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2015. gada 1. janvārī sakņu, zivju 
un gaļas paviljoni, Rūpniecības preču 
tirgus būs slēgti. Atklātā teritorija 
un tirdzniecības nams Spīķeru ielā 2  
strādās no 7:00 līdz 17:00. •

2014. gada 24., 25., 26. un 31. 
decembrī par stundu saīsināts darba 
laiks Centrāltirgus atklātajā teritorijā, 
rūpniecības preču tirgū, kā arī sakņu, 
zivju un gaļas paviljonos. Tie atvērti 
līdz 17:00. •

Vidzemes tirgus būs slēgts 25. 
decembrī un 2015. gada 1. janvārī. 
Citās pirmssvētku dienās tirgus 
darbosies no 8:00 līdz 18:00, bet 31. 
decembrī no 7:00 līdz 18:00. •

VIENĀ
TEIKUMĀ

  ... gabaliņu Latvijas
              vasaras

... veselīgu papildinājumu
     interjeram

... svētku noskaņu ar stāstu

... dabas 
veldzējumu

...iedvesmu kulināriem 
meistardarbiem

... izzināšanas prieku

... mazliet asumiņa

...veselības
  buķeti

...sirsnīgu sarunu pie
           siltas tējas tases

... kraukšķīgu našķi

... saldus mirkļus
...siltus bērnības
  iespaidus

... gardu uzmundrinājumu

Sirsnību un saticību 
svētku laikā!

Uzdāvini...
Atrodiet laiku gaišām domām, patiesām sarunām un 
tuvinieku iepriecināšanai. Piedāvājam smelties idejas 

gardām, veselīgām un sirsnīgām dāvanām, ko varat atrast 
Rīgas Centrāltirgū. 

           siltas tējas tases

... izzināšanas prieku

...iedvesmu kulināriem 



Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.DECEMBRIS 2014 #12   CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS

2

Labestīgus un mierpilnus 
Ziemassvētkus!

Veselību, mīlestību un 
izdošanos 2015. gadā!

Tatjana Lukina, RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle

Paldies par dāvāto iespēju dot!
Rīgas Centrāltirgus ir īpašs ne vien ar 

savu iespaidīgo izmēru un neizmērojami 
plašo piedāvājumu. Rīgas Centrāltirgus ir kā 
sabiedrības spogulis – šeit satiekas visdažā-
dākie cilvēki un viņu dzīvesstāsti. Šeit savus 
darba augļus piedāvā mūsu zemnieki. Šurp 
nāk gardēži, kas ieradušies delikatešu mek-
lējumos. Un šeit nāk pircēji, kam, izvēloties 
produktus, ir svarīgi nepārmaksāt. Lepoja-
mies, ka Rīgas Centrāltirgus piedāvājuma 
klāsts un kvalitāte spēj apmierināt šīs atšķi-
rīgās vajadzības, un ikviens pircējs var doties 
mājup gandarīts atradis meklēto.

Gada nogalē es no visas sirds vēlos pa-
teikties mūsu strādīgajiem tirgotājiem, pa-
stāvīgajiem pircējiem, kā arī ieinteresētajiem 

Rīgas Centrāltirgus
84. gadadienā sveic labākos tirgotājus, nomniekus 

un sadarbības partnerus

ārvalstu viesiem. Jūsu dāvātā uzticība ir ļā-
vusi Centrāltirgum iet cauri laikiem un pār-
maiņām, un saglabāt savu pozīciju kā vienam 
no plašākajiem un krāsainākajiem tirgiem ne 
vien Latvijas, bet visas Eiropas mērogā. Tas 
mums ir devis iespēju nemitīgi pilnveidoties 
un rūpēties par tirgus vides un piedāvājuma 
pilnveidošanu un pieejamību visām sabiedrī-
bas grupām.

Esmu gandarīta par vienprātīgu atbalstu 
Rīgas Centrāltirgū īstenot sociāli atbildīgu 
uzņēmējdarbību. Centrāltirgus ar prieku ir 
saglabājis pazeminātas tirdzniecības vietu 
cenas vietējiem zemniekiem. Vairāku gadu 
garumā esam raduši iespēju piedāvāt izglī-
tojošus, izklaidējošus un uz veselīgu dzīves 

veidu vērstus bezmaksas kultūras pasākumus 
ikvienam rīdziniekiem un pilsētas viesim. 
Liels gandarījums, ka 2014. gada laikā īpašas 
labdarības akcijas ietvaros Centrāltirgus va-
rēja sniegt atbalstu divpadsmit kuplām Rīgas 
daudzbērnu ģimenēm, visas vasaras garumā 
sagādājot tām bagātīgus Latvijā audzētu pro-
duktu grozus.

Paldies jums par šo dāvāto iespēju palīdzēt 
un dot tiem, kam nepieciešams atbalsts! •

PIENA PAVILJONĀ:
SIA „DANZEME” Arkādijs Dubovskis 
SIA „FORTŪNA D”Ainārs Ūrstiņš
SIA „Labrador” Sergejs Sakovičs
SIA „MAXI-PRO” Anna Soprikina 
Linda Bērziņa
Jāzeps Čapkovskis
Renārs Jaundālders
Sarmīte Kumšte
Anna Meldere
Daiga Prūse
Baiba Šleža
Skaidrīte Sturme
Aļa Tētiņa un Juris Tētiņš
Anna Varvarineca
Silvija Viņškevica
ZS „Vangusalas” Andris Purvinskis

GASTRONOMIJAS PAVILJONĀ:

ZS „Lāči” Normunds Skauģis

SIA „Maiznīca Flora” Juris Zilgalvis

SIA „MAESTRO” Olga Petrushenko

ZS „RUBEŅI” Arnis Zālītis

Fjodors Semjonovs 
Anna Strode 
SIA „VEIS” Oļegs Panfilovs

SAKŅU PAVILJONĀ:
SIA „Pils D” Dainis Vītols
SIA „Kurzemes sēklas”  Andris Kiršentāls
SIA „OMC&CO” Osmany Caceres Bello
IK „ORIRO&AM” Anna Lukjaņeca
PLPKS „Dundaga” Guntis Pirvits
Daina Vintere 
Gunta Mināte 
Dace Skadiņa 
Zinta Lerķe 
IK „FUNDUKI” Nataļja Kravčevska
Ivars Skujiņš-Trokša 
SIA „Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju 
institūts” Dmitrijs Babarikins
ZS „Fišers” Vladimirs Fišers un Smaida Fišere

ATKLĀTAJĀ TERITORIJĀ:
IK „222” Tatjana Masenko
SIA „INS-21” Nikolajs Ilaščuks
SIA „Smaide MN” Mihails Murins
Guntis Klūga
Sergejs Galkins
Guntis Spolītis
Vilnis Roze
Zinaīda Siziha
Lūcija Vitkauskaite
Ļuba Petrova
Irina Savina
Marina Kostruba
Tatjana Bērziņa
Rita Rutke
Antra Gavare
Arta Gēgermane
Irēna Pumpure
IU „Šarona” Nataļja  Judina
Laima Kurzemniece
Inta Karandzeja
Marta Beikmane
IU „Masandra” Dzintars Ozoliņš
SIA „Jūra” Katrīna Speciusa
Ingrīda Rišmite
Aldona Repše
SIA „NAI” Irina Naumova
SIA „Kolbi un Ko” Viktors Kolbass

RŪPNIECĪBAS PREČU TIRGŪ:
SIA „Klaudija Ko” Vladimirs Pšenovs
SIA „Liana Lukss” Liliāna Bražņikova
SIA „Cenu Asni” Ināra Korsaka
SIA „Bristols LTD” Gunārs Bukšs
SIA „Svars” Georgijs Šiškins

ZIVJU PAVILJONĀ:
IK „Jūra AK” Andis Kļava un Aigars 
Kļava 
SIA „Alanta” Agnis Bumburs 
SIA „Dianex” Diāna Anaščenkova 
SIA „Glorija Fish” Jeļena Loce
SIA „Jūras paradīze” Svetlana Ališeva 
SIA „Salas zivis” Svetlana Nagornova 

NAKTS TIRGŪ:
ZS „Baltmuiža” Vitālijs Dernovojs
ZS „Liepiņas” Vija Fukse
ZS „Kalnāji” Dainis Logins
Larisa Drozdecka
ZS „Īskāji” Pēteris Brakše
Jeļena Stepančenko
Ingrīda Fokina
Iveta Ļekūne
Ivars Laizāns
Evita Boroduško
ZS „Bitītes” Monika Sidorenkova
ZS „Dambrati” Baiba Galvanovska
Dainis Rāzmanis
SIA „Aijoli” Pēteris Sirmais
ZS „Roziņi” Jānis Gruziņš
ZS „Strautiņi” Osvalds Zeltiņš
ZS „Dienvidi” Edvīns Īle
ZS „Ziedi” Lidija Lūriņa
ZS „Tāles” Juris Bite
Andris Bite
Lilija Rancāne
ZS „Jaunliepas”Anita Karosa
ZS „Siliņi”Andris Kļaviņš
Andris Ērglis
Iveta Bērziņa
SIA „Fruktoza” Mihails Rudojs
SIA „Starberry” Sandra Avena
SIA „DKD Serviss” Dmitrijs Kučerenko
ZS „Kakužēni” Igors Jurgeļevičs
Oļegs Brovkins
SIA „Ļuviteks” Ludmila Kruka
SIA „JTB” Andrejs Paramonovs
SIA „Smaide MN” Mihails Murins

VIDZEMES TIRGŪ:
Sandra Caune 
Gunārs Strēlnieks 
Ivars Bernhards 
Janīna Kupreviča  
Sendija Minusa 
Viktors Sams 
Genādijs Smirnovs 
SIA „Saules Smij” Ineta Jansone
Zane Zariņa
IK „SV Karolina” Svetlana Čumika
SIA „Selks V” Sergejs Kjasko
SIA „RT-52” Valentīns Trofimovs
SIA „Millis” Aleksandrs Visočins
SIA „Osanna” Ļubova Vismane
SIA „Keramika” Jānis Janovskis
SIA „Maģistrāle-1” Oļegs Bukovskis
SIA „Radiants” Jūlija Veringa
SIA „Krēsla” Pāvels Romanovs
SIA „Kalvāni” Brigita Savina
SIA „EAR Ekstra” Andrejs Vismans
SIA „Gudmans” Sergejs Miščenko
SIA „Aibi” Artis Ielejs
ZS „Rasas” Aigars Kleins
PKS „Straupe” Imants Balodis
AS „Rankas piens” Aldis Spalviņš

SADARBĪBAS PARTNERI:

SIA „Pilsētas EKO Serviss” 

Arnolds Krauklis

SIA „Veterinārās konsultācijas un 

pakalpojumi” Marija Piščikova 

SIA „Apsardze Jūra – SBE” 

Viktors Bunga

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMNIEKI:
SIA „VIARO” valdes loceklis Aivars Varkals
SIA „SWISS SERVISS” valdes priekšsēdētājs Igors Maksimovs

SIA „BARAKAT” valdes priekšsēdētājs Ashraf Saidmuradov

SIA „MIONS-NOMA” valdes loceklis Māris Retermanis 

SIA „VĒLĒJUMS” valdes priekšsēdētāja Marija Meļkina 

SIA „AVE-LAT” valdes locekle Ligita Kukule 
SIA „ALPINA” valdes loceklis Vilnis Visors 
SIA  „GIA” valdes priekšsēdētājs Samirs Ahadovs 
SIA „MERCADOS” valdes locekle Kristīna Milere 
SIA „JUREKS UN KO” valdes priekšsēdētājs Juris Rēķis 

SIA „STIKLS PLUS” valdes loceklis Juris Kovtuns 
SIA „ESKADA MV” valdes priekšsēdētājs Mihails Skrebels

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs

Anatolijs Abramovs un valdes locekle Tatjana Lukina sveic tirgotājus

GAĻAS PAVILJONĀ:
SIA „Niras” Ilgizs Numuhamatovs
SIA „Vladas firma” Gļebs Maulins
SIA „Selens” Inna Plīta
SIA „Taņjans” Tatjana Cibuļska
SIA „Ozoliņi AK” Arturs Ķepa
ZS „Dzidrupes” Ruta Ozoliņa
SIA „Putņiks” Rimas Danelevičus
SIA „Vito R” Igors Burlakovs
SIA „Pauguri-2” Sanita Ziemele
I.K. „Lana SV” Svetlana Viļuma
SIA „Vārpas N” Anžela Ulinska
SIA „Martadel” Ināra Erpa
SIA „Rubeņi” Gatis Skrīveris
SIA „Rekanto” Vilnis Visors
SIA „Ādažu desu darbnīca” Jānis Sauka
SIA „Dūmi Baltic” Ludmila Šehovceva
ZS „Jaunliepas” Tamāra Razuvajeva
ZS „Zvirbulīši” Aleksejs Pidkova
SIA „Bil-Zi” Marks Zimins
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ATTĪSTĪBA

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs

Kādi ir Centrāltirgus attīstības plāni 2015. gadā?
Jāsāk ar galveno – nākamgad tirdzniecības vietu nomas maksu neplānojam mainīt. 

Vai ir plānots attīstīt jaunas tirdzniecības vietas?
Plānojam attīstīt jaunas tirdzniecības vietas un papildus piesaistīt Centrāltirgum auditoriju ar 

vidēji augstiem un augstiem ienākumiem. Turpinot, līdzšinējo darbu, attīstīsim jaunus tirdznie-
cības stendus gaļas un sakņu paviljonos. 

Un kā ar iesāktajiem rekonstrukcijas projektiem?
Protams, tirgus renovācijas un sakārtošanas darbi joprojām ir un būs mūsu prioritāte. Par 

pamatu tiks ņemts darbs, kas ieguldīts jau šogad – izpēte un tehniskās ekspertīzes. Nākamgad 
sāksim kanālmalas rekonstrukciju, sakārtojot un paplašinot piebraucamos ceļus, nostiprinot 
kanālmalu. Nomainīsim esošo rievsienu, tādējādi tiks novērsta ūdens ieplūšana pagrabos. Šī 
rekonstrukcijas projekta ietvaros tiks sakārtota arī atkritumu saimniecība, izveidojot pazemes 
konteinerus, tādējādi novēršot nepiederošu personu piekļuvi tiem. Tas gan uzlabos tirgus vi-
zuālo tēlu, gan nodrošinās augstākas sanitāri higiēniskās normas. Jaunajā gadā tiks pabeigts arī 
atklātās teritorijas rekonstrukcijas projekts, pēc kā plānosim konkrētus darbus. Pilnveidosim 
automašīnu iebraukšanas sistēmu, stāvvietām ierādot īpašas vietas, lai plkst. 17.00, sākoties 
nakts tirdzniecībai, uz Nakts tirgum paredzētajām ielām nestāvētu automašīnas un netraucētu 
tirdzniecībai. Savukārt, zivju paviljonā izbūvēsim jaunas saldējamās iekārtas un sakārtosim 
aukstuma režīmu paviljonā.

Aizvadītajos gados tirgus ir saņēmis aizrādījumus par drošības situāciju. Vai pēc video-
novērošanas sistēmas uzstādīšanas un tirgus izgaismošanas diennakts tumšajā laikā ir pare-
dzēti turpmāki uzlabojumi?

Domājot par tirgotāju un pircēju drošību, nākamgad plānojam pastiprināt sadarbību ar paš-
valdības un valsts policiju, nodrošināt vairāk patruļu tirgus teritorijā, kā arī uzlabot apgaismoju-

mu Spīķeru ielā, kas ir nozīmīgi tirdzniecībai Nakts tirgū. Domāsim par videonovērošanas kame-
ru izvietošanu ne tikai āra teritorijā un pagrabos, bet arī tirdzniecības vietās paviljonos.

Vai pārmaiņas skars arī pašu tirgus pārvaldīšanu?
Tik tiešām, esam uzsākuši darbu arī pie savas struktūras reorganizācijas un pilnveidošanas. 

Lielas pārmaiņas sagaida tieši nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jomu. Esam izveidojuši 
nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļu, tādējādi akcentējot uzņēmuma saimnieciskās dar-
bības prioritāti. Pārkārtosim prioritātes nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jomā. Savukārt, 
Āgenskalna un Vidzemes tirgiem, mūsu iznomāšanas kārtības ietvaros, ar 1. janvāri tiks piesais-
tīts komersants, kas veiks tirgu pārraudzību. Būtiski, ka apsaimniekotājam būs konkrēti nosacī-
jumi, summas, ko nepieciešams ieguldīt tirgu attīstībā.

Bieži esam dzirdējuši pircēju ierosinājumus par pārdevēju apģērba vienotu vizuālo risinā-
jumu. Vai šie ierosinājumi tiek vērtēti kā reāli īstenojami?

Mēs pamazām ieejam tādā līmenī, ka atsevišķus jaunumus varam ieviest arī apkalpošanas kul-
tūras uzlabošanā. Jau līdz šim esam prasījuši tirgotājiem strikti ievērot tirdzniecības noteikumus, 
nesmēķēt tirdzniecības vietās, būt laipniem pret pircējiem un citiem tirgotājiem. Lai piesaistītu 
jaunus pircējus, svarīgi ir arī kā izskatās pats pārdevējs. Un šobrīd esam nobrieduši tirgū ieviest 
vienotu pārdevēju formu. Pārdevējiem jāizskatās kā vienai komandai. Pircējiem būs patīkami 
nākt pie šādas komandas ciemos. Tas nebūs viegls darbs, bet es zinu, ka tas sākotnēji tā jau ir bijis. 
Būtiski arī, ka šis apģērbs tiek lietots tikai darbavietā. Šo apģērbu nenēsā ārpus tirgus, līdz ar ko 
tiek nodrošināta arī augstāka pārtikas produktu aprites drošība.

Nākamgad Centrāltirgum būs apaļa jubileja…
Jā, 2015. gads noritēs Centrāltirgus jubilejas zīmē un 10. novembrī Centrāltirgum apritēs tikai 

85 gadi. Šogad jau veicām nelielu mēģinājumu, apsveicot tieši tirgotājus tirgus dzimšanas dienā. 
Nākamgad plānojam šo tradīciju turpināt, kā arī rīkot vairākus publiskus pasākumus par godu 
tirgotājiem. Vēlamies, lai tirgotāji būtu lepni, ka viņi strādā tieši Centrāltirgū! •

Lai pozitīvas pārmaiņas un izaugsme 2015. gadā!

2015. gada prioritātes – tirgus 
renovācija, drošības jautājumi 
un apkalpošanas kultūra

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja 
10. decembrī atbalstīja finansējuma piešķirša-
nu Rīgas Centrāltirgus rekonstrukcijas metu 
konkursa rīkošanai. Metu konkursa projekta 
ietvaros paredzēts sagatavot tehnisko doku-
mentāciju un izstrādāt tehniski ekonomisko 
pamatojumu Rīgas Centrāltirgus vēsturiskā 
ansambļa turpmākai attīstībai un vizuālā tēla 
pilnveidošanai.

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekš-
sēdētājs Anatolijs Abramovs stāsta: „Esam 
ļoti gandarīti, ka Rīgas Dome un Pilsētas at-
tīstības departaments ir pauduši viennozīmī-
gu atbalstu mūsu uzsāktajam darbam Rīgas 
Centrāltirgus vides sakārtošanā un pilnvei-
došanā. Jāņem vērā, ka kopš 1997. gada Cen-
trāltirgus teritorija kopā ar Rīgas vēsturisko 
centru ir iekļauta UNESCO pasaules manto-
juma sarakstā, līdz ar to jebkuri darbi veicami 
ar vislielāko cieņu pret kultūrvēsturisko man-
tojumu un rūpējoties par šo vēsturisko un 
interesanto celtņu saglabāšanu nākamajām 
paaudzēm. Tādēļ arī ir tik būtiski veikt kvali-
tatīvu plānošanas darbu, piesaistot spējīgākos 
profesionāļus, lai īstenotās ieceres vienlīdz 
skaidri būtu virzītas uz tirgus modernizāciju 
un attīstību, taču nenodarītu kaitējumu tirgus 
kultūrvēsturiskajai vērtībai.”

Piešķirtais finansējums metu konkursa iz-
sludināšanai un īstenošanai ir nozīmīgs solis 
turpmākas ideju apmaiņas un attīstības risi-
nājumu meklēšanas virzienā. Iepriekš, 2011. 
gada vasarā Rīgas Centrāltirgus aicināja kopā 
valdības un Rīgas Domes pārstāvjus, sabied-
rības pārstāvjus, arhitektus un kultūras darbi-
niekus, lai kopīgi vērtētu, analizētu Centrāl-
tirgus vēsturi un paraudzītos uz Centrāltirgu 
no malas, kā arī meklētu potenciālās finanšu 
resursu piesaistes iespējas.

Atbilstoši Rīgas Centrāltirgus kā UNESCO 
Pasaules mantojuma vietas statusam, jebkuri 
renovācijas darbi veicami, pievēršot uzmanību 
autentisko detaļu, atmosfēras, atmiņu saglabā-
šanai un izcelšanai vidē. UNESCO konvenci-
ja par pasaules kultūras un dabas mantojuma 
aizsardzību paredz, ka dalībvalstis, izvirzot kā-
das vietas iekļaušanu Pasaules mantojuma sa-
rakstā, uzņemas atbildību šai vietai nodrošināt 
vērtību saglabāšanu un aizsardzību. UNESCO 
Pasaules mantojuma vietām jātop par paraugu 
labai un pārdomātai matojuma saglabāšanas 
un aizsardzības principu ievērošanai.

Ieskicējot paredzamo darbu vērienu, snie-
dzam dažus faktus par Rīgas Centrāltirgus iz-
veides vēsturi un apjomu.

• Lēmums par Rīgas Centrāltirgus celtniecī-
bu tika pieņemts 1922. gadā. Tirgus būvniecī-
ba tika uzsākta 1924. gadā.

• Tirgus svinīgā atklāšana notika 8 gadus 
pēc pamatakmens ielikšanas – 1930. gadā.

• Ēkas, kuras mūsdienās ikviens Rīdzinieks 
un pilsētas viesis pazīst kā Centrāltirgus pavil-
jonus, sākotnēji celtas Kurzemē, Vaiņodē, kā 
vācu armijas gaisa kuģu – cepelīnu – angāri.

• Sākotnēji paviljonu konstrukcijas bija 
domāts saglabāt to sākotnējā izmērā – 37,4 

metrus augstas, 47,2 metru platas un 240 
metrus garas. Tomēr, izvērtējot vienmērīgas 
temperatūras saglabāšanas nepieciešamību, 
tika pieņemts lēmums izmantot tikai angāru 
augšējās daļas. Pēc konstrukciju pielāgošanas 
paviljonu augstums ir 20,5 metri, bet platums 
– 35 metri.

• Zem paviljoniem izbetonētas pagrabtelpas 
– 2 hektārus plaša apakšzemes pilsētiņa ar gal-
venajām un sānejām. Tās savieno 337 metrus 
gara satiksmes eja. •

Piešķir 110 000 eiro
Rīgas Centrāltirgus 

rekonstrukcijas plāna izstrādei
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Nākamgad Rīgas Centrāltirgus atzīmēs skaistu jubileju – dažādu laiku griežos 2015. gadā 
sasniegta jau 85. gadadiena. Līdz ar to nākamā gada informatīvās un sabiedrības iesaistes akti-
vitātes lielā mērā būs saistītas tieši ar šo notikumu.

Centrāltirgū jau kādu laiku virmo iecere veidot vietu, kurā gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi 
varētu iepazīt Centrāltirgus bagāto pagātni un iepazīt dažādus, ar Latvijas tirgus vēsturi sais-
tītus, priekšmetus un dažādu laiku liecības. Par to ik pa laikam atgādina arī tirgus uzticamie 
pircēji, kuri vēršas ar iniciatīvu dāvināt Centrāltirgum interesantus eksponātus. Tāpēc gada 
pirmajā pusē aicināsim visus interesentus līdzdarboties un kopīgi veidot Centrāltirgus vēstu-
res liecību ekspozīciju. Jau tagad aicinām ikvienu pārskatīt savus krājumus, lai operatīvi spētu 
atsaukties aicinājumam, kad tas izskanēs.

Noteikti daudz strādāsim pie tā, lai sniegtu pamatotu iemeslu rīdziniekiem un visiem Lat-
vijas iedzīvotājiem lepoties ar Rīgas Centrāltirgu, uzzinot dažādus aizraujošus faktus par Cen-
trāltirgus darbības rezultātiem, ārvalstu amatpersonu iespaidiem, īstenotajām pārmaiņām un 
tirgotāju uzcītīgo darbu Rīgas Centrāltirgū, nereti pat vairākās paaudzēs.

Tāpat arī 2015. gadā Centrāltirgus būs vieta, kurā gadskārtu svētkos, tematiskajās dienās un 
Rīgas pilsētas svētkos aicināsim ne tikai iepirkties, bet arī ģimenes lokā aizraujoši pavadīt laiku, 
uzzināt ko jaunu par sezonālajiem Latvijas produktiem un to daudzveidīgām pagatavošanas 
iespējām, baudīt koncertus un iesaistīties dažādās radošās aktivitātēs. 

Par gaidāmajām aktivitātēm, tāpat kā līdz šim, ērti uzzināsiet Rīgas Centrāltirgus mā-
jaslapā www.centraltirgus.lv, kā arī, sekojot tviterī - @R_Centraltirgus. 

Rīgas Centrāltirgum labākā savu apmeklētāju dāvana jubilejā būs iesaiste un līdzdar-
bošanās, veidojot sakārtotāku, krāšņāku un pozitīvām emocijām piepildītāku vienu no 
Eiropas lielākajiem atklātajiem tirgiem! Darīsim kopā! •

Pārejā starp sakņu un zivju paviljoniem atvērts 
jauns dzintara rotu stends, kurā iegādājami 
amatnieka Andreja Zeiliša dzintara izstrādā-
jumi. Šeit pieejamas dažādas rotas dāmām un 
arī kungiem no baltā, zaļā, sarkanā un dzelte-
nā dzintara jeb saules akmens. Iegādājami arī 
neapstrādāti dzintara gabali, kuri tiek iegūti 
tepat Latvijā, Kurzemē. Padomāts arī par ma-
zākajiem – šeit nopērkams dzintara „knupītis” 
un „zobu krellītes”, kas palīdz uzlabot mazuļu 
pašsajūtu zobu šķilšanās laikā.

PAR MUMS RUNĀ
Mūsu Twitter kontam @R_Centraltirgus seko jau 
2500 lietotāju. Pievienojies un uzzini par jaunumiem 
Centrāltirgū arī tu!

Liene_gatavo@liene_gatavo/ 9. novembris
Pēc vakardienas @R_Centraltirgus apmek-

lējuma šodien zivju ēdienu diena – top gan 
krāsnī cepta karpa, gan reņģu bumbiņas ekso-
tiskā mērcē :)

Katrīna@TheCreature_K/ 8.novembris
Algas dienās ejot uz @R_Centraltirgus, jā-

apbruņojas ar somu. Drošības pēc ar divām. 
Ideālajā gadījumā jādodas kopā ar nastu nesē-
ju ēzelīti.

Artūrs Vītols@Arturs_Vitols/ 7. novembris
Šī @R_Centraltirgus burvība – tu vari viņu 

izstaigāt krustām šķērsām, neko nenopirkt, bet 
tā gaisotne valdzina.

Lindas Virtuve@LindasVirtuve/25. oktobris
@R_Centraltirgus zivju paviljonā sezonā-

SIA „MARA TEX” 
kafi jas busiņš 
sakņu paviljonā
Kopš novembra vidus sakņu paviljonā piestā-
jis gardās, svaigās, katram klientam indivi-
duāli pagatavotās kafi jas busiņš „Love Cafe”. 
Mini kafejnīciņā rosās divi baristas, kas pie-
dāvā 8 veidu kafi ju – no klasiski stiprā espres-
so līdz maigajai latte, kā arī tēju. Dažādībai 
pieejami arī vairāku garšu sīrupi. Lieliska ie-
spēja uzņemt papildu enerģiju pēc veiksmīgas 
iepirkšanās!

Amatnieka 
Andreja Zeiliša 
dzintara rotu 

stends

Nākamais gads –
85. gadadienas

zīmē!
Oskars Balodis,
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” Mārketinga 
un komunikācijas daļas vadītājsKONKURSS par labāko 

tirdzniecības vietas noformējumu 

Centrāltirgū un Vidzemes tirgū

Turpinot vienu no skaistākajām Centrāltir-
gus tradīcijām, arī šogad tirgus administrācija 
izsludina konkursu par labāko tirdzniecības 
vietas Ziemassvētku noformējumu Centrāltir-
gū un Vidzemes tirgū. Labākie balvā saņems 
tirdzniecības vietas nomas maksas atlaidi 
2015. gada janvārim.

„Mūsu mērķis ir motivēt tirgotājus izrotāt 
savas tirdzniecības vietas uz Ziemassvētkiem 
un gadu miju, kā arī veicināt un sekmēt tirdz-
niecības vietu pievilcīgu vizuālo izskatu. Tas 
viennozīmīgi piesaista pircēju uzmanību un 
tūristu ievērību, kas ir svarīgi gan mums kā uz-
ņēmumam, gan kā rīdziniekiem, popularizējot 
mūsu valsts galvaspilsētu un tās ievērojamākās 
vietas,” saka RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes 
priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs.

Konkursā aicināti piedalīties visi Centrāltir-
gus zivju, sakņu un gaļas paviljonu nomnieki, 
tirgotāji, kuri strādā rūpniecības preču tirgū 
un Centrāltirgus atklātajā teritorijā, kā arī Vi-
dzemes tirgus gaļas paviljona un atklātās teri-
torijas nomnieki, kam noslēgts līgums uz ne 
mazāk kā 15 dienām.

Tirdzniecības vietu noformējums tiks vēr-
tēts divās kategorijās: Centrāltirgus labākais 
tirdzniecības vietas noformējums un Vidze-

mes tirgus labākais tirdzniecības vietas nofor-
mējums.

Konkurss norisināsies no 2014. gada 19. de-
cembra līdz 22. decembrim. Konkursa žūrija 
vērtēs gan tirdzniecības vietas noformējuma 
atbilstību Ziemassvētkiem, gan radošās idejas 
oriģinalitāti, gan arī izpildījuma kvalitāti. Kat-
ras kategorijas pirmo 3 vietu ieguvēji kā balvu 
saņems 75 EUR atlaidi tirdzniecības vietas no-
mai par 2015. gada janvāri.

Papildu informāciju par konkursu var sa-
ņemt, rakstot ivars.jakovels@rct.lv vai zvanot 
pa tālruni 28343072. •

JAU NU
MI

lā pārpilnība. Arī pavisam nezināmas zivis – 
citronplekste, piemēram. Un veseli kalmāri, 
sami...

Edgars@Ed_garinsh/16. oktobris
@R_Centraltirgus @RigasPP : „Saimniec, 

dokumenti zivīm ir?” Pārdevēja: „Zivju mirša-
nas apliecību vajg?”

Diāna@hakere/25. oktobris
Rīgas Centrāltirgus – viennozīmīgi labākais 

tūristu apskates objekts! Draudzene no Polijas 
ir sajūsmā.

Māris Reliņš@MarisRelins/12. oktobris
Zivis, zivis, zivis. Šodien visur ēdam zivis. 

Vedam mājās laša brālēnu Taimiņu. @ Cen-
trāltirgus. •
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Kādi dokumenti nepieciešami, lai uzsāk-
tu tirdzniecību Rīgas Centrāltirgū?

Tirdzniecības vietas nomas līgums tiek 
slēgts pēc tirgotāja iesnieguma saņemšanas 
Tirdzniecības organizēšanas nodaļā. Tas jāie-
sniedz vismaz divas, taču ne vairāk kā desmit, 
dienas pirms tirdzniecības uzsākšanas.

Fiziskai personai, kura vēlas pārdot paša 
izaudzētu un ražotu lauksaimniecības  pro-
dukciju, un likuma „Par iedzīvotāja ienāku-
ma nodokli” izpratnē šī persona nav saimnie-
ciskās darbības veicējs, jāiesniedz pašvaldības 
izziņa par zemes piederību. Personai, kas ir 
reģistrējusies kā saimnieciskās darbības vei-
cējs un vēlas pārdot paša izaudzētu un ražotu, 
kā arī iepirktu lauksaimniecības produkciju 
vai kādu citu produkciju, jāiesniedz pašval-
dības izziņa par zemes piederību un nodokļa 
maksātāja apliecība.

Juridiskām personām jāiesniedz komer-
santa reģistrācijas apliecība, Uzņēmumu re-
ģistra izziņa par pārstāvības tiesībām. Zem-
nieku saimniecībām papildus jāiesniedz 
pašvaldības izziņa par zemes piederību.

Vai man obligāti jānomā tirdzniecības 
galds uz mēnesi, ja vēlos adventa laikā pār-
dot pašas gatavotus vainagus?

Tirdzniecības vietas nomas minimālais ter-
miņš atklātajā teritorijā ir viena diena, līdz ar to 
varat izvērtēt vēlamo tirdzniecības termiņu un 
vērsties Tirdzniecības organizēšanas nodaļā.

Vai es varu pats nākt un izvēlēties jebku-
ru tirdzniecības galdu?

Pirms tirdzniecības uzsākšanas, jums jā-
vēršas Rīgas Centrāltirgus administrācijā, un 
jums tiks ierādīta konkrēta tirdzniecības vie-
ta. Slēdzot līgumu par pastāvīgu tirdzniecības 
vietas nomu, tā tiek ierādīta uz visu līguma 
termiņu. Savukārt, ja izvēlēsieties veikt sa-
maksu par katru dienu atsevišķi, tirdzniecī-
bas vieta jums tiks ierādīta konkrētajai dienai. 

Kāda ir tirdzniecības vietas nomas maksa?
Rīgas Centrāltirgus piedāvā vairāk kā 3000 

tirdzniecības vietu. Detalizēts tirdzniecības 
vietu cenrādis, kā arī tirdzniecību regulējo-
šie normatīvie akti pieejami mājas lapā www.
centraltirgus.lv, sadaļā Tirgotājiem.

Tirdzniecības vietu nomas maksa tiek no-
teikta atbilstoši šādiem kritērijiem:

• sezonalitāte – Centrāltirgus atklātajā te-
ritorijā un zemnieku tirgū aukstajos mēnešos 
nomas maksa ir zemāka;

• tirgojamās preces – Centrāltirgus atklā-
tajā teritorijā, zemnieku tirgū, sakņu un ga-
ļas paviljonos paša ražotas lauksaimniecības 
produkcijas tirdzniecības vietas nomas mak-
sa ir zemāka;

• tirdzniecības vietas novietojums un iz-
mērs;

• samaksas veids – ja tiek slēgts līgums par 
sistemātisku tirdzniecības vietas nomu, tad 
nomas maksa ir zemāka, nekā tirdzniecības 

JŪS JAUTĀJATTuvojoties gada nogalei ievērojami pieaug interese par tirdzniecības vietu 
nomas iespējām Rīgas Centrāltirgū gan pastāvīgai tirdzniecībai, gan arī 

īslaicīgai tirdzniecībai ar svētku laikā nepieciešamām precēm. Tādēļ šajā 
numurā sniedzam atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

vietas nomas maksu veicot katru dienu.
Cenu veidošanās labākai izpratnei snie-

dzam atsevišķus piemērus 2014. gadam no-
teiktajai tirdzniecības vietu nomas maksai 
(ieskaitot PVN):

• Gaļas paviljonā tirdzniecībai ar gaļas 
produktiem vitrīnas 1 m nomas cena cen-
trālajā ejā ir EUR 16,32 dienā, savukārt, sānu 
ejās noma ir EUR 12,81 dienā.

• Atklātajā teritorijā aktīvajā tirdzniecī-
bas sezonā (no 1. maija līdz 30. septembrim) 
zemnieku produkcijas tirgošanai vietas no-
mas maksa ir EUR 4,27, bet klusajā sezonā – 
EUR 3,57 dienā.

• Tirdzniecībai ar egļu zariem un adventa 
vainagiem vietas maksa atklātajā teritorijā ir 
EUR 4,40 dienā par 1 kv.m. (ar ikdienas ap-
maksu – EUR 6.61).

Vai 2015. gadā paredzamas nomas mak-
sas izmaiņas?

Ir paredzamas nelielas izmaiņas. Atklātajā 
teritorijā tirdzniecības vietas uz tirdzniecības 
galdiem, kuras ir aprīkotas ar nojumi, būs par 
0,50 EUR dienā dārgākas, nekā tirdzniecības 
vietas uz tirdzniecības galdiem, kuras nav ap-
rīkotas ar nojumi.

Nedaudz tiks celta nomas maksa Centrāl-
tirgus Zemnieku tirgū griezto ziedu nakts 
tirdzniecībai juridiskām personām.

Iebraukšana Centrāltirgus teritorijā no 1. 
janvāra maksās  EUR 1,00 par pirmo stundu 

un EUR 1,50 par katru nākamo, bet par pe-
riodu no 17:00 līdz 8:00 maksa būs EUR 2,00.

Vai ir nomas maksas atlaides invalīdiem?
Rīgas Centrāltirgus administrācija ir notei-

kusi atsevišķas tirdzniecības vietas ar nomas 
maksu EUR 1,00 dienā pensionāriem, invalī-
diem (uzrādot attiecīgo apliecību) un perso-
nām, kurām ir piešķirts maznodrošinātas vai 
trūcīgas personas statuss tirdzniecībai ar meža 
veltēm un paša ražotu produkciju (uzrādot 
pašvaldības izziņu par statusa piešķiršanu un 
personu apliecinošu dokumentu).

Ja jūsu jautājums palicis neatbildēts, sa-
zinieties ar Rīgas Centrāltirgus Tirdzniecī-
bas organizēšanas nodaļu – tirgus@rct.lv vai 
67889961. Atsevišķu tirdzniecības vietu ad-
ministrācijas kontaktinformāciju meklējiet 
www.centraltigus.lv, sadaļā Kontakti.

Tirdzniecības organizēšanas nodaļa lūdz 
laicīgi iesniegt iesniegumus par tirdzniecī-
bas vietu nomu 2015. gadā. •

Notikumi ar ko lepojamies

Veiksmīgi īstenota pāreja uz eiro
Pāreja uz jaunu valūtu ir izaicinājums gan 

pircējiem, gan tirgotājiem. Tādēļ Rīgas Cen-
trāltirgū veicām savlaicīgu informēšanas un 
organizatorisko darbu sekmīgai valūtu no-
maiņai. RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes 
priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs skaidro: 
„Mēs zinājām, ka tas nebūs viegls process. 
Tāpēc jau pagājušā gada vasarā sākām strā-
dāt ar mūsu apmeklētājiem un tirgotājiem. 
Līdz pat 2013. gada beigām veicām mērķtie-
cīgas informatīvas aktivitātes publiskajā telpā, 
skaidrojot par pāreju uz eiro. Pārejas posmu 
novadījām veiksmīgi. Tagad ar mūsu pieredzi 
brauc iepazīties Lietuvas un Polijas kolēģi, 
kam valūtas maiņa vēl tikai priekšā.”

Bezmaksas WiFi Rīgas Centrāltirgū
Kopš novembra Rīgas Centrāltirgus tirgo-

tājiem un pircējiem visos paviljonos pieejams 
Lattelecom bezmaksas WiFi pakalpojums. 
Centrāltirgus teritorijā kopumā ir ierīkoti de-
viņi WiFi punkti. „Domājot par pircēju un tir-
gotāju ērtībām, nemitīgi veicam uzlabojumus 
un ieguldām gan darbu, gan līdzekļus tirgus 
vides attīstībā. Priecājos, ka sekmīgas sadarbī-
bas rezultātā saviem apmeklētājiem un tirgo-
tājiem varam piedāvāt Lattelecom bezmaksas 

trāltirgus” valdes locekle Tatjana Lukina stās-
ta: „Milzīgais gandarījums, ko guvām, redzot 
priecīgās ģimenes saņemam lauku labumus, ir 
neatsverams enerģijas lādiņš turpmākiem la-
biem darbiem. Paldies zemniekiem, kas labda-
rības akcijai paredzētos produktus piedāvāja ar 
atlaidēm, un īpašs paldies Vilnim Rozem, kurš 
paša izaudzētos dārzeņus ģimenēm uzdāvinā-
ja, neprasot samaksu.” 

Izstrādāta Centrāltirgus interaktīvā karte
2014. gada sākumā tika izveidota Cen-

trāltirgus interaktīvā karte latviešu, angļu un 
krievu valodās, kurā pārskatāmi norādīti pir-
cējiem svarīgākie objekti. Karte ērti lietojama 
arī viedtālruņos un planšetdatoros. „Centrāl-
tirgus teritorija ir liela, un sākotnēji vajadzī-
go vietu atrašana var šķist īsts izaicinājums. 
Tāpēc radījām ērtu un mūsdienīgu veidu 
kā  apmeklētājiem ātri atrast autostāvvietas, 
galvenās tirdzniecības zonas, bankomātus, 
kontrolsvarus vai labierīcības,” stāsta RPAS 
„Rīgas Centrāltirgus”  Mārketinga un komu-
nikācijas daļas vadītājs Oskars Balodis. 

internetu,” saka RPAS „Rīgas Centrāltirgus” 
valdes priekšsēdētājs A.Abramovs.

Trešais TripAdvisor izcilības sertifikāts
Pasaulē lielākā tūrisma portāla TripAd-

visor lietotāji pozitīvi novērtējuši Centrāltir-
gu un piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, kā re-
zultātā jau trešo gadu Centrāltirgum piešķirts 
TripAdvisor izcilības sertifikāts. A.Abramovs 
pauž gandarījumu: „Ikdienā Rīgas Centrāltir-
gu apmeklē 80 000 – 100 000 cilvēku, bet svēt-
ku laikā pat vairāk. Priecājamies redzēt, ka 
arvien vairāk viņu vidū ir ārvalstu viesu, kas 
apbrīno plašo preču piedāvājumu un novērtē 
mūsu darbu tirgus kultūrvēsturiskā mantoju-
ma saglabāšanā.”

Pārtikas grozi daudzbērnu ģimenēm
Labdarības akcijā Centrāltirgus atbalstīja 12 

Rīgas daudzbērnu ģimenes, kuras 2014. gada 
vasarā reizi mēnesī saņēma Latvijas zemnieku 
izaudzētos labumus. Ģimenes pārtikas paku 
saņemšanai varēja pieteikties, iesūtot vēstuli ar 
savu sapņu ēdiena recepti. RPAS „Rīgas Cen-

„Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” 
programmas atklāšana Centrāltirgū 

2014. gads Rīgai iesākās grandiozi – ar Ei-
ropas kultūras galvaspilsētas programmas at-
klāšanu Rīgas Centrāltirgū. Koru dziedājumi, 
radošās darbnīcas un teātra izrādes uz tirgu 
atveda arī cilvēkus, kam Centrāltirgus un 
tā plašais produktu klāsts bija pārsteigums. 
„Tirgus darbinieku entuziasms, profesionali-
tāte un atvērtība pret līdzcilvēkiem atklāšanas 
dienas padarīja priekpilnas un notikumus 
padarīja neaizmirstamus, un godam aizsāka 
visai Latvijai unikālu gadu!” teica nodibināju-
ma „Rīga 2014” vadītāja Diāna Čivle.

Izveidots klientu apkalpošanas centrs
Atklātajā teritorijā izveidots klientu ap-

kalpošanas centrs, kur iespējams noformēt 
un saņemt rēķinus un norēķināties par tirdz-
niecības vietu nomu, izmantojot bezskaidras 
naudas norēķinu sistēmu. 

A.Abramovs skaidro: „Manuprāt, veiksmī-
ga Centrāltirgus attīstība iespējama, vienlai-
kus cienot Centrāltirgus vēsturisko ēku an-
sambli un rūpējoties par attīstību, investējot 
infrastruktūras modernizēšanā. Klientu ap-
kalpošanas centrs ir būtisks solis nomnieku 
apkalpošanas kvalitātes celšanā, kā arī pre-
cīzas, mūsdienīgas maksājumu uzskaites un 
caurspīdīguma nodrošināšanā.” •
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Elīna Seņkova pasniedz jogu vēdiskās kultūras centrā ATMA un vada arī centra 
māmiņu klubu. Par jogas pasniedzēju kļuva līdz ar ATMA centra izveidi Latvijā 

pirms 6 gadiem. Elīna uzturā nelieto gaļu un zivis, tādēļ Centrāltirgū meklē 
svaigus dārzeņus, zaļumus, augļus, riekstus un piena produktus. Iepirkšanos 

Centrāltirgū Elīna uzsākusi, meklējot veselīgu pārtiku sev un ģimenei, bet 
iepirkšanās knifiņus mantojusi no mammas.

Jogas pasniedzēja Elīna 
CENTRĀLTIRGŪ PĒRK 

veselīgus produktus 
veģetāram uzturam

Cik sen un cik bieži iepērcies Centrāltirgū?
Centrāltirgus ģimenē jau izsenis bijis produktu ieguves avots. Ilgus gadus tirgus zinātāja 

bija mana mamma, kas prata nopirkt labākos sezonas dārzeņus, gardāko balto sieru un svai-
gākos riekstus. Kad pati kļuvu par mammu, sāku meklēt iespējas ģimenes, it īpaši mazuļa, 
uzturu padarīt tīrāku, ekoloģiskāku. Iesaistījos tiešās pirkšanas pulciņā, kur tiku pie gardiem 
piena produktiem, un atklāju mazu piemājas vietējo dārzeņu veikaliņu. Taču tad dzīve pie-
dāvāja iespēju – darba vietu blakus tirgum, un tā uzsāku savu tirgus apgūšanu. Ņemu talkā 
mammas pieredzi, kolēģu ieteikumus un vēl jo lielāks prieks, ja izdodas arī pašai uziet kādu 
„dārgumu vietu”!

Kad organizējam ATMA centra izbraukuma nometnes, produktus ēst gatavošanai doda-
mies iepirkt uz nakts tirgu. Jo tur lielākus daudzumus var iegādāties par vēl labākām cenām.

Kādus produktus iegādājies tirgū?
Piena, bakalejas un dārzeņu paviljons, kā arī augļu un dārzeņu stendi ārpusē – tie ir mani 

ikdienas uztura izpētes lauki. Tā kā mēdzu arī „pusdienu medībās” doties uz tirgu (vietējo ru-
kolu vēl novembra sākumā varēja dabūt!), tad pamazām apgūstu tos pārdevējus, kuri mīļuprāt 
tirgo arī nelielus daudzumus. Jo, galu galā, produkts saņem pievienoto vērtību, ja tas nācis no 
pašai patīkama pārdevēja rokām! Uz mājām no tirgus vedu piena produktus, dārzeņus, augļus, 
kādu riekstu – bet tik, cik var panest. Katru dienu pa drusciņai. Ir produkti, kurus tirgū nemaz 
neatrast – pēc tiem eju uz veikalu.

Vēl esmu sev atklājusi arī amatnieku tirdziņu. Adītās zeķes, cimdi, filca čības – daži jau nonā-
kuši dāvanu saiņos draugiem, citi vēl taps pēc īpaša pasūtījuma un gaidīs savu kārtu zem eglītes.

Ar ko iepirkšanās Centrāltirgu atšķiras no lielveikalu piedāvājuma?
Tirgus jau tāpēc ir tirgus, ka var tirgoties! Es gan to ne visai labi pieprotu, tāpēc esmu saskāru-

sies ar to, ka manis lūgto pusdienu devu skābo kāpostu iesver par divreiz lielāku samaksu nekā 
pienāktos. Taču tas, ko šobrīd mācos – atrast labākās cenas. Jāatzīst, sākumā slinkoju ar cenu 
salīdzināšanu, tagad sāku to apgūt. Jo tirgū var tikt pie citrona gan par 50, gan arī 10 centiem.

Un otra lieta – plašā izvēle un svaigie produkti. Ajurvēda uzskata, ka arī ēdiens satur dzīvības 
enerģiju (pranu) – tad nu tirgū ar acīm vien skatoties jau redzams, kurš produkts spēs uzlādēt, 
bet kurš – tikai piepildīt vēderu.

Vai iepērcies pie pazīstamiem tirgotājiem?
Mantojumā no mammas pieredzes man ir vieta, kur pirkt svaigos, baltos sierus (bez olām) 

un zinu arī, kura pārdevēja neļaus pirkt riekstus, ja tie nebūs svaigi. Dārzeņu paviljonā jau at-
radu jauku pārdevēju, pie kuras vēl līdz vēlam rudenim varēja dabūt vietējos spinātus, rukolu, 
citus zaļumus, un ar kuru arī patīkami aprunāties. Tas tirgū nav mazsvarīgi. Kolēģi arī ierādīja 
brīnumaino uzbeku maizes ceptuvi, kur var dabūt siltas pildītās maizes, arī veģetārās – ar ķirb-
jiem, spinātiem un mocarellu.

Vai atceries pirmo iespaidu par Centrāltirgu?
Tas bija bērnībā – kad vēl nedzīvoju Rīgā un izkāpšanas pietura Rīgā bija pie tirgus. Gāju 

mammai pie rokas un pētīju haotisko tirgus dzīvi. Ar samulsumu – jo viss tik liels un vēl tie 
lielie paviljoni! Kopš tā laika tirgus kļuvis sakoptāks, arī vizuāli pievilcīgāks. Naktīs – gaišāks. 
Un tagad tūristu kļuvis vairāk. •

Ieskandināsim 
Ziemassvētkus 
Rīgas Centrāltirgū!
22. decembrī, 12:00 – 15:00 
Centrāltirgus sakņu paviljonā
IZGARŠO SVĒTKUS!
Visiem tiem, kas vēlēsies izgaršot svētkus, sakņu paviljonā būs iespēja apmeklēt 
Ventspils Tehnikuma jauno pavāru paraugdemonstrējumus, kur tiks gatavots īsts 
Ziemassvētku vakara cienasts. Savukārt Nēģu laukumā būs iespēja sasildīties pie 
ugunskura, nobaudot Sniegbaltītes gatavotu karsto ābolu ziemas dzērienu.

RADI SVĒTKUS!
Jau no 12:00 visa pasākuma laikā darbosies radošās darbnīcas. Rotājumu darbnīcā 
ikviens varēs izgatavot savu eglīšu rotājumu un izdekorēt eglīti sakņu paviljonā vai 
savās mājās. Piparkūku glazēšanas darbnīcā lieli un mazi varēs radīt savu unikālo 
piparkūku cilvēciņu.

BAUDI SVĒTKUS!
Lai svētki tiktu arī kārtīgi ieskandināti, visa pasākuma laikā norisināsies dažādi 
muzikāli priekšnesumi. Par svētku muzikālo noskaņu sakņu paviljonā visa pasākuma 
laika rūpēsies virtuozais ģitārists Rihards Lībietis. Ar populārām Ziemassvētku 
melodijām  pieskandināt  gaļas, sakņu un zivju paviljonus būs ieradies īsts Rūķu 
orķestris. Gaidāmi arī muzikāli Ziemassvētku pārsteigumi.

22. un 23. decembrī Centrāltirgū un 
Vidzemes tirgū Ziemassvētku tirdziņš. 
Laipni aicinām!
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RECEPTES

Veselīgāk, protams, izmantot tumšo šokolādi ar augstāku ka-
kao saturu. Taču salikumā ar riekstiem un veselīgām ogām arī 
piena un baltās šokolādes konfektes būs vērtīgs našķis.

Pirms ēšanas konfektēm vajadzētu ļaut kārtīgi sacietēt, citādi 
tās kūst un bagātīgi izrotā ēdēju mutes un rokas. Konfektes būs 
gatavas ātrāk, ja tās ievietosiet ledusskapī.

Gatavās konfektes var kļūt par īpašu un sirsnīgu dāvanu 
tuvākajiem. Kurš gan nepriecātos Ziemassvētkos saņemt 

bērnu vai mazbērnu pašgatavotu konfekšu kārbiņu.

Ģimeniska nodarbe, veselīgs 
našķis un lieliska dāvana 

Ziemassvētkos

GATAVOŠANAI NEPIECIEŠAMS:
šokolāde
dekorēšanai žāvēti augļi, ogas, sēklas 
un rieksti pēc izvēles

Kas gan pirmssvētku laikā var būt jaukāks par priecīgu un ģimenisku rosīšanos virtuvē. Īpaši, 
ja pēc kopīgā darbiņa visi var mieloties ar skaistiem un veselīgiem gardumiem. Tieši tāpēc 

iesakām ļoti vienkāršu recepti, kas būs pa spēkam pat iesācējiem kulinārijas lauciņā. Droši 
aiciniet talkā arī bērnus. Visus nepieciešamos produktus šīs receptes pagatavošanai plašā 

klāstā atradīsiet Rīgas Centrāltirgū.

TIRGOTĀJA 
PADOMS

 Savukārt, Alises Tilakas atsūtīto padomu 
vērts paturēt prātā līdz nākamā gada tomātu 
ražas laikam:

Negatavus (zaļus) tomātus jāieliek papīra 
maisiņā kopā ar vienu gatavu ābolu. Maisiņš 
jāaiztaisa un jāatstāj uz dažām dienām. To-
māti kļūst sarkani, gatavi un garšīgi. Pie viena 
ābola maisiņā var ielikt 3 tāda paša izmēra to-
mātus. Izmēģināju, sanāca!

Iepriekšējā „Centrāltirgus Vēstis” numurā aicinājām dalīties ar vērtīgiem padomiem, 
ko esat saņēmuši, iepērkoties Rīgas Centrāltirgū. Paldies par atsaucību! Jūsu iesūtītās 

vēstules vēlreiz apliecina, ka iepirkšanās Centrāltirgū ir īpaša. Šeit ne vien iespējams atrast 
svaigus un veselīgus produktus visplašākajā piedāvājumā, bet arī aprunāties ar zinošiem 

tirgotājiem, kas labprāt dalās savās zināšanās.

KONKURSS „Tirgotāja padoms” turpinās. Sūti savu tirgotāja padomu uz tirgus@rct.lv! Labākos padomus publicēsim nākamajos „Centrāltirgus Vēstis” numuros un mājas lapā www.centraltirgus.lv.Publicēto padomu iesūtītājiem – balviņas no Rīgas Centrāltirgus!

Pērc Rīgas Centrāltirgū – gatavo mājās!

Domājams, Sanitas Ļevčūnas iesūtītais 
padoms kartupeļu izvēlei noderēs ne vienai 
vien saimniecei, jo sevišķi svētku laikā:

Centrāltirgū iepērkos regulāri, un visvai-
rāk vērtīgu padomu esmu saņēmusi no tirgo-
tājām sakņu paviljonā. Man pārdevējas ir ie-
teikušas:

• ja vēlos miltainākus kartupeļus, piemē-
ram, biezputrai,  tad jāpērk Adrettas šķirnes 
kartupeļi,

• ja vēlos stingrākus kartupeļus, kas vāro-
ties neizjūk, tad jāpērk Riviera vai Laura,

• salātu gatavošanai labāk der Marabellas 
šķirnes kartupeļi.

Zivju ēdienu cienītājiem piedāvājam Jura 
Kļaviņa atsūtītos padomus.

Tā kā pats neesmu makšķernieks, bet zivju 
ēdieni ļoti garšo, esmu biežs viesis Zivju pa-
viljonā. Šķiet, visi zina, ka svarīgākais priekš-
nosacījums gardam zivs ēdienam – zivij jābūt 
svaigai. Lūk, ko zivju tirgotājas man iemācī-
jušas. Iegādājoties  zivis, pirmais, kam jāpie-
vērš uzmanība, ir acis. Svaigām zivīm acis 
būs dzidras un spožas. Otra būtiska pazīme 
ir žaunas, tām jābūt koši sārtām un stingrām.

Vēl pārdevēja ieteica zivs „gaļīgumu” no-
vērtējot, skatīties ne vien uz zivs kopējo iz-
mēru, bet pievērst uzmanību muguras biezu-
mam, jo tieši tas parādīs, vai zivī būs daudz 
ēdamā, vai asakas vien.

karote un katliņš šokolādes kausēšanai
cepamais papīrs, uz kura izkārtot 
konfektes

Gardo konfekšu gatavošanā labprāt iesais-
tās arī bērni. Šeit var ļaut vaļu fantāzijai, no 

ogām un riekstiem var izveidot interesantus 
zīmējumus, piemēram, smaidīgu sejiņu.

Konfekšu dekorēšanai vari izvēlē-
ties savus mīļākos riekstus un žā-

vētos augļus. Mūsu receptē izman-
tojām valriekstus, mandeles, ķirbju 
sēklas, godži ogas, rozīnes, žāvētas 

dzērvenes un aprikozes.
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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 valdes locekle 
Tatjana Lukina simboliski atklāj jubilejas kūkas griešanu.
2. Tirgotāja Gunta Klūgas Auces pusē vāktā medus kvalitāte iemantojusi pircēju atzinību.
3. RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs un Lattelecom WiFi 
pakalpojuma vadītājs Jānis Rozenbergs pirmie izmēģina bezmaksas WiFi Rīgas Centrāltirgū.
4. Mārtiņdienas tirdziņā pirms valsts svētkiem iegādājamas patriotiskas izšūtās piespraudes.
5. Adventa laika vainagu piedāvājums Centrāltirgū allaž plašs.
6. Konkursa „Manas ģimenes lieliskā recepte” labāko darbu autori no diviem Rīgas dienas 
centriem ekskursijas laikā Rīgas Centrāltirgus zivju paviljonā.
7. Viena no raksturīgākajām Ziemassvētku smaržām piemīt mandarīniem.
8. Lašveidīgā zivs ar skaistu leoparda raksta ietērpu. Taimiņš – īstā izvēle tiem, kas ēd arī ar acīm.

5.4.3.

6. 8.7.

1.

2.

TIRGUS 
STĀSTI


