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Septembra sākumā Ķīpsalas izstāžu zālē notika viena no plašākajām pārtikas izstādēm Baltijas 
valstīs Riga Food – starptautiska izstāde, kur reklamēt savu produkciju, iegūt jaunus kontaktus, 
atrast noieta tirgus, uzzināt klientu viedokli, dalīties pieredzē un smelties jaunas zināšanas un 
ierosmi sava biznesa pilnveidošanai vai attīstībai.
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Kas notika Riga Food?
Izstādē darbojās 11 tematiskās apakšnozares. Apmeklētājiem 

bija iespēja uzzināt un arī degustēt visdažādākā veida pārtikas, 
kulinārijas un dzērienu produkciju, tajā skaitā delikateses, biolo-
ģiskos, veģetāros un citus pārtikas produktus. Ne mazāk svarīgi 
pārtikas ražotājiem ir arī jautājumi, kas saistīti ar pārtikas pārstrā-
des un ražošanas iekārtām, izejvielām, iepakojumu, loģistikas un 
noliktavu risinājumiem, produkcijas tirgiem un realizācijas vietām. 
Izstādē sava vieta bija atvēlēta arī zinātnei un citām nozarēm, kas 
tieši vai netieši ir saistītas ar dažāda veida pārtikas produkcijas 
ražošanu un realizāciju. 

Izstādes laikā visas četras dienas norisinājās arī dažādas 
aktivitātes, konkursi un semināri. BM TRADA Latvija rīkoja 
semināru Sertifikācijas prasības eksporta tirgos pārtikas 
nozarē: pārtikas drošības un piegādes ķēžu standartu ievieša-
nas galvenās prasības, savukārt Lauksaimnieku organizāciju 
sadarbības padome un Lauku ceļotājs projekta Baltic Sea 
Food ietvaros visus interesentus aicināja uz sarunu Bizness 
biznesam – no pārtikas audzētāja un ražotāja līdz patērētājam 
ēdināšanas uzņēmumos. Izstādes laikā īpašā godā tika celta 
maize, dažādas idejas varēja rast iepakojuma konkursā, pavāru 
sacensībās vai bārmeņu šovā.  

Informācija liecina, ka Riga Food apmeklēja vairāk nekā 39 
tūkst. apmeklētāju. Tajā piedalījās 721 uzņēmums no 37 valstīm, 
44 % dalībnieku bija Latvijas ražotāji. Liela daļa no to produkcijas 
bija apskatāma ekspozīcijā Novada garša. 

Zemgales Rīta putni
No mazām lietām liels bizness – tā īsumā var raksturot Rīta 

Putnu stāstu. Paipalu fermā Kokneses pusē jau trešo gadu 
saimnieko Bruno Cīrulis un Baiba Sudmale. Idejas aizsākums 
meklējams 2014. gadā, kad bija vēlme izveidot savu biznesu. 
Iespēju izvērtējums, informācijas analīze, jauniegūtas zināšanas, 
un 2015. gadā pirmās paipalu olas jau ceļo pie pircējiem. 2017. 
gadā saņemtā Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas uzņē-
muma atzīšana liecina par Rīta putnu straujo izaugsmi ražošanā.

Šodien produkcijas klāstā ir ne tikai paipalu olas, bet arī to 
izstrādājumi – vārītas, marinētas paipalu olas un bezē cepumi, 
kā arī paipalu gaļa. Paipalu olas divreiz nedēļā tiek piegādātas 
pastāvīgiem klientiem, un tās var iegādāties nu jau vairāk nekā 
10 tirdzniecības vietās, tajā skaitā lielveikalos Stockmann, Sky un 
arī internetā. Aktīva tirdzniecība notiek dažādos pasākumos un 
tirdziņos. „Kalnciema ielas tirgus ir viena no vietām, kas nodrošina 
tiešo komunikāciju ar pircēju, ļauj eksperimentēt un pārbaudīt 
jaunos produktus,” stāsta Bruno. „Lai ienāktu tirgū, ir jāliek lietā 
efektīvi un inovatīvi ražošanas risinājumi.” Saimnieki sveci zem 
pūra netur un ar savām zināšanām labprāt dalās – gan par pai-
palu audzēšanu un olu lietošanu, gan par dažāda veida atbalsta 
iegūšanas iespējām un nākotnes attīstības plāniem. 

Lai noturētos tirgū un attīstītos, liela nozīme ir reklāmai un 
komunikācijai. Te noder Bruno un Baibas iepriekšējā darba pie-
redze mārketingā un viesmīlības uzņēmējdarbībā. Uz jautājumu, 
vai uzņēmums darbojas arī tūrisma jomā un organizē ekskursijas 

Riga Food – ierosmei  
                                   un idejām
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fermā, atbilde ir noliedzoša. Tomēr saimnieki reizi sezonā aicina 
viesus uz Rīta Putnu Svētdienas Garajām Brokastīm, kur var 
izbaudīt gan uzņēmumā ražotos produktus, gan skaisto vidi pie 
fermas.

Augļu vīni no Latgales
Viena otra no Latgales novada garšām ir cieši saistīta ar Rīgu. 

Proti, Martas Igaunes Dzimtas vīni top vīndarītavā Rīgā. Tur 
iespējams ne tikai iegādāties vīnus, bet arī uzzināt, kā tie top, un 
dzirdēt stāstus. Un stāstu ir daudz! Gan par izejvielu ieguvi, vīna 
ražošanu, latviešu lepnumu un praktiskumu, gan to, kas īpašs ir 
redzams Dzimtas vīnu etiķetē. 

Vairumam vārds dzimta asociējas ar senām saknēm. Tā arī ir –  
pamatā visi augļi un ogas tiek iegūti dzimtas īpašumā Nagļu 
pagastā. Tas ir salīdzinoši nesen atgūts, un daudz tiek strādāts 
pie dārza un arī mājas vietas atjaunošanas. Lai nodrošinātu 
nepieciešamās izejvielas, tiek stādīti jauni augļu koki un ogulāji, 
arī vīnogas, bet attīrītajā pļavā saglabāti irbenāji un pīlādži, savva-
ļas ābelēm uzpotētas sulīgākas šķirnes. Īpašums ir neliels – vien 
pāris hektāru, tāpēc katrs stūrītis tiek rūpīgi iekopts un apstādīts. 
Savu īpašo garšu augļiem nodrošina arī augšanas apstākļi – 
Lubāna klānu augsnes un meža ieloks.

Etiķetes liecina, ka izejvielu sortiments ir ļoti dažāds – bum-
bieri, āboli, plūmes, rabarberi, dārza un meža ogas, pienenes, kā 
arī miksētas garšas un speciālais Ziemassvētku karstvīns. Savai 
gaumei vīnu atradīs gan sausā, gan pussaldā un deserta vīna 
cienītāji. 

Dārzkopība Martai ir pirmā sirdslieta, bet otrā – ķīmija. 

No papalu olām top daudzveidīgi produkti.

 Dzimtas vīnu piedāvājumā parasti ir ap 20 garšu.
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Vīndare stāsta, ka vīna darināšana arī ir saistīta ar dzimtas tra-
dīcijām. Pirmais stobriņš ar vīna raugu un uzdevumu Ieliec 
laukos vīnu! jau vidusskolas laikā saņemts no radiem – zinā-
mās mikrobioloģes un ķīmiķa Almas un Gunāra Rumbām. 
Akadēmiskās zināšanas par vielu pārvērtībām šodien tiek izman-
totas vīna darītavas tehnoloģisko procesu uzraudzībā, lai izvairītos 
no fūzeļiem un citiem defektiem. Tiek izmēģinātas arī dažādas sulu  
kombinācijas, lai iegūtu izcilu krāsas, smaržas un garšas buķeti. Vīna 
darināšana ir rūpīgs roku darbs. Lai arī katrs vīns tiek saražots iero-
bežotā apjomā, gadā kopumā iegūst ap trīs tonnām Dzimtas vīna.

Marta Igaune savus vīnus tirgo galvenokārt pati dažādos tir-
dziņos, festivālos, gadatirgos, izstādēs un citos pasākumos, tie 
nopērkami arī zaļajos veikalos Rēzeknē un Ludzā. „Pircēju vēr-
tējums mums ļauj noskaidrot klientu vēlmes un sniedz arī jaunas 
idejas. Dzimtas vīni ir tirgoti arī restorānos, tomēr jāņem vērā, ka 
tie vēlas ēdienkartē iekļaut viena veida produkciju ilgstošam lai-
kam, ko mazie ražotāji nespēj nodrošināt. Labā ziņa ir tā, ka šogad 
vīna darītavā jau rūgst gana daudz iecienītākā – upeņu vīna, pēc 
kura ir viens no lielākajiem pieprasījumiem.” 

Vidzemes garša un smarža
Litenes pagasta Pededzēs saimnieko divas paaudzes – Oksana 

un Jānis Plūmes un Oksanas vecāki Ligita un Vladimirs Hatilovi. 
Jauno pārziņā vairāk ir rekreācijas un tūrisma aktivitātes, tomēr 
visi ir aktīvi iesaistīti SIA Dārza pasaule produkcijas ražošanā. Tie 
ir dažādi garšaugu maisījumi, zāļu un fermentētās tējas, kā arī 
sukādes un medus. Šie abi biznesi ir savstarpēji saistīti, jo dalība 
pašvaldības aģentūras Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrs rīkotajos un citos pasākumos nodrošina gan 

apmeklētāju pieplūdumu, gan mājražošanas produkcijas noietu. 
Turklāt Pededzes mājaslapa liecina, ka dažādu tūrisma un izglīto-
jošo pasākumu nodrošināšanā ir izveidojusies ļoti laba sadarbība 
arī ar citām apkārtnes un reģiona saimniecībām.  

Praksē jau bizness nav tik ļoti nodalīts, stāsta Ligita. Vīriešu 
pārziņā vienmēr būs tehnoloģiskās lietas un smagie darbi, kamēr 
Oksanas un Ligitas – dažādu garšaugu audzēšana. Ražošanas 
sezona sākas jau ziemā – pirmā sēšana ir februārī vai martā. Turklāt 
tā, tāpat kā vairums darbu, notiek, pamatojoties uz senču gudrībām 
un citām norādēm. Sēšanai seko piķēšana, stādīšana.... Viss rūpīgi 
jāplāno, lai augšanas sezona tiktu izmantota pēc iespējas efektīvāk. 
Lai arī saimniecībā ir palielināta siltumnīcu platību, tās aizvien ir par 
maz. Tāpat kā vietas stādiņu audzēšanai, stāsta Ligita. 

Saimniecības prioritāte ir tieši garšaugu, kas vēlāk pārtop dažā-
dos maisījumos, audzēšana. Eksotiskāki garšaugi kā baziliks, 
timiāns, muskatsalvija u.c. ierindojas blakus latviski ierastajām dil-
lēm un pētersīļiem. Visai pieprasīts ir arī pieneņu sakņu pulveris, 
kuram ir ļoti daudzas ārstnieciskas īpašības. Ir atrasta arī Latvijas 
apstākļiem piemērota tomātu šķirne, kuru iespējams žāvēt. To 
gan pagaidām vēl dara, kurinot malkas plīti. 

Pededznieces savus produktus piedāvā gan vietējā tirgū, gan 
zaļajos tirdziņos un dažādos pasākumos. Tā ir iespēja pircējiem 
uzzināt gan par produkcijas tapšanas procesu, gan dažādu augu 
un maisījumu ietekmi uz veselību. Katru gadu saimniecībā top ne 
tikai jauni garšu maisījumi; roka ir izmēģināta arī kosmētikas ražo-
šanā – krēms uz bišu vaska bāzes. 

Baudi Kurzemē!
SIA Alias products piedāvā produkciju ar šodien jau atpazīstamu 

zīmolu – Baudi:.  „Trīs gadu laikā ražošana ir strauji attīstījusies,” 
stāsta Agnese Buka. „Sākotnēji tika kaltēti dārzeņi un gatavotas 
garšvielas bez sāls un konservantiem, šodien patērētājam tiek 
piedāvātas vairāku veidu sausās zupas un citi no vietējās izcel-
smes un dabīgiem produktiem ražoti ātri pagatavojami ēdieni. 
Svarīgi ir saglabāt pazīstamo mājas ēdiena garšu un smaržu – 
dabīgo dārzeņu un garšaugu aromātu. Tas tiek panākts, ražojot 
maltītes no augstas kvalitātes izejvielām. Daudz tiek domāts par 
patērētāja laika taupīšanu – produktiem jābūt ērti un viegli paga-
tavojamiem. Uzsvars tiek likts uz dažādu iecienītu zupu veidiem, 
latvieši ir zupu ēdāji. Šobrīd tirdzniecībā ir pieejamas piecas zupas, 
kartupeļu biezenis ar baravikām un makaroni ar sieru.”

Baudi: produkti teicamo īpašību dēļ īsā laika posmā ir izveidojuši 
savu pastāvīgo klientu loku. Uzņēmumam ir izveidojusies veik-
smīga sadarbība ar ģimenes restorāna Hercogs šefpavāru Nauri 
Nummuru, kurš produktu izstrādes laikā sniedza gan savus pado-
mus, gan arī video receptēs demonstrēja, kā praktiski pagatavot 

Baudi: zupas.
Baudi: zīmols pakāpeniski virzās pie klienta. Produktus var 

atrast dažādos veikalos – Rimi lielveikalos Rīgā, Stockmann un 
Elkor Plaza pārtikas veikalos, mazākos veikalos dažādās Latvijas 
pilsētās, tajā skaitā Kuldīgas labumi, kā arī pasūtīt interneta vei-
kalos. Lai iepazītu citu valstu patērētāju vajadzības, uzņēmums 
piedalās starptautiskās izstādēs. 

Liela vērība ir veltīta produkcijas iepakojumam. Ātrās maltītes 
tiek fasētas kartona traukos. Uz etiķetes skaidri norādītas galve-
nās produkta īpašības: dabīgs produkts, bez E vielām un ĢMO, 
iesakām veģetāriešiem. Informācija ir labi saprotama, un iepako-
jums ērti lietojams! 

Garšu daudzveidība no Pededzēm.

 Baudi! Ne tikai Kuldīgā, bet arī mājās un darbā.
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