
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs 
Abramovs stāsta: „2015. gada novembrī Rīgas Centrāltirgus atzīmēs 
85. pastāvēšanas gadadienu, kas ar dažādiem svētku pasākumiem 
tiks svinēta laikā no 2. līdz 6 .novembrim. Aicinu ikvienu 
rīdzinieku un pilsētas viesi apmeklēt pasākumus, uzzināt vairāk par 
Centrāltirgus unikalitāti un vēsturi un iesaistīties vēstures veidošanā, 
pieliekot savu artavu Centrāltirgus 85. gadadienas dāldera 
veidošanā, kuru nākamās paaudzes mantos kā šo svētku liecinieku.”

Svētku pasākumu laikā tiks kalta īpaša 85. jubilejas monēta – Rīgas 
Centrāltirgus dālderis, kas taps no tirgus apmeklētāju atnestajām 
dažādu laiku un valstu monētām. Kopīgi veidotais Centrāltirgus 
dālderis turpmāk būs aplūkojams kādā no Rīgas Centrāltirgus 
paviljoniem.

Aicinām ikvienu iesaistīties vēsturiskā mirklī – Rīgas Centrāltirgus 
dāldera tapšanā, oktobra mēneša laikā – uz Centrāltirgus sakņu 
paviljonu atnesot kādu monētu vai pat vairākas, kuru pārvēršanās 
vēsturiskajā dālderī būs vērtīga atdzimšana.

Akcijas dalībnieki aicināti veidot fotogrāfijas, kā monētas no 
mājām nonāk Centrāltirgus sakņu paviljona krājkasē, dalīties ar 
savu iniciatīvu Twitter, lietojot mirkļbirku #Centraltirgum85 un 
laimēt noderīgas balvas no Rīgas Centrāltirgus!

Sākot ar 2. oktobri rīdzinieki un pilsētas viesi, atnesot savu 
monētu uz Rīgas Centrāltirgus sakņu paviljonu un iemetot to 

īpaši izveidotā krājkasē, aicināti piedalīties Rīgas Centrāltirgus 
85 gadu jubilejas dāldera veidošanā, kura kalšana notiks 

jubilejas svinību nedēļā – 6. novembrī.

Rīdzinieki un 
pilsētas viesi 
aicināti iesaistīties
Centrāltirgus 85 gadu 
jubilejas dāldera veidošanā

2. – 5. novembrī 12:00 – 13:00 sakņu paviljonā 
ielūdzam tirgotājus darba dienas steigā uz mirkli ļauties svētku 
sajūtām, izbaudīt muzikālu sveicienu un jubilejas cienastu.
2.11. Gints Smukais (ģitāra) 3.11. Rihads Lībietis (ģitāra)
4.11. Arkādijs Zimovs (akordeons) 5.11. Zintis Žvarts (saksofons)

Svētki 
tirgotājiem

RPAS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs iesaistās 
Centrāltirgus 85. gadadienas dāldera kalšanā



37.4 m
47.2 m

1909./1910. gadā Rīgas rātē 
apspriež Centrāltirgus būvniecības 
nepieciešamību

18.12.1922. Rīgas dome pieņem lēmumu 
par Centrālā pilsētas pārtikas tirgus 
celtniecību

1923. gada vasarā izsludina tirgus 
būvniecības projektu konkursu

1924. gada jūnijā uzsāk tirgus celtniecību, 
nojaucot 2 sarkano spīķeru rindas

1925. gada 25. septembrī ieliek 
Centrāltirgus pamatakmeni

1926. gadā būvdarbus pārtrauc līdzekļu 
trūkuma dēļ

1928. gadā atsāk būvniecību

1930. gada 26. aprīlī jaunuzbūvētajā tirgus 
paviljonā notiek 3. auto izstāde 

1930. gada rudenī pabeidz celtniecības 
darbus

10.11.1930. tirgotāji pārceļas no 
Daugavmalas tirgus uz jauno Centrāltirgu

1930. gadā Rīgas Centrāltirgus tiek atzīts 
ne tikai par lielāko, bet arī par labāko un 
modernāko tirgu Eiropā

Staļina gados piena paviljons pilnībā tiek 
atbrīvots no tirgotājiem 9 metrus augsta 
Staļina pieminekļa izveides vajadzībām, 
tomēr iesākto projektu pārtrauc Staļina 
nāve 1953. gadā

1941. – 1944. gadā pašreizējos zivju un 
sakņu paviljonos izvieto kara tehnikas 
darbnīcas

1949. gadā Centrāltirgu pārdēvē par 
Centrālo kolhozu tirgu, ko tā laika prese 
slavēja kā labāko tirgu visā Padomju 
Savienībā

1983. gada 18. oktobrī Centrāltirgus 
paviljonu komplekss tiek pasludināts par 
valsts nozīmes kultūras pieminekli

Kopš 1995. gada „Rīgas Centrāltirgus” 
ir 100% Rīgas Domei piederoša akciju 
sabiedrība

1997. gadā tirgus teritorija, veidojot ar 
vecpilsētu vienu veselumu, tiek iekļauta 
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā

2012. gadā Centrāltirgus saņem pirmo 
TripAdvisor izcilības sertifikātu

2015. gada 6. novembrī, atzīmējot Rīgas 
Centrāltirgus 85. gadadienu, no pircēju, 
tirgotāju un apmeklētāju ziedotajām 
monētām tiks izlieta Centrāltirgus 
jubilejas monēta

Lielākā – gaļas paviljona platība atbilst 
12 basketbola laukumiem

Ik dienas Centrāltirgu apmeklē ap 80 000 pircēju, bet brīvdienās un 
pirms svētkiem apmeklētāju skaits pat pārsniedz 100 000, kas atbilst 

divkāršam Ventspils iedzīvotāju skaitam
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Rīgas Centrāltirgus: 
skaitļi un fakti

Centrāltirgus paviljoni 

Vaiņodes „cepelīnu angāri” 

Kopējā tirgus platība ir 100 504 m2, 
kas atbilst 14 futbola laukumiem

Zem Centrāltirgus paviljoniem 
izbūvētas pagrabtelpas 2 ha platībā 

ar galvenajām un sānejām, kuras 
savieno satiksmes eja 337 m 

garumā

80 000 – 100 000 dienā
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337 m
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„Rīgas TV tornis” 368 m


