
ĀGENSKALNA  
TIRGUS VĒSTIS

 Iepirkšanās ar vēsturi – Āgenskalna tirgus!

 Pārņemot Āgenskalna tirgu AS “Rīgas 
Centrāltirgus” tiešā apsaimniekošanā, 
tika pasūtīta un sagatavota vēsturiskās 
Āgenskalna tirgus ēkas izpētes dokumentā-
cija – arhitektoniski mākslinieciskā izpēte 
un tehniskās apsekošanas atzinums.•

 Āgenskalna tirgus teritorijā veikta 
jaunu velonovietņu uzstādīšana, 
salabotas ieejas kāpnes no Bāriņu ielas, 
uzstādot arī kāpņu margas, kā arī 
izvietotas jaunas atkritumu urnas un 
labots asfalta segums atklātajā teritorijā.•

 Āgenskalna apkaimes platība ir 
461,3 ha, tajā dzīvo 27 923 iedzīvotāju, 
savukārt iedzīvotāju blīvums ir 
61 iedzīvotājs uz 1 hektāru. Dabas un 
apstādījumu teritorijas Āgenskalnā 
aizņem 10,3% jeb 47,7 ha lielu platību.•
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Jābūt labai precei un 
pozitīvam noskaņojumam
Āgenskalna tirgū Raimonds Osis tirgo ziedus jau 12 gadu. Pa šo laiku iepazīti tirgus 
pircēji. Ziedu tīkotāji arī Raimonda kungu pazīst un labprāt iepērkas tieši pie viņa – 
gan tāpēc, ka viņa tirgotie Latvijas ziedi ir kvalitatīvi un skaisti, gan arī tāpēc, ka 
attieksme ir patīkama.
Kas ir jūsu pircēji?

Sākot no maziem bērniņiem līdz sirmgalvjiem. Pircēju gan ar katru gadu kļūst ma-
zāk – to varu droši teikt. Taču tie, kas palikuši šeit dzīvot, ir uzticīgi pircēji. Vecā-
ka gadagājuma kundzes, vecmāmiņas ar mazbērniem, māmiņas ar maziem bēr-
niņiem, kas iet uz bērnudārzu. Tāpat vecāki ar skolēniem, kas šo gadu laikā jau 
kļuvuši par studentiem. Vidējās paaudzes, arī biznesa vides cilvēki, taču kopumā ir  
maz aktīvo pircēju.  2. lpp.

AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis KASPARS ZAULS Āgenskalna tirgu pārzina 
labi, jo, jau gandrīz 20 gadu dzīvojot Daugavas kreisajā krastā, tā ir viņa ģimenes 
iemīļota iepirkšanās vieta.
Cik sen jūs var saukt par Āgenskalna tirgum uzticīgu pircēju?

Jāpakavējas atmiņās, cik sen esmu saaudzis ar Āgenskalnu… Tie būs gandrīz 20 gadi, kad 
ik pa laikam es esmu Āgenskalna tirgū iegriezies, bet pēdējos desmit gadus esmu pastā-
vīgs klients. Āgenskalna tirgū iepērkos kopā ar ģimeni, parasti brīvdienās. Tur pērkam 
pārtiku gan pašiem, gan arī saviem mājdzīvniekiem. Tirgū ir gan iemīļotas iepirkšanās 
vietas, gan tirgotāji, pie kuriem pērkam lauku labumus – vietējos produktus un pārtiku, 
arī gaļas produktus.  3. lpp.

Ko vērts  
iegādāties Āgenskalna tirgū  4. lpp.

Kontaktinformācija
Administrācija:

 Nometņu iela 64,  
Rīga, LV-1002 

 67 601 405 
 tirgus@rct.lv

Pārraugi: 
 67 601 405 ;  28 334 458

Tirgus, kur iepirkties  
bez lielpilsētas steigas
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>> Vai pārdodat paša audzētus ziedus? 
Es esmu tirgotājs, pats ziedus neaudzēju. 

Ziedi ir Latvijā audzēti, nāk no Dobeles no-
vada Bikstu pagasta saimniecības “Gerikas”. 
Tos audzē Juris Dreimanis ar kundzi. Sezo-
nu sāku ar narcisēm, tulpēm, tad seko pu-
ķuzirņi un tagad jau rudens ziedi – asteres, 
krizantēmas.

Ja jau tik ilgi tirgū esat, tātad tirgošanās 
jums patīk?

Jā, tā var teikt. Es uzskatu, ka jebkurš 
darbs ir jādara ar mīlestību. Darot pa 
roku galam, nekad nebūs labs rezultāts. Tā 
nevar!

Jābūt labai precei un   
 pozitīvam noskaņojumam

TUVPLĀNI

Pārmaiņas tirgotāju
   un pircēju ērt ī bai

Āgenskalna tirgus apmeklētāju ērtībai 
piena-gaļas paviljonā ir veiktas izmaiņas 
tirdzniecības organizēšanā, tirgotāju sten-
dus izkārtojot pa sektoriem, atbilstoši tirgo-
jamās produkcijas grupai.

Tagad pircēji var ātrāk atrast meklēto pre-
ci un vienuviet iepazīt visu konkrētās preču 
grupas piedāvājumu. Ja vienā sektorā ir gaļa, 
tad arī tur būtu jābūt visam gaļas produkci-
jas piedāvājumam.

Dārzeņu, augļu un citas lauksaimniecības 
produkcijas tirgotājiem ir izveidota atseviš-
ķa tirdzniecības saliņa, radot pārdevējiem 
komfortablus un sanitārām normām atbil-
stošus apstākļus. Ziemā, kad ārā būs zema 

temperatūra, tirgoto dārzeņu kvalitāte ne-
tiks apdraudēta. 

Dārzeņu paviljons pašlaik ir slēgts, līdz ar 
to tur tirdzniecība nenotiek. Jebkuram tirgo-
ties gribētājam ir iespēja darboties jaunizvei-
dotajās tirdzniecības vietās.

Tirgus administrācija, organizējot pār-
maiņas, centās ņemt vērā visu tirgotāju vēl-
mes un pašreiz no viņiem ir saņemtas tikai 
pozitīvas atsauksmes.

Būtiskākie uzdevumi šajā jomā ir paveik-
ti, taču līdzīgas aktivitātes tiks turpinātas, jo 
ir daudz lietu, kas jāmaina un jāsakārto, gan 
runājot par infrastruktūru, gan par tirdznie-
cības organizēšanu. •

Ziedu tirgotājs Raimonds Osis

Kāds ir jūsu gada ritms? 
Visu gadu es te neesmu, un neesmu arī 

vienīgais tirgotājs šajā stendā. Stundas ir 
garas un ir kolēģi, kas mani nomaina. Zie-
mas periodā mums ir pārtraukums. Oktob-
rī, varbūt vēl novembrī tirgošos, bet tad ar 
pircējiem tiksimies atkal jaunajā sezonā, kas 
parasti sākas ap 8. martu.

Vai pircēji grib pirkt tieši Latvijā audzētus 
ziedus?

Jā, prasa tieši tos, bet pa šiem gadiem jau 
pircēji ir iepazinuši gan mani, gan ziedu 
klāstu un kvalitāti. un tad jau vairs jautā-
jumu nav, atliek tik izvēlēties. Ir pircēji, kas 

Vai mūsdienu ļaudis vēl prot kaulēties un 
tirgū tas notiek?

Kaulējas, jā. Bet es ne sevišķi to praktizē-
ju. Protams, ja pērk lielākā vairumā, tad at-
laidi, visticamāk, var saņemt. Bet tā nav ie-
rasta prakse pie manis.

Jūs te tirgojaties arī sliktos laikapstākļos. 
Kas dod gandarījumu par šo darbu?

Pirmkārt, tie ir cilvēki. Visi, protams, nav 
pozitīvi noskaņoti, nāk ar dažādām enerģi-
jām un negācijām. Bet saruna ar pozitīvu  
cilvēku ļoti uzlādē.

Kā atrodat kopīgu valodu ar nīgrajiem 
pircējiem, kuriem nekas nav “pa prātam”?

Taktiski un delikāti.  

Cik novērots, vienmēr esat šeit labā 
noskaņojumā. Kur smeļaties enerģiju?

Vienu daļu no cilvēkiem, ar kuriem saru-
nājos tirgošanas procesā, bet vispār pēc da-
bas arī esmu pozitīvi noskaņots.

Tas tirgotājam ir ļoti svarīgi!
Jā, es arī necenšos dalīties ar savām perso-

nīgām pārdomām un negācijām. Tas viss nav 
vajadzīgs un nevienam neko pozitīvu nedod, 
tikai apmierina ziņkāri. Man šķiet, ka manu 
noskaņu jūt arī pircēji, tāpēc nekad nav biju-
šas domstarpības vai aizrādījumi.

Kā veidojas puķu cena?
To nosaka saimnieki, bet skatāmies arī 

pēc apstākļiem. Ziedi mums ir kvalitatīvi. 
Noteikti nedrīkst tirgot nekvalitatīvu pre-
ci, tas grauj reputāciju un kopumā atstāj ie-
spaidu nākotnē. Pārdosi sliktu preci – otrreiz 
vairs nenāks!

Vai jūs apmierina tirgošanās apstākļi?
Tirgošanās ir ļoti atkarīga no laikapstāk-

ļiem. Vissliktāk ir, kad līst un ir stiprs vējš, 
tāpēc īpaši svarīga ir iespējami komfortab-
lāka tirgošanās vieta. Var padomāt par vie-
nādiem un izturīgiem lietus/saules sargiem, 
kas gan palīdzēs tirgotājiem labāk justies, 
gan arī veidos skaistāku tirgus izskatu.

Kā vērtējat pārmaiņas šeit, kopš 
Āgenskalna tirgu savā tiešā aprūpē 
pārņēmis Rīgas Centrāltirgus? 

Ir pozitīvas izmaiņas. Pirmkārt, ir ievies-
ta kārtība elementārās lietās. Otrkārt, tirgus 
ir sakārtotāks, tīrāks. Foajē ir izremontēts, 
ieejas kāpnes salabotas, atkritumu urnas iz-
vietotas, aukstajā laikā dārzeņu tirgotājiem 

paviljonā būs sava zona. Kārtība ir, to jūt un 
novērtē visi.

Kāds ir pircēju noskaņojums pašlaik?
Cenas visiem gribētos lētākas. Bet, ņemot 

vērā, ka ziedi tiek audzēti siltumnīcās, iz-
maksas ir salīdzinoši lielas. Skaidrs, ka pir-
cējs vienmēr gribēs lētāk – tas ir dabīgi un 
loģiski. Taču, neskatoties uz to, cilvēki kopu-
mā ir pozitīvi. Ir ne tik pārtikuši vecākās pa-
audzes cilvēki, bet pat viņi naudiņu spēj at-
likt, sakrāt un, kad ir vajadzība un vēlēšanās, 
atļaujas pat pašu dārgāko. Tūlīt nāks piemi-
ņas diena, daudzi dosies uz kapiem un šeit 
nopirks tieši to, ko vēlēsies.

Vai pie jums vairāk pērk ziedus 
mājokļiem, vai pārsvarā dāvināšanai?

Esmu novērojis, ka sestdienās un svētdie-
nās pērk māju rotāšanai, bet darba dienās dā-
vināšanai – apsveikt kolēģus vārda un dzim-
šanas dienās. Pērk arī uz svētkiem, pasāku-
miem. Piemēram, kad E.Smiļģa Teātra mu-
zejā notiek pasākumi, ziedus bieži pērk šeit. 

Jums ir kādi interesanti novērojumi pa 
šiem laikiem?

Varu pieminēt, ka patiešām daudzi nezina 
ziedu nosaukumus. Es nemaz nerunāju par 
importa ziediem, bet pat Latvijas vietējiem, 
ko tirgoju. Tiešām, daudzi jauc! 

Vēl esmu novērojis, ka ļoti daudzas sie-
vietes pērk sev ziedus pašas, acīmredzot vīri 
neiepriecina! Imants Ziedonis ir teicis: “Par 
maizi – jūs visi, bet kas par ziediem karos?”

Kā sadzīvojat ar konkurentiem?
Labi. Ziedu kioskos pārsvarā ir impor-

tētie ziedi. Mēs tirgojam katrs savu. Un pat 
sezonas mums nesakrīt – vasaras pilnbriedā 
kios kos ziedu ir mazāk, savukārt ziemā es 
netirgojos. Mēs te labi sadzīvojam un vaja-
dzības gadījumā pat izpalīdzam viens otram.

Ko jūs gribat novēlēt saviem pircējiem?
Lai naudas maciņš biezāks un vairāk  va-

rētu atļauties sevi un citus iepriecināt ar 
ziediem!

Un tirgum?
Lai pārdomāti turpina tirgus sakārtošanu 

un rekonstrukciju. Iespējas te ir lielas, tikai 
viens mīnuss – cilvēku maz. Pozitīvās izmai-
ņas pamana visi, pircēji to jūt!

Āgenskalna apkaimē pēdējā laikā ir daudz 
jaunu tirdzniecības vietu, tāpēc novēlu tir-
gum atrast savu stabilu vietu starp tām! •

nāk tiešām regulāri – to vidū arī pazīstami 
mākslinieki un ārsti.

Kādas ir jūsu pirmās atmiņas par šo 
tirgu?

Es šeit, Āgenskalnā dzīvoju visu savu 
mūžu – vairāk kā 60 gadu, tāpēc Āgenskal-
na tirgus likumsakarīgi ir vieta, kur mani 
var satikt. Jau bērnībā es kopā ar vecākiem 
nācu šeit iepirkties, taču īpaši iespaidi par 
tiem laikiem atmiņā nav palikuši. Te ir vai-
rākkārt redzēts slavenais režisors Eduards 
Smiļģis, vēlāk Ojārs Vācietis un Ludmila 
Azarova, Dagnija Zigmonte, aktieris Valdis 
Akuraters.

Pa šiem gadiem Āgenskalna sabiedrība ir 
krietni pamainījusies…

Jā, patiešām! Ir mainījušies gan cilvē-
ki, gan laiki: agrāk šeit bija vairākas rūpnī-
cas – “Aurora”, “Meteors”, “Arsenāls”. Tagad 
palikusi tikai Stradiņa slimnīca un studentu 
kopmītnes. 

Āgenskalnu par dzīvesvietu pēdējā laikā 
vairāk izvēlas mākslinieki un radošo profe-
siju pārstāvji. Daudzi ir aizbraukuši uz ār-
zemēm. Kad bērni brauc ciemos pie vecā-
kiem, pie manis nopērk ziedus. Ir arī tādi, 
kuri pēc prombūtnes atkal atgriezušies uz 
dzīvi Latvijā, par ko, protams, liels prieks.
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>> Kāds pirmais iespaids saglabājies 
atmiņā par Āgenskalna tirgu?

Savulaik Āgenskalns bija ļoti dzīvīgs un 
aktīvs. Es iepriekš esmu strādājis bankā Zeļ-
ļu ielā. Tas bija deviņdesmito gadu beigās, un 
tolaik daudz tirgotāju nāca pie mums, līdz ar 
to ir priekšstats par tā laika tirdzniecības ik-
dienu arī no šāda skatpunkta. Tolaik bija pa-
visam cita situācija, nekā tagad. Pēdējā laikā, 
kamēr mans darbs vēl nebija saistīts ar AS 
“Rīgas Centrāltirgus”, ieejot Āgenskalna tirgū 
kā pircējam, mani pārņēma diezgan skumjas 
sajūtas – tirdzniecības vietu daudzums krasi 
samazinājies gan atklātajā teritorijā, gan pa-
viljonos, sarucis sortiments, sarucis arī tirgo-
tāju skaits. Arī vizuālais tēls gadu gaitā ir ļoti 
paplucis, to diemžēl nevar nepamanīt.

Tagad, strādājot šeit, es saprotu, kāpēc tas 
tā ir izveidojies. Diemžēl iepriekšējais ap-
saimniekotājs – trešā persona, kam bija no-
dots nomā šis objekts, nav rīkojies kā gādīgs 
saimnieks.

Bez neapšaubāmās arhitektoniskās 
vērtības – ko vēl jūs minētu kā Āgenskalna 
tirgus unikālās īpašības?

Šeit tirgotājs un pircējs ir ļoti personiskās 
attiecībās, īpaši, ja iepērkas regulāri. Tirgo-
tājs – klients, tā vienmēr tirgū ir īpaša situā-

cija, bet es jūtu lielu atšķirību starp Āgenskal-
na tirgu un Centrāltirgu. Āgenskalna tirgū 
ir kaut kāda zināma provinces sajūta, kuras 
nekad nav Centrāltirgū. Tas ir tā, kā no liel-
pilsētas atbraukt uz mazpilsētu, kurā ir tāds 
mājīgums, ko grūti aprakstīt vārdos – tas ir 
jāsajūt. Āgenskalna tirgū ir brīvāk, vairāk 
gaisa, mazāk steigas, mazāk burzmas, vairāk 
laika sarunām un preces iepazīšanai. Tā ir 
Āgenskalna tirgus priekšrocība – netraucēti 
iepazīt, ko tirgotājs piedāvā. 

Vienmēr ejat pie kādiem konkrētiem 
tirgotājiem?

Ir atsevišķi tirgotāji, kuri laika gaitā ieman-
tojuši uzticību, taču es nemēģinu pieķerties 
kādam vienam konkrētam. Ne vienmēr pie 
katra var nopirkt visu, jo tirgū īpaši jūtama 
sezonalitāte, kas atstāj iespaidu uz produktu 
piedāvājumu, bet Āgenskalna tirgus nav liels 
un tāpēc visus tirgotājus var apstaigāt un bieži 
gadās, ka nopērku mazliet no katra. 

Pēdējā laikā šī apkaime attīstās; kā jūs 
raksturotu tirgus pircējus un Āgenskalna 
apkaimes iedzīvotājus?

Pēdējos gados šajā apkaimē notiek pār-
maiņas un tā strauji attīstās. To var vēr-
tēt pēc ieguldījumiem nekustamo īpašumu 
jomā. Ja tiek attīstīts nekustamais īpašums, 

tas ir apliecinājums, ka šī apkaime ir dzīvot-
spējīga un ekonomiski izdevīga. Te vide kļūst 
sakārtotāka, līdz ar to parādīsies biroji, jau-
nas darbavietas, veidosies darījumu centrs, 
pieaugs apmeklētāju skaits, kā arī attīstīsies 
tūrisms. Un arī mums – Āgenskalna tirgus 
saimniekiem – ir jādomā par tā attīstību ap-
kaimes kontekstā.

Āgenskalna tirgus atrodas tādā vietā, ku-
rai gribot negribot liela daļa Pārdaugavas ie-
dzīvotāju katru dienu brauc garām. Tā ir vie-
ta, kas piesaista uzmanību.

Kā vērtējat strauji augošo tirdzniecības 
vietu skaitu Āgenskalna apkaimē? 

Uzskatu, ka mēs no šī procesa būsim tikai 
ieguvēji. Es nedomāju, ka ar tirgu pilnvērtīgi 
var konkurēt jaunatvērtie tirdzniecības cen-
tri. Tirgu ar lielveikaliem salīdzināt nav ko-
rekti – tās ir divas atšķirīgas lietas. Tās ir pa-
visam citas emocijas, kuras rada tiešais kon-
takts ar tirgotāju un iespēja aprunāties.

Tirgus ir īpašs arī ar to, ka veic arī sociālas 
funkcijas. Te katrs var atrast savām finansiā-
lajām iespējām atbilstošas preces, iegādāties 
nepieciešamajā daudzumā, un tas ir būtis-
ki. Mums ir jātur sava līnija, jāspecializējas 
daudzveidīgu un svaigu produktu piedāvā-
jumā un, protams, jāsakārto tirgus vide.

Vienlaikus vēlos pieminēt, ka Āgenskal-
na apkaime ir zināma kā daudzu radošu 
personu dzīves telpa, un iesakņojusies tra-
dīcija – rīkot Latvijas Kultūras akadēmijas 
un Eduarda Smiļģa Teātra muzeja festivāla 
“Patriarha rudens”  atklāšanu Āgenskalna 
tirgus telpās – tā ir pozitīva pieredze un ie-
dvesmo šeit rīkot arī citas radošas aktivitā-
tes rīdziniekiem un pilsētas viesiem.

Kas līdz šim ir paveikts infrastruktūras 
sakārtošanā?

Virkne neatliekami veicamu darbu, ko 
prioritārā kārtībā bija jāpaveic tūlīt pēc šā 
gada 1. aprīļa, – kopš Āgenskalna tirgus ir 
AS “Rīgas Centrāltirgus” tiešā apsaimnieko-
šanā. To īstenošana saistīta ar centieniem pa-
darīt vidi estētiskāku un funkcionālāku, no-
drošinot elementāras ērtības tirgotājiem un 
paaugstinot apkalpošanas līmeni. 

Būtiskākie no tiem –  ir veikts atklātās 
teritorijas asfalta seguma remonts,  uzstādī-
tas notekas stādu nojumei, izgatavota un uz-
stādīta izkraušanas rampa pie otrā pacēlāja, 
atjaunoti kravas pacēlāji, piena-gaļas pavil-
jonā saremontēts grīdas segums, uzstādīti 
gaisa aizkari, atkritumu tvertnes, demontē-
ta nefunkcionējošā vecā katlu māja, izbūvēta 
dārzeņu tirdzniecības sala, nomainītas ieejas 
durvis paviljonā no Nometņu ielas puses, 

veikts kosmētiskais remonts tirgus ieejas tel-
pā, saremontēts piena-gaļas paviljona jumts, 
nomainīts jumta segums piebūvei starp dār-
zeņu un piena-gaļas paviljoniem, sakārtoti 
ūdensapgādes un elektroapgādes jautājumi.

Lai gan paveikts ir salīdzinoši daudz, 
skaidrs, ka konceptuāli paviljons ir “nogu-
ris” un to var manīt arī vizuāli, tāpēc tiek 
meklētas iespējas līdzekļu piesaistei. Ņemot 
vērā, ka tas ir kultūrvēsturisks piemineklis, 
tiek domāts par ēkas renovēšanu, saglabājot 
vēsturisko mantojumu. Tas ir liels izaicinā-
jums – vidi sakopt, vienlaikus saglabājot tās 
vēsturisko vērtību. 

Jādiskutē arī par sešdesmitajos gados uz-
celto piebūvi – dārzeņu paviljonu. Tas šo-
brīd ir slēgts, ņemot vērā drošības aspektus. 
Pašlaik tiek domāts, kā šo telpu izmantot 
turpmāk.

Kādi ir tālākie plāni saistībā ar 
infrastruktūras sakārtošanu?

AS “Rīgas Centrāltirgus” nav tik apjomīgu 
finanšu līdzekļu, kurus nekavējoties ieguldīt 
rekonstrukcijas projektā. Pašlaik strādājam 
pie pieejamo instrumentu izvērtēšanas, ar 
kādiem varētu tikt piesaistīts finansējums. 

Saraksts ar neliela apjoma neatliekami 
veicamajiem darbiem ir garš. Tie tiks veikti 
atbilstoši prioritātēm un iespējām. Tiek pār-
būvētas tirdzniecības vietas, mēģinot pada-
rīt estētiskākus un funkcionālākus tirdznie-
cības apstākļus. Ir pasūtīti jauni tirdzniecī-
bas galdi. Tuvākajā laikā ir plānots nomainīt 
logus fasādei Bāriņu ielas pusē, nostiprināt 
pārsegumu piena-gaļas paviljonā, plānots 
demontēt kioskus, kuri ir sliktā tehniskā stā-
voklī, un pēc tam nomainīt asfalta segumu 
pie dārzeņu paviljona. 

Nākotnē gaida vēl daudz paveicamu 
darbu?

Jā, nenoliedzami. Āgenskalna tirgus ir 
viena no Pārdaugavas pērlēm un kopīgiem 
spēkiem šis arhitektoniskais mantojums un 
tirdzniecības objekts ar senām iepirkšanās 
tradīcijām ir jāsakārto, lai tas priecētu ap-
kaimes iedzīvotājus, ārvalstu viesus un no-
drošinātu rīdziniekus ar svaigiem un kvali-
tatīviem produktiem. 

Mans redzējums ir tāds, ka jebkurš darbs 
sekmīgāk sokas, ja ar idejām iesaistās visi in-
teresenti. Līdz ar to es aicinu ikvienu, kam ir 
idejas par tirgus attīstību, kāds uzņēmējdar-
bības projekts, kāda jauna iniciatīva, kuru rī-
kot tieši šeit, – esat laipni gaidīti rakstīt, zva-
nīt, nākt uz sarunu klātienē, lai kopīgi mek-
lētu ceļus, kā šim objektam sniegt jaunu elpu 
attīstībai. •

ATTĪSTĪBA

Kaspars Zauls, „Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis

Turpinās darbs pie normatīvo aktu sakārtošanas

TIRGUS, KUR IEPIRKTIES 
  BEZ LIELPILSĒTAS STEIGAS

Līdz ar Āgenskalna tirgus pārņemšanu 
AS “Rīgas Centrāltirgus” apsaimniekošanā, 
tika sakārtota normatīvā bāze, iekļaujot arī 
Āgenskalna tirgu esošajā normatīvo aktu 
sistēmā. Ar šiem dokumentiem iespējams 
iepazīties AS “Rīgas Centrāltirgus” mājasla-
pas sadaļas “Tirgotājiem” apakšsadaļā “Nor-
matīvie akti”. 

Šajā sadaļā ir iespēja iepazīties ar: 
• Āgenskalna tirgus iekšējās kārtības 

noteikumiem;
• Tirgus iekšējo noteikumu pārkāpumu 

konstatēšanas un līgumsodu piemēroša-

nas kārtību Centrāltirgū un Āgenskalna 
tirgū;

• Tirdzniecības vietas nomas kārtību.
Ar 2016. gada 13. oktobra AS “Rīgas 

Centrāltirgus” valdes lēmumu Nr. 02-1/486 
(Prot. Nr. 43) ir apstiprināti Āgenskalna tir-
gus piena-gaļas paviljona un atklātās terito-
rijas darba laiki:
• Piena-gaļas paviljonā: no pirmdienas līdz 

svētdienai plkst. 7:30–18:00;
• Atklātajā teritorijā: no pirmdienas līdz 

svētdienai plkst. 7:30–19:00.  

Tas ir darba laiks, kad telpas un teritori-
ja ir atvērtas. Taču pircēju ievērībai – katrs 
tirgotājs savu darbu organizē atbilstoši sa-
vām iespējām un tirdzniecības apjomiem. 
Āgenskalna tirgus administrācija nodroši-
na tirdzniecības iespējas konkrētās telpās un 
teritorijā, savukārt tirgotājs ir tiesīgs beigt 
darbu, kad produkcija iztirgota. Katrs tirgo-
tājs savu uzņēmējdarbību plāno pats. 

Savukārt tirgotājus informējam, ka nav 
atļauts pārsniegt noteikto darba laiku, jo pēc 
tā beigām tiek veikti saimnieciskie darbi un 
telpu uzkopšana. •
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ĀGENSKALNA TIRGUS VĒSTIS
Izdevējs AS “Rīgas Centrāltirgus”

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

TIKAI PIE MUMS
Tirgus Latvijā jau kopš seniem laikiem asociējas ar vietu, kur pērk un pārdod visu. 
Āgenskalna tirgus nav izņēmums – otrā stāva galerijās atrodas saimniecības preču 
tirgotavas, tirgus teritorijā var nopirkt dažādas mājā un dārzā derīgas lietas, 
izgatavot atslēgas un salabot apavus. Taču nav noslēpums, ka Āgenskalna tirgū ir 
lietas, par kurām labākas neatradīsit nekur citur apkaimē.

Āgenskalna tirgus – potenciāla  
 teritorija kultūras aktivitātēm

Vēsturiskā piena-gaļas paviljona otrajā stāvā pašlaik notiek rūpniecības preču tirdzniecī-
ba, taču ir skaidrs, ka arī šī Āgenskalna tirgus zona ir jāsakārto. 

Vispirms plānota elementāra telpu sakopšana. Darbi tiks veikti atbilstoši esošajām prio-
ritātēm un resursiem, taču vienlaikus tiek domāts par to, kā šo zonu pilnvērtīgi attīstīt.

Vērtējot līdzšinējo veiksmīgo sadarbību ar Latvijas Kultūras akadēmiju un Eduarda 
Smiļģa teātra muzeju festivāla “Patriarha rudens” atklāšanas rīkošanā Āgenskalna tirgū, 
tiek izvērtēta iespēja šajā zonā atbalstīt dažādu kultūras pasākumu un radošu aktivitāšu 
norisi. Tas gan neizslēdz arī tirdzniecības apstākļu nodrošināšanu rūpniecības preču tir-
gotājiem. •

Festivāla "Patriarha rudens" atklāšana Āgensklana tirgū 26.09.2016. 

Ko vērts iegādāties  
    Āgenskalna tirgū

Kā kļūt par tirgotāju Āgenskalna tirgū
Aicinām visus lauksaimniekus, individuālos komersantus, mājražotājus un uzņēmumus 

izvērtēt iespēju uzsākt šeit tirdzniecību un papildināt Āgenskalna tirgū iegādājamo preču 
klāstu.

Tirdzniecības uzsākšanai nepieciešamo dokumentu kopums ir atkarīgs no tā, vai tir-
gotājs ir fiziska persona, kas apstrādā piemājas zemi, vai arī juridiska persona – nodokļu 
maksātājs. Tāpēc visproduktīvāk būtu vērsties pie Āgenskalna tirgus vadītāja, kurš katram 
tirgoties gribētājam sniegs visu nepieciešamo informāciju, bet, ja nav iespēja satikt vadītāju, 
arī tirgus pārraugs ir kompetents atbildēt uz jautājumiem. Atbilstoši interesenta juridiska-
jam statusam un specifikai saņemsiet informāciju, kas jādara un kādam dokumentu kopu-
mam jābūt, lai veiksmīgi sagatvotu līgumu. Ja visa nepieciešamā informācija ir iesniegta, 
dokumenti tiek sagatavoti operatīvi un nomnieks var uzsākt tirdzniecību.

Vēlamies akcentēt, ka arī Āgenskalna tirgus atklātajā teritorijā iespējams tirgoties vienu 
vai atsevišķas dienas nedēļā, vai mēnesī, piemēram, Adventa laikā tirgojot pašdarinātus 
rotājumus. • 

Uz tikšanos Ā genskalna tirgū! 

ADVENTA VAINAGI UN EGLĪTES
Tuvojoties Ziemassvētku laikam, ap 

Āgenskalna tirgus paviljona ēku norit ak-
tīva rosība – te kārtojas tirgotāji, kuri pie-
dāvā dažādus adventa vainagus un Ziemas-
svētku eglītes. Te atrodamas arī skuju un 
sūnu vainadziņu sagataves, ko ģimenes 
lokā kopā ar bērniem svētku atmosfērā 
varat izrotāt paši.

MEDUS
Rudenī un ziemā neiztrūkstošs palīgs 

imunitātes stiprināšanai un veselības uzla-
bošanai ir medus un tā produkti. Āgenskal-
na tirgū medu var iegādāties divās tirdznie-
cības vietās: bitenieka Rimanta Mikņa bišu 
produkciju no Auces novada, savukārt sest-
dienās biškopis Tālivaldis Kalniņš piedāvā 
medu, kas ievākts Skrundas novada Rudbār-
žu pagastā.

SVAIGI AUGĻI UN DĀRZEŅI
Ikvienam ir zināms, ka tirgus ir labākā 

vieta, kur iegādāties svaigus augļus, ogas un 
dārzeņus. Bez lielveikalos ierastajiem tirgū 
atradīsi arī citus vērtīgus dārzeņus – dažā-
dus ķirbjus, kāļus, selerijas saknes, rāceņus, 
pastinakus un rutkus. Svaigākos sezonas 
augļus un ogas arī jāmeklē tieši šeit!

 “JAUNPILS PIENOTAVAS” 
PRODUKCIJA

Āgenskalna tirgus ir vienīgā vieta Rīgā, 
kur atrodams AS “Jaunpils pienotava” fir-
mas veikals. Te plašā klāstā var iegādā-
ties šī ražotāja produkciju, īpaši jāuzteic 
daudzveidīgais siera klāsts. Turklāt, te ie-
spējams nopirkt fasētu rūgušpienu, kas 
mūsdienās ir piemirsts, taču agrāk bieži 
lietots produkts.

DAUDZVEIDĪGA SVAIGAS GAĻAS 
PRODUKCIJA UN SUBPRODUKTI

Nav noslēpums, ka tirgū atradīsim pro-
dukciju, kuru lielveikalu vitrīnās vienuviet 
nesastapt. 

Gaļas izstrādājumu darbnīcas "Skārnis" 
piedāvājumā ir cūku kājiņas, celīši, kas no-
derēs galerta pagatavošanai, cūku stilbiņi, 
kā arī dažādi cūkas un liellopa subprodukti, 
piemēram, mēles un aknas. 

SKĀBĒTI KĀPOSTI
Lai gan nav daudz kāpostu tirgotāju, to-

mēr tie paši piedāvā daudzveidīgas izvēles 
iespējas: skābus, saldskābus, ar mārrutkiem, 
ķimenēm, burkāniem – kādus viens sirds 
kāro un neviens no tirgotājiem neliegs pirms 
pirkšanas kāpostus pagaršot.

SĀLĪTI UN MARINĒTI GURĶĪŠI
Tirgū pirktajiem gurķīšiem ir pavisam 

cita garša, jo vairāk tāpēc, ka pats vari iz-
vēlēties, kurus tieši gribas nopirkt un likt 
uz kārā zoba. Piedāvājumā ir gan marinēti, 
gan skābēti, gan sezonas laikā – arī mazsā-
līti gurķīši. 

Katram tirgotājam sava unikālā recepte, 
līdz ar to – jānogaršo visi, lai atrastu savai 
garšas gaumei atbilstošākos.


