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VIENĀ
TEIKUMĀ

22., 23. un 24. jūnijā Centrāltirgū un Āgenskalna tirgū
norisināsies Līgo gadatirdziņš.
22. jūnijā aicinām uz jestru
Jāņu ielīgošanas pasākumu.

22. jūnijā par stundu saīsināts
Rīgas Centrāltirgus un Āgenskalna
tirgus paviljonu darba laiks –
tie būs atvērti līdz plkst. 17:00.
24. jūnijā visi paviljoni slēgti.

Aicinām pieteikties regulārajiem mājražotāju
tirdziņiem Centrāltirgū un Āgenskalna tirgū, kas tiek
plānoti 29.–30. jūnijā, 13.–14. jūlijā, 27.–28. jūlijā,
24.–25. augustā. Interesentus lūdzam zvanīt pa
tālruni 67229961 vai rakstīt uz inga.kalvane@rct.lv.

Rīgas Centrāltirgus sveic Vasaras

saulgriežos un vēl lustīgu līgošanu!

Ir padarīts
milzīgs darbs,
tikpat liels vēl ir
priekšā!

Jūnija mēnesī tiks uzstādītas papildu
vietas slēgtajā teritorijā, kas būs labs
papildinājums gan tirgotājiem, gan
pircējiem. Lai arī rekonstrukcijas darbi
vēl turpinās, gastronomijas paviljonā
pieteikto vietu skaits ir jau sasniedzis
vairāk nekā 100 %. Šī mēneša beigās tiek
atvērts tā saucamais “koridors”, līdz ar to
varēs atkal brīvi pārvietoties no paviljona
uz paviljonu. Plašāk par paveiktajiem
darbiem un tiem, kas vēl priekšā,
stāsta AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes
priekšsēdētājs Andris Morozovs 3. lpp.

Labvakar, Jāņa māte,
Vai gaidīji Jāņa bērnus?
Vai tev sieri, vai tev rauši,
Vai tev alus pagrabā?

DINS VECĀNS – PUISIS,
KURŠ APSKRĒJA LATVIJU.
8. jūnijā pie Brīvības pieminekļa noslēdzās līdz šim vēl nebijis
projekts – arhitekts, garo distanču skrējējs un sporta entuziasts
Dins Vecāns 21 dienā, 14 stundās un 33 minūtēs, veicot 1740
kilometru garu distanci, apskrien apkārt Latvijai. Šis projekts bija
fizisku un emocionālu cilvēka robežu pārvarēšana un kalpoja kā
pierādījums tam, ka viss ir iespējams! 2. lpp.
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UZMANĪBAS CENTRĀ

NEIESPĒJAMAIS VAR KĻŪT IESPĒJAMS!
Dins Vecāns ir pierādījis sev un visai Latvijas sabiedrībai, ka apņēmība un motivācija ir galvenie priekšnoteikumi, lai sasniegtu šķietami neiespējamo. Projekta “Apskrien Latviju” ietvaros ir noskrieti gandrīz 1800 km un pavisam oficiāli varam teikt, ka pirmo reizi Latvijas vēsturē ir veikts skrējiens apkārt Latvijai un sasniegts mērķis – iezīmēts tūrisma ceļš gar Latvijas
robežu. Ir paveikts neiedomājami liels darbs, kas iedvesmojis nevienu vien Dina sekotāju. Arī
Rīgas Centrāltirgus darbinieku kolektīvs projekta norises laikā cītīgi sekoja līdzi Dina ceļam
uz mērķi un priecājas par Dina paveikto.
Cik stundu kopā pavadīji skrienot?
Kas pirmais nāk prātā, apzinoties faktu,
Vidēji katru dienu skrienot tika pavadītas
ka apskrēji apkārt visai Latvijai?
12 h. Trijās nedēļās sanāk ap 264 stundām.
Smagi, taču katrs kilometrs bija tā vērts!
Redzot šādu skaitli, pierakstītu uz papīra,
Vai atceries dienu un momentu, kad radās
grūti noticēt!
ideja par šāda projekta īstenošanu?
Tas bija vairāku faktoru kopums. Sapnis Cik apavu pārus esi noskrējis? Vai tas
par Latvijas apskriešanu bija, bet tika nolikts būtu bijis iespējams, piemēram, ar diviem
malā. Dzirdēju par “Fondu 1836” – tūrisma pāriem?
Tā pamatīgi noskrēju vienu apavu pāri,
ceļa veidošanu ap valsti. Tā ideja man personīgi likās lieliska. Latvijas 100 gadi. Vēlme jo citi apavi nederēja. Līdzi bija 8 skriešanas
redzēt valsti, kurā dzīvoju un esmu uzaudzis. apavu pāri, visi bija ieskrieti un ērti ikdieŠie visi faktori veidoja pamatideju. Pievieno- nas treniņos. Bet jau tieši ekspedīcijas ietvaju dienu skaitu, kurā to var paveikt, ticēju, ka
tas ir iespējams, jo cilvēka spējām nav robežu. Šādi izveidojās “Apskrien Latviju”.

Pirmsprojekta stadijā centos pāriet uz
ketozes diētu, kad lielāko enerģiju tu uzņem no taukiem. Tauki ir lēnā enerģija, kas
skrējiena laikā arī būtu visvairāk nepieciešama. Jo skrien ilgi un bez apstājas. Projekta gaitā tika iekļauta arī ātrā enerģija,
ko dod ogļhidrāti un cukurs. Vairāk šokēja tas, ka sporta uzturu, kas ir bagātāks un
spēcīgāks, organisms ar katru dienu prasīja
arvien mazāk. Līdz ar to secinu, ka arī pie
lielas slodzes iespējams nodrošināt organismam visu nepieciešamo ar sabalansētu un
daudzveidīgu uzturu.

Kas bija pirmie soļi, ko darīji, lai apjaustu,
kādi resursi būs nepieciešami projekta
īstenošanai?
Kopā ar “Ghetto Games” un “Fonds 1836”
sākām detalizēti plānot, ar katru nedēļu iesaistījās arvien vairāk cilvēku un komandas darbs stiprinājās. Izziņojām visiem novadiem par skrējienu, aicinājām iedzīvotājus pievienoties. Plānojām loģistiku, fizioterapeitu apmeklējumus, ārstus, transportu,
asins analīzes, pārtikas sagādi, nepieciešamo
ekipējumu skriešanai un braukšanai, filmēšanai, jo ir arī mērķis veidot dokumentālu
filmu par projektu. Patiešām, šis nav viena
cilvēka projekts. Aiz tā visa stāv milzīga komanda ar milzīgu spēku.

Vai piekrīti, ka cilvēka radošo domu
lidojumam nav robežu un galvenā ir ideja?
Jā, ideja ir svarīga. Bet svarīgāk ir noticēt
tai un spējai vizualizēt to. Iedomāties un izdzīvot to vēl pirms tās realizācijas. Pats ticu
domu spēkam; ja tu spēj to “redzēt”, tu spēj
to realizēt!

Kā tu trenējies šim projektam?
Pēdējais pusgads tika aizvadīts ar intensīvākiem treniņiem. Taču nekā pārmērīgi specifiska nebija, 4–5 treniņi nedēļā, no kuriem divi
– viegli skrējieni. Reizi nedēļā centos izskriet
garāku distanci. Kopumā šādam kilometru apjomam, manuprāt, nevar sagatavoties. Katra
diena skrējiena laikā ir kā treniņš nākamajai.
Iemācīšanās sadzīvot ar sevi, pārvarēt sevi.
Cik liela loma ir draugu, tuvinieku un
sabiedrības atbalstam?
Draugi ir milzīga vērtība. Stāstot par projektu, jautāju vai viņi vēlētos iesaistīties un
palīdzēt to veidot un realizēt kopā. Man
pašam šis bija atvaļinājums, Nauris filmēja un visas dienas dokumentēja notikumu.
Taču ikdienas komandā bija nepieciešams
vēl viens cilvēks, kas palīdz ar auto vadīšanu, ēdiena pagatavošanu, palīdz man pirms
skrējiena, tā laikā un pēc tā. Kad ir spēku izsīkums un nespēj neko citu, kā vienīgi laisties miegā un gulēt. Draugi atbalstīja un palīdzēja nepadoties. Ik pēc trim dienām trešais komandas dalībnieks mainījās. Novērtēju un sapratu, ka draugi ir bagātība, ko nevar
nopirkt. Ģimene un tuvinieki raizējās, bet
devu viņiem solījumu, ka ar mani viss būs
kārtībā, ka skriešu pēc sajūtām un ieklausīšos ķermenī. Sabiedrības atbalsts bija liels, to
jutu un tas palīdzēja neapstāties. Jutu, ka cilvēki vēlas, lai sasniedzu Brīvības pieminekli,
izskanēja labi vārdi un ticība, ka to var izdarīt. Paldies tiem, kas ticēja.
Cik kilometru apmēram noskrēji kopumā?
21 dienā, 14 stundās un 33 minūtēs tika
noskrieti 1740 km.

2

ros izkristalizējās tikai viens, kas “strādāja”
un ar ko kājas sadzīvoja. Apaujot citus apavus, jau pēc pāris kilometriem radās nepatīkamas sajūtas, traumas un sāpes. Grūti to
izskaidrot, bet lielākoties skrēju tikai ar vienu apavu pāri. Slapjš, pilns ar smiltīm vai
ar caurumiem – bet tas strādā, un ja tā, tad
mainīt nevajag.
Vai izbaudīji uz savas ādas pilnu Latvijas
laika apstākļu spektru? Īpašas dabas
parādības?
Laiks bija “pasūtīts” un lija tikai pusotras dienas, kas Latvijas laikapstākļiem ir reta
parādība. Varbūt visu laiku aizskrēju projām
no lietus? Saules bija daudz, karstums liels.
Projekta sākumā posmu Bauska–Liepāja
gaidīju visvairāk, nezinu kāpēc. Taču šobrīd
varu apgalvot, ka pretvējš četru dienu garumā vienā no lielākajiem līdzenumiem nav tā
vēlamākā dabas parādība...
Cilvēkus interesē, vai zaudēji svaru? Ja nē,
kā tas ir iespējams? Ko lietoji uzturā?

Svars projekta laikā nav mainījies – 76,5
kg. Protams, skrienot, muskuļu masa pieauga,
bet tauki saruka, līdz ar to vizuāli esmu palicis tievāks. Sabalansēts uzturs un nerimstoša
apetīte. Kārtīgas maltītes bija 3 reizes dienā.
No rīta brokastu pārslas vai musli ar daudz
riekstiem, sēklu maisījumu un augļiem. Pusdienās lēcas, rīsi vai pilngraudu makaroni ar
gaļu. Dažādi svaigie salāti. Bez avokado ikdiena nebija iedomājama. Vakariņās arī kārtīga
lauku pārtika, jo apetīte bija, un ēst vajadzēja
daudz. Brīžiem visas garšas bija apnikušas, un
tad sākās lielākais izaicinājums – saprast, ko
tu vēlies. Ik pēc trim dienām bija pievedums
no Rīgas Centrāltirgus. Skrējiena laikā enerģiju uzņēmu no augļiem, daudz ūdens, specifiska sporta uztura (ko gan pēc 13 dienām
izslēdzu no uztura, jo organisms neprasīja).
Topā bijā banāni un vīnogas.
Kā tu raksturotu pareiza uztura,
produktu kvalitātes un ēdiena lomu šī
projekta īstenošanā?

Ko tu ieguvi no šī projekta īstenošanas?
Ticību saviem spēkiem un sabiedrībai.
Lielāko motivāciju nepadoties un turpināt
mērķtiecīgi sasniegt finišu, sniedza līdzskrējēji. Viņi mani pārliecināja un pierādīja, ka neiespējamais patiešām var kļūt
iespējams. 90 % līdzdalībnieku noskrēja
savus personiskos rekordus. Dienas beigās
tu redzi viņu acīs to prieka dzirkstelīti par
paveikto. Ik dienu mani pavadīja sajūta, ka
cilvēkiem patīk, ka viņi izbauda un spēj noskriet tik, cik iepriekš pat nebija apzinājušies, ka varētu.
Vai pašam ikdienā arī sanāk iegriezties
Rīgas Centrāltirgū?
Atminos, ka bērnībā ar vecākiem iepirkāmies tirgū. Pirms projekta, kad veicām
lielāko pamatpārtikas iegādi, atcerējos par
daudzveidību un iespējām, kas ir tirgū. Izvēle. Attieksme! Es gāju cauri visiem paviljoniem – katrai produktu grupai ir savs angārs, ārā dārzeņi un augļi. Nevienā pārtikas
veikalā tu to nevari dabūt.
Ko tu novēlētu Latvijas sabiedrībai un
tiem cilvēkiem, kas vēl tikai plāno savu
ideju realizēt?
Neatlaidību un ticību saviem spēkiem.
Nebaidīties, jo vienmēr kādam nepatiks, bet
būs daudzi, kas atbalstīs. Spēju uzklausīt un
uztvert konstruktīvu kritiku. Svarīgs ir komandas darbs, plānošana un idejas detalizēšana. Padomāt arī par plānu B. Ja būsi gatavs
visam, tad nekam sliktam nevajadzētu atgadīties. Klausīt savai intuīcijai, jo neviens nezinās labāk par tevi pašu! •
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ATTĪSTĪBA

Rīgas Centrāltirgus valdes priekšsēdētājs
Andris Morozovs: «Ir padarīts milzīgs
darbs, tikpat liels vēl ir priekšā!»
Kā vērtētu pēdējā gada laikā paveikto?
Protams, vēl priekšā ir daudz darba. Piemēram, katrā paviljonā jāveic kārtīga rekonstrukcija. Tas ir milzīgs darbs ar lieliem
ieguldījumiem. Bez tam 2018. gadā tiek plānota kanālmalas rekonstrukcijas pirmā daļa.
Pagaidām darba tiešām ir vēl ļoti daudz un
cerams, ka tas tā arī būs. Noteikti ir jādomā
par tirgotāju un pircēju piesaisti. Mēs joprojām uzskatām, ka līdz ar vidi mainīsies arī
cilvēku kontingents. Mūsu mērķis ir panākt,
lai cilvēki saprot, ka tieši Rīgas Centrāltirgus
ir tā vieta un vide, kur sastopama Latvijas
garša.

“

Idejām pilni un mērķtiecīgi
virzāmies uz priekšu!

Vai un kā tiek strādāts pie korporatīvās
socālās atbildības jautājumiem?
Diemžēl, Latvijas likumdošana mums neatļauj darīt elementāras un saprotamas lietas. Piemēram, man pašam izbrīnu raisa tas,
ka kaulus, kas paliek gaļas paviljonā, nevar
atdot zoodārzam vai suņu patversmēm, jo
pastāv utilizācijas likums, kas to neatļauj.
Es gribētu šo problēmu atrisināt. Savukārt,
runājot par augļu un dārzeņu atkritumiem,
kopā ar zoodārzu domājam, kādā veidā mēs
tos varētu šķirot un realizēt.
Nākamais risināmais jautājums ir saistībā
ar Sarkano Krustu, jeb precīzāk, apmeklētājiem, kas tur mitinās. Būsim godīgi – kontingents, kas tur apgrozās, nav no tiem labākajiem, bet mums ir plāns kā to risināt.

Kādi tirgus attīstības un vides uzlabošanas
pasākumi tiek plānoti tuvākajā nākotnē?
Jūnija mēnesī tiks uzstādītas papildu
tirdzniecības vietas slēgtajā teritorijā. Kā izmēģinājumu mēs uzlikām 4 nojumes zivju tirgotājiem, un pašlaik tiek gatavotas vēl
13 šādas nojumes. Šis būs ļoti labs papildinājums gan tirgotājiem, gan pircējiem, jo
vizuāli teritorija izskatīsies sakoptāka un
skaistāka. Labiekārtošanas darbi arī iet uz
priekšu, tie turpināsies vēl visu vasaru. Runājot par gastronomijas paviljonu, – šī mēneša beigās tiek atvērts tā saucamais “koridors”, līdz ar to atkal varēs brīvi pārvietoties
no paviljona uz paviljonu.

bu tā, lai tā būtu sekmīga arī pašiem tirgotājiem. Ja kāds vēlas, var vēl droši rakstīt
pieteikumu.

Piemēram, pieejamība tiem pašiem pārtikas produktu atlikumiem ir jāierobežo, tāpēc ir izveidots iepirkuma plāns par miskastes ievietošanu zem zemes, kur tās pieejamība būs ierobežota. Otrkārt, pastāv variants
par Sarkanā Krusta pārvietošanu uz citu
vietu, tālāk no Rīgas Centrāltirgus. Jo īpaši
tāpēc, ka tūristu apmeklējuma ziņā Centrāltirgus ir otrajā vietā uzreiz pēc Vecrīgas un
to skaits pieaug.
Vai Rīgas Centrāltirgum veidojas arī
starptautiska mēroga sadarbība?

Jā, protams. Vēl nesen pie mums bija cienījami viesi no Luksemburgas. Tuvākajā laikā viesosies amatpersonas no Azerbaidžānas. Tiek plānots jauns “Baku tirdzniecības
stūrītis”, kur būs iespējams iegādāties dārzeņus, kaltētus augļus, kā arī vēl dažādas citas
šīs zemes preces. Maijā viesojās un savā pieredzē dalījās Tartu tirgus vadītājs.
Tā kā es esmu arī biedrības “Latvijas Tirgu savienība” valdes priekšsēdētājs, tad mēs
plānojam kādā veidā Latvijas tirgi varētu dalīties savā praksē ar citām Baltijas valstīm.
Ja vērojam tendences pasaulē, tad redzam, ka vecajā Eiropā cilvēki vairāk sāk
apmeklēt tirgu, jo saprot, ka tā ir vieta,
kur var iegādāties bioloģisku preci no mazajiem ražotājiem.
Savukārt, austrumu kaimiņi ir vairāk tendēti apmeklēt lielveikalus. Redzam, ka tirgū pieejamās bioloģiskās produkcijas klāsts
aug, tāpēc ir svarīgi šajā informācijā dalīties
ar citām valstīm.
Kā vērtējat Centrāltirgus perspektīvas
tūristu skaita pieauguma veicināšanā?
Ar katru gadu apmeklētāju skaits aug, arvien vairāk dzirdam citzemju valodas.
Mums ir jārūpējas, lai tūrists nevis vienkārši izietu cauri tirgum, bet vēlētos tajā uzkavēties un iegādāties vietējo produkciju.
Bieži tūristi kļūst par nastu, nevis prieku,
jo viņi veido pūli, bet realitātē neko neiegādājas, tādējādi tirgotāji arī neizpārdod savas
preces.
Mēs domājam kādā veidā tūristu noturēt
kā potenciālo pircēju. Tās varētu būt kafejnīcas, restorāni, kur atnākt, pasēdēt un paēst.
Tāpēc nākotnes plānos ir gan muzeja atvēršana, gan informācijas centra izveide.
Kādi būtiski kultūras pasākumi un
notikumi ir plānoti tuvākajā nākotnē?
Vasaras sezonā tiks organizēti mājražotāju tirdziņi, kurus plānots rīkot katru otro
nedēļu. Būs arī gadskārtējie gadatirgi, lai
piesaistītu apmeklētājus un tirgot gribētājus. Tiek plānota arī Latvijas simtgades programma, bet tas lai pašlaik paliek vēl noslēpums. •

Iepriekš jau minējāt, ka diezgan sekmīgi
noris tirdzniecības vietu aizņemšana
gastronomijas paviljonā. Vai ir kas
mainījies un pretendentu un tirgoties
gribētāju skaits ir audzis?
Pieteikto vietu skaits ir jau sasniedzis
vairāk nekā 100 %, tāpēc mēs plānojam un
skatāmies, kādā veidā izkārtot tirdzniecī-
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GARŠU NIANSES
Mājas sieru kolekcija no mājražotājas Anitas Milleres.
Sieri nāk no Ķekavas novada ‘’Birzniekiem’’. Saimniece Anita vāra sierus
trīs reizes nedēļā un ved pārdošanai uz Rīgas Centrāltirgu.

Siers ar dzērvenēm, rozīnēm un grauzdētiem riekstiem.

Siers ar nātrēm, pārslām un pieneņu lapiņām.

Sieramoliņu siers.

Cena Eur 6,50/ 1 kg

Cena Eur 6,50/ 1 kg

Cena Eur 6,50/ 1 kg

Jāņos neiztikt bez pīrāgiem, vēlams apaļiem, raušiem
un plāceņiem, pašceptas maizes un maizītēm,
pirmajām zemenēm, siera un, protams, alus.

Jāņu māte sieru sēja
Deviņiem stūrīšiem;
Devītā stūrītī
Iesien gudru padomiņu.

KUR PAĒST?

Pēc labākajām uzbeku virtuves tradīcijām - GOURMAND
Uzbeku virtuves restorāns “Gourmand”
ir nesen atvērts un gatavs uzņemt ēdienu
baudītājus un austrumu garšu cienītājus.
Restorānā valdošā ļoti patīkamā atmosfēra
mijiedarbojas ar interesanto interjeru, kurš
izceļas uz visa Centrāltirgus fona. Šobrīd
restorānam ir nostabilizējies savs pastāvīgo
klientu loks, kas sevišķi ir iecienījis ēdienu
pasūtīšanu banketiem.
Restorāna īpašniekam Ašrafam šī nav pirmā pieredze Centrāltirgū. Bez “Gourmand”
saimniekam ir vēl 3 tirdzniecības vietas –
maizes darbnīca, konditoreja un kaltētu
augļu tirgus. Iepriekšējā šī paša īpašnieka
kafejnīcu apmeklētāji bija ļoti iecienījuši, tāpēc visa uzbeku virtuves komanda cer, ka arī
jaunajā vietā ies tikpat labi, ja ne labāk.
Restorāna ēdienkartē ir tādi uzbeku nacionālie ēdieni kā manti, nacionālā zupa –
mastava un, protams, plovs, kuru gatavo
visdažādākajos veidos, tajā skaitā, Taškentas kāzu plovs, kurā tiek pievienotas rozīnes.
Starp pieprasītākajiem ēdieniem ir aitas gaļas zupa – šurpa, un manti – lieli pelmeņi ar
sakapātu jēra gaļu.
Protams, neiztikt bez šašlika, kurš tiek
pasūtīts lielos apjomos. Tas tiek gatavots no
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dažāda veida gaļas – vistas, liellopa un jēra
gaļas. Ļoti pieprasīts ir ļuļi–kebabs. Visas izejvielas tiek iegādātas tikai un vienīgi Centrāltirgū, jo tās šeit ir vienmēr svaigas un
plašā izvēlē. •

Uzbeku restorānā vienmēr būs jūtama laba atmosfēra
un svētku noskaņa, jo te pret katru viesi izturās
kā pret savu ģimenes locekli.
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TUVPLĀNI

Dziedniecība – tas nav
darbs, tas ir dzīvesveids
Valdis Kļauva ir bijis armijas ārsts un
pašlaik sevi dēvē par zāļu vīru. Atbildot uz
jautājumu, kur Valdis dzīvo, mēs saņēmām
interesantu atbildi: “Es dzīvoju starp Iecavu,
Valdoni un Ķekavu meža vidū, tur man tā
mājiņa. Pagājušajā gadā lācis bija pārgājis
pāri manam mežiņam. Skatos – lielas pēdas
uz zemes, domāju – nevar būt cilvēka. Patiešām, kad ieskaties, saproti, ka tas bijis lācis.” Taujāts par bērnību, dziednieks stāsta:
“12 gados sāku vākt zālītes, jo nebija naudas,
par ko pirkt tabletes. Un īsti jau nemaz tādu
arī nebija. Mazs puika būdams, gāju, interesējos pie citiem dziedniekiem, kā šo un
to zālīti sauc. Tā ir dzīves prakse!”
Pats Valdis bijis tirgus darbinieks, strādājis par produktu inspektoru, savukārt Valda tēvs bija Rīgas Centrāltirgus kurinātājs.
Iegūtās zināšanas ļoti noderēja arī armijā.
Aizejot pensijā, bijušais armijnieks saprata, ka iztika kaut kā jāpelna, zināšanas arī ir
un zeme, kur audzēt dažāda veida zāles, arī

ir pieejama. “Jābūt sabiedrībai noderīgam,”
saka Valdis. Stāstot par tēju dažādību, ar
aizrautību dziednieks klāsta par tēju imūnsistēmai, kas kā reiz domāta pilsētniekiem,
kuriem nav laika tikt pie svaiga gaisa. Šo
augu sauc par ehināciju. Vēl ļoti noderīga
esot ugunspuķe, kas attīra asinis un noņem
iekaisumu, savukārt, kaķpēdiņa ļoti labi der
cilvēkiem ar aknu slimībām. Tāpat bieži tiek
pielietota zeltslotiņa – viena no labākajām
nieru zālēm.
“Lielākā kļūda ir tā, ka cilvēki nezina
zāļu pielietojumu. Galvenais, ka visi jau ir
pieraduši un saka – ejiet pie tā veča, vecis
visu zina un pastāstīs. Tad atnāk, pakonsultējas un aiziet. Paši mēģina meklēt dabā.
Man jau nav žēl, labāk jau dzīvot tautā, kas ir
spēcīga un veselīga.”
Runājot par Rīgas Centrāltirgu, Valdim
ir liels prieks, ka vadība rūpējas un atbalsta
pensionārus, ka virs galvas ir jumts un
bruģis ir sataisīts. •

PANĀKUMI

Rīgas Centrāltirgus darbinieks Normunds Laucis
“Lattelecom Riga Marathon” 42 km distancē uzrāda labāko
rezultātu savā vecuma grupā
maratonā un tad viss… Tā lieta aizgāja. Visu
savu mūžu esmu juties stiprs, fiziski spēcīgs
un spējīgs. Agrāk es šo nemaz neuzskatītu par
skriešanu. Ja es tagad vēl varu sasniegt labus
rezultātus, tad 25 gados būtu vispār labi.
Biju stiprs, nežēlīgi.”
Zīmīgs ir arī fakts, ka rezultāti, kurus
N. Laucis uzstāda startējot šeit, Latvijā, ir
augstāki par, piemēram, 2016. gada Londonas maratona rezultātiem vecuma grupā 55
un vairāk, kas ir zināma kā viena no ātrākajām trasēm.
Ilggadējais AS “Rīgas Centrāltirgus” darbinieks ieņem 1. vietu vecuma grupā no 55 līdz
59 gadiem, pieveicot “Lattelecom Riga Marathon” 42 km distanci 2 stundās, 49 minūtēs
un 17,4 sekundēs. Ar šo rezultātu starp visu
vecuma grupu vīriešiem maratona distancē
Normunds Laucis kopvērtējumā ierindojas
25. vietā.

Kā stāsta Normunds, tad jau kopš divdesmit gadu vecuma ir grasījies profesionāli nodarboties ar skriešanu, bet dažādu apstākļu
dēļ tā arī nav sanācis piedalīties sacensībās.
Tagad ar skriešanu atsācis nodarboties tikai
pirms pāris gadiem, 53 gadu vecumā, bet sacensībās sācis startēt tikai 2016. gadā.
“2016. gadā aizbraucu uz Valmieras sacensībām, kur vēl īsti nekā nesapratu. Pēc
tam nostartēju vienā pusmaratonā, vienā

“

tomēr novembrī devās uz Valku, kur 99 km
skrējienā ieguva otro vietu, pārspējot līdzšinējo Latvijas čempionu 100 km distancē.
Savukārt, savā vecuma grupā 2016. gadā
Normunds ir ieguvis pirmās vietas Big Bank
maratonā, Valmieras maratonā, Ventspils
maratonā, kā arī Siguldas maratonā.

Pagājušajā gadā N. Laucis ieguva Latvijas
čempionāta sudraba medaļu 100 km distancē un vislabāk no visiem Latvijas izlases dalībniekiem veica Eiropas čempionāta diennakts skrējienu. Lai arī, atbraucot no Eiropas
čempionāta, Normunds nav juties visai labi,

Lai sagatavotos sacensībām, Normunds
katru dienu vismaz pāris stundas velta
treniņskrējienam.
“Ziemā krāju bāzi, skrienot aptuveni
600 km mēnesī. Vairāk strādāju ar intensīvāku programmu, nevis lēnajām garajām
distancēm.”

Vislielākais mans
sasniegums ir Valsts
čempionātā 100 km
skrējienā iegūtā sudraba
medaļa. Tas bija 2016. gada
labākais rezultāts Eiropā
vecuma grupā 55 gadi un
vairāk.

“Es, protams, nevaru sacensties ar jaunajiem, kas gatavojas olimpiskajām spēlēm, bet
piedalīties un mēģināt gribu.”

“1. jūlijā došos uz Belfāstu, kur norisināsies pasaules čempionāts ultragarajās distancēs. Startēšu gan kā Latvijas izlases dalībnieks, gan individuāli. Agrāk šajās sacensībās
visi skrēja kopā, bet šogad pirmo reizi sacensības norisināsies pa vecuma grupām. Tur gan
nevar zināt kā ies.”

“
“Vislielākais mans sasniegums ir Valsts
čempionātā 100 km skrējienā iegūtā sudraba
medaļa. Tas bija 2016. gada labākais rezultāts Eiropā vecuma grupā 55 gadi un vairāk.”
Jāpiemin, ka N. Laucis šogad ir paspējis piedalīties arī Daugavpils pusmaratonā,
kurā izdevies labot 17 gadus vecu rekordu,
distanci pieveicot 1 h, 19 min.

Es, protams, nevaru
sacensties ar jaunajiem, kas
gatavojas olimpiskajām
spēlēm, bet piedalīties un
mēģināt gribu.

Jautāts par to, kas pamudinājis pievērsties
maratonam, Normunds atbild:
“Ambīcijas. Varbūt vēlme sevi pierādīt.
Man nav ne uz ko citu tik liela vēlme, kā uz
skriešanu. Es vienkārši jūtu, ka es to varu.
Tas ir ļoti monotons darbs, kas prasa attiecīgu nervu sistēmu. Nezinu – vai nosvērtu,
varbūt tieši otrādi. Lai visu dienu skrietu, tas
taču ir ārprāts (smejas).” •
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JAUNAS VIETAS

“Pasaules delikateses” – interesanta ārzemju kultūras ekspozīcija
Rīgas Centrāltirgū ir atvērts pirmais Pasaules delikatešu veikals. Šajā mazajā bodītē var iegādāties produktus no visas pasaules; tie stāsta par katras valsts kultūru un virtuvi.
Produkti nāk no tādām atpazīstamām valstīm kā Spānija, Francija, Itālija, Dānija, Beļģija, Vācija, Austrija un Nīderlande. Runājot par īpašiem produktiem, īpašnieks Dinārs saka:
‘’Mēs tirgojam ne tikai plaši zināmus produktus, bet arī tādus, kas ir mazpazīstami un tomēr
vēsta par kādas valsts kultūru. Piemēram, Spānijas melnās cūkas pastēte – LOMO ‘’Pata Negra’’, kas līdz šim ir maz zināma Baltijā un ir nopērkama tikai pie mums. Tāpat arī greipfrūta
bumbiņas, kas ir populāras Francijā. Ar tām visbiežāk dekorē dažādus zivju ēdienus.’’
Pircējus ļoti interesē akcijas un īpašie piedāvājumi. Veikalā vienmēr var atrast kādu gardumu par ļoti patīkamu cenu, kā piemēram, A1 kategorijas Vācijas salami, kas apzīmēta ar
speciālu kvalitātes zīmogu. Cena tikai EUR 0,70 par 80 g. Viens no svarīgākajiem kritērijiem
viennozīmīgi ir kvalitāte. Saimnieks uzsver: ‘’Mums ir ļoti kvalitatīvi produkti. Daudzi no
tiem nesatur E621, glutēnu, laktozi, kā arī mākslīgās krāsvielas. Vēl mēs lepojamies ar to,
ka tirgojam lasi, kurš nav vis audzēts, bet gan noķerts plašajos ūdeņos – Aļaskā, Skotijā un
Somijā.’’
“Pasaules delikatesēm” ir arī sava mājas lapa facebook profilā, kur pircēji var uzzināt par
jaunumiem, akcijām un dažāda veida aktualitātēm. Nākotnes vīzija ir paplašināt tirdzniecības vietas, kā arī piedāvāt iespēju pasūtīt produktus uz mājām. Tiek plānots veidot Show
room, kur būtu iespēja rīkot dažāda veida seminārus, kuros varētu iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar šī veikala sortimentu. •

ATRADUMS

Kvinoja

Amatas novadā audzēta kvinoja no SIA
“Gusts Apinis”. Augusi Vidzemes augstienē
kopā ar Latvijas lauku nezālēm. Kvinoja ir
bioloģiskajā lauksaimniecībā audzēts graudaugu produkts, kam radniecīgas ir bietes un
spināti. Kvinoju dzimtene ir Andu kalni.

Medus sīrups
(smiltsērkšķis/
dzērvene) un
smiltsērkšķu
sula

Cena: Eur 4,25/300 g

Šie burvīgie labumi nāk no Talsu novada Ģibuļu pagasta. To sastāvā ir 100 % auksti spiesta smiltsērkšķu sula. Kad aptrūkstas
enerģija, ieteicams lietot tieši šo, bet uzmanīgi – dienas deva ir 100 ml, jo tā ir stipra sula
no dabīgām ogām.

Wara sula

Ražotājs – SIA “WARAS ULA” Olainē.
Piedāvājumā ir 3 dažādu veidu ražojumi.
Klasiskais bazilika pesto (sastāvdaļas: olīveļļa 48 %, ciedru rieksti 22 %, svaigas bazilika lapas, cietais siers, ķiploki, sāls), karamelizētu sīpolu džems (sastāvdaļas: sarkanie
sīpoli 69 %, medus 9 %, brūnais cukurs, sarkanvīna etiķis, olīveļļa, sāls, garšaugi). Trešais, ne mazāk garšīgais, ir karamelizēts tomātu džems (sastāvdaļas: tomāti 77 %, brūnais cukurs, sarkanvīna etiķis, medus, olīveļļa, sāls, garšaugi).

Cena: Eur 4,95-6,49/100 g

Kombuča

Cena: Eur 6,86/750 ml

Ķiploku etiķa
novilkums

Ražots Latvijā.
pārstrādāts.

Pašu

audzēts

Siguldā ražotais Dzīvības dzēriens Kombuča ir dzīvs, neapstrādāts, dzirkstošs, probiotisks dzēriens. Svaigs kā no koka noplūkts
auglis. Tā pamatā 3 sastāvdaļas – cukurs,
melnā tēja, skūbijs. Bagāts ar B vitamīnu.
Lieto kā dzirkstošu dzērienu, lai remdētu
slāpes. Tas ir arī labs palīgs vēdera darbības
uzlabošanai.
un

Cena: Eur 2,46- 2,80/ 330 ml

Mājražotāja A. Zeltiņa, SIA “Ķiploku pasaule”, Ozolnieku novads.
Ļoti labi sader ar dažāda veida salātiem,
kā arī aromatizē gaļas marinādi.

Cena: Eur 5,43/250 g
Minētos produktus varat iegādāties sakņu
paviljona tirgotavā "Pīles māja".
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RECEPTE

Marināde īpaši sulīgai gaļai!
NEPIECIEŠAMS:

MARINĀDES PAGATAVOŠANA:

1 kg cūkgaļas karbonādes

1. Dārzeņus nomazgā un nomizo.

2 ēdamkarotes tomātu pastas

2. Gaļu sagriež vēlamās formas gabalos.

1 ēdamkarote kartupeļu cietes

3. Sīpolus griež gredzenos, lai vēlāk būtu vieglāk no tiem atbrīvoties.

1 gab. sarkanā paprika

4. Visas sastāvdaļas sajauc kopā un atstāj siltumā uz 2 stundām. Pārējo
laiku jāuzglabā ledusskapī.

150–200 g sojas mērces (less salt)
500 g sīpolu
200 ml gāzēta minerālūdens
cukurs, pipari, lauru lapas

5. Piedevās papriku vai citus dārzeņus pēc vēlmes griež gabalos cepšanai uz iesmiem vai restēm.
Šīs receptes “sāls” – pateicoties pievienotajai kartupeļu cietei, gaļa nezaudē savu sulīgumu un tiek pagatavota vienmērīgi.

IEPĒRKAS CENTRĀLTIRGŪ

Restorāna RIITS šefpavārs Andrejs Terentjevs:
“VEIKSME IR MŪSU ROKĀS!”
litāti. Šeit tādas sistēmas nav. Peļņa nāk arī
tad, ja ēdiens nav sevišķi garšīgs un rūpīgi
pagatavots, jo varbūt ir zema cena vai vienkārši laba iestādes lokācija.
Tirgus, jo sevišķi šeit, Latvijā, daudziem
ir vienīgā iespēja nopelnīt! Tomēr jāatzīst,
ka vietējo produkciju izkonkurē ievesto
produktu zemās cenas. Latvijā nav jūtams,
ka valsts atbalstītu vietējo zemnieku – piemēram, importa precēm netiek piemērots
akcīzes nodoklis. Savukārt mazais lauksaimnieks nespēj saražot paša spēkiem
bioloģisko produkciju tādā apjomā, lai Rīgas restorāniem pietiktu. Tāpat ir ar loģistiku saistīti problēmjautājumi. Ja piegādi
uz Rīgu bioloģiskā saimniecība var nodrošināt tikai vienu reizi nedēļā, tad tas jau
mums ir kā signāls, ka šodien produkcija
ir, bet rīt var nebūt. Tas sarežģī ēdienkartes
plānošanu.

GARŠNĪCA "RIITS"
Svaigi ēdieni no Latvijas lauku un mājsaimniecību bioproduktiem
Dzirnavu iela 72, Rīga, LV-1050
Kāds bija jūsu ceļš līdz nonākšanai
restorāna “Riits” šefpavāra lomā?
Viss sākās jau agrā bērnībā, kad ar vecmāmiņu kopā gatavojām mājas pelmeņus,
lai tirgotu. Tie bija grūti laiki. Arī mana vecmāmiņa ilgus gadus strādāja par pavāru. Ar
savu attieksmi pret darbu viņa iemantoja
cieņu – visi viņu mīlēja un loloja. Arī es tagad cenšos, lai viss norisinātos pozitīvā gaisotnē. Pēc devītās klases izdomāju, ka iešu
mācīties par pavāru un tā tas ir aizgājis – pie
plīts jau esmu vairāk kā 15 gadus.

Jūsu restorāna koncepts balstīts uz
Latvijas lauku un mājsaimniecību
bioproduktiem. Ko tas nozīmē?
Mēs cenšamies, lai ēdiena, sevišķi gaļas,
garša netiktu nomākta ar spēcīgām garš
vielām, lai ēdot, varētu atšķirt teļa gaļu no
liellopa gaļas, nevis, kā tas, piemēram, ir
austrumu virtuvē – viss ir ass, piesātināts
ar citronzāli, čili, ķiplokiem. Pie mums
ēdiens ir vienkāršāks, tīrāks pēc garšas.
Sākotnēji lietojām tikai bioloģiskas sastāvdaļas, taču cilvēki nesaprata gala cenu un
nebija gatavi maksāt, līdz nonācām pie secinājuma, ka koncepts nedaudz jāmaina,
lai padarītu piedāvājumu atbilstošāku pieprasījumam. Šobrīd droši varam teikt, ka
aptuveni 30-40 % sastāvdaļu ir bioloģiski
tīras.

Cik ilgi darbojas restorāns “Riits”?
Strādājam kopš šī gada 6. maija. Pašlaik,
šķiet, viss ir kārtībā – cilvēki iepazīstas ar
mums un labprāt arī atgriežas. Ir jau izveidojies noteikts pastāvīgo viesu loks, kuru vēlmes jau no galvas zinu!

Vai bioloģiski tīrus produktus iegādājaties
arī Centrāltirgū?
Jā, atsevišķas lietas iegādājos tirgū. Centrāltirgū ir labi, ka var izvēlēties pats, piemēram, dārzeņus pēc vajadzīgās krāsas, nevis
tikai tos, ko atved sagādnieks. Tāpat ir grūti kontrolēt, piemēram, zivs kvalitāti, ko sagādnieks atved vakuumiepakojumā. Tirgū
es varu novērtēt kvalitāti pats, pirms izdaru
pirkumu.

Kā raksturotu restorānu tirgu Latvijā,
Rīgā?
Ļoti liels. Pat pārāk liels. Esmu dzirdējis,
ka, piemēram, Itālijā, lai atvērtu restorānu,
ir jāiegūst īpaša licence, kas nosaka noteiktas
prasības attiecībā uz sagaidāmo ēdiena kva-

Vai bieži sanāk iepirkties Centrāltirgū?
Vienreiz nedēļā sanāk noteikti. Jāgaida
sezona, kad vairāk parādīsies vietējā produkcija. Gribas Latvijas, nevis Polijas vai
citas valsts zemenes. Kā saka, “100 % local
food”.

Recepti no Rīgas Centrāltirgū
iegādājamiem produktiem iesaka
izmēģināt restorāna “Riits” šefpavārs
Andrejs Terentjevs.

Ar ko jums saistās Rīgas Centrāltirgus?
Kādas ir jūsu pirmās atmiņas par tirgu?
Pirmās atmiņas par Centrāltirgu saistās ar vecmāmiņu. Bērnībā visu laiku braucām iepirkties. Atceros, ka braucām agri no
rīta, pirkām tomātu stādus. Vēlāk, skolas laikā, trīs gadus starpbrīžos skrējām uz tirgu
pirkt bulciņas. Tās pašas bulciņas tur tirgo
vēl aizvien.
Kāds ir jūsu viedoklis par Centrāltirgu?
Vai varat to ar kādu salīdzināt?
Būdams Maskavā, apmeklēju vienu no
slavenākajiem tirgiem. Tur tā situācija bija
pilnīgi atšķirīga salīdzinājumā ar Rīgu –
gaļa stāvēja plus 30 grādos uz parastiem galdiem, man tas nebija saprotams. Līdzīgi ar
zivīm. Bija šoks un bailes kaut ko pirkt.
Kā jūs raksturotu “Riits” ēdienkarti?
Ēdienkarte tiek mainīta un pieskaņota gan sezonai, gan pieprasījumam.
Mūsu koncepts ir tāds, ka ir piedāvājumu liste, no kuras pieprasītākie ēdieni tiek iekļauti pamata
ēdienkartē. Savukārt, piedāvājumu listi regulāri atjaunojam un
papildinām. Tā kā pie mums regulāri nāk ārzemnieki, tad šajā
piedāvājumu listē iekļaujam to,
kas vislabāk raksturo Latvijas
garšu, piemēram, ķilavmaizītes,
vistu ar paštaisītu mājas lečo. Lai
gan vienreiz gadījās spāņi, kuri nesaprata mūsu grūbas, tomēr parasti viesiem viss garšo.
Kur smeļaties idejas ēdieniem? Receptes ir
mantojums vai eksperimentējat?
Tā noteikti ir pieredze, gatavošanas skola
15 gadu garumā. Domājot par ko jaunu, nākas atgriezties arī pie tradīcijām un iepriekš
apgūtajām zināšanām, lai gan šad tad sanāk
arī papētīt informāciju sociālajos tīklos, piemēram, Instagram un paanalizēt sastāvu.
Mūsu restorāns ir domāts vienkāršiem cilvēkiem, kuri grib garšīgi paēst.
Ko vēlētos teikt “Riits” esošajiem un
potenciālajiem apmeklētājiem?
Mēs vēlamies, lai ikviens viesis šeit justos
kā mājās. Arī mēs, “Riits” komanda, šeit pavadām vairāk laika, nekā savās mājas ar radiniekiem, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai valdītu
patīkama, nepiespiesta atmosfēra, lai viesi
justos kā draugi, varētu garšīgi paēst un turpināt savas ikdienas gaitas laimīgi.

Vai ir kāds interesants stāsts par
Centrāltirgu?
Kad strādāju Jūrmalā, tad starp apmeklētājiem bija vairākas personas no Maskavas,
kurām ļoti garšoja mūsu kūpinātās zivis. Tad
nācās agri no rīta paspēt tās nopirkt, iesaiņot
vakuumā un vest uz lidostu.
Vai ir kāda interesanta situācija no
restorāna ikdienas?
Dažreiz atnāk klients ar bildi un saka, ka
vēlas, lai pagatavo tieši to un tā, kā attēlā.
Tas, manuprāt, ir interesanti.
Kādi ir jūsu nākotnes plāni?
Pašlaik daru to, kas man patīk un sanāk.
Lai gan nevaru noliegt, ka gribētu pamēģināt arī ko citu. Laiks rādīs. •
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Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.
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1. Ar jautrām aktivitātēm un krāsainiem priekšnesumiem tika aizvadīta Starptautiskā
bērnu aizsardzības diena, kuras ietvaros šogad uzsvars tika likts uz veselīgu un aktīvu
dzīvesveidu.
2. Rīgas Centrāltirgus darbinieki piedalījās visās “Lattelecom Riga Marathon” distancēs – 5
km, 10 km, 21 km un 42 km (maratons). Teicamus rezultātus sasniedza ilggadējs Centrāltirgus darbinieks Normunds Laucis, uzrādot augstāko rezultātu maratona distancē savā
vecuma grupā (55+).
3. Maijā tirgū viesojās starptautiskās Mercedes-Benz kompānijas un DAG-Benz ģenerālpārstāvja Latvijā – Domenikss delegāti, kuri bija patīkami pārsteigti par tirgus izmēru un plašo
produktu klāstu.
4. 14. jūnijā Centrāltirgus vadība uzņēma Luksemburgas Lielhercogistes Deputātu palātas
prezidentu Marsu di Bortolomeo, kā arī demokrātu partijas frakcijas vadītāju Eižēnu Bergeru un viņus pavadošo delegāciju. Viesi bija pārsteigti par Latvijas virtuves garšas niansēm. Sevišķi garšoja rudzu maize un medus.
5. Rīgas Centrāltirgus viesos uzņēma Tartu tirgus vadītāju Ivo Tomabaku. Pārstāvji dalījās pieredzē un apsprieda turpmāko iespējamo starpvalstu sadarbību un tirgus attīstības
projektus.
6. Zivju paviljons piesaista radošo industriju pārstāvjus. Baltkrievu fotogrāfe Natālija Somoilova veidoja fotosesiju itāļu Vogue portālam. Modele: Madara Malmane no Dandy modeļu
aģentūras.
7. Rīgas Centrāltirgus pārstāvji pie Brīvības pieminekļa sveic garo distanču skrējēju Dinu Vecānu ar projekta “Apskrien Latviju” īstenošanu. 21 dienā pievārēti gandrīz 2000 km un nu
jau pavisam droši varam teikt, ka Latvijas 1836 km garā robeža ir apskrieta.
8. Rīgas Centrāltirgus gaļas paviljona vadītājs Arturs Zolotihs startēja “Betsafe Stipro skrējienā” un ieguva apsveicamu rezultātu, ieņemot 100 vīriešu konkurencē elites grupā 13. vietu.
9. Jaņa Rozentāla mākslas skolas 3. kursa studenti aizvadīja divu dienu plenēru tirgus teritorijā. Ar jauno mākslinieku darbiem varēs iepazīties šovasar izstādē Centrāltirgū.
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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!
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Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta.
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