieks, bet es gribētu iedrošināt 

– gan nākotnē viss ies uz labāko pusi! •
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ATTĪSTĪBAATTĪSTĪBA

2013. gadā 
Centrāltirgus 

strādājis ar peļņu

>>Rīgas Centrāltirgus ieņēmumu struktūru pamatā veido ieņēmumi no tirdzniecības vietu, no 
telpu un ēku un no zemes gabalu iznomāšanas. Tāpēc nedaudz pakavēšos pie skaitļiem, kas 
raksturo apsaimniekojamo teritoriju un telpu platību. 2013. gada 31. decembrī Rīgas Centrāl-
tirgus rīcībā nodoto apsaimniekojamo zemes gabalu kopējā platība bija 131 374 m2, tajā skaitā: 
Centrāltirgus – 100 504 m2; Vidzemes tirgus – 20 028 m2; Āgenskalna tirgus – 8 433 m2 un 
tirgus „Latgalīte” – 2 409 m2. Apsaimniekojamo ēku un būvju kopējā platība bija 56 164 m2, tajā 
skaitā: Centrāltirgus – 46 110 m2; Vidzemes tirgus – 4 008 m2; Āgenskalna tirgus – 6 046 m2. 
2013. gadā sistemātiski strādāts pie Centrāltirgus infrastruktūras uzlabojumiem, īstenojot vai-
rākus būtiskus rekonstrukcijas projektus tiešajā apsaimniekošanā esošajos objektos:
– Zivju paviljonā tika demontēti vecie un izbūvēti septiņi jauni zivju baseini ar modernām 
tirdzniecības vitrīnām tirdzniecībai ar dzīvām un svaigām zivīm. Projekts pilnībā tiks realizēts 
2014. gadā un kopējās būvniecības izmaksas šī projekta realizācijai būs 326 727 lati. Izbūvēts arī 
jauns mazgātuvju bloks nomnieku vajadzībām zivju produkcijas uzglabāšanai izmantojamās 
speciālās taras mazgāšanai. Kopējās būvniecības izmaksas šī projekta realizācijai – 74 075 lati.
– Gaļas paviljonā izbūvēta ratu mazgātuve un rekonstruēts kanalizācijas sistēmas atzars par 
28 800 latu. Šajā paviljonā izbūvēta vēl viena saldējamā kamera par 27 607 latiem.

– Atklātajā teritorijā uzstādītas 30 jaunas tirdzniecības nojumes un 60 tirdzniecības galdi. Tirdz-
niecības vietu nomnieku ērtībām iegādāti un uzstādīti 130 vienota dizaina saulessargi. 
– Centrāltirgus pagrabos 2013. gadā uzsākta jauna ugunsdrošības signalizācijas izbūve par ko-
pējo projekta summu 71 974 lati. 
– Demontēta avārijas stāvoklī esošā piebūve pie piena paviljona un atjaunota paviljona un kafej-
nīcas ēkas fasāde par 32 775 latiem.
– Spīķeru ielā pilnībā tika nomainīts asfalta segums un atjaunota ietves daļa par 106 285 latiem. 
Rezultātā tika paplašināts Zemnieku tirgus, izveidojot jaunas tirdzniecības vietas. Līdz ar to 
kopējais tirdzniecības vietu skaits zemniekiem tirdzniecībai no automašīnām jau ir 150. 
– Āgenskalna tirgū tika uzsākta vēsturiskā paviljona fasādes rekonstrukcijas projekta izstrāde 
ar iespēju projekta realizēšanai nepieciešamos līdzekļus piesaistīt no Eiropas Savienības struk-
tūrfondiem.
– Uzsākts darbs pie kanālmalas rekonstrukcijas projekta realizācijas: pasūtīts arhitektūras plā-
nošanas uzdevums un izsludināts projektēšanas iepirkums. Kopējās projektēšanas izmaksas ir 
25 750 latu, un projektēšanas darbus plānots pabeigt 2014. gada nogalē.

Tas īsumā par ieguldījumiem infrastruktūras sakārtošanā; taču RPAS „Rīgas Centrāltirgus” 
2013. gadā aktīvi strādāja pie Centrāltirgus kā unikālas kultūrvēsturiskas un tirdzniecības vie-
tas popularizēšanas. Veiksmīgi tika aizsākts televīzijas kulinārijas raidījumu cikls „Garšīgi dzī-
vojam”, kura filmēšana notika sakņu paviljonā specializētajā virtuvē. Aktīvi turpināta kultūras 
pasākumu un gadskārtējo tirdziņu organizēšana, ņemot vērā dažādu tautu tradīcijas un paražas, 
atzīmējamās dienas.

Pateicoties veiksmīgi īstenotajām mārketinga aktivitātēm, Centrāltirgum izdevies piesaistīt 
jaunus apmeklētājus. Noturīga un pieaugoša Centrāltirgus mērķauditorija ir ārvalstu diplomā-
tiskā sektora amatpersonas un tūristi. Tieši ārvalstu tūristu pozitīvās atsauksmes novērtējis un 
apkopojis viens no lielākajiem tūrisma portāliem pasaulē Tripadvisor, 2013. gadā piešķirot Rī-
gas Centrāltirgum četru ar pusi zvaigžņu izcilības sertifikātu.  

Turpinām ciešu sadarbību ar Latvijas lauksaimniecības produkcijas audzētājiem un ražotā-

jiem. Joprojām tiek saglabāti zemāki nomas tarifi Latvijas zemniekiem un zemnieku saimniecī-
bām. Sakņu paviljonā arī pārskata gadā turpināja darbu tirdzniecības stendi, kuros iegādājama 
Beverīnas un Madonas novadu zemnieku ražotā produkcija vienotos stendos. 

Pārejā starp sakņu un zivju paviljoniem darbu uzsāka divas jaunas tirdzniecības vietas: res-
torāns „Siļķītes un dillītes” un uzbeku tradicionālās maizes ceptuve. Šīs tirdzniecības vietas 
iecienījuši ārvalstu tūristi, un pozitīvas atsauksmes medijos snieguši gan pircēji, gan pavāri un 
restorānu gidi.

Akcionāra uzdevumā veicām būtiskas korekcijas Stratēģiskās attīstības plānā 2012. – 2018. 
gadam. Valde šo plānošanas dokumentu apstiprināja 2013. gada 5. decembrī. 

2014. gadā Rīgas Centrāltirgus plāno turpināt realizēt svarīgu infrastruktūras objektu re-
konstrukcijas un renovācijas projektus. Plānots veikt apsaimniekošanā esošo Spīķeru ēku teh-
niskās ekspertīzes. Pilnu tehnisko ekspertīzi veiksim arī visos piecos paviljonos. Esam iecerē-
juši pabeigt kanālmalas projektēšanas darbus un uzsākt atklātās teritorijas seguma nomaiņas 
projektēšanas darbus. Zivju paviljonā plānots renovēt biroja telpas. Pasūtīsim gaļas paviljona 
elektroinstalācijas rekonstrukcijas projektu un uzsāksim tā realizēšanu. Tāpat plānojam šim pa-
viljonam pasūtīt ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšanas projektu. Gaļas paviljona darbinieku 
un nomnieku vajadzībām plānojam izbūvēt jaunas garderobes. Renovēsim bojāto grīdas segu-
mu pagrabu ejās un gaļas paviljonā. 

Kopumā plānots, ka kopējais investīciju apmērs, kādu RPAS „Rīgas Centrāltirgus” no sava 
budžeta novirzīs apsaimniekošanā nodotā īpašuma rekonstrukcijai un renovācijai 2014. gadā, 
nebūs mazāks par EUR 650 000, kā tas apstiprināts attīstības plānā.

2014. gadā plānojam veikt izmaiņas Rūpniecības preču tirgū, kur daļā teritorijas apmeklētāju 
ērtībai iecerēts izveidot autostāvvietas.

Rīgas Centrāltirgus ir viens no lielākajiem tirgiem Eiropā, līdz ar to, nenoliegšu, ka darāmā ir 
daudz, taču, manuprāt, pats svarīgākais – attīstības ieceres īstenot sistemātiski, atbildīgi nosakot 
prioritāros darbus.

Paldies visiem RPAS „Rīgas Centrāltirgus” darbiniekiem par 2013. gadā ieguldīto darbu, pal-
dies nomniekiem un tirgotājiem, kuri atbildīgi veic komercdarbību un ar izpratni izturas pret 
pastāvošo kārtību un attīstības iecerēm, un vislielākais paldies pircējiem, kuriem Centrāltirgus 
ir pastāvīga iepirkšanās vieta! •

Pateicoties veiksmīgi īstenotajām mārketinga 
aktivitātēm, Centrāltirgum izdevies piesaistīt jaunus 

apmeklētājus.

Rīgas Centrāltirgus plāno turpināt realizēt svarīgu 
infrastruktūras objektu rekonstrukcijas un renovācijas 

projektus.
2013. gadā sistemātiski strādāts pie Centrāltirgus 

infrastruktūras uzlabojumiem, īstenojot vairākus būtiskus 
rekonstrukcijas projektus

Anatolijs Abramovs, RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs
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REPORTĀŽA
Zemnieku tirgus –
iespēja iegādāties
labāko no Latvijas 
laukiem

Uz zemnieku tirgu Gaiziņa un Spīķeru ielā rīdzinieki vakaros labprāt 
dodas ar velosipēdiem, apvienojot patīkamo ar lietderīgo, turklāt tādējādi 

iepirkumus arī mājās nogādāt ir ērtāk.

Zemnieku tirgus pārsteidz ar dārzeņu, augļu, ogu un garšaugu 
daudzveidību. Te viss piedāvātais vēl  tās pašas dienas rītā 

atradies kādā no Latvijas laukiem vai siltumnīcām. Augustā 
tomātu izvēlei šeit līdzi nestāv ne dienas tirgus, ne lielveikali.

Nav šaubu, ka vasaras nogales siltajos vakaros Rīgā nav labākas 
vietas, kur iegādāties svaigākos un kvalitatīvākos lauku labumus no 
pašu zemnieku rokām. Šurp tiek atvests viss, kas ir dārzā, nereti līdz 
ar dārzeņiem uz Rīgu atceļojuši arī krāšņi ziedi.

Zemnieku tirgus darbojas katru dienu no plkst. 17.00 līdz plkst. 8.00 
nākamajā rītā; mazumtirdzniecības apjomos laikā no 17.00 līdz 22.00, 
pārējā laikā – vairumtirdzniecības apjomos.

Doties uz zemnieku tirgu vienmēr ir 
riskanti – nāci pēc tomātiem, bet neviļus, 
promejot esi apkrāvies ar maisiņiem, 
kas pilni ar labumiem, kam garām paiet 
nebija iespējams.

Piedāvātie puķkāposti komentārus neprasa – tieši no lauka tie nonākuši 
tirgotāja mašīnas bagāžniekā un pircējiem atliek vien izvēlēties – kuri no 

plašā klāsta būs rītdienas pusdienām piemērotākie.

Zemnieku tirgū netrūkst laipnības un humora: te birst asprātīgas frāzes – 
visbiežāk pilsētnieki tiek „ņemti uz zoba” par daudzumu, kas tiem šķiet smieklīgs 

un krietni par mazu, salīdzinot ar piedāvātajiem apjomiem, taču ikviens var pats 
izvēlēties sev tīkamāko.
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Sviests ar 
šokolādi

Kāpēc gan nebaudīt Latvijā ražoto? Šī 
sviesta lieliskās īpašības ir gan augstvērtīgajā 
sviestā, gan kakao, kas satur minerālvielas – 
selēnu un varu, kuras darbojas kā dabisks an-
tioksidants.

Cena: EUR 1,57 par 200 g

Samsa ar 
kabačiem

Arī šo maizīti var iegādāties uzbeku mai-
zes ceptuvē. Tā gatavota no kārtainās mīklas, 
pildīta ar kabačiem, kas papildināti ar gar-
švielām un sīpoliem. Tiem, kuri labprāt atklāj 
jaunas garšas – noteikti jāpamēģina!

Cena: EUR 1,30 par 1 gab.

Bērzu sulas –
ingvera 
ievārījums

Ekskluzīvs ievārījums, kas vilināt vilina 
nogaršot specifisko sastāvdaļu dēļ. Turklāt – 
svaigu bērzu sulu sezona ir īsa, taču šis ir tās 
koncentrāts mazā burciņā, kas var kļūt par 
ekskluzīvu dāvanu tuviniekiem. Nopērkams 
G.Klūgas tirdzniecības vietā atklātajā teritorijā.

Cena: EUR 3,00 par 300 g

Non rudzu 
maize

Uzbeku maizes ceptuvē paplašinājies sor-
timents, tagad piedāvājot arī Non rudzu mai-
zi. Tās sastāvā ir sāls, raugs, rudzu milti un 
ūdens. Vienkārša un baudāma, toties ar savu 
īpašu cepšanas veidu un izskatu.

Cena: EUR 1,00 par 1 gab.

Upeņu 
veselības 
dzēriens

Augstvērtīgs, viegli gāzēts bezalkoholis-
kais dzēriens, kas izgatavots no dabīgām iz-
ejvielām, tam ir viegli saldena, izteikta maizes 
garša un aromāts, kuru papildina upeņu sula.

Cena: EUR 2,20 par 1,5 l

5 produkti,
kurus vērts
nogaršot

SIA „Ilgezeem” 
dzērienu tirgotava

Žāvēti augļi
sakņu paviljonā

SIA „Ilgezeem”, paralēli tirdzniecībai zivju paviljonā, atvēris dzērienu 
tirdzniecības vietu arī gaļas paviljonā. Te īpaši padomāts par noformējumu: 
ikviens, malkojot dzēriena glāzi, var aplūkot Centrāltirgu vēsturiskās 
fotogrāfijās, bet virs tirdzniecības vietas lidinās cepelīns, atgādinot par 
paviljona sākotnējo pielietojumu.

Sakņu paviljonā var nopirkt kvalitatīvus žāvētos augļus, riekstus un garšvielas no 
Uzbekistānas. Tie vizuāli atšķiras no ierastā piedāvājuma, tāpēc ir vērts iegādāties un 

nobaudīt, atklājot jaunas garšas. Kas zina – varbūt tieši šajā tirdzniecības vietā turpmāk 
regulāri iegādāsieties veselīgos našķus.

JAUNUMI
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 Aicinām
          uz jaunā
mācību gada sagaidīšanu 
        Centrāltirgū

2014. gada 29. augustā no plkst. 11:00 līdz 
14:00 Nēģu laukumā Centrāltirgus aicina uz 
jaunā mācību gada sagaidīšanas pasākumu. 
Programmā – svētku koncerts ar Jaunās ta-
lantu fabrikas zvaigznēm, konkursi, radošās 
darbnīcas, kā arī šefpavāra meistarklase, tur-
klāt ikvienam būs iespēja iesaistīties labdarī-
bas aktivitātēs, palīdzot Rīgas daudzbērnu 
ģimenēm.

„Centrāltirgus ir vieta, kurā dažādas ak-
tivitātes notiek gandrīz katrā svētku reizē, 
tāpēc pašsaprotami, ka 1. septembris tiek at-
zīmēts īpaši, aicinot ģimenes ar bērniem, kā 
arī jauniešus radoši iepirkties, baudīt svētku 
koncertu un patīkami pavadīt laiku. Lai ne-
pietrūktu mācībām nepieciešamās enerģijas, 
katrs skolas vecuma pasākuma apmeklētājs 
saņems īpašo stundu sarakstu ar pamācību, 
kā pagatavot veselīgu kokteili. Savukārt tiem, 
kuri iesaistīsies konkursos – dāvanā launaga 
kastītes veselīgo našķu līdzņemšanai uz skolu 
vai bērnu dārzu,” stāsta RPAS „Rīgas Centrāl-
tirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abra-
movs.

Svētku koncertā Nēģu laukumā uzstāsies 
grupa „Rock’n’berries” un Jaunās talantu 
fabrikas zvaigznes Pāvels Fomkins, Kristīne 
Šomase un Rihards Bērziņš. Atraktīvus kon-
kursus organizēs pasākuma vadītājs Oskars 
Millers, savukārt „Innocent cafe” šefpavārs 
Arturs Orenīts savā meistarklasē mācīs pa-
gatavot lieliskas uzkodas no Centrāltirgū no-
pērkamajiem produktiem. Lieki piebilst, ka 
būs iespēja tās arī degustēt.

Pasākuma laikā darbosies radošās darbnī-
cas – katrs pats varēs izgatavot piespraudi ar 
paša veidotu dizainu, bet mazākie pasākuma 
apmeklētāji ļauties seju apgleznošanas prie-
kiem.

Visā pasākuma laikā ikvienam tā apmeklē-
tājam būs iespēja iesaistīties labdarības akti-
vitātēs – atnest skolas preces, kas pašam vairs 
nav nepieciešamas, bet lieti noderēs Rīgas 
daudzbērnu ģimenēm, vai arī ziedot līdzek-
ļus, lai Rīgas daudzbērnu ģimenes var saņemt 
Latvijas zemnieku audzētos lauku labumus. 
Jau kopš vasaras sākuma Rīgas Centrāltirgus 
atbalsta 12 daudzbērnu ģimenes, reizi mēnesī 
sagādājot veselīgu lauku labumu grozu.

Visas aktivitātes pasākumu laikā bez mak-
sas. Laipni aicinām patīkami iepirkties un 
pozitīvā gaisotnē gatavoties skolas gaitu uz-
sākšanai! •

Norēķinu centrā
          ĒRTĀK!

Konkurss 
skolēniem!

Tirgotāji aicināti noformēt un saņemt rēķinus par tirdzniecības vietām ar ikdienas apmaksu, 
kā arī norēķināties par tirdzniecības vietu nomu RPAS „Rīgas Centrāltirgus” norēķinu centrā 
pie piena paviljona. Tur nomnieki par tirdzniecības vietu nomu var norēķināties arī ar maksā-
jumu karti. 

Norēķinu centra darba laiks – katru dienu no plkst. 8:00 līdz 14:30. 
Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00. •

Atsūti fotogrāfi ju, kas attēlo Tavas ģimenes iepirkumus Centrāltirgū vai Vidzemes 
tirgū uz e-pastu tirgus@rct.lv ar norādi „Foto konkursam” un laimē brokastu 

kastīti, atslēgu piekariņu un stundu sarakstu no Rīgas Centrāltirgus! 
Sūtot fotogrāfi ju, norādi arī savu vārdu, uzvārdu, vecumu un savu vai savu 

vecāku kontakttālruni. Piedalies!

Centrāltirgus sagatavojis video pamācības, ar padomiem, kā 
padarīt ikdienas ēdienreizes interesantākas un daudzveidīgākas. 

Videopamācības meklē šeit: www.rct.lv/lv/videogalerija/. 

Iedvesmu gatavot atradīsi arī, skatoties raidījumu „Garšīgi dzīvojam” 
arhīvu: www.rct.lv/lv/tv-garsigi-dzivojam/raidijumi/
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UZZINI

– Kādam mērķim Centrāltirgū izvietoti kontrolsvari?
Viena no galvenajām tirdzniecības darba komponentēm ir svari. Centrāltirgū pārsvarā ir tirdz-
niecības vietas, kurās tiek tirgotas nefasētas pārtikas preces, arī cena ir noteikta par svara vie-
nību, tāpēc paviljonos ir uzstādīti kontrolsvari, ar kuru palīdzību pircējam ir iespēja pārbaudīt 
nopirktās produkcijas svaru.

– Kā vislabāk lietot kontrolsvarus?
Iegādātā produkcija ir jānosver uz kontrolsvariem un jāsalīdzina ar to daudzumu, kāds bija 
uzrādīts iegādes brīdī. 

– Kā rīkoties, ja konstatēta nesakritība ar pārdevēja nosaukto un kontrolsvaros uzrādīto 
preces svaru?
Ja pircējs konstatējis nesakritību starp pārdevēja nosaukto produkcijas daudzumu un kontrol-
svaros norādīto, tam par šādiem gadījumiem jāziņo Centrāltirgus paviljonos, atklātajā terito-
rijā vai zemnieku tirgū strādājošiem tirgus pārraugiem, kā arī Centrāltirgus Kontroles daļas 
darbiniekiem. Ja tiks konstatēta tirgotāja apzināti negodīga rīcība, tas tiks saukts pie atbildības, 
kā noteikts nomas līgumā. •

Izmanto
KONTROLSVARUS!

                Centrāltirgum jau trešo gadu
    TripAdvisor 
               Izcilības sertifikāts

Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība „Rīgas 
Centrāltirgus” (RCT) jau trešo gadu pēc kār-
tas saņēmusi TripAdvisor Izcilības sertifi kātu, 
jo tieši RCT piedāvāto pakalpojumu kvalitāti 
augstu novērtējuši tā apmeklētāji un interneta 
portāla TripAdvisor lietotāji. 2014. gadā RCT 
saņēmis augstu novērtējumu no daudziem 
Rīgas viesiem, kas, tāpat kā pagājušajā gadā 
apliecina četrus ar pusi punktus no iespēja-
majiem pieciem.
Izcilības sertifi kātu ik gadu piešķir uzņēmu-
miem, kuri par savu pakalpojumu kvalitāti 
pamatoti saņem visaugstāko ceļotāju novēr-
tējumu.
2014. gadā liela uzmanība pievērsta gan tir-
gus infrastruktūras sakārtošanai, gan klientu 
apkalpošanas kvalitātei, gan arī sabiedrības 
informēšanas aktivitātēm – izveidoti infor-
matīvie materiāli angļu un krievu valodā, 
sekmēta sadarbība ar tūrisma fi rmām, snie-
dzot iespēju tuvāk iepazīt tirgu un degustēt 
Latvijas produktus. Ārvalstu viesus īpaši ie-
priecina kolorītie pasākumi, kas ļauj iepazīt 
Latvijas kultūru daudzveidību, tradīcijas, va-
lodu un sabiedrību. Tāpat RCT teritorijā dar-
bu uzsākušas un drīzumā vēl uzsāks jaunas 

ēdināšanas vietas, par kuru nepieciešamību 
ārvalstu viesi norādījuši vairākkārt, jo viņiem 
ir vēlme nobaudīt jau pagatavotus tos pro-
duktus, kurus šeit var nopirkt, taču līdz šim 
nebija pilnvērtīgu iespēju to izdarīt.

Papildu informācijai:
Pasaules lielākais ceļojumu portāls TripAd-
visor nodrošina tūrisma pakalpojumu snieg-
šanu 19 valstīs. Mēnesī šim portālam ir vairāk 
nekā 60 miljoni apmeklētāju un informācija 
par dažādiem ceļojumu galamērķiem, vies-
nīcām, izklaides vietām un restorāniem tajā 
pieejama 21 valodā.
TripAdvisor portālā iespējams plānot ceļo-
jumus, iepazīstoties ar citu ceļotāju atsauks-
mēm un vērtējumiem, turklāt, pamatojoties 
uz tiem, izvēlēties sev tīkamākās viesnīcas, 
restorānus un apskates vietas.
Tieši, pamatojoties uz ceļotāju atsauksmēm, 
tiek piešķirts TripAdvisor Izcilības sertifi kāts. 
Uzņēmumiem, kas ieguvuši šo sertifi kātu, sa-
vās mājaslapās ir tiesības ievietot īpašu logo 
un uzņēmumā izvietot TripAdvisor atpazīsta-
mības zīmes, kas apliecina šī sertifi kāta iegū-
šanu un sniegto pakalpojumu kvalitāti. •

Kontrolsvari zivju paviljonā. Kontrolsvari gaļas paviljonā.

Kontrolsvari piena paviljonā.

Based on the following rating by guests on TripAdvisor

Central Market (Centraltirgus)

Certificate of Excellence

Awarded to

Marc Charron, President of TripAdvisor for Business

Visit TripAdvisor for ratings and reviews of this property

2014 Winner
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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. Vasaras mēnešos Centrāltirgu pārņem liliju reibinošā smarža un krāšņais 
skaistums. 23.07.2014.
2. Rīgas svētkos Centrāltirgū valdīja Viduslaiku noskaņas. 15.08.2014.
3. Pie Iecavas zemnieka akcijas cenas brokoļiem un puķukāpostiem gandrīz 
ik dienu. 23.07.2014.
4. Viduslaiku aktivitātes Centrāltirgū Rīgas svētku laikā priecē arī ārvalstu 
viesus. 15.08.2014. 
5. Starp ierastajām ogām šogad kārumniekus priecē arī gardās kazenes – 
īpaši saldas, lielas un aromātiskas. 23.07.2014.
6. Rīgas svētkos katram bija iespēja izkalt savu Rīgas vērdiņu. 15.08.2014.
7. Vidzemes tirgus vēsturisko gaļas paviljonu šogad rotā ziedi RĪGA 2014 
akcijas „Brīvības dārzs” ietvaros. 21.07.2014. 
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TIRGUS 
STĀSTI


