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Rundāles novada domes informatīvais izdevums

Mājražošana laukos —
iespēja un izaicinājums

Attēlā: Ziemassvētku gadatirdziņš pulcēja vienuviet novada mājražotājus un amatu meistarus /Foto:K.Kociņa/

Šobrīd lauku iedzīvotājiem,
kuri kaut ko izaudzē dārzā vai
kūtī un ir apguvuši dažādas
amata prasmes un nodarbojas ar amatniecību, vajadzētu
sākt apsvērt iespēju savam
izaudzētajam
produktam
atļaut nonākt arī citu iedzīvotāju mājās un mēģināt piešķirt tam lielāku pievienoto
vērtību. Nevis pārdot pienu,
bet sasiet sieru, nevis pārdot
kāpostus, bet tos skābēt vai
gatavot salātus, cept maizīti,
kūkas, cepumus, vārīt ievārījumus no izejvielām, kuras
pārsvarā būs pašu saimniecībā vai kaimiņa saimniecībā
izaudzētas, izgatavot dažādas mājās vajadzīgas lietas
no koka, izgatavot rotas, adīt
cimdus, zeķes, šalles, izšūt dažādus greznuma priekšmetus.
Pirms izšķirties par labu
mājražošanai, jāapsver reālās
ražošanas iespējas savā saimniecībā, sētā, mājā, kā arī jāpārliecinās vai apkārtējos interesē Jūsu ražotā produkcija.

Rundāles mājtirgus piedāvājums

Rundāles novadā mājamatniecības attīstībai ir realizēts
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības projekts „Vietējo produktu attīstība Vidus
Baltijā”, kura ietvaros tika
veiktas interesentu apmācības, kuras uzsāka ar ievadsemināru „Vietējo mājražotāju
produktu attīstība – iespējas
un izaicinājumi” un tad izgāja apmācības kursu „Vietējie produkti no augļiem
un ogām”, kā arī apmeklēja
mācību semināru „Produktu grozs un vietējo produktu
mārketings”, iegūstot priekšstatu par mājražošanas iespējām un attīstību.
Projekta ietvaros tika izbūvētas 11 tirdzniecības vietas Pilsrundālē, kur tiek dota
iespēja mājražotājiem tirgot
savu produkciju ikdienā. Ir
rekonstruēts
stāvlaukums
blakus tirdzniecības vietām,

Pasākumi, kuros aicināti piedalīties mūsu
amatnieki un mājražotāji 2014.gadā

19.aprīlis – Lieldienu pasākums un tirdziņš Pilsrundāles mājtirgū
3.maijs - Lielais Bazārs Bērsteles parkā
7. jūnijs - Rundāles novada svētki Rundāles pils dārzā
21.jūnija - Ielīgošanas pasākums pie Baltās mājas
26. jūlijs - Annas dienas tirgus Pilsrundāles mājtirgū
13.septembris - Ābolu (vai burkānu) tirgus Pilsrundāles mājtirgū
27.septembris - Kāpostu svētki Svitenē, Saules dārzā
12.decembris - Egles iedegšana un Ziemassvētku gadatirgus Pilsrundāles mājtirgū
kurš tiek izmantots plašāku
pasākumu organizēšanai un
tirdzniecības aktivizēšanai.
Ir
noorganizēti
vairāki pasākumi - Annas diena,
Pasaules putras diena, Ziemassvētku tirgus un eglītes
iedegšana, kuros aktīvi piedalījās vietējie un kaimiņu
novadu mājražotāji, tirgojot
medu, augļus, ogas, dārzeņus, žāvējumus, pašu ceptu
maizi, piparkūkas, konfektes,
saldējumu, dažādus salātus,

mājamatniecības priekšmetus
no koka un keramikas, adījumus, tamborējumus.
Mājtirgus sniedz iespēju
ražotājam satikt savus pircējus, pastāstīt par savu produktu unikalitāti. Neslēpsim
sveci zem pūra, un izmantosim daudzās šā brīža sniegtās
iespējas!
Inta Klīve,
projekta „Vietējo produktu
attīstība Vidus Baltijā”
vadītāja

uz pirmssvētku Mājtirgu!
Būs viss, kas vien iedomājams uz kārtīga
Jāņu mielasta galda un patīkami pārsteigumi!
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Ražojam Rundālē

Visa pamatā vienmēr ir
laba ideja – vienkārša, skaidra, bet labi uztverama. Kā
atrast šo ideju? Paskaties uz
sevi no malas – ko Tu proti
vislabāk? Šuj, gatavo, glezno,
veido, radi – tas viss var noderēt Tava biznesa plāna pamatā.

Ko varam darīt?

 Veidojam ieinteresēto cilvēku grupu, kuri saskata šajā
jomā attīstības potenciālu;

Rundāles pils muzeja apmeklētājiem.
Šeit liela nozīme būs prasmei savu produktu pasniegt
radoši, atbilstoši pircēju pieprasījumam. Varbūt viens
mazs ruksītis, cepts uz iesma,
kopā ar lauku saimniecības
apskati atraktīva gida un
amata prasmju zinātāja pavadībā, būtu gana interesants
piedāvājums mūsu novada
viesiem?
 Izmantojam pārtikas un
pakalpojumu zīmes „Kronēts

Mājražošana ir pārtikas produktu gatavošana nelielos
apjomos, kas tiek veikta mājas apstākļos. Tie ir produkti
ar augstu pievienoto vērtību, jo gatavoti ar individuālu
pieeju, līdz ar to tajos atspoguļojas gan paša ražotāja, gan
vietējās apkārtnes raksturs. Tieši tāpēc šos produktus sauc
par vietējās identitātes produktiem.
 Mācāmies, mācāmies un
vēlreiz mācāmies – ko dara
kaimiņi (paskatāmies tikai
mazliet - iedvesmai), ko saka
likumdošana, ko piedāvā tirgus – kādas iekārtas, jauninājumi. Un, protams, nekautrējamies par sevi pastāstīt arī
citiem – izmantojam gan labi
pazīstamos sociālos tīklus,
vietējās ziņas, izstādes un
gadatirgus. Liels palīgs zināšanu apguvē būs jaunizveidotais Uzņēmējdarbības un
kompetenču attīstības centrs,
kur Tevi uzklausīs, atbalstīts
ar padomu un visādi citādi
palīdzēs Tavu sen loloto ideju realizēt dzīvē. Zvani, raksti –centra vadītājai Ludmilai
Knokai - mob.tālr.: 29293446;
E-pasts: ludmila.knoka@rundale.lv.
 Pārtikas amatniecība
jākombinē ar tūrisma, īpaši
ar lauku tūrisma nozari, kur
pārtikas amatnieku gatavotā
produkcija tiek cildināta kā
vietējās nozīmes produkts, ko
var piedāvāt visiem novada
apmeklētājiem, tajā skaitā arī

Rundālē” iespējas. Ko Tev tas
dos? Pirmkārt, logotips jau ir
gatavs, Tev nebūs jātērē nauda sava logo izstrādei. Otrkārt, popularizējot logotipu,
tas sāks kalpot kā produkta
vai pakalpojuma kvalitātes
garants, norādot arī uz izcelsmes vietu, kas mūsdienu
globalizācijas apstākļos ir svarīgs aspekts. Ieskaties www.
rundale.lv sadaļā Saistošie
noteikumi, tur atradīsi noteikumu projektu un nosacījumus logotipa izmantošanai;
 Izmantojam www.rundale.lv sniegtās iespējas. Jaunajā mājas lapā pieejama interaktīva karte, kur var atzīmēt
tieši Tavu unikālo piedāvājumu, kontaktinformāciju, pievienot fotogrāﬁjas. Sūti informāciju uz kristine.kocina@
rundale.lv.
 Nelaižam garām tirdzniecības dienas Rundāles mājtirgū. Otrdienās, sestdienās
un svētdienās šeit pulcējas
gan pircēji, gan pārdevēji.
Lieliska iespēja – īpašie tirgus
pasākumi – Annas dienas ga-

Pasaules vadošie ekonomisti norāda, ka šobrīd notiek
pāreja no zināšanu ekonomikas uz radošo ekonomiku
– vidi, kur galvenais attīstības resurss ir cilvēks un viņa
radošās izpausmes.
datirgus, Putras dienai veltītais tirgus vai Ziemassvētku
gadatirdziņš.
 Viens nav karotājs – lai
piedāvātu potenciālajiem pircējiem interesējošas lietas, ir
jākooperējas. Ražo gardu sieru, bet kaimiņa maize izslavēta arī citviet – piedāvā apvienoties, lai spētu pircējam
piedāvāt dažādus pārtikas
produktus vienlaicīgi, fasētus

un iesaiņotus atbilstoši izstrādātām dizaina risinājumam.
 Pārtikas amatnieku
produkcija nav masveida
produkcija, tāpēc tā ir piemērota, veidojot dažādus nišas
produktus - korporatīvās dāvanas, suvenīrus, speciﬁsko
produkciju noteiktām mērķa
grupām.
Ludmila Knoka,
lauku attīstības speciāliste

Laba biznesa ideja
„Prieka Bikses”

Attēlā: Prieka bikses atceļojušas arī uz Rundāles novadu

Siguldiete Agnese Kalniņa
šūt bikses sākusi tajā dzīves
posmā, kad rocība bijusi ierobežota, taču gribējies pucēties, bet viss veikalos nopērkamais šķitis nepamatoti
dārgs.
Bikses šūtas no otrreiz izmantojamiem
materiāliem
-lietotas gultas veļas, aizkariem un lakatiem.

Apskati prieka bikšu ceļojumus - http://www.priekabikses.blogspot.com/
Katrs, kurš nopērk prieka
bikses, iesūta Agnesei fotogrāﬁjas no saviem ceļojumiem.
Bikses Gruzijā, Norvēģijā vai
Positivus festivālā Salacgrīvā!
Informācija tapusi
sadarbībā biedrību ZINIS

uz pirmssvētku Mājtirgu!
Būs viss, kas vien iedomājams uz kārtīga
Jāņu mielasta galda un patīkami pārsteigumi!
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Piedāvā gastronomisko ceļojumu pa Zemgali
Mūspusē Baltā māja
23 Zemgales lauku saimniecību piedāvājums apkopots
jaunajā izdevumā „Iepazīsti
Zemgales garšu”.
Saimniecības piedāvā apmeklētājiem iepazīties ar
lauksaimniecības produktu
ražošanu un pārstrādi, tos
kopīgi pagatavot, nogaršot un
iegādāties. Rundāles novadā
izdevumā iekļauts „Baltās
mājas” piedāvājums. Saimnieku īpašie gardumi – pašu
cepts ābolu pīrāgs, cūkas ribiņas ar sautētiem kāpostiem,
vīngliemeži ķiploku mērcē,
pankūkas ar pašu vārītām
zaptēm. Tiek piedāvātas dažādu ēdienu degustācijas pēc

izvēles senatnīgā vidē. Ēdieni
servēti „Baltajā mājā” izgatavotos melnās keramikas traukos.

Kontaktinformācija:
29121374, 639 62 140,
baltamaja@inbox.lv,
www: www.hotelbaltamaja.lv

Nobaudi Mājtirgus labākās receptes

Kraukšķīgā maizīte

Sastāvdaļas:
3 glāzes kviešu miltu;
1 glāze silta piena;
15 g rauga;
šķipsniņa sāls;
3 ēdamkarotes cukura;
100 g augu eļļas;
2 ēdamkarotes riekstu un
rozīņu.
Pagatavošana:
Siltā pienā iejaucu raugu,
sāli, cukuru un eļļu. Iemīcu
miltus, riekstus un rozīnes,
kārtīgi samīcu mīklu. Mīklu
siltā vietā raudzēju stundu.
Uzrūgušo mīklu izrullēju plāni tik garā plāksnē, cik
garš būs maizes kukulītis
(rullēšanai, lai nepieliptu, izmantoju miltus). Mīklu pārsmērēju ar eļļu, sarullēju rullī
un lieku uz plāts, apsedzu ar
dvielīti, lai tā uzrūgst vēl uz
stundu. Uzrūgušajā mīklā
ar asu nazi veidoju slīpus ie-

griezumus tā, lai pārgrieztu
vismaz divas mīklas kārtiņas.
Maizi cepu 220 grādos 30
minūtes. Un labu apetīti!

Mājās gatavots kvass

(6 litriem)
Rudzu maizi izkaltēju cepeškrāsnī pie 120-130*C grādiem, lai maize paliek cieta un
mazliet brūna.
Tad ņemu maizi un salaužu gabaliņos. Uzleju 4 litrus
ūdens un ļauju 3-4 stundas
ievilkties traukā, kas pārklāts
ar dvieli. Ik pa laikam apmaisu, lai maize labāk izšķīst.
Pirmo reizi izkāšu caur
smalko sietu un uz palikušajiem biezumiem uzleju vēl 2
litrus vāroša ūdens. Ļauju 2
stundas ievilkties. Atkal izkāšu.
Saleju visu lielā traukā
un atdzīvinu ar 30 gramiem
rauga un 350 gramiem cukura. Ļauj nakti nostāvēties un

sanāk vienkārši gards padzēriens!

Ātrie kārtainie
cepumi

700g miltu;
500g margarīna;
200 – 220 ml ūdens;
Pustējkarote sāls;
Viena tējkarote cukura;
Viena trešā daļa tējkarotes
citronskābe.
Labi atdzesētu margarīnu
sagriežu šķēlēs, pievienoju
miltus un ar nazi iekapāju,
lai masa būtu irdena, līdzīga drumstalām. Pievienoju
ūdeni, kurā ir izšķīdinātas
garšvielas. Ātri iemaisu, bet
nedrīkst mīcīt. Lieku ledusskapī uz stundu atpūsties. No
mīklas var pagatavot gan sāļos cepumus, gan saldos, gan
pīrādziņus.

Gardais saules kečups

1kg blanšētu tomātu (dzel-

teni)
0,5 kg paprika (sarkana)
Viens neliels čilī pipars.
Divas ķiploku daiviņas.
200 grami ievārījuma (želejas) cukura
Sāls, etiķis pēc garšas.
Sauja bazilika, ja garšo.
Blanšētos tomātus smalki
sagriežu, izgriežot kātiņa vietu, un vāru kopā ar papriku,
čilī pipariem un ķiplokiem, ko
sagriež, kā labāk patīk. Vāra
10-15 min.
Pieliek ievārījumu cukuru,
sāli, etiķi. Ja garšo arī smalki
sagrieztu baziliku.
Pavāra 5-7 minūtes un pilda burkās. Kad atdziest, gatavs nešanai uz pagrabu.
Kečups garantē gan labu
omu, gan kalpo kā lielisks
imunitātes nostiprināšanas
līdzeklis!
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Būs viss, kas vien iedomājams uz kārtīga
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Mājtirgus smaidos

Tirgošanās un
iepirkšanās
katru dienu
Informācija
Pie Rundāles novada
domes izpilddirektora
t.+37163962268,
+371 28609107
www.dome@rundale.lv

Rundāles zaļais tirdziņš
Kārtības noteikumi
• Par kārtību un citiem jautājumiem tirgošanās vietās atbildīgs domes izpilddirektors;
• Tirgotāji tirdzniecības nodevas samaksu veic Rundāles
novada domes kasē darba dienās vai caur internetbanku;
• Apmaksas dokuments par tirgošanās vietu ir apliecinājums, ka tirgotājs ir iepazinies ar tirgošanās noteikumiem un kārtību;
• Tirgotāji izvēlas tirdzniecības vietu atbilstoši norādēs
zīmēm;
• Tirgotājiem ir pienākums uzturēt kārtībā tirgošanās teritoriju, atstāt to sakoptu, atkritumus izmest tiem paredzētajos konteineros, ievērot ugunsdrošības noteikumus;
• Tirdzniecības dalībnieks savu transporta līdzekli novieto
automašīnu stāvlaukuma iezīmētajās vietās;
• Pašvaldības policija kontrolē noteikumu ievērošanu
tirdzniecības vietās
Īpaši aicināti vietējie mājražotāji, amatnieki, lauksaimniecības produkcijas audzētāji tirgoties ar savu produkciju un
pirktgribētāji aktīvi iepirkties un atbalstīt savējos!
Katru gadu Rundāles zaļajā tirdziņā tiks organizēti dažādi
pasākumi un Gadatirgi

Tirdzniecības vietu
izvietojums
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1.-3.augļi, ogas, dārzeņi
4.-5.medus, maize, miltu izstrādājumi
6.-7.piena produkti, gaļas izstrādājumi
8.-9.amatnieku izstrādājumi
10.-11. ziedi, stādi

„Rundāles ziņnesis” ir Rundāles zaļā tirdziņa izdevums. Izdevējs: Rundāles novada dome. Iespiests Rēzeknē SIA „Latgales Druka”. Tirāža 1000 eks. Izdevums
pieejams internetā www.rundale.lv sadaļā Mājtirgus. Izdevuma veidotāja – Kristīne Kociņa: e-pasts kristine.kocina@rundale.lv, tālr.639 62 236. Izdevums sagatavots un iespiests ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 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
par Eiropas Savienības oﬁciālo viedokli.

