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Mājtirgus kustībai pievienojušies vairāk kā
450 mājražotāji
No 2013.gada jūnija sešās
Latvijas un Lietuvas pašvaldībās Zemgalē un Ziemeļlietuvā
darbu uzsāka tirgus ar jaunu
koncepciju — Mājtirgus.
Šis ir pirmais sociāli orientētais pārrobežu projekts, ar
mērķi sniegt atbalstu mājražotājiem, radot jaunas iespējas vietējas izcelsmes preču
un produktu tirdzniecībai un
stimulētu vietējo ekonomiku.
Apskatāms Mājtirgus
video
No 2013. gada jūnija līdz
oktobrim projekta ietvaros
pavisam notika 12 Mājtirgus
pasākumu, kuros piedalījās
vairāk nekā 450 mājražotāju.
Savukārt
apmeklētāju skaits mājtirgos šovasar
krietni pārsniedza 7000 cilvēku. Spilgtākie mirkļi no mājtirgiem skatāmi īsā video, ko
iespējams apskatīt www.rundale.lv sadaļā Video.
Mājtirgus kustība izveidota Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projekta „Vietējo produktu
attīstība Vidusbaltijā” ietvaros. Tirdziņi savu darbu turpinās arī rudens – ziemas sezonā līdz pat Ziemassvētkiem,
kā arī nākamajos gados.
Produktu individuālais
un unikālais raksturs
Tirdziņus apmeklēt Latvijā
var Rundālē, Viesītē, Pļaviņu
novadā, bet Lietuvā – Šauļu
rajonā, Kurtuvenai un Žagarē. Katram tirdziņam raksturīga sava īpašā gaisotne, ko
veido gan tā atrašanās vieta,
gan paši tirgotāji, gan tirdziņa apmeklētāji.

Attēlā: Klātesot novada Annām, 2013.gada 27.jūlijā svinīgi tika atklāts Rundāles novada mājtirgus
Pilsrundālē /Foto: Laura Ārente/

Kopīgā iezīme visiem mājtirgiem – produktu un preču
individuālais un unikālais
raksturs – tie ir mājās ražoti un ar mīlestību gatavoti.
Iedzīvotāju lielā interese par
mājtirgiem apliecina, ka mājražojumu individualitātei un
augstai kvalitātei, iespējām
dinģēties par labāko cenu un
kopā sanākšanai, lai satiktos,
parunātos un tirgotos, ir liela
nozīme mūsdienu aizņemtībā.
Realizēti daudzi
pasākumi
Atskatoties vēl uz citām
mājtirgus kustības aktivitātēm – savu novadu izzināšanai un iepazīšanai rudens
posmā mājtirgi sadarbojās arī
ar vietējiem bērnudārziem un
skolām, organizējot rudens
labumu izstādes „Rudens

brīnumi“ un fotokonkursu
„Mana novada dārgumi“.
Bērni un jaunieši ar aizrautību veidoja izstādes, fotografēja un izzināja savu novadu tradīcijas un novadam
raksturīgākos produktus un
preces.
Tāpat mājtirgi savu esamību kartē iezīmējuši arī ar
slēpņu starpniecību, piedaloties starptautiskajā spēlētāju
tīklā
www.geocaching.com
Mājtirgos esošie slēpņi par
tirdziņu atrašanās vietām nu
informē gan vietējos, gan ārvalstu slēpņošanas entuziastus.
Zīmola nosaukums “Mājtirgus” veidots, darinot jaunvārdu. Saliktenis „Mājtirgus”
norāda uz tirgu kā mājīgu
vietu, kur pieejami dažādi

labumi – produkti un preces,
kas ražoti mājas apstākļos un
ir daudz personīgāki par plaša patēriņa produktiem, kas
pieejami lielveikalos un ierastajos tirgos.
Projekts „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā”
īstenots Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmā 2007. – 2013. gadam.
Projekta ieviešanas laiks ir no
2012.gada augusta līdz 2014.
gada janvārim, tā kopējais budžets ir 749 428,80 EUR, kur
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējums ir 627
069,54 EUR.
Anna Builo-Hoļme
Projekta vadītāja
Zemgales Plānošanas
reģions

Būs viss, kas vien iedomājams uz kārtīga
Jāņu mielasta galda un patīkami pārsteigumi!
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Rundāles „Mājtirgus” vieno pircējus
un pārdevējus

Pasākumi visai ģimenei
Kopš Rundāles mājtirgus
atklāšanas 27.jūlijā aizritējuši
četri mēneši. Šai laikā īstenota virkne pasākumu, ar mērķi
popularizēt un attīstīt Rundāles tirdziņu.
„Viens no gardākajiem rudens pasākumiem bija starptautiskajai putras dienai veltītais pasākums 11.oktobrī.
Pārsteidza lielā iedzīvotāju
atsaucība, veidojot rudens labumu degustāciju galdu, arī
bagātā izdoma, piešķirot saviem ražojumiem neparastus
nosaukumus: gurķu sīpolu
mikslis, kabaču ķencis, zustreņu savārījumu, ķirbju salāti
ar ingveru,” par realizētajām
projekta „Vietējo produktu
attīstība Vidusbaltijā” aktivitātēm Rundāles novadā stāsta
Inta Klīve, projekta vadītāja.
„Šobrīd gatavojamies Ziemassvētku tirdziņam, kas
norisināsies
13.decembrī.
Būs gan interesanta kultūras
programma, gan iespēja pirkt

un pārdot vietējos labumus.
Aicinu mūsu vietējos mājražotājus arī šoreiz būt atsaucīgiem un iesaistīties Ziemassvētku gadatirgū,” mudina
I.Klīve.
Bērni rada rudens
brīnumus
Lielajā Miķeļdienas andelē
Svitenē 28.septembrī tika apbalvoti arī konkursa „Rudens
brīnumi” labākie darbi.
„Bijām patiesi pārsteigti
par lielo atsaucību un konkursa dalībnieku izdomu,”
atklāj I.Klīve.
Kopumā konkursam tika
pieteikti seši darbi no PII
„Mārpuķīte”, četri – no SPII
„Saulespuķe”, viens no Bērsteles skolas un viens no Pilsrundāles vidusskolas.
„Vērtēšanas komisijai bija
visai grūti izšķirties par apbalvojamajiem, jo katrs radītais darbs bija ļoti īpašs.
Darbos tika attēloti novadu
raksturojošie simboli - Run-

dāles novada karte, katru
pagastu rotājot ar raksturīgām dabas veltēm. Piemēram,
Svitene tika noklāta ar kāpostu lapām. No graudiem un
sēklām tika atveidots novada ģerbonis, no kartupeļiem
izlikta Kaucmindes pils, no
kāpostiem darināta Rundāles
novada Zaļā dāma,” atceras
projekta vadītāja.
Informācijai
Projekts „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā”
LLIV-340 realizēts Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.
gadam ietvaros.
Projekta budžets Rundāles
novada pašvaldības plānotajām aktivitātēm ir 112 000
eiro (78 713,60 lati).
Foto: Laura Ārente
Vairāk fotogrāfiju
www.rundale.lv

Rundāles kronētākais produkts – mazsālīti gurķīši un dārza velšu konservi

„Kad man pasniedza Rundāles kronētākā produkta
goda rakstu, biju pamatīgi
pārsteigta. Domāju, ka par
labu augstajam novērtējumam nāca manis piedāvātā

mazsālīto gurķīšu degustācija,” smej vietējā mājražotāja
Irēna Purvišķe.
27.jūlijā Rundāles mājtirgus atklāšanas pasākumā Irēnas mājās gatavoties konservi

un audzētie dārza labumi pēc
balsu vairākuma tika nominēti kā Rundāles gardākie produkti.
„Receptes smeļos no grāmatām vai draugi atnes, jo
zina, ka man allaž patīk nomēģināt ko jaunu,” atklāj
saimniece.
Ka dzīve turpmāk cieši
tiks saistīta ar tirdzniecību
un dārzeņu audzēšānu, nācās
saskarties 90.gadu sākumā.
„Juku laikos, nācās pārkvalificēties un meklēt kādu citu
nodarbi,” stāsta Irēna, „Pierasts bija ar cilvēkiem strādāt, tāpēc aizgāju uz tirgu.”
Kopš 1999.gadā Irēnas tantes izaudzētos lauku labumus

var baudīt „Bauzes” tirgus
apmeklētāji. Kāposti, galda
bietes, sīpoli, pupiņas, gurķi,
tomāti, puķkāposti, konservi
no pagraba – to visu var iegādāties pie Irēnas tantes.
„Laukos var nopelnīt, vajag tikai darboties,” uzsver
kronētākā produkta titula ieguvēja Irēna.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Būs viss, kas vien iedomājams uz kārtīga
Jāņu mielasta galda un patīkami pārsteigumi!
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13.decembrī
Ziemassvētku
gadatirgus
Plkst. 16.00 – Normunda Cercina un
Marijas Vīksniņas darbu izstādes „Tik
balti ziedi” atklāšana Rundāles novada
domes Jaunajā zālē;
Plkst. 17.00 – Eglītes iedegšanas koncerts „Betlēmes zvaigznes gaisma” Rundāles mājtirgus laukumā.
Gadatirdziņš ar piparkūku apgleznošanas un citām svētku darbnīcām, piparkūkām, rotaļām, dančiem, karstvīnu un
mandarīniem, svētku smaržu un kopābūšanas prieku ceļā uz Ziemassvētkiem!
Aicināti visi, kam ir, ko tirgot svētku
priekam un dāvanām- riekstus un medu,
dažādus našķus un adventes vainagus,
mīļas dāvaniņas un gardas pašu audzētas
īstenas mantas.
Lai svētki atnāktu, tiem jāpalīdz un jāparāda ceļš!
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Rundāles mājtirgus piedāvā

Vitolds Ārmanis – koka izstrādājumi.
 26188943

Laura Ikerte – keramikas
izstrādājumi.  29685191

Edgars Paičs, z/s Alūksti –
dažādu ziedu medus.
 29485666

Anna Truntika, z/s „Jaunlejnieki” –
sīpoli, kartupeļi, ābolu sulas, sezonālie
dārzeņi.  26104161

Līga Žukauska – rokdarbi, šūšanas
pakalpojumi, gleznas un keramikas
izstrādājumi.  26132366

Kūpināta gaļa, desas
 29467366

Pieteikties tirgošanai iespējams,
zvanot projekta vadītājai Intai
Klīvei, mob. tālr. 26620205
vai rakstot uz e-pastu
inta.klive@rundale.lv

Uzņēmēju nedēļas
noslēguma
pasākums
13.decembrī plkst. 10.00 Svitenes
saieta namā plānots uzņēmēju nedēļas
noslēguma pasākums. Pasākumā būs
iespēja iepazīties ar „tematiskajiem ciemiem”, kas izveidoti Līvānu novadā.
Uzzināsiet kādas priekšrocības ir kooperatīvu kustībai un kā veicas Beverīnas
novadam šajā jomā. Varēsiet noskaidrot,
kādu atbalstu uzņēmējdarbībai sniedz
banka.
Tiks sniegta informācija par mūsu novada uzņēmējdarbības un kompetenču
attīstības centra darbības virzieniem un
iespējām laukos attīstīt sekmīgu uzņēmējdarbību. Tradicionāli pasākumā iepazīsimies ar mūsu uzņēmēju vizītkartēm
un godināsim labākos Rundāles novada
uzņēmējus.
Ar veiksmes stāstiem uzņēmējdarbībā
dalīsies Pakrojas, Biržu, Pasvales pašvaldību (Lietuva) un Bauskas pašvaldības
speciālisti.
Kā kļūt par Rundāles kronētāko produktu un kādas priekšrocības sniedz dotā
kvalitātes zīme, atklās Rundāles novada
domes speciālisti.
Vietējiem un citiem ražotājiem būs iespēja piedāvāt savus ražojumus un pakalpojumus Rundāles mājtirgu.

Atbalstīt savējos ir tik garšīgi!

Aicinām 13.decembrī plkst. 17.00 apmeklēt
Ziemassvētku tirdziņu, kur būs iespējams iegādāties
vietējo amatnieku, mājražotāju, zemnieku un citu sava
amata un prasmju meistaru labumus!

Būs viss, kas vien iedomājams uz kārtīga
Jāņu mielasta galda un patīkami pārsteigumi!
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Rundāles zaļais
tirdziņš
KURTUVENAI
- 28 . jūlijs no plkst. 10.00

PĻAVIŅAS - 29. jūnijs no plkst. 9.00

Tirdzniecības vietu
Tirgošanās un Pļaviņu
Umurkumurs
Pētertirgū
Vasaras labumu tirgus
Kārtības
noteikumi
izvietojums
Pēteru sumināšana
iepirkšanās
∙ Novada
karietes
prezentācija
∙ Tirdziņa
• Par kārtību un citiem jautājumiem
tirgošanās
vietās
atPēterdienas
Zaļās
zupas
smeķēšana
∙ katru dienu
bildīgs domes izpilddirektors; ∙ Mājražotāju un amatnieku tirdziņš

∙ Umurkumurs
zupas un vietējo produktu nogaršošana
11
∙ Tradicionālās
Tirgotāji tirdzniecības nodevas samaksu
veic Rundāles
darinājumu •
andele
∙ Amatnieku
Iepazīšanās ar lauku dzīvniekiem
Informācija
∙
10
novada
domes
kasē
darba
dienās
vai
caur
internetbanku;
Mājražotāju
gardumu,
kūpinātu
zivju,
∙
ar zirgiem
∙ Jāšana
Apmaksas dokuments par tirgošanās
vietu ir apliecinā9
našķu un vīnu proves •
Folkmūzika
∙ tirgošanās noteikuPie Rundāles
novada
Jautras izdarības lieliem un maziem
jums, ka tirgotājs ir iepazinies ∙arVietēja
∙
8
teātra
uzvedums
domes
izpilddirektora
dienu kuplinās kapelamiem
„Klintaine”
un kārtību;
∙ Tirgus
Plašāku informāciju var atrast www.kurtuva.lt
7
t.+37163962268,

Plašāku informāciju var atrast
• www.plavinas.lv
Tirgotāji izvēlas tirdzniecības vietu atbilstoši norādēs
6
+371 28609107
zīmēm;
VIESĪTE - 3. augusts no plkst. 9.00
5
www.dome@rundale.lv
ir pienākums uzturēt kārtībā tirgošanās teŽAGARE - 19. jūlijs •no Tirgotājiem
plkst. 16.00
4
Viesītes
„ Zaļais
tirgus”
ritoriju, atstāt to sakoptu, atkritumus
izmest
tiem pareŽagares Ķiršu festivāls
3
un Viesītes amatierkolektīvu apsveikums;
∙ Atklāšananoteikumus;
dzētajos konteineros, ievērot ugunsdrošības
Latvijas
un
Lietuvas
mājražotāju
gatavās
∙ Žagares tirdziņa atklāšana
∙
2 produkcijas
• Tirdzniecības dalībnieks savu transporta līdzekli novieto
prezentēšana un degustācija;
acu priekšā
∙ Kulināro gardumu pagatavošana
automašīnu
stāvlaukuma iezīmētajās
vietās;
1
ķiršu klimpas kā arī svaigi un
gatavošana pēc vecmāmiņu receptēm;
∙ Unikāli Žagares ķiršu ēdieni,
∙ Siera ēdienuievērošanu
• Pašvaldības policija kontrolē noteikumu
gardi ķirši
(siera zupas degustācija);
∙ Sieri netradicionālajā virtuvē1.-3.augļi,
ogas, dārzeņi
tirdzniecības vietās
Amatnieku darinājumu tirdziņš;
∙ Tradicionāli saldumi un delikateses
∙
4.-5.medus,
maize, miltu izstrāĪpaši
aicināti
vietējie
mājražotāji,
amatnieki,
lauksaimnie∙ Lauku labumu baudīšana
∙ Vizināšanās un izjāde ar zirgiem;
dājumi
cībasdzīvošana
produkcijas audzētāji tirgoties ∙arAktīva
savuun
produkciju
un
radoša darbošanās
visa
pasākuma laikā ar tirdziņa
∙ Dažādas izdarības un lustīga
6.-7.piena
produkti,
gaļas izpirktgribētāji
aktīvi iepirkties un atbalstīt
savējos! – čaklo kazu, gudro
Plašāku informāciju var atrast
zagaresrp.am.lt
personāžiem
āzi un ņiprajiem
kazlēniem.
strādājumi
Plašāku
atrast www.viesite.lv
Katru gadu Rundāles zaļajā tirdziņā
tiksinformāciju
organizēti var
dažādi
8.-9.amatnieku izstrādājumi
pasākumi
un Gadatirgi
RUNDĀLE - 27. jūlijs
no plkst.
11.00
10.-11.
stādi10.00
KURšENAI - 21. septembris
noziedi,
plkst.

Annas dienas gadatirgus

„Zaļā tirdziņa” atklāšana
∙ Pilsrundāles
Lauku
labumus
var nobaudīt sešos
mājražotāju un amatnieku produkcija
∙ Vietējo
atrakcijas,
zīlēšana, sacensības
∙ Izstādes,
Latvijas
unkonkursi,
Lietuvas
tirgos
∙ Amatierkolektīvu un pašdarbības kolektīvu uzstāšanās
darbnīcas
∙ Radošās
– augļu, dārzeņu un zāļu skulptūras veidošana
– ievārījuma vārīšana
– pankūku cepšana
– dekoru veidošana

Rudens labumu gadatirgus

Mājražotāju un amatnieku tirdziņš
∙Vidusbaltijas
vietējais produkts
∙ Ziedu paklāja šovs
∙ Loterijas un atrakcijas
∙ Mājlopu izstāde
Lauku ansambļu dejas un dziesmu uzstāšanās
∙Pļaviņās
∙ Zaļumballemājas vīns

Dzidris
ir mājasvar
vīns,
kas
Plašāku
informāciju
atrast
www.siauliai-r.sav.lt,
www.kursenai.lt
darīts
Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta zemnieku
saimniecībā “Ozoliņi”. Mājas
vīna ražotnes ieeju rotā gadaskaitlis 1910. Tik sena ir
Rīga
ēka, ko cēlis brāļu vīndaru
Vairāk informāciju par jaunizveidotajiem tirgiem meklējiet informatīvajā bukletā un tā elektroniskajā formātā vietnē www.
zemgale.lv.kafija
Materiāls sagatavots
Viesītē
Alīda ar
un„Vietējo
Viktora
vecvectēvs
Latvijas-Lietuvas pārrobežuPļaviņas
sadarbības programmas 2007. – 2013.Oskara
gadam projekta
produktu
attīstība Vidusbaltijā” atbalstu.
Pilsrundāle
Jānis Ozols-Ozoliņš.
Visi ir dzirdējuši par cigoriViesīte
ņu kafiju, bet kāda tā ir paŽagare
Mājas vīna ražotne atzīta tiesībā, zina tikai retais. Šis
(t.i., sertificēta un licencēta) dzēriens nav kaut kāds vājš
Šiauliai
Kurtuvenai
2005. gadā. Te ražo ābolu, ra- pupiņu kafijas atdarinājums,
barberu, upeņu vīnu un sidru tas ir īsts, vietējais ražojums,
“Dzidris” no pašu saimniecī- no Latvijas lauku veltēm. Pabā un tuvāko kaimiņu saim- tiesībā tas ir daudz komplicēniecībās audzētiem augļiem, tāks par parastu kafiju un tā
dārzeņiem un ogām. Vīna ra- sastāvā ir... bet mēs jums arī
žošanas cikls ilgst ~2 gadus.
neatklāsim visu recepti. Tā ir
Vilnius
jānodod mantojumā no paauKontaktinformācija:
dzes paaudzē un jāglabā.
65100305; 29186953;
Kontaktinformācija:
www.dzidris.lv
26582074; www.kafejaalida.lv

Plašāku informāciju var atrast www.rundale.lv

Latvija

Lietuva

Bukletā minētie tirgi ir izveidoti Latvijas-Lietuvas
„Rundālessadarbības
ziņnesis” ir Rundāles
zaļā tirdziņa projekta
izdevums. Izdevējs:
Rundāles novada dome. Iespiests Rēzeknē SIA „Latgales Druka”. Tirāža 1000 eks. Izdevums
pārrobežu
programmas
„Vietējo
pieejams internetā www.rundale.lv sadaļā Mājtirgus. Izdevuma veidotāja – Kristīne Kociņa: e-pasts kristine.kocina@rundale.lv, tālr.639 62 236. Izdevums sagataproduktu
attīstība
Vidusbaltijā”
ietvaros.
vots un iespiests
ar Latvijas
– Lietuvas pārrobežu
sadarbībasPlašāku
programmas 2007.-2013. projekta „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā” (projekta Nr. LLIV - 340)
atbalstu.
Šis
dokuments
ir
sagatavots
ar
Eiropas
Savienības
finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Rundāles novada dome un tas nevar tikt uzskatīts
informāciju par projektu var atrast elektroniskajā
par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
vietnē www.zemgale.lv.

