
Pirmais Āgenskalna tirgus atradies Sētas kroga pagalmā – Nometņu ielas sākumā. Šo fak
tu apliecina 1865. gada Rīgas tirgus noteikumi un mazās bruģētās Tirgus ielas nosaukums. 
Tirgus iela Rīgas pilsētas adrešu grāmatās ir sastopama jau no 1861. gada ar savu tagadējo 
nosaukumu, kas laika gaitā nav ticis mainīts. Šis bijis viens no pirmajiem tirgus laukumiem 
Rīgā, kurš atradies ārpus Rīgas centra. 19. gs. neliels tirgus laukums bija izveidojies pārceltu
ves tuvumā, pie kura gadsimta beigās uzcēla Sv. Trīsvienības baznīcu. 19. gs. beigās izveido
jies rajons ap tagadējo Āgenskalna tirgu, un tikai 20. gs. sākumā tas sāka veidoties par jauno 
sabiedrisko centru.   2. lpp.

ĀGENSKALNA  
TIRGUS VĒSTIS

 Iepirkšanās ar vēsturi – Āgenskalna tirgus!

 Āgenskalna tirgus platība ir 8433 m², 
tirgus atklātā teritorija ir paredzēta 
215 tirdzniecības vietām, piena un gaļas 
paviljonā ir 74 tirdzniecības vietas, bet 
dārzeņu paviljonā 113 tirdzniecības 
vietas. •

 Izbeidzot nomas attiecības, Āgenskalna 
tirgus apsaimniekotājs kopš 01.04.2016. 
ir AS “Rīgas Centrāltirgus”, kas uzsācis 
darbu pie kvalitātes standartu ieviešanas 
tirdzniecības procesā, kā arī teritorijas 
un ēku sakārtošanas. •

 Nosaukums “Āgenskalns” cēlies 
17. gs. no tiesneša Henriha fon Hāgena 
muižiņas vārda (vēlāk pazīstama kā 
Švarcmuiža). Viņam tolaik piederēja 
zemes no tagadējā Raņķa dambja līdz 
Kuldīgas ielai. •
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Kontaktinformācija
Administrācija:

 Nometņu iela 64, Rīga, LV-1002 
 67 601 405 
 tirgus@rct.lv

Pārraugi: 
 67 601 405;  28 334 458

Jautājumi par tirdzniecības vietām, informācija  
par konstatētajiem pārkāpumiem.

PĒRLE, kas jāspodrina

Āgenskalna 
tirgus atklātās 

teritorijas platība ir 3400 m2, 
vēsturiskā piena – gaļas 

paviljona platība ir 
4385.90 m2

Ceram uz izpratni un sadarbību  
sakopta tirgus veidošanā
Uz jautājumiem, kas interesē tirgotājus, pircējus un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus, 
atbildes sniedz AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis Andris Morozovs

Kāds ir AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes redzējums par Āgenskalna tirgus attīstību?

Aizvadītos 20 gadus Āgenskalna tirgus bija nodots nomnieku apsaimniekošanā un AS “Rīgas 
Centrāltirgus” neiejaucās nomnieka kompetencē ne saistībā ar apsaimniekošanu un infra
struktūras uzturēšanu, ne arī tirdzniecības organizēšanā. Konstatējot nomnieka līgumsais
tību nepienācīgu izpildi, šogad pārņēmām tirgu tiešā pārvaldīšanā, lai novērstu tirgus ēkas 
tehniskā stāvokļa turpmāku degradēšanos. Šobrīd realizējam pašus nepieciešamākos darbus, 
kā arī gatavojam teritorijas un ēku tehnisko novērtējumu, kas nepieciešams rekonstrukcijas 
plāna izstrādei. Šos darbus plānojam noslēgt līdz gada nogalei.  3. lpp.

Āgenskalna tirgus viennozīmīgi ir Pārdaugavas arhitektūras pērle, tirgus 
ar gadsimtu senu vēsturi, kura pirmsākumi sniedzas vēl tālākā pagātnē. 
Sarkano ķieģeļu ēka ar plašo tirgus teritoriju ir Āgenskalna apkaimes centrs. 
Tā ir vieta, kur pērk un pārdod gandrīz visu, kur valda senas iepirkšanās 
tradīcijas, ļoti personiskas tirgotāju un pārdevēju attiecības. Tirgus ēku ik 
dienu ar skatieniem pavada tūkstošiem rīdzinieku un pilsētas viesu ceļā no 
Pārdaugavas uz centru un atpakaļ.

T irgotāju skaits 
Āgenskalna t irgū:  139

Pircēju skaits  
dienā: 3500–8000

DARBA L AIKS 
Katru dienu  
no plkst. 07.30 līdz 18.00, 
vasaras sezonā  
atklātā teritorija atvērta  
līdz 19.00.
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PĒRLE, kas  
    jāspodrina

VĒSTURE
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>> 20. gadsimta sākumā kvartāla stūri 
starp Lielo Nometņu, Tirgus un Puķu ielu 
vēl aizņēma Sētas krogs, kura pagalmā atra
dies pirmais Āgenskalna tirgus. Vēlāk tirgu 
pārcēla uz Kalnciema un Sētas ielas stūri. 
Tirdzniecība notika tieši uz ielas.

1895. gada 21. augustā Rīgas pilsētas 
valdes izveidota īpaša komisija pieņēma 
lēmumu veco tirgu likvidēt un ierīkot 
jaunu, lielāku tirgus laukumu otrā Lielās 
Nometņu ielas galā, kur atzarojumā pie 
Zeļļu ielas pletās 4490 kvadrātasu liels 
neapbūvēts privāts gruntsgabals. Pilsētas 
valde par 15 245 rubļiem iegādājās šo 
gruntsgabalu tirgus celtniecībai, tika ierī
kota ietve, artēziskā aka, tualete un sarga 
mājiņa tirgus vajadzībām. Tirgu atklāja 
1898. gadā, taču līdzīgi kā ar Centrāltirgu – 
tradīcijas iepirkties vecajā tirgus vietā tik 
ātri neizzuda. Kaut arī pastāvēja jaunais 
tirgus laukums, vasarā vecajā Sētas tirgū 
tirdzniecība turpinājās. 

Jaunajā teritorijā tikai 616 kvadrātasu lie
lu teritoriju piemēroja tirgus vajadzībām. 
Tirdzniecība tāpat kā iepriekš notika zem 
klajas debess. 1904. gadā, ierīkojot 8. tram
vaja līniju, nosprauda jauno Bāriņu ielu, kas 
daļēji veda caur tirgus teritoriju, līdz ar to 
samazinot to. Tā kā jaunais tirgus atradās 
kādreizējās Grāvmuižas teritorijā, tad pir
majos gados to dēvēja par Grāvmuižas tirgu. 
Āgenskalna tirgus nosaukums nostiprinājās 
tikai pamazām. Pirms Pirmā Pasaules kara 
Āgenskalna tirgū bija vairāk nekā 620 tir
gotāju. Radās nepieciešamība uzlabot tirdz
niecības apstākļus, un pilsētas valde nolē
ma celt slēgtu, modernu tirgus paviljonu. 

1904. gadā pilsētas mērnieks Rihards Šteg
manis veica esošās novietnes uzmērīšanu, 
un tur vēlāk uzcēla jauno tirgus ēku. 

Jauns un moderni aprīkots paviljons
Āgenskalna tirgus ēka būvēta pēc 

Reinholda Šmēlinga projekta. Viņš no 
1879. līdz 1915. gadam bija Rīgas pilsētas 
galvenais arhitekts un ir projektējis ap 100 
ēku, kuras vēl šodien veido Rīgas seju, to
starp, Vidzemes tirgus ēkas, kuru tolaik dē
vēja par Aleksandra tirgu.

Jaunā paviljona būvniecība tika uzsākta 
1911. gadā, bet I Pasaules kara dēļ būvdarbi 
ievilkās. Tos atsāka tikai 1923. gadā, pieda
loties arhitektam Alfrēdam Grīnbergam, un 
līdz 1925. gadam tika pabeigta iekšējā ap
dare. Āgenskalna tirgus paviljons bija mo
derns  – tajā tika ierīkota centrālapkure ar 
tvaiku, izbūvēti pagrabi, bija karstā un auk
stā ūdens padeve un elektriskais apgaismo
jums, izbūvēts lifts un paredzēta vieta saldē
tavai, kuru līdzekļu trūkuma dēļ uzreiz ne
ierīkoja. Tika izbūvēta arī otrā stāva galerija 
ar papildu tirdzniecības vietām. 

20.–30. gados pēc A. Grīnberga projek
ta tika pārbūvētas ieejas daļas telpas, kur 
sākotnēji bija paredzēts restorāns, kā arī 
tika pārveidotas galvenās fasādes logailas. 
1940. gadā pēc A. Strazdiņa projekta izbūvē
tas veikala telpas 2. stāvā. 

Ēka ir 20. gs. racionālā jūgendstila pa
raugs. Tā izceļas ar sarkanajā ķieģeļu mūrī 
harmoniski iekomponētiem baltā apmetu
ma laukumiem un izteiksmīgu siluetu, ko 
veido skulpturāli skursteņi. Fasādē izceļas 
vertikālas logailas un dekoratīva skursteņu 

apdare. Iekšējā nesošā konstrukcija ir metā
la karkass, kas balsta 2. stāva līmenī izbūvē
tās tirdzniecības galerijas un režģotu metāla 
rāmju kopņu pārsegumu ar vienlaidu virs
gaismas logiem.

Raibā tirgus dzīve
Tirgus pirmsākumos vairāk nekā 620  tir

gotāju te pārdeva gaļu, piena produktus, 
zivis, augļus un saknes, maizi, miltus, put
raimus, malku un mājsaimniecības priekš
metus. Pirmā Pasaules kara laikā tirgus ēkas 
nepabeigtā celtne kalpoja par zirgu novietni 
armijas vajadzībām. 

Latvijas brīvvalsts laika prese vēsta, ka 
1935. gada 19. jūlijā Āgenskalna tirgū vie
sojies Ministru prezidents Kārlis Ulmanis. 
Laikraksts “Pēdējā Brīdī” vēsta, ka Ministru 
prezidents iegājis Āgenskalna tirgus paviljo
nā, apstaigājis tirgus vietas, sarunājies ar tir
dziniekiem. Dažās tirdzniecības vietās viņš 
pircis sieru, gurķus, burkānus, maizi, žāvē
tas zivis u.c. produktus. Apstaigājot pārdo
šanas vietas, viņš interesējies par produktu 
cenām. Vizītes noslēgumā tirdzinieces pa
teicībā par daudzajiem pirkumiem uz atva
dām pasniegušas lauku puķu pušķi.

Zināms, ka Āgenskalna tirgus paviljonā 
rīkoti koncerti, tostarp Rīgas skolotāju insti
tūta koncerts. Vācu okupācijas laikā paviljo
na pagrabus izmantoja armija.

Padomju laikos uz tirgus paviljona jum
ta bija izvietots nosaukums “Āgenskalna 
kolhozu tirgus” latviešu un krievu valodā. 
1953. gada 11. maija laikraksts “Cīņa” vēs
ta par kolhozu sasniegumiem produktu pie
gādē Rīgas tirgiem. Turpat informācija par 
patēriņu  – pēdējās 10 dienās Vidzemes un 
Āgenskalna tirgos kopā pārdots ap 142 t ga
ļas, 15 t sviesta, 1175 t kartupeļu, 472 t ābolu 
un dārzāju. 

Tirgus nav tirgus, ja tajā nav visvisādu 
atgadījumu – 60to gadu sākumā dzejnieks 
Aivars Neibarts Āgenskalna tirgū pilnā balsī 
dziedājis “Zilo lakatiņu”, par ko ticis izslēgts 
no universitātes. 

Savukārt 1988. gada 20. februārī “Lauku 
avīze” vēsta, ka Rīgas tirgos aizliegs pārdot 

produkciju tiem kolhoziem, kuri kioskus 
darba laikā bieži tur aizslēgtus. Sākas jau
ni laiki Āgenskalna tirgū, kad ik pa laikam 
izskan ziņas par pircēju trūkumu un da
žādiem pārkārtojumiem, lai piesaistītu kā 
tirgotājus, tā pircējus. 

Ar 1998. gada 29. oktobra Kultūras mi
nis  trijas rīkojumu Nr. 128 noteikts, ka 
Āgenskalna tirgus ir valsts nozīmes kultūras 
piemineklis. 2001. gadā veikts daļējs tirgus 
fasādes un iekštelpu remonts, taču būtiski 
ieguldījumi infrastruktūras sakārtošanā un 
ēkas uzturēšanā nav notikuši. Tirgus ir ap
kaimes centrs un sagaida uzmanību un rū
pes, lai pilnvērtīgi dzīvotu tālāk.

Dzejā, teātrī un tūrisma ceļvežos
Zināms, ka tāpat kā agrāk, arī pašlaik 

Pārdaugava ir daudzu izcilu mākslas un kul
tūras personību dzīvesvieta. Daudzi no vi
ņiem iepērkas Āgenskalna tirgū, sajūtot to 
neatkārtojamo vēstures un mūsdienu elpu 
sajaukumu, kas piešķir tirgum īpašo gaisot
ni. Dzejnieks Ojārs Vācietis Āgenskalna tir
gum pat veltījis dzejoli “Āgenskalna tirgus 
rīts”. Zināms, ka viņš bijis kaislīgs pircējs – 
ziedus tirgū pircis klēpjiem, līdz viņa dzī
vesbiedre garāmgājēju acīs jau novērtēta kā 
puķu tirgotāja. Tāpat gana spilgts ir stāsts, kā 
dzejnieks no tirgus stiepis 13 kg smagu ķirbi. 

Āgenskalna tirgū jau vairākus gadus no
tiek ikgadējā Latvijas Kultūras akadēmijas 
festivāla “Patriarha rudens” atklāšana.

Gadiem ejot, arvien vairāk ārvalstu vie
su aplūko arī Pārdaugavu, un Āgenskalna 
tirgus ir neatņemams pieturas punkts. Za
ļajā Āgenskalnā ir sava asinsrite, cits gaiss 
un dzīves ritms, šeit dzīvojošiem patīk viss 
savs un, protams, arī tirgus, tāpēc svarīgi 
kopīgiem spēkiem uzturēt tirgus garu, sa
kārtojot, ieguldot, tirgojot un iepērkoties! 
Āgenskalna tirgus ir pērle, kurai jāatgūst 
zaudētais spožums. •

Rakstā izmantota informācija no:
Citariga.lv, Apkaimes.lv;
Krastiņš. J. Rīgas pilsētas arhitekts Reinholds Šmēlings,  
R.: 2011.;
Auziņš A., Ādmīdiņš R. Pārdaugavas spogulī, R.: 2005.;
Āgenskalna tirgus ēkas arhitektoniski mākslinieciskās izpētes.
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Šeit ir 
ģimeniska 
atmosfēra
Inta Urbāne Āgenskalna tirgū 
tirgojas jau gadus desmit un 
pārdod tikai pašu audzēto. 
Pavasarī tie ir stādi, dažādi 
dārzeņi un augļi. Tirgū viņu 
sastapsiet tikai tad, kad ir 
sezona. 

Kāpēc tirgojaties tieši 
Āgenskalnā?

Tas ir tuvu mājām, jo mūsu saimniecība 
atrodas Mārupē. Uz šejieni ir ērti atbraukt, 
izkraut preci, nav ilgs laiks jāpavada ceļā. 

Kas nāk iepirkties šajā tirgū, kā jūs 
raksturotu savus pircējus?

Te ir ļoti uzticīgi pircēji, kas nāk gadu no 
gada. Es esmu cilvēks, kas priekšroku dod 
tirgum, nekad lielveikalā nevarētu nopirkt 
gaļu vai dārzeņus, un šeit iepirkties nāk cil
vēki, kas domā līdzīgi. Un vēl – šeit ir ļoti ģi
meniska atmosfēra. Manu vārdu zina, es zinu 
pēc vārda gan tirgotājus, gan arī daļu pircē
ju. Redzam, kā acu priekšā izaug bērniņi. Tas 
ļoti priecē. Pēdējā laikā nāk arī daudz jaunu 
cilvēku un jaunu pircēju, kuriem tirgus ir kā 
jauns pozitīvs atklājums. Otra lieta – tirgus ir 
mazs, katru pārdevēju pazīst un atceras.

Vai šeit iegriežas arī ārvalstu viesi?
Jā, it īpaši tie, kuri apmetušies viesnī

cā blakus tirgum un īpaši stādu laikā, jo te 
ir ļoti skaisti. Protams, viņi fotografē, taču 
skandināvu tūristi, kas atbraukuši ar savu 

auto, pērk piekaramās puķes podos, jo vi
ņiem tādu nav. Un vēl vienu gadu izpirka vi
sus  pīpējamās tabakas stādus. (Smejas)

Kā vērtējat pārmaiņas pēdējo dažu 
mēnešu laikā?

No sākuma varbūt tās mūs biedēja, bet 
tagad, kad redzam, kā viss notiek, priecē un 
vieš cerību. Lai izdodas visu iecerēto īstenot!

Kas tirgū būtu jāuzlabo?
Jādomā par automašīnu stāvvietām. Cil

vēki brauktu iepirkties, bet nav, kur novietot 
automašīnu. Ja smagie iepirkumu maisi jā
nes tālu, tad nereti cilvēki izvēlas iepirkties 
citur.

Ko novēlat tirgum?
Ilgu mūžu, pirmkārt. Vēl gardu piedāvā

jumu, pilnus stendus ar labiem produktiem, 
tad arī pircēju būs vairāk. Un vēl – lai tir
gus vadība rūpējas par to tāpat, kā par sa
vām mājām. Ja darbam atdos sirdi un dvē
seli, to novērtēs, tirgus kļūs sakārtotāks un 
šurp plūdīs gan jauni tirgotāji, gan pircēji! •

Ikviens pie mums atradīs, ko nopirkt
Lāsa Borševska Āgenskalna tirgū šobrīd pārstāv SIA “BLB Grupa” tirdzniecības vietu ar 
nosaukumu “Skārnis”, kur tirgo gan svaigu gaļu, gan gatavu gaļas produkciju, taču viņas 
sadarbība ar Āgenskalna tirgu mērāma jau 26 gadu garumā. 

Kāpēc tirgojaties tieši Āgenskalna tirgū?
Tāpēc, ka es šeit dzīvoju. Te izaudzis mans dēls Jānis, kurš šobrīd ir “Skārņa” īpašnieks un 

meistars, kurš ražo gatavo produkciju, un, rūpējoties par saviem bērniem, ražo tādus cīsiņus 
un desiņas, kurus var ēst bērni. Mūsu stendā ir tikai Latvijas gaļa.

Kurā Latvijas vietā uzņēmums darbojas?
Mums ir sadarbības partneri Preiļos (liello

pa, teļa un jēra gaļa), bet otrs partneris mums 
ir Dobeles novadā – zemnieku saimniecī
ba “Šķietnieki”, savukārt gatavo pro
dukciju ražojam Rīgā, ražošanas cehā 
Lubānas ielā. Šajā virzienā strādājam 
astoto mēnesi, un tas ir tikai sākums.

Kas ir jūsu pircēji?
Te pircēji ir labi. Šeit pārsvarā esmu 

tirgojusies ar svaigu gaļu, pirms kāda 
laika arī tieši šajā tirdzniecības vietā, 
tagad cilvēki satiek un saka – jūs atkal 
savā vecajā vietā! Es jau te strādāju daudz 
gadu un cilvēki mani atceras.

Kā vērtējat pārmaiņas pēdējo dažu mēnešu 
laikā?

Ideāli. Viss ir sakoptāks, tīrāks. Priecē tas, ka ziemā būs siltums. Ir bijis tā, ka ziemas salā 
paviljonā jāstrādā –2 grādu aukstumā. Tas nebija viegli. 

Kas tirgū būtu jāuzlabo?
Viss notiek pakāpeniski – ūdens, siltums, elektrība. Tās pircējam ir neredzamās lietas, bet 

tirgotājiem tās ir ļoti svarīgas. Redzam, ka tiek veikti kosmētiskie remontdarbi, to pamana 
arī pircēji. 

Ko novēlat saviem pircējiem?
Lai cilvēkiem ir laba veselība, lai ir darbs un iztikšana! Mēs gaidām ikvienu, pie mums 

var iepirkties par sakarīgu cenu – brokastīm un vakariņām nogriezīsim dažas šķēlītes! Mēs 
saprotam, ka arī tiem cilvēkiem, kuri nav ļoti pārtikuši un dzīvo vieni, gribas nobaudīt ko 
garšīgu. Tirgus ir vieta, kur to var atļauties ikviens! • 

Ceram uz izpratni un sadarbību  
sakopta tirgus veidošanā

ATTĪSTĪBA

TUVPLĀNI

Andris Morozovs, 
 AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis

Ļoti ceram iemantot gan esošo, 
gan jaunu tirgotāju uzticību un 
aicinām apkaimes iedzīvotājus 
novērtēt Āgenskalna tirgus 
priekšrocības un iepirkties  
tieši šeit! 

“

>> Kādā stāvoklī Āgenskalna tirgus tika 
pārņemts? 

Visas ēkas ir sliktā stāvoklī, un tām ir ne
pieciešami atjaunošanas darbi. Āgenskalna 
tirgus galvenā paviljona ēka ir valsts nozī
mes arhitektūras piemineklis. Valsts kultū
ras pieminekļu aizsardzības inspekcija, apse
kojot ēkas tehnisko stāvokli, atzina, ka jāveic 
pasākumi kultūras pieminekļa aizsardzībai 
un sakārtošanai. 

2013. gada sākumā jau tika veikta ēkas 
Nometņu ielā 64 arhitektoniski mākslinie
ciskā inventarizācija. Tās rezultātā konsta
tēts, ka ēka atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, 
un ir izstrādāti priekšlikumi un rekomen
dācijas tās atjaunošanai. Norādīts, ka ēkai 
jāsaglabā fasādes dekoratīvā apdare, fasādes 
sarkano ķieģeļu šuvojums un krāsojuma 
stilistika.

Gan tirgotāji, gan pircēji noteikti seko 
līdzi pārmaiņām tirgus izskatā, tomēr 
pastāstiet, – kas pagūts šajos dažos 
mēnešos?

Pašlaik ir veikts galvenās ēkas ieejas foajē 
kosmētiskais remonts, kā arī komunikāciju 
sakārtošanas – apkures sistēmas renovācijas, 
ūdensvada un kanalizācijas pilnveides, kā arī 
elektroinstalācijas sakārtošanas darbi. Tiek 
veikti pasākumi ugunsdrošības normu ievē
rošanai. Kā nākamie veicamie darbi ir ieplā
noti ieejas kāpņu no Bāriņu ielas atjaunoša
nas darbi, divu tirdzniecības kiosku, kas šo
brīd ir vidi degradējošā stāvoklī, demontāža 
un vēsturiskās ēkas pagrabstāva pārseguma 
remontdarbi. Plānots tirgus teritorijā izvie
tot velosipēdu novietnes, tādējādi radot pie
ejamu vidi arī velobraucējiem. Protams, lielu 
uzmanību  pievēršam arī teritorijas uzturē
šanai kārtībā un tīrībā un AS “Rīgas Centrāl
tirgus” noteikto tirdzniecības organizēšanas 
normu ievērošanai.

Kādi ir infrastruktūras sakārtošanas plāni 
tālākā nākotnē?

Āgenskalna tirgus rekonstrukcijas 
ietvaros plānojam īstenot vēsturiskā pavil
jona un piegulošās teritorijas atjaunošanas 
darbus, realizējot ēkas jumta, logu un fasā

des remontu, sakārtojot tirgus elektroap
gādi un ūdenssaimniecību, kā arī labiekār
tojot pagrabstāva noliktavas un tirdzniecī
bas vietas. Blakus vēsturiskajai ēkai 1960. 
gadā uzceltais paviljons ir atvēlēts dārze
ņiem; tas ir sliktā tehniskā stāvoklī un šo
brīd tiek vērtēts, kā risināt problēmas ar šo 
ēku. 

Kāds ir jūsu vēlējums Āgenskalna 
apkaimes iedzīvotājiem?

Nav šaubu, ka Āgenskalna tirgus ir unikā
la vieta ar ļoti senu iepirkšanās vēsturi, taču 
nevar noliegt, ka līdz ar apkaimes attīstību, 
līdzšinējais tirgus darbības modelis vairs 
“nestrādā”. Mēs to saprotam un veicam gan 
neatliekamus infrastruktūras sakārtošanas 
darbus, gan arī plānojam attīstību ilgtermi
ņā. Pārmaiņas visiem ir neērtas, taču ceram 
uz izpratni un sadarbību sakopta un sakār
tota tirgus veidošanā. Ļoti ceram ieman
tot gan esošo, gan jaunu tirgotāju uzticību 
un aicinām apkaimes iedzīvotājus novērtēt 
Āgenskalna tirgus priekšrocības un iepirk
ties tieši šeit! •
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Šefpavārs Pāvels Skopa iepērkas 
Āgenskalna tirgū
Pāvels Skopa ir šefpavārs ar sešu gadu stāžu, no tiem 
vairāk kā divus – restorānā “Fazenda”. Viņš stāsta, 
ka tirgū ienāk ik pa laikam, pārsvarā iegādājoties 
dārzeņus, augļus, ogas un meža veltes, 
piemēram, sēnes.

Pirmais iespaids par Āgenskalna tirgu Pā
velam bijis pozitīvs, viņš novērtējis tirgu kā 
foršu, kompaktu, omulīgu un bijis pat patī
kami pārsteigts, jo secinājis, ka te ir kārtība 
un, viņaprāt, tas ir mīļāks kā galvenais Rīgas 
tirgus. Centrāltirgus kontingents un apkārtējā 
vide reizēm mazliet nomācot tirgus burvību, sa
vukārt, Āgenskalna tirgus šķietot stilīgāks.

Āgenskalna tirgu šefpavārs apmeklē apmēram reizi 
nedēļā, produktus iegādājoties gan restorāna, gan personīga
jām vajadzībām. Uz jautājumu, ko Pāvels restorāna “Fazenda” uzticamajiem klientiem reko
mendētu iegādāties tirgū, viņš nedomājot saka: “Visu vietējo!” Viņam ir arī rekomendācijas, 
kā atrast tirgotāju ar labāko preci: “Jāskatās, vai pārdevējs ir uzticams, jānoskaidro, vai viņš 
ir pārpircējs vai vietējais zemnieks, jākomunicē, un tad jau ir garantija, ka nopirksi labu 
produktu!”

Pāvelam vienu brīdi licies, ka Āgenskalna tirgus ir apsīcis, bet tagad esot vērojamas pozi
tīvas pārmaiņas, tas kļūstot populārāks un arī pircēju kļūstot vairāk. “Novēlu, lai viss virzās 
uz priekšu un attīstās! Galvenais – neapstāties un, protams, lai vairāk visa lauku un meža 
labuma tirgū,” noslēdzot sarunu, saka restorāna “Fazenda” šefpavārs Pāvels Skopa. •

PAGATAVOŠANA:

Gaileņu zupa – sviestā un olīveļļā apcep sīpolus, timiāna lapiņas. Kad sīpoli kļuvuši zeltai
ni, tiem pievieno ķiploka daiviņu un burkānus. Dārzeņus cep vēl dažas minūtes un pievieno 
tiem gailenes. Kad no gailenēm ir iztvaikojis mitrums, tām pievieno truša buljonu (kas vei
dosies no truša sutināšanas) un saldo krējumu. Pievieno sāli, piparus un vāra dažas minūtes. 
Kad burkāni mīksti, zupu kārtīgi sablendē. 

Pastas mīkla – uz sausa galda kaudzītē izber sijātus miltus, vidū veido iedobi. Iedobē ber šķip
sniņu sāls, ēdamkaroti olīveļļas un  olu, kuru  iedobē uzkuļ ar dakšiņu, pakāpeniski izplešot 
iedobi un iejaucot vairāk miltu. Mīklu mīca, līdz tā ir viendabīga un nelīp pie pirkstiem. No 
mīklas veido bumbu un, apvilktu ar plēvi, to 1 stundu atpūtina ledusskapī. 

Daļu truša apcep uz pannas un liek sutināmā katlā, pievieno apceptus sīpolus, burkānu, se
lerijas kātu, timiānu un lauru lapu, sāli un piparus. Pievieno nedaudz ūdens, nosedz ar foliju 
un sutina krāsnī 180 Cº  1,5 h, līdz gaļa mīksta un atdalās no kauliem. Gaļu atdzesē un atdzi
sušu saplūkā. 

Truša gaļu sablendē, pievienojot sāli, olu un saldo krējumu, līdz veidojas gaisīga, viendabīga 
masa. Var arī samalt gaļas mašīnā. Blendētajā gaļas masā  iejauc  plūkāto gaļu, kapātus pēter
sīļus, sviestā apceptus smalki sagrieztus burkānus un sīpolus. 

Mīklu veltnē plāni ar mīklas rulli vai pastas mašīnu. Plāni izrullēto mīklu sagriež garās strē
melēs. Strēmeles apziež ar  otu, kura saslapināta ūdenī, lai mīkla saliptu. Truša gaļas masu  
pilda mīklas strēmelē un satin to kā konfektes papīru. Mīklas rullīti vāra sāls ūdenī  5 minū
tes, tad pēc vārīšanas var apgriezt galus.

Pasniegšana – zupu uzputo ar putojamo slotiņu, pievieno uzputotu pienu, lai zupa ķļūtu vēl 
gaisīgāka. Atsevišķi sālsūdenī vārīto pastu kārto pār gaileņu zupu. Pastu viegli apkaisa ar 
zaļo sieru. •

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!

© AS “Rīgas Centrāltirgus”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta. 

ĀGENSKALNA TIRGUS VĒSTIS
Izdevējs AS “Rīgas Centrāltirgus”

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

RECEPTEGaileņu zupa ar truša cannelloni un zaļo sieru

NEPIECIEŠAMIE PRODUKTI 2 PERSONĀM

Pastas mīkla:
Milti 100 g
Ola 1 gab.
Olīveļļa 1 ēd. k.

Pildījums: 
Sutināta truša gaļa 200 g 
Ola 1 gab.
Saldais krējums 80 g
Sīpols ½ gab.
Burkāns ½ gab.
Šķipsniņa sāls, sviests cepšanai
Pētersīļi

Gaileņu zupa: 
Sīpols 1 gab.
Gailenes 1 krūze
Burkāns 1 gab.
Truša gaļa buljons 1 krūze
Saldais krējums 50 g
1 timiāna zariņš, ķiploks 1 daiviņa
Olīveļļa un sviests cepšanai 
Putots piens

Recepti piedāvā restorāns “Fazenda”  
Nometņu ielā 7

Jūs jautājat
Atbild Āgenskalna tirgus vadītājs  

Andris Furmanovs

Kas pašlaik ir tās prioritārās jomas, kurās strādājat?
Sakopt un uzlabot tirdzniecības vietas, lai tās kļūtu pievilcī

gākas pircējiem, gatavoties ziemai, izveidojot atbilstošas vietas dārzeņu un augļu tirgotājiem, 
uzlabot ēku tehnisko stāvokli un vizuālo izskatu, sakopt pagrabstāva telpas, kuras, kā seci
nām, gadiem ilgi kalpojušas par nevajadzīgu lietu krātuvi.

Kāpēc pēc tirgus pārņemšanas sarucis tirgotāju skaits?
Tirdzniecību ir pārtraukuši tikai trīs tirgotāji: viens nespēja sakār

tot dokumentāciju, otram nebija pieņemama nomas maksas samaksas 
kārtība, savukārt, trešais vēlējās doties pensijā.

Vai šobrīd ir jūtama jaunu tirgotāju interese?
Interese ir, taču pašlaik cilvēki vēl vēlas novērot, kā virzīsies tirgus 

attīstība. Daudzi domā, ka tirgus tiks slēgts, jo kāds izplata šādas bau
mas. Taču ar šo izdevumu apliecinām, ka tām nav nekāda pamata. •

Uzdod  

sev interesējošo  

jautājumu: 

tirgus@rct.lv


