
2011. gadā, kad nakts tirgus tikko 
bija izveidots, tajā bija 80 tirdzniecības 
vietu, taču pašlaik tirdzniecības vietu 
skaits pieaudzis līdz 170. No plkst. 
17:00 līdz pat 7:00 no rīta tur norit 
tirdzniecība. •

Jau vēstīts, ka Centrāltirgus teritorijā 
2012. gadā ieviesta energoefektīva 
apgaismošanas sistēma; tuvākajā laikā 
paviljonos tiks renovēta arī iekšējā 
apgaismojuma sistēma, izmantojot LED 
apgaismojumu. •

CENTRĀLTIRGUS 
VĒSTIS

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

Sestdien, 27. septembrī, no plkst. 
11.00 līdz 14.00 aicinām uz Ražas 
svētku svinībām Centrāltirgū, kurās 
piedalīsies arī topošie pavāri no Ventspils 
Tehnikuma. Pasākuma  programmu 
meklē www.centraltirgus.lv •

VIENĀ
TEIKUMĀ

SEPTEMBRIS 2014
#10

Tieši pirms 89 gadiem – 1925. gada 25. septembrī notikusi Centrāltirgus 
pamatakmens iemūrēšana pie sarkanajām noliktavām. Kā vēsta tā laika prese – 
svinīgais akts noticis bez sevišķas ārējas ceremonijas. Kopā ar pamatakmeni iemūrēta 
arī cinka caurule, kurā ielikts protokols ar pilsētas domes lēmumu par Centrāltirgus 
celšanu un visi tās dienas Rīgas laikraksti. Gatavojoties Rīgas Centrāltirgus 84. 
gadadienai, kura būs novembrī, iepazīstinām savus lasītājus ar interesantiem 
faktiem no Centrāltirgus vēstures, kurā spilgtu notikumu netrūkst. 6. lpp.

Pirms 89 gadiem ierakts 
Centrāltirgus pamatakmens

VAIRĀK
TŪRISTU

10 fakti par sēnēm: vai tu to zināji?
Latvija izsenis zināma kā vieta, kur vasarā un rudenī īpaši iecienītas ir sēnes. Rīgas 
Centrāltirgū šim faktam var gūt neapšaubāmu apstiprinājumu – sākot ar gailenēm 

jūnijā un beidzot ar bagātīgo rudens sēņu piedāvājumu vasaras beigās un rudens 
sākumā. Šis gads ir bijis īpaši bagātīgs ar šīm rudens veltēm, tāpēc apkopojām un saviem 

lasītājiem piedāvājam noderīgu informāciju par sēnēm:

• Latvijas mežos aug ap 500 sēņu sugu, no kurām
uzturā lietojamas vien piektā daļa.

• Sēnes savu augšanas procesu uzsāk jau, kad laukā ir
vien +7 grādu temperatūra.

• Jaunas sēnes ir daudz vērtīgākas nekā pāraugušas sēnes.
• Sēņu cepurīte uzturvielu ziņā ir daudz vērtīgāka par sēnes kātu.

• Sēnes satur daudz vērtīgu minerālvielu un mikroelementu:
cinku, varu, fosforu, kāliju un jodu.

• Sēnes satur daudz vairāk par 90% ūdens, tāpēc ātri bojājas.
Īpaši ātri bojājas sēnes, kas lasītas lietainā laikā.

• Pareizi izkaltētas sēnes vērtīgās uzturvielas gandrīz nemaz nezaudē. 
Tās uzturā lietot ir veselīgāk nekā marinētas un sālītas sēnes.

• Visbiežāk izvēlas kaltēt baravikas, apšu un priežu bekas.
• Kaltēt ieteicams mazas un nepāraugušas sēnes.

• Kaltētas sēnes jāglabā slēgtā traukā sausā vietā, lai tās
neuzsūc gaisa mitrumu, ne ilgāk par 12 mēnešiem. •

Šī gada vasarā tūristu skaits 
Centrāltirgū sasniedz 30% no 

kopējā apmeklētāju skaita; 
salīdzinoši 2010. gadā to bija 

vien 10%. 2014. gadā ir noslēgti 
jau 18 līgumi ar tūrisma firmām 

par regulārām tūristu grupu 
ekskursijām un degustācijām 

Centrāltirgū.
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TUVPLĀNI
Kā dzīves ceļš jūs atveda uz Centrāltirgu?
Pēc izglītības esmu tirdzniecības darbinie-

ce un visu mūžu esmu strādājusi savā profe-
sijā. Sākotnēji strādāju vienu nedēļu veikalā, 
vienu – tirgū. Mans brālis un viņa sieva tolaik 
tirgojās tirgū, tad arī mēs izlēmām šeit tirgo-
ties. Sākām audzēt kāpostus, uzcēlām pagra-
bu, lai ir, kur glabāt. 

Sākotnēji te – Centrāltirgus sakņu pavil-
jonā – bija kolhozu stendi, kuros pārdeva ne 
tikai skābētus, bet pat arī sautētus skābos kā-
postus. Un tāpēc mums tirdzniecība bija ļoti 
mazos apjomos. Taču, tik un tā sāka nākt savi 
pircēji. Tagad jau viss ir pavisam savādāk. Kol-
hozi ir pazuduši, un ar skābējumiem pārsvarā 
tirgojas mājražotāji.

Kas ir jūsu piedāvājumā? 
Pārsvarā tirgojos ar skābētiem kāpostiem, 

gurķīšiem un ķirbjiem. Viss, ko es tirgoju, 
ir manis pašas audzēts saimniecībā Ķekavā. 
Saimniecība nav liela, bet ko audzējam – tas 
pietiek visai ziemai. Saimniecības darbos pa-
līdz vīrs. Mums ir traktors, kas atvieglo darbu. 
Izbrauc ar to pa vagām un tad nav tik daudz 
laika jāvelta kaplēšanai.

Kāds ir jūsu gada ritms?
Tirgū neesmu kādus trīs mēnešus, sākot 

no maija – tad strādāju saimniecībā. Sākumā 
tie ir sēšanas un stādīšanas darbi, pēc tam jau 
ravēšana, laistīšana un tad jau ražas vākšana 
un darbs pie skābējumu sagatavošanas. Svai-
gos gurķus netirgojam. Visu, kas izaug, liekam 
mucās un sālām, marinējam vai skābējam.

Tirdzniecība –     mana sirdslieta
Marinējumu un skābējumu tirgotāja Sarmīte Jeromane 
Centrāltirgus sakņu paviljonā tirgojas jau 27. gadu. Šajos gados 
Latvijā, tirgū un sabiedrībā daudz kas mainījies, bet Sarmīti 
tas darījis tikai laipnāku – joprojām par savu produkciju viņa 
runā mīļajās pamazinātajās vārdu formās un stāsta par pircēju 
paaudzēm, kuri pie viņas nāk pirkt gurķīšus. 

Vai Polijas augļi un dārzeņi nepārpludina tirgu?
Tirgotāji nav to izrādījuši. Tirgū visu nosaka pieprasījuma un piedāvājuma attiecības. Ja 

redzēsim, ka pircējiem ir ierobežotākas iespējas iegādāties Latvijā audzēto, vai arī šie produkti 
tiek izstumti, tad teiksim, ka tās ir mūsu bažas. Pašlaik mēs to ne jūtam, ne redzam, tikai 
dzirdam. Ja tas praksē sāks parādīties, tad pircēji būs pirmie, kas dos šo signālu. 

Vai ir iespējams, ka Polijas augļi un dārzeņi Centrāltirgū tiek pārdoti kā Latvijā audzēti? 
Tas sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Pārtikas un veterināro dienestu ir mūsu 

darba lauks, kurā padziļināti būs jāstrādā. Neskatoties uz to, ka šis jautājums ik pa laikam 
tiek uzjundīts, mēs tomēr esam minimizējuši pārkāpumus ar saviem iekšējiem resursiem. 
Strādā gan Kontroles daļa, gan pārraugi Tirdzniecības organizēšanas nodaļā. Mēs veicam 
pastiprinātu uzraudzību, informējot tirgotājus un sastādot arī pārkāpumu aktus, ja šādi 
gadījumi tiek konstatēti. Izcelsme ir jānorāda atbilstoši pavaddokumentiem, lai panāktu, 
ka tirgotājs ir godīgs pret pircēju. Šī slēpšanās ir kaut kāda vēsturiska klišeja, domājot – ja 
uzrakstīs, ka tā ir Latvijas prece, to labāk izdosies notirgot. Produkta kvalitāte ir svarīgāka, 
to novērtē pircējs. Pircēji ir atzinuši, ka, it īpaši sezonas sākumā, kad Latvijas tomāti tikai sāk 
parādīties, Polijas tomāti tomēr ir garšīgāki. 

Vai saņemat sūdzības par klientu apkalpošanu? Cik daudz to bijis?
Jūlijā - augustā sūdzību nav bijis, savukārt maijā, jūnijā vidēji bija četras sūdzības mēnesī. 

Par to, ka nav norādīts īstais svars, ka nav izdots pareizs naudas atlikums. Bija viens gadījums, 
kad gaļas paviljonā tirgotāja pie maltās gaļas bija pamanījusies pielikt kaulu gabalus, 
respektīvi, to produktu, ko pircējs nebija pasūtījis.

Daudzi saka, ka šogad Latvijā ir mazāk krievu tūristu. Vai to jūtat arī Centrāltirgū?
Krievu tūristu aktivitātes periods ir jūlijs-augusts un arī garās Ziemassvētku brīvdienas. 

Šobrīd mēs nejūtam, ka viņu būtu mazāk. Varbūt atsevišķi tirgotāji saka, ka ir mazāk, bet 

5 jautājumi
       A.Abramovam

ne tā, ka būtu ļoti krass samazinājums. Vienlaikus tūristu kopējais kontingents pie mums ir 
paplašinājies. 

Jāatzīmē, ka ir izveidojies jauns pakalpojumu veids – pie mums nebrauc krievu tūristi, kas 
mitinās labās viesnīcās, atpūtas vietās; viņi veic pasūtījumu pa tiešo tirgotājam, kurš to saga-
tavo, un tad pasūtītajam atbrauc pakaļ kāda persona. Ekskursiju grupas vairāk ir no Zviedri-
jas, Vācijas, arī Ķīnas un Japānas. 

Vai šogad ir paaugstinātas nomas maksas? 
Šogad nomas maksas nav paaugstinātas. Pateicoties tam, ka, it īpaši pirmajā pusgadā, 

strādājām ar energoefektivitātes jautājumiem, izvērtējot kur un kādas investīcijas 
nepieciešamas, lai uzlabotu uzskaiti un samazinātu patēriņu. Tam esam iztērējuši būtiskus 
līdzekļus. Attiecīgi nākamgad skatīsimies, vai, uzlabojot uzskaiti, ieņēmumi ir palielinājušies, 
un, ja tā būs, strādāsim ar to pašu tarifu. Sakārtojam savu saimniecību, lai paši mazāk tērētu 
un uzskaite būtu precīzāka – tāds šobrīd ir mūsu vadmotīvs. •

Pilnu interviju ar 
Sarmīti Jeromani lasiet 

www.centraltirgus.lv.

RPAS „Rīgas Centrāltirgus”
valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs

Oktobrī un novembrī skābējam lielāko 
daļu kāpostu, jo tie ātri skābst un lielākais pie-
prasījums ir rudens un ziemas mēnešos. Tir-
gū esmu piecas dienas – divas dienas ir mana 
meita, kas arī pati skābē un tad atved un tirgo-
jas arī ar savu produkciju.

Kas pie jums iepērkas?
Pārsvarā pie manis iepērkas savi ierastie 

klienti. Man tādi ir jau trijās paaudzēs – nāca 
vecāki, tad bērni un tagad iepērkas jau maz-
bērni. Iecienīti ir marinētie gurķīši un sālītie 
ķiplociņi. 

Te bieži viesi ir tūristi, vai arī tie iepērkas?
Nē, tūristi labi ja vienu gurķīti uz pieciem 

cilvēkiem nopērk. Viņi nepazīst šādus pro-
duktus, iespējams, baidās. Nopērk kādu gur-
ķīti un tad pa gabaliņam tikai pagaršo kā eks-
kluzīvu produktu.

Jums ir savas īpašās skābēšanas un mari-
nēšanas receptes?

Protams, kā tad savādāk! Redzat, kas te ir 
klāt? Samtenes! Man samtenes aug visapkārt 
mājai. Tās lieku pa virsu mucām un tās nodro-
šina labu dezinfekciju un normalizē rūgšanas 
procesu. Visas garšvielas izmantoju svaigas, 
un tās ir pašas audzētas.

Kāds ir kāpostu sortiments?
Ir saldāki, saldskābi un skābi. Sautēšanai la-

bāki ir saldskābie, bet cilvēki pēdējā laikā ļoti 
vēlas tos saldos. Agrāk tikai skābos pirka, bet 
tagad – saldskābos un saldos.

Dzīve varbūt grūtāka?
Jā, varbūt! Tāpēc gribas ko maigāku.

Jums ir arī neierastākas uzkodas...
Vēlākos rudens mēnešos marinējam ķirbī-

šus – tie ir ļoti pieprasīti. Ir sālīti tomāti, ma-
rinēti zaļie tomāti. Pašlaik tos vēl nevedam, jo 
paviljonā ir silts un tāpēc šeit turpinās rūgša-
nas process. Paliks vēsāks – tad vedīsim. Vēl ir 
ķiploku kātiņi. Tos ēd tāpat, kam patīk tādas 
asākas uzkodas.

Ienākot paviljonā, uzreiz jūtama marinē-
jumu smarža – apzināties, ka veidojat sakņu 
paviljona seju?

Tā var teikt. Paviljons tagad ir ļoti skaists. 
Ārzemnieki te nāk, priecājas un arī saka, ka 
te ir skaisti. Esmu piedzīvojusi laikus, kad ap-
stākļi bija briesmīgi – ziemā atnācām no rīta 
un reizēm gurķi un kāposti bija apsarmojuši 
balti. Caurvējš liels. Tagad ziemā ir silts, vasarā 
vēss. Kas nekaiš strādāt!

Kuras ir rīdzinieku tirgus dienas?
Kā ierasts – piektdiena, sestdiena un svēt-

diena. Piektdienās iepērkas brīvdienām, kad 
vairāk gatavo mājās, sestdienas ir brīvdienas, 
tad iepirkties nāk visa ģimene un pērk pro-
duktus nākamajai nedēļai. •
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PIEREDZE
Kauņas tirgus
iepazīstas
ar Centrāltirgus pieredzi

Augustā Centrāltirgū viesojās Kauņas tirgus administrācijas pārstāvji, lai iepazītos ar Rīgas 
Centrāltirgus pieredzi un pārņemtu Eiropas tirgu pozitīvo pieredzi, ieviešot eiro valūtu, kas 
lietuviešu kolēģiem būs jāveic jau nākamā gada pirmajās dienās. 

Tikšanās laikā ar Centrāltirgus valdes priekšsēdētāju Anatoliju Abramovu, kā arī atbildīga-
jiem speciālistiem par eiro ieviešanas informatīvo kampaņu, grāmatvedības programmu pielā-
gošanu un tirdzniecības ikdienas uzraudzību, kaimiņvalsts kolēģi uzdeva daudz profesionālu 
jautājumu gan par pircēju un tirgotāju uzvedību jaunās valūtas ieviešanas laikā, gan precīzu 
cenu pārrēķināšanu un atspoguļošanu, gan maiņas naudas nodrošināšanas izaicinājumiem un 
izvairīšanos no iespējamiem jaunās naudas viltojumiem.

Bez eiro ieviešanas aspektiem, ciemiņi ar lielu interesi iepazinās ar Centrāltirgus pieredzi 
tūristu piesaistes, kultūras pasākumu organizēšanas un uzņēmuma attīstības jautājumos. Cen-
trāltirgum, kā Eiropas tirgu flagmanim, ir daudz pašu pieredzē balstītu priekšlikumu kā uzlabot 
jebkura tirgus darbu, piesaistot gan jaunas pircēju grupas, gan jaunus tirgotājus, gan arī sakār-
tojot un padarot pārredzamu uzņēmuma saimniecību.

Ekskursijas laikā, Kauņas tirgus darbinieki tika iepazīstināti gan ar tirdzniecības organizēša-
nas un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas kārtību Centrāltirgū, gan ar lietuviešu kaimiņiem 
tādām tirgos neierastām lietām, kā regulāra nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšana, kā arī 
papildu ieņēmumu gūšana no telpu nomas korporatīvu pasākumu norisei un tūristu grupu uz-
ņemšanas. •

No kreisās: LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, Latvijas 
Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons, Latvijas Tirgu savienības 
valdes priekšsēdētāja Aiga Šmite, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis.

          Izvēlies
LATVIJAS
     LABUMU

Lai pieteiktu Latvijā ražotā izvēli veicinošu kampaņu, prezentētu tās nosaukumu un vizuālo 
identitāti, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar partneriem 25. 
augustā rīkoja preses konferenci, kurā piedalījās un atbalstu šai iniciatīvai izteica arī Latvijas 
Tirgu savienība, kuru pārstāvēja tās valdes priekšsēdētāja un RPAS „Rīgas Centrāltirgus” Iepir-
kumu daļas vadītāja Aiga Šmite. 

Par kampaņas iniciēšanu un partneru piesaisti preses konferencē informēja LTRK valdes 
priekšsēdētājs Jānis Endziņš, tās nozīmi Krievijas noteiktā embargo seku mazināšanai Latvi-
jas tautsaimniecībā runāja ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, kampaņas vizuālo 
identitāti prezentēja reklāmas aģentūras DDB Latvia vadītājs Andris Rubīns, par lauksaimnie-
ku interesi iesaistīties kampaņā un atbalstu tās īstenošanā stāstīja Latvijas Lauksaimniecības 
kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons.

A.Šmite preses konferencē akcentēja, ka Latvijas tirgi izsenis bijuši viens no pilsētu centrāla-
jām vietām, kur pircējs var nopirkt vietējo preci tieši no zemnieka vai mājražotāja, kā arī tādu 
preci, ko citur nav iespējams iegādāties.

„Latvijas tirgi vienmēr ir atbalstījuši vietējo produkciju un darīs to arī turpmāk, tāpēc uz-
skatu, ka atbalsts Latvijas tirgiem ir tiešs atbalsts „Latvijas Labumam”, jo tā ir neatņemama 
Latvijas sastāvdaļa, mūsu identitātes sastāvdaļa. 

Daudzi Latvijas ražotāji, zemnieki, mājražotāji zaudē cīņā ar lielajiem konkurentiem. Vai 
mēs tur ko varam līdzēt? Varam! Mēs varam atkal būt vienoti kā pirms 25 gadiem Baltijas ceļā, 
būt vienots spēks un atbalstīt vietējos. 

Šajā brīdī mums visiem ir jāaptver, cik lielā mērā no mūsu ikdienā pieņemtajiem lēmu-
miem, piemēram, ko es ēdīšu, ko vilkšu mugurā, kur es pavadīšu savas brīvdienas, – ir atkarīga 
mūsu Latvijas nākotne. Ir pienācis laiks apzināties – jo vairāk mēs viens otram dosim, jo vairāk 
saņemsim. Tikai mēs – Latvijas iedzīvotāji – varam veicināt Latvijas Labumu, negaidot laimes 
lāci, kas to izdarīs mūsu vietā.

Ļoti priecājos, ka arī Latvijas Tirgu savienībai ir iespēja būt klāt šīs kampaņas radīšanā, kas, 
es ceru, pāraugs Vislatvijas kustībā, un aicinu visus pārdomāt savus ikdienas paradumus un 
atbalstīt „Latvijas Labumu”, atbalstīt sevi – Latvijā,” preses konferencē teica A.Šmite.

„Latvijas Labums” ir LTRK iniciēta un kopā ar sadarbības partneriem īstenota Latvijas ra-
žojumu pašpatēriņu veicinoša kampaņa, kuras mērķis – panākt, lai Latvijas iedzīvotāji, uzņē-
mumi, kā arī valsts un pašvaldību iestādes maina savus paradumus un nākotnē vairāk izvēlas 
Latvijas preces un pakalpojumus, tādējādi gan mazinot Krievijas noteiktā embargo radītās krī-
zes negatīvo efektu, gan sekmējot Latvijas attīstību. 

Kampaņas ietvaros paredzēts: izskaidrot mūsu valsts iedzīvotājiem Latvijas ražojumu pirk-
šanas ekonomiskās kopsakarības attiecībā uz Latvijas tautsaimniecību, kā arī katru Latvijas 
uzņēmumu un iedzīvotāju; popularizēt Latvijas ražojumu izvēli;

nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespēju vieglāk atšķirt Latvijas ražojumu no ci-
tiem; izglītot valsts un pašvaldību iestādes par publisko iepirkumu jautājumiem. 

Kampaņas īstenošanas laiks: intensīvākā komunikācija plānota līdz 2014. gada beigām, ar 
mazāku intensitāti tēmas aktualizācija turpināsies arī turpmākajos gados. 

Kampaņas mājaslapā www.latvijaslabums.lv lejupielādei ir pieejami kampaņas materiālu 
elektroniskie faili – kampaņas logo, uzlīmes tirdzniecības vietās, plakāti un citi materiāli. •

A.Šmite: Latvijas tirgi vienmēr ir atbalstījuši vietējo produkciju 
un darīs to arī turpmāk

Ivars Jakovels, RPAS „Rīgas Centrāltirgus” mārketinga projektu vadītājs
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Pastāv uzskats, ka Centrāltirgū var iegādāties gandrīz visu. Tieši tāpēc šī numura 
rubrikā „Atradums” mēs informējam par to, kas vēl bez daudzveidīgā pārtikas 
produktu klāsta noderīgs atrodams Centrāltirgū.

RĪGA TV 24 pavārs BBoss
IEPĒRKAS CENTRĀLTIRGŪ

Plastmasas 
izstrādājumi

Adījumi
Metāla sadzīves 
priekšmeti

Kažokādu 
izstrādājumi

Spaiņi, bļodas, vannas istabas un virtuves 
piederumi, uzkopšanai nepieciešamais inven-
tārs – koši plastmasas izstrādājumi visplašā-
kajā piedāvājumā. Atliek tik izvēlēties vajadzī-
go un savai gaumei atbilstošāko priekšmetu.

Gandrīz visu sezonu, bet jo īpaši rudenī 
un ziemā Centrāltirgus atklātajā teritorijā var 
iegādāties dažādus adījumus – visplašākajā 
klāstā te ir dažnedažādas zeķes un cimdi. Sa-
vas vizītes laikā cimdus un zeķes Centrāltirgū 
iegādājās pat Polijas Republikas prezidenta 
kundze Anna Komorovska.

Kavējoties nostalģiskās padomju laika bēr-
nu atmiņās par lielo metāla veļas baļļu, der 
atcerēties, ka gan dažādu izmēru vannas, gan 
spaiņus joprojām var iegādāties rūpniecības 
preču tirgū, izmantojot tās ne tikai praktiskos 
– konkrētam mērķim paredzētajos – nolūkos, 
bet arī veidojot estētisku dārza, brīvdienu 
māju vai pasākumu norises vietu un telpu no-
formējumu.

Centrāltirgū, sākoties rudens un ziemas 
sezonai, var iegādāties arī dažādus augstvērtī-
gus kažokādu izstrādājumus – cepures, ausai-
nes, apkakles un pat vestes. Viennozīmīgi – ir 
vērts iepazīties un palūkoties, vai neatrodas 
kas noderīgs.

Pinumi
Kokgriezumi Laikā, kad lietas pārņem pasauli un katra 

tirdzniecības vieta aicina iegādāties arvien 
vairāk un vairāk, varbūt reizēm lieliska dāva-
na tuviniekiem var izrādīties kilograms sīpo-
lu, ķiploku, dzērveņu vai citu vērtīgu dabas 
velšu, un tad lieti noderēs kāds pīts groziņš, 
kurā to visu skaisti pasniegt. Dāvanas saņē-
mējs to noteikti novērtēs!

Ikvienu interjeru atsvaidzina un bagātina 
lietas, kas veidotas no dabīgiem materiāliem, 
piemēram – koka. Centrāltirgū gandrīz ik 
dienu var iegādāties dažādas saimniecībā no-
derīgas lietas, dažas no tām var kļūt par jauku 
dāvanu – piemēram, medus karote.

ATRADUMI

BBoss – cilvēks, kurš savu dzīvi bez ēdiena nemaz nespētu iedomāties! Tāpat kā kaķim 
Garfīldam, viņa mīļākais ēdiens ir lazanja un, kamēr citi puikas skatījās multfi lmas, BBoss 
jau darbojās ap kastroļiem un centās pagatavot gardus ēdienus sev un draugiem. Iepazīsim 
tuvāk kanāla „Rīga TV 24” raidījuma „Labs Ēdiens Labiem Draugiem” pavāru BBosu jeb 
Rūdolfu Kalniņu.

Kāpēc pseidonīms BBoss?  
Mūsu studijā Blaumaņa ielā 32 būs kafejnīca B32, kur tiešajā ēterā varēs redzēt, kā gatavoju 

ēst un pēc tam to arī nogaršot. Un tā kā esmu šīs kafejnīcas „boss”, tad tika izdomāts pseido-
nīms BBoss.

Ar ko tev asociējas Centrāltirgus?  
Ar svaigiem un skaistiem vietējiem produktiem. 

Kādas ir tavas pirmās atmiņas par Rīgas Centrāltirgu?  
Bērnībā dodoties mammai līdzi pēc gaļas pirms Ziemassvētkiem vai citām svinībām. Arī ar 

pirmo belašu mūžā. 

Cik bieži iegriezies Centrāltirgū? Ko šeit parasti iegādājies?
Atskaitot raidījumu, pats iegriežos tirgū vidēji divreiz nedēļā. Parasti pērku zaļumus, salātus 

un svaigu gaļu vai zivis. Vasaras sezonā bieži pērku dažādas ogas.

Vai tev ir savi tirgotāji, pie kuriem iepērcies regulāri? 
Kopš vadu raidījumu, esmu iepazinis dažus tirgotājus, pie kuriem atgriežos regulāri intere-

santu produktu vai pozitīvas attieksmes dēļ.

Kā kļuvi par pavāru?  
Visu mūžu mani interesējusi pavārmāksla un sākumā to izkopu, tikai gatavojot mājās. Taču 

studējot bioloģiju un sākot strādāt tajā nozarē, sapratu, ka karjera zinātnē mani nesaista. Sāku 
domāt, ka jāmēģina darīt to, kas patīk, un ātri vien atradu darbu restorānā.

Kas tevi piesaista pavāra darbā? 
Piesaista tas, ka pavāram visu mūžu ir ko mācīties. Kad gatavoju ēdienu, es to neuztveru kā 

darbu, tāpēc principā es pelnu naudu, nodarbojoties ar savu hobiju.

Kurš no pasaules tirgiem uz tevi atstājis paliekošu iespaidu? Kas tajā bija unikāls?
Neesmu tik daudz ceļojis, bet ļoti gribētu aiziet uz kādu zivju tirgu okeāna krastā Portugālē 

vai citur pie Vidusjūras, kur pa taisno no okeāna piedāvā visdažādākās jūras veltes. 

Kas tev patīk tirgū atšķirībā no lielveikaliem un vairumtirdzniecības bāzēm?
Tas, ka tirgū var atrast kaut ko. Protams, tirgotāju piedāvājums lielākoties ir līdzīgs, bet 

vienmēr ir kāds zemnieks, kurš izaudzējis, piemēram, interesantas šķirnes tomātus vai dažādus 
mazāk populārus garšaugus. Bet pats galvenais – tirgū, atšķirībā no lielveikaliem, ir tiešais kon-
takts ar zemnieku. Tu vari uzzināt, kur audzis dārzenis vai lopiņš, paprasīt padomu par dažādu 
vēl ne tik labi pazīstamu produktu pagatavošanu. 

Vai produktu kvalitātes ziņā tirgū pirktajiem ir atšķirība no lielveikala piedāvājuma? 
Protams! Neteikšu, ka lielveikalos nevar dabūt sezonālus, labus produktus, bet tirgū šādu 

iespēju ir daudzreiz vairāk. It īpaši par meža veltēm – sēnēm un ogām...

Ja būtu jāizvēlas, kuri ir tavi TOP 3 rudens sezonas produkti no Rīgas Centrāltirgus? 
Ķirbji, cidonijas un meža sēnes. Pie tam ķirbji ļoti labi sader kopā gan ar cidonijām, gan 

sēnēm.

Varbūt ir vēl kas, ko vēlies piebilst par sevi?  
Es vēlos, lai cilvēki izprot, ka neesmu eksperts. Esmu kulinārijas nozarē vēl pietiekami zaļš, 

bet man patīk eksperimentēt, iepazīt jaunus produktus, garšas, gatavošanas metodes un papla-
šināt savus un skatītāju zināšanu apvāršņus ēdiena jomā. •
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Fotoizstāde „Pilsēta pilsētā” 
septembrī skatāma Valkā

„Tirgus ziņas” ir ikrīta raidījums, kurš kanālā „Rīga TV24” katru darba dienu tiešraidē plkst. 9.50 piedāvā 
skatītajiem iepazīties ar interesantiem faktiem, stāstiem un produktiem, kas pieejami Rīgas Centrāltirgū.

Rīgas Centrāltirgus ir tirgus ar senu vēsturi un tradīcijām, tieši tāpēc raidījums skatītājus iepazīstina ar tir-
gošanās burvību, priekšrocībām, ko sniedz tiešā tirgošanās, kā arī parāda skatītājiem, ka tieši te var iegādāties 
vissvaigākos produktus tik plašā klāstā, kāds citviet nav pieejams. 

Tirgus ir lieliska vieta, kur atrast un sadraudzēties ar savu zemnieku vai tirgotāju, nodibināt kontaktus, lai 
iegādātos vislabākos produktus. Tieši tāpēc tirgus ziņās būs iespēja iepazīties ar tirgotājiem un viņu piedāvāto 
produkciju. Tiešraidēs uzzināsiet, kādi aktuālie produkti ir tirgošanā, kā arī vērtīgu informāciju par tiem un 
padomus, kā no nopirktajiem lauku labumiem pagatavot garšīgu maltīti.

Raidījuma vadītājs ir atraktīvais pavārs BBoss, kurš stāstījumu par iepirkšanās procesu papildinās ar node-
rīgu informāciju un faktiem par ēdienu un tā gatavošanas paņēmieniem. Tirgus ziņas ir lielisks ceļvedis pus-
dienu gatavošanā, jo BBoss, skatītāju acu priekšā iegādāsies produktus, bieži vien ņemot vērā recepti, pēc kuras 
tiks pagatavots kas aizraujošs raidījumā „Labs ēdiens labiem draugiem” plkst. 12.00 kanālā „Rīga TV 24”. •

RĪGA TV 24 tiešraides 
no Centrāltirgus

Informēs par tirgotājiem,
kas pārdod Latvijā audzēto

No 13. septembra Valkas novadpētniecības muzejā Rīgas ielā 64 varēs apskatīt fotoizstādi „Pilsēta pilsētā”, 
kura uz Valku aizceļojusi Eiropas kultūras mantojuma dienu aktivitāšu ietvaros. 

„Mums ir patiess prieks, ka Valkas novadpētniecības muzejs izrādīja interesi par fotoizstādi, tādējādi apstip-
rinot novadu un Rīgas saikni, un rodot iespēju novados sekot līdzi pārmaiņām Rīgas Centrāltirgū un iepazīt 
mūsdienu fotogrāfu veikumu,” saka RPAS „Rīgas Centrāltirgus” Mārketinga un komunikācijas daļas vadītājs 
Oskars Balodis.

2014. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu tēma ir „Rīgas ielas kultūrvēsturiskais tēls Latvijā”. Tādējādi 
tiek pievērsta uzmanība Rīgas tēmai ārpus galvaspilsētas. Rīgas ielas pilsētās ved uz galvaspilsētu. Pa tām laiku 
laikos Latvijas novadu lauku labumi ceļojuši uz Rīgas galveno tirgu – Rīgas Centrāltirgu.

Fotoizstādē aplūkojami fotogrāfu Reiņa Hofmaņa, Jāņa Saliņa un Māra Morkāna darbi, kuros ir īpašs ska-
tījums uz Rīgas Centrāltirgus norisēm un vidi, un kuru kopums veido iespaidu un apstiprinājumu tēzei, ka 
Centrāltirgus ir pilsēta pilsētā. 

Izstāde būs apskatāma līdz 28. septembrim. •

Šī gada rudenī, domājot par tirdzniecības kvalitātes uzlabošanu, Centrāltirgus sarūpējis un oktobrī – no-
vembrī tirgotājiem, kuri pārdod Latvijā audzētus produktus, izsniegs piespraudi „Pārdodu Latvijā audzēto”, kas 
pircējus informēs par to, ka šī tirgotāja pārdodamo produktu izcelsmes valsts ir Latvija, un ka šī informācija ir 
godprātīga un patiesa. „Centrāltirgus jau daudzu gadu garumā produktu izcelsmes valsts norādīšanai pievērsis 
pastiprinātu tirgotāju uzmanību, kā arī regulāri nodrošinājis kontroles procedūras. Šis darbs nav izrādījies tik 
viegls, kā sākotnēji varētu šķist, taču nenoliedzami tam ir panākumi,” stāsta RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes 
priekšsēdētājs A.Abramovs. Izklāstot akcijas ideju, viņš norāda: „Esam pārliecinājušies, ka ir tirgotāji, pie ku-
riem veicot pārbaudes, nekad neesam bijuši spiesti izteikt aizrādījumus vai uzlikt sodus, jo visiem produktiem, 
kas atradušies uz tirdzniecības galda, izcelsmes valsts bijusi Latvija, nereti – paša zemnieku saimniecība, kā arī 
norādīts uz cenu zīmes.” •

Centrāltirgus saimniecība ir ļoti plaša, jo gan teritorijas platība, gan 
apsaimniekošanā esošie īpašumi veido lielu darba apjomu, turklāt ap 200 

cilvēku ik dienu strādā, lai nodrošinātu RPAS „Rīgas Centrāltirgus” funkcijas – 
organizē  tirgus darbu, nodrošina teritorijas apsaimniekošanu un rūpējas par 
unikālās kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu. Sagādes daļas vadītājs Nikolajs 

Sokols stāsta – vajadzību ir daudz un darāmā ik dienu tiešām netrūkst.

Būtiskākais pamatprincips – 
racionāla līdzekļu izmantošana

Liela saimniecība
„Darba gaitas RPAS „Rīgas Centrāltirgus” uzsāku 2011. gada rudenī un pir-

mie iespaidi par darba vietu saistās ar apzināšanos, ka darbības apjomi un te-
ritorija ir patiešām lieli – Centrāltirgus kopējā zemes gabalu platība ir 100 504 
m2, ēku un būvju kopējā platība – 46 110 m2, tirgū ir vairāk nekā 3000 tirdznie-
cības vietu,” stāsta N.Soklols. Sākot darba gaitas, izprasta arī Centrāltirgus spe-
cifika: „Daudzi cilvēki joprojām domā ka viss, kas notiek Centrāltirgus lielajā 
teritorijā, ir pašvaldības akciju sabiedrības pārraudzībā, taču tā nebūt nav. Te ir 
daudz īpašumu citu īpašnieku pārziņā; daļa teritoriju tiek nomāta, kas nozīmē, 
ka atbildība par teritorijas sakopšanu un vizuālo pievilcību ir nomnieka ziņā.

Sagādes daļas funkcijas
Sagādes daļa, kuru pārrauga N.Sokols, veic atbalsta funkcijas, nodrošinot 

visu nepieciešamo citu struktūrvienību darba pienākumu veikšanai. „Pēc pie-
prasījuma nodrošinām visas struktūrvienības ar nepieciešamajām precēm un 
pakalpojumiem, ievērojot atbilstību noslēgtajiem līgumiem un racionālu lī-
dzekļu izmantošanu, nodrošinot efektīvu krājumu pieņemšanu, uzskaiti, gla-
bāšanu un izsniegšanu. Lai gan sākotnēji varētu šķist, ka darbs saistīts tikai ar 
preču pasūtīšanu un izsniegšanu – tā vis nav. Situācijas ir dažādas; meklējam 
racionālus un operatīvus risinājumus, lai nepārtraukti veiktu nepieciešamās 
funkcijas, kā arī nodrošinātu visu nepieciešamo neparedzētu situāciju vai lai-
ka apstākļu gadījumos. Tāpat domājam, kā nepieciešamās preces un inventāru 
iegādāties racionāli – labāko kvalitāti par zemāko cenu. Tikpat svarīgs aspekts 
ir dalība inventarizācijas procesā, rūpējoties par to, lai iegādātās lietas tiktu iz-
mantotas atbilstoši, tādējādi kalpotu ilgāku laiku, tiktu glabātas rūpīgi un sau-
dzīgi,” darba specifiku atklāj Sagādes daļas vadītājs.

Dažu gadu laikā būtiski uzlabojumi
N.Sokols domā, ka šajā laikā – kopš 2011. gada Centrāltirgus tēls ir ievē-

rojami uzlabojies. Komandas darbā īstenoti lieli projekti. Jau vairākus gadus 
uzņēmums strādā ar ievērojamu peļņu, kura tiek ieguldīta attīstībā. „Esmu 
piedzīvojis to laiku, kad Rīgas Centrāltirgus atklātās teritorijas apgaismojums 
bija pavisam necils. Savukārt, šobrīd ir tik patīkami tumšos rudens un ziemas 
vakaros iet iepirkties labi apgaismotā un sakoptā vidē. Lieli līdzekļi tiek iegul-
dīti paviljonu renovācijā un rekonstrukcijā, saglabājot to vēsturisko auru. Tiek 
domāts, lai tirgotājiem būtu patīkami atrasties savā darba vietā, savukārt, lai 
pircējiem ikviena tirdzniecības vieta būtu ērti pieejama. Padomāts ir arī par in-
valīdiem, kuriem iebraukšana un stāvēšana Centrāltirgus teritorijā ir bez mak-
sas,” savu viedokli paskaidro N.Sokols.

Tirgū iepērkas arī pats
Uz jautājumu, vai arī pats iepērkas Centrāltirgū, N.Sokols atbild: „Strādāt 

vietā, kurā ir labākais pārtikas produktu piedāvājums visā Rīgā un šeit neie-
pirkties būtu grēks, tāpēc, protams, iepērkos šeit. Man patīk gan plašais piedā-
vājums, gan arī emocionālā gaisotne. Tirgus – tā ir pilsētas sirds.” Vienlaikus 
Sagādes daļas vadītājs uzsver, ka tirgū ik dienu redzams un izjūtams plašs emo-
ciju un raksturu spektrs gan pircēju, gan tirgotāju vidū, tāpēc ik pa laikam nā-
kas sastapties arī ar starpgadījumiem. „Centrāltirgus vadība domā un rūpējas 
par to, lai pircējs aizietu apmierināts un atgrieztos pie mums. Tāpēc ļoti būtiski 
šo visu procesu kontrolēt un uzraudzīt, lai nenotiek neatļautas darbības. Jāat-
zīmē, ka ikviens Centrāltirgus apmeklētājs joprojām ir aicināts ziņot Kontroles 
daļai, ja pamana kādu negodīgu rīcību. Taču ne vienmēr cilvēki izmanto šo ie-
spēju. Taču nevajadzētu būt kūtriem – tikai kopīgiem spēkiem mainīsim lietas 
uz labo pusi,” optimistiski nosaka N.Sokols. •

JAU
NU
MI
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ĒDĪSIM GUDRI!

Šķiet teiciens: „Tu esi tas, ko tu ēd,” – šobrīd kļuvis aktuālāks kā jebkad. 
Cilvēki arvien vairāk novērtē prieku, ko sniedz veselīga, garšīga un skaisti 

pagatavota maltīte.
Septembrī, kad sākas jauns mācību cēliens un atvaļinājuma rāmo ikdienu 
nomaina aktīvs darba ritms, ir vērts padomāt, vai tas, ko liekam šķīvī, var 

palīdzēt arī mūsu prātam.

Maltīte ķermenim un prātam
Uzturzinātnieki izceļ četras uzturvielas, kuru regulāra iekļaušana ēdienkartē var palīdzēt 

uzlabot smadzeņu aktivitāti un atmiņu, kā arī aizkavēt vides kaitīgo ietekmi un dabisko sma-
dzeņu novecošanās procesu.

Gluži tāpat kā muskuļiem, arī smadzeņu darbībai nepieciešama enerģija. Smadzenes to sa-
ņem no glikozes. Atmiņas uzlabošanai nepieciešamas polinepiesātinātās taukskābes, plašāk 
zināmas ar nosaukumiem omega-3 un omega-6. Kvalitatīvu miegu, labu omu, atmiņu un mā-
cīšanās spējas, kā arī sekmīgu imūnsistēmas un nervu šūnu darbību nodrošina aminoskābes. 
Savukārt antioksidanti pasargā smadzeņu šūnas no stresa un vides kaitīgās ietekmes.

Lai uzņemtu šīs uzturvielas, iesakām dažus sevišķi vērtīgus produktus, sauktus arī par sma-
dzeņu pārtiku. Tos visus – svaigus un plašā klāstā – varat iegādāties Rīgas Centrāltirgū!

Pilngraudu produkti un to sastāvā esošās 
šķiedrvielas palīdz saglabāt vienmērīgu gli-
kozes līmeni asinīs. Atšķirībā no saldumiem, 
pilngraudu produkti tiek parstrādāti lēnām, 
un nodrošina ilgstošu un vienmērīgu ener-
ģijas piegādi, kas ir būtisks priekšnosacījums 
labām koncentrēšanās spējām un uzmanības 
noturībai.

ZEM LUPAS

Lasis un citas treknās zivis satur daudz 
polinepiesātināto taukskābju omega-3, ko 
mūsu organisms nespēj pats sintezēt. Vērtīgās 
taukskābes palīdz atjaunot bojātās smadzeņu 
šūnas un aizkavē domāšanas procesa palēni-
nāšanos. Vēlams zivis iekļaut ēdienkartē vis-
maz reizi nedēļā.

Avokado satur vairāk nekā 25 mūsu or-
ganismam būtiskas barības vielas, tai skaitā 
provitamīnu A, vitamīnu E, daudz minerāl-
vielu un mikroelementu. Regulāra avokado 
lietošana uzturā pazemina holesterīna līmeni 
un labvēlīgi ietekmē asinsriti, kas ir būtiski, 
lai smadzenes apgādātu ar nepieciešamo skā-
bekli un uzturvielām.

Mellenes ne tikai uzlabo redzi un pastip-
rina redzes asumu, tās ir arī lielisks antioksi-
dantu avots. Melleņu lietošana uzturā aizkavē 
novecošanās procesu – veicina atmiņas sagla-
bāšanos un palīdz kustību koordinācijai. Un, 
protams, tās ir arī ļoti gardas!

Rieksti un sēkliņas ir bagātīgs E vitamīna 
avots. E vitamīns ir spēcīgs antioksidants, kas 
aizsargā smadzeņu šūnu apvalku un, gadiem 
ejot, palīdz saglabāt asu prātu. Īpaši ieteicami 
ir valrieksti un ķribju sēklas.

Zaļie dārzeņi, īpaši brokoļi, briseles kā-
posti un lapu kāposti (kale), satur daudz vēr-
tīgo antioksidantu, kas ir labākie palīgi cīņā ar 
brīvajiem radikāļiem, kas apdraud smadzeņu 
veselību.

Ūdens nepieciešams katrai mūsu ķermeņa 
šūnai, un smadzenes nav izņēmums. Patiesī-
bā apmēram trīs ceturtdaļas smadzeņu veido 
tieši ūdens. Pētījumos konstatēts, ka nepietie-
kama ūdens uzņemšana pazemina smadzeņu 
aktivitāti. 

>> Lai pamatotu jauna Centrālā tirgus nepieciešamību Rīgā, tika veikti aprēķini, kas apstip-
rināja, ka Daugavmalas tirgū, kur nebija saldētavu produktu uzglabāšanai, kopumā zudumā 
aiziet ap 7% produktu, kas sastāda gadā 180 miljonus rubļu. Aprēķini liecinājuši, ka izdotā 
nauda par Centrāltirgus būvēm atmaksāsies, ja tiks izbūvēts jauns tirgus ar saldētavām, un 
produktu bojāšanās neatbilstošu apstākļu dēļ netiks pieļauta.

 1930. gada 1. novembrī Rīgas pilsētas valde iepazīstināja valsts augstākās amatpersonas, 
tostarp valsts prezidentu ar kundzi, ar jauno Rīgas Centrāltirgu. Tā apskates vizīte ilga veselu 
stundu, un pēc tam augstie viesi iestiprinājās zivju paviljonā, kur tiem bijis servēts bagātīgs 
brokastu galds.

 Dienu vēlāk Latvijas tirdzinieku savienība rīkojusi tirgus iesvētīšanas garīgo aktu. Tirgus 
laukumā bijusi zelta tribīne un karogi, kā arī muzikālais orķestris. Pēc akta klātesošie ar orķes-
tri priekšgalā apstaigājuši visas tirgus ēkas.

 1939. gada vasarā Centrāltirgū siera zagļiem izdevies aiznest 14 lielos sierus un tirgotāja 
balto ķiteli. Visi trīs zagļi aizturēti, kad vēlējušies sieru pārdot, un tiesa tiem piespriedusi sodu 
pārmācības namā.

 Trīsdesmito gadu beigās Rīgas Centrāltirgū aktīvi organizēta arī nakts tirdzniecība. Tā 
laika prese ziņo: gaļas paviljons ir gaišs visu nakti – tirgotājiem tas ir atvērts no 8.00 vakarā līdz 
12.00 naktī un no 4.00 līdz 6.00 rītā, bet lauciniekiem – pašražotājiem no 9.00 vakarā līdz 9.00 
otrā rītā. Visu nakti no provinces viens pēc otra brauc smagie automobiļi ar govīm, teļiem un 
cūkām rīdzinieku izsalkuma apmierināšanai.

 1939. gadā pie Centrāltirgus izbūvēta jauna moderna iebraucamā vieta, kur novietot 
vairāk kā 100 zirgus, auto un motociklus. Maksa par 12 stundu izmantošanu – 50 santīmu. 
Galvaspilsētas valde vietas izbūvei tērējusi 100 000 latu. •

Pirms 89 gadiem 
ierakts Centrāltirgus 
pamatakmens
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RECEPTES
Krāsainas idejas

skolēna launagam

PAGATAVOŠANA
Ābolus un ķirbi sarīvē, liek sietā, nospiež lieko šķidrumu. Masu sajauc ar 

olu, miltiem, vaniļas cukuru, kanēli un 50 gramiem cukura. Karstā eļļā liek 
cepties pankūkas. 

Atlikušo cukuru ieber katliņā un liek uz uguns. Gaida, kamēr cukurs 
izkūst un veidojas karamele. Piespiež apelsīna sulu un, lēnām maisot, 
pievieno saldo krējumu. Vāra līdz visa karamele izkususi. Pasniedz ar 
pankūkām.

Gardu mielošanos ar ēdieniem no lieliskajām Latvijas rudens veltēm!

NEPIECIEŠAMS:
saldi āboli 500 g
ķirbis 300 g
ola 1 gab.
milti 4 ēd.k.
cukurs 150 g
saldais krējums 200 ml
vaniļas cukurs
kanēlis
apelsīna sula

Rudens sezonai aktuālu recepti no centrāltirgū nopērkamiem 
produktiem piedāvā BBoss un kanāla „Rīga TV 24” raidījums 

„Labs Ēdiens Labiem Draugiem”.

Ābolu-ķirbja pankūkas ar karameļu mērci

Skolēnu dienas gaitas reti beidzas līdz ar pēdējo mācību stundu. Nodarbības radošajos pulciņos 
un sporta treniņi prasa daudz spēku. Lai sekmīgi tiktu galā ar dienas uzdevumiem un sagaidītu 
vakariņu laiku, ar dienas vidū apēstajām pusdienām bērniem var arī nepietikt.
Bez šaubām, vislabāk bērna dienas plānojumu, garšu izjūtu un apetīti pārzina vecāki. Tādēļ 
tieši vecāku līdzi dotais launags var kļūt par piemērotāko papildu enerģijas un uzturvielu devu, 
kas nepieciešama augošajam organismam.
Iedvesmai piedāvājam dažas idejas kā launaga kastīti piepildīt ne vien veselīgi, bet arī bērniem 
saistošā veidā – krāsaini, daudzveidīgi un garšīgi. Vēl tikai pievienojiet zīmīti ar jaukas dienas 
vēlējumu, un Jūsu skolēns būs paēdis un apmierināts!

Lai arī par dienas galvenajām ēdienreizēm 
uzskata brokastis, pusdienas un vakariņas, arī 

launaga gatavošanā vēlams ievērot veselīga 
uztura piramīdas pamatprincipus. Lieliski, 

ja katrā maltītē izdosies iekļaut dārzeņus vai 
augļus, graudaugus, piena produktus, gaļu, 

olas vai zivis. Vai zinājāt, ka Centrāltirgus 
gaļas paviljonā var iegādāties arī bioloģiski 

audzētas vistas un to olas?

Neaizmirstiet arī par pietiekamu 
šķidruma uzņemšanu. Protams, vislabāk 
slāpes veldzēt ar tīru ūdeni, bet papildus 
varat piedāvāt arī sulu. Iesaiņojiet 
launaga kastītē dzeramo jogurtu vai 
pienu, un bērns saņems arī nepieciešamo 
kalcija devu.

Skaidrs, ka bērniem garšo našķi, un tos 
arī nevajag liegt. Īpaši, ja piedāvāsiet 
veselīgus gardumus – ogas, riekstus 
un žāvētus augļus. Šobrīd tirgū jau 
parādījušies jaunās sezonas lazdu 
rieksti. Gastronomijas paviljonā riekstu 
un žāvēto augļu piedāvājums ir ļoti 
plašs un daudzveidīgs.

Centrāltirgū krāsainu un svaigu sakņu klāsts ir pieejams visa 
gada garumā. Tomēr, izvēloties augļus un dārzeņus, iesakām 
dot priekšroku sezonālajiem produktiem, kas būs īpaši veselīgi 
un uzturvielām bagāti. Turklāt pie mums varat iegādāties 
vietējo zemnieku izaudzētos labumus no viņu pašu rokām.
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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. Lai gan laika apstākļi zemniekus šogad nelutināja, ko tirgot Rīgas Centrāltirgū netrūkst.
2. Innocent cafe šefpavārs Arturs skolēnus vasaras brīvlaika pēdējās dienās mielo ar spinātu 
pankūkām.
3. Rudens krāšņākās un ilgāk ziedošās puķes Centrāltirgus ziedu stendos ir asteres.
4. Pirms pirkšanas āboli jānogaršo – to zina pat vismazākais pircējs. 
5. Jaunā mācību gada sagaidīšanas pasākumā Centrāltirgus sarūpējis īpašus stundu sarakstus 
ar noderīgu informāciju par veselības kokteiļu pagatavošanu.
6. „Brīvības dārza” pasākumu cikla noslēgumā Vidzemes tirgū īsti ražas svētki.
7. Vidzemes tirgus Baltās nakts laikā kļuva par kultūras pasākumu norises vietu.
8. Sēņu raža šogad branga – agrīnie pircēji pat pamanījuši, ka tās uz tirgu ved mašīnas ar 
piekabēm.
9. Centrāltirgū ir viss veselības stiprināšanai nepieciešamo velšu klāsts.
10. Baltās nakts ietvaros Vidzemes tirgus gaļas paviljonā koncerts pulcēja daudz interesentu.
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