
  MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJU PROGRAMMA 
SIERAM UN CITIEM PIENA PRODUKTIEM

2. gads no trīs gadu programmas



Programmas apraksts
Mārketinga programma sieram un citiem piena produktiem



Programmas apraksts
๏ Nosaukums: Mārketinga komunikāciju programma sieram un citiem 

piena produktiem;

๏ Iesniedzējs: biedrība “Siera klubs”;

๏ Izpildītājs: SIA “Mārketinga komunikāciju aģentūra Ad Astra”;

๏ Budžets: 347 978 EUR (244 573 LVL);

๏ Izpildes laiks: 2010., 2011., 2012. gads;

๏ Izlietotie līdzekļi otrajā gadā: 108 068 EUR (75 955 LVL)



Programmas mērķi
Mārketinga programma sieram un citiem piena produktiem



Programmas mērķi

๏ Palielināt siera un citu piena produktu patēriņu, it īpaši veicināt patēriņu 
jaunatnes vidū;

๏ Iepazīstināt Latvijas patērētājus ar līdz šim mazāk pazīstamo ES valstīs ražoto 
daudzveidīgo siera un citu piena produktu klāstu;

๏ Vairot uzticību siera un citu piena produktu veidiem;

๏ Iedrošināt patērētāju izvēlēties arvien jaunas siera šķirnes un jaunus citus piena 
produktu veidus;

๏ Uzlabot siera un dažādu citu piena produktu tēlu sabiedrībā, uzsverot produktu 
vērtīgās īpašības un dabiskumu;

๏ Palielināt siera un citu piena produktu ražošanas pieaugumu, aktīvāk, turpināt 
sortimenta daudzveidošanu.



Pasākumu izpilde
Mārketinga programma sieram un citiem piena produktiem



Otrais gads
Mārketinga programma sieram un citiem piena produktiem



Otrais gads, pirmais 
ceturksnis
๏ 212 TV klipu (30 sec) ētera laiks LTV1, LTV7 un 

LNT kanālos. Frekvence 5. Aptvere 1+ 70%. 
Aptvere 3+ 52.2%.

๏ Viedokļu veidotāju seminārs jauniešiem. 80 
klausītāji no 21 profesionālās vidusskolas. 
3.marts 6h garumā. 

๏ 8 radio “Piena un siera” ziņas.

๏ 8 radio ziņas (3 min) and 24 pašreklāmas (20 
sec).



TV klipu ēters LNT, LTV1, LTV7
TV kanāla tirgus daļa mērķa grupā no 15-60 gadiem



Mērķa grupas efektivitātes indekss

TV klipu ēters LNT, LTV1, LTV7



Vidējā 1 GRP/sek cena TV kanālos

Vidējā cena 
tirgū

TV klipu ēters LNT, LTV1, LTV7



Seminārs “Piena produkti 
- spēkpilna dzīve”
๏ Pasākuma ietvaros tika rīkots seminārs, 

degustācijas un konkurss.

๏ 80 klausītāji - topošie pavārmākslas 
speciālisti no 21 Latvijas profesionālās 
vidusskolas. Piedalījās arī skolotāji, ģimenes 
ārsti, žurnālisti u.c.

๏ 6 h garumā 3 lekcijas, diskusijas - viedokļu 
apmaiņas.

๏ Degustācija - Latvijā, Vācijā un Čehijā 20 
ražotās siera šķirnes.

๏ Konkurss “Labākais Latvijas jaunais pavārs”.



Viedokļu veidotāju seminārs



Seminar



Seminar



Seminar



Seminar



Seminar



Publikācijas izdevumos
๏ Plānoto 5 publikāciju vietā sagatavoti - 6.

๏ Preses rakstu apjoms tika samazināts, 
sniedzot plānoto informāciju konkrētā veidā.

๏ 6 preses rakstu izvietošana avīzē “Latvijas 
Avīze” un žurnālā “Mājas Viesis”.

๏ Raksti sagatvoti balstoties uz konkrētu 
mērķauditoriju un tās interesēm.



Radio “Piena un siera ziņas”
Radio stacija AQH% Reach % AQH Share

Latvijas Radio 2 2,3 24,12 19,04

European Hit Radio 0,7 13,99 5,61

Radio Skonto 0,9 13,98 7,7

Latvijas Radio 1 1,3 13,95 10,97

Star FM 0,5 12,4 4,54

Radio SWH 0,7 12,18 5,91

Krievijas Hiti (Russkoe Radio) 0,7 11,38 6,02

Latvijas Radio 4 0,7 9,84 5,53

๏AQH% - procentuāli norādīta 
auditorija vidēji stundas ceturksnī. 
Procentuāls sadalījums auditorijai, 
kas no 15 minūtēm dzirdējuši 8. 

๏Aptvere% – procentuāli norādīta 
mērķauditorija no kopējās 
radioklausītāju auditorijas.

๏AQH Daļa - procentuāli norādīta 
daļa, ko mērķauditorija pavada 
klausoties konkrētu radiostaciju, 
no visa (100%) radio klausīšanās 
laika.



Radio “Piena un siera ziņas”



Radio “Piena un siera ziņas”



Otrais gads, otrais 
ceturksnis

๏ 12 produktu degustācijas mazumtirdzniecības 
veikalos. 

๏ Informatīvu bukletu ar receptēm 
sagatavošana. Apjoms: 4500 gab. 

๏ 6 preses rakstu sagatavošana.

๏ 6 preses rakstu izvietošana avīzē “Latvijas 
Avīze” un žurnālā “Mājas Viesis”.



Produktu degustācijas

๏ Plānoto 10 degustāciju vietā - 12.

๏ Piena produktu sortimenta un apmeklētāju 
ziņā lielākajā lielveikalu tīklā RIMI.

๏ Piedāvāti 40 dažādi produktu veidi.

๏ Izdalītas 3300 brošūras. 

๏ Aptuveni 12 000 apmeklētāji.

๏ Dalība RIMI “Siera dienās”.



Degustācija tirdzniecības vietā



Buklets ar 
receptēm



Publikācijas izdevumos
๏ Plānoto 5 publikāciju vietā sagatavoti - 6.

๏ Preses rakstu apjoms tika samazināts, 
sniedzot plānoto informāciju konkrētā veidā.

๏ 6 preses rakstu izvietošana avīzē “Latvijas 
Avīze” un žurnālā “Mājas Viesis”.

๏ Raksti sagatvoti balstoties uz konkrētu 
mērķauditoriju un tās interesēm.



Publikācijas izdevumos



Publikācijas 
izdevumos



Otrais gads, trešais 
ceturksnis

๏ Svētki “Piena produktu balle” Limbažos. 

๏ Izglītojošas filmas jauniešiem “Piena deja” 
izstrāde.

๏ 12 radio “Piena un siera” ziņas

๏ 12 radio ziņas (2 min) and 36 pašreklāmas  (20 
sec).

๏ 4 preses rakstu sagatavošana. 



“Piena produktu balle”
๏ Limbaži 23. jūlijs.

๏ Vērienīga degustācija 11 m gariem galdiem. 80 kg 
18 šķirnes siera, 100 l jogurta, biezpiens.

๏ 3 koncerti, viens no tiem ar folkloras kopu “JARO” 
no Čehijas.

๏ Speciāli iestudēta izrāde “Notikumi Pienijā” un 
konkursi.

๏ 3000 apmeklētāji.

๏ Plaša publicitāte: 3 TV sižeti, 10 publikācijas 
preses izdevumos un internetā.



“Dairy ball” in Limbaži



“Dairy ball” in Limbaži



“Dairy ball” in Limbaži



“Dairy ball” in Limbaži



“Dairy ball” in Limbaži



Izglītojoša filma jauniešiem 
“Piena deja”

๏ Filma sākta 2. ceturksnī, pabeigta 3.

๏ Filma ar interesantu scenāriju, kas veidots 
balstoties uz jauniešu mērķauditoriju.

๏ Filma sasniegusi 2500 jauniešus, 23 skolas.



Izglītojoša filma jauniešiem



๏ 200 TV klipi (30 sec) LTV1, LTV7 un LNT kanālos. 
Frekvence 5. Aptvere 1+ 70%. Aptvere 3+ 52.2%.

๏ TV sižeti raidījumā “Māmiņu klubs”.

๏ Preses rakstu izvietošana žurnālā “Mājas viesis” 
un laikrakstā “Latvijas Avīze”.

๏ 17 degustācijas Latvijas skolās.

๏ Pētījums par programmas 2. gadā īstenoto 
pasākumu rezultātiem.

Otrais gads, ceturtais 
ceturksnis



TV klipu ēters LNT, LTV1, LTV7
TV kanāla tirgus daļa mērķa grupā no 15-60 gadiem
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Mērķa grupas efektivitātes indekss

TV klipu ēters LNT, LTV1, LTV7
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Vidējā cena 
tirgū



TV sižets raidījumā 
“Māmiņu klubs”

๏ Uz ietaupīto līdzekļu rēķina varējām izveidot 
sižetus dalībai raidījumā “Māmiņu klubs”.

๏ 200 000 skatītāji mēnesī.

๏ Sižeta tēma: piena, siera, biezpiena un skābpiena 
dzērienu nepieciešamība māmiņu un bērnu 
uzturā.

๏ 10 sižeti (7 min). Kopējais sižetu raidlaiks 1 h 45 
min



TV sižeti raidījumā “Māmiņu klubs”



๏ Plānoto divu rakstu vietā, publicēti - 4.

๏ Izdevumos: “Mājas viesis” un “Latvijas Avīze”.

๏ Palielināta tēmu dažādība.

Preses rakstu izvietošana



CETURTDIENA, 2011. gada 20. oktobris14 REKL!MA

Eiropas Zieme!austrumos, 
tostarp Baltu apdz"votaj# teri-
torij# zi$as par piena ieguvi un 
izmanto%anu uztur# ir jau no 1. 
g. s. pirms Kristus. Starp t# laika 
arheolo&iskiem izrakumiem at-
rasti govju kauli, saglab#ju%#s no 
m#la gatavotas piena k#stuves. 
V#rdam „piens” ir !oti sena indo-
eiropie%u izcelsme. Ar" viduslai-
kos piena produkti min'ti visai 
bie(i, un sviests bijis pat starp 
kar# salaup"t#m v'rt"g#m man-
t#m. Ritu#los pienam, sieram un 
sviestam pied'v'ta labkl#j"bu un 
laimi veicino%a noz"me.

Tradicion#lie piena produkti 
biju%i r)gu%piens, biezpiens, kr'-
jums, biezpiena siers un sviests. 
P#rstr#des pamats bija piena sa-
r)g%ana, kas piem'rota Baltijas 
m'renajam klimatam. 

19. gs. beig#s un 20. gs s#ku-
m# lauku saimniec"bu intensifi-
k#cijas apst#k!os piensaimnie-
c"b# notika straujas izmai$as: 
audz'ja ra("g#kas govis, par#-
d"j#s piena p#rstr#des tehnika, 
darboj#s pienotavas, ieviesa 
piena pasteriz#ciju un t"rkult)ru 
izmanto%anu. Baltij#, ar" Latvi-
j# tradicion#lo piena p#rstr#di 
nomain"ja Eiropas modern# un 
ra("g# piensaimniec"bas sist'ma. 

Sen#s zi$as par piena ieguvi 
un izmanto%anu uztur# ir v'r-
t"gas un vajadz"gas, jo bez pa-
g#tnes b)tu gr)ti izprast piena 
un t# produktu svar"go noz"mi 
un stabilo vietu tagadn'. Gan 
uzturzin#tn'. Gan kulin#rij# jeb 
pav#rm#ksl#. Gan vesel"b#. Par 
%o t'mu diskut' !rste – gine-
kolo"e Reg#na Strautmane un 
pav!re Astr#da $eppe. Katra 

sav# profesij# nostr#d#ju%as vai-
r#k nek# 40 gadus.

A. $eppe: – Manupr#t, pa-
v#ram j#zina katras produktu 
grupas v'sture – lai produktu 
nov'rt'tu un var'tu pilnveidot 
gatavo%anas iesp'jas. Faktu, ka 
par piena produktiem ir daudz 
zi$u sal"dzin#jum# ar citiem 
produktiem, neviens nenoliegs: 
tautasdziesmas, teikas, pasa-
kas, m"klas, ar" dziesmas, dzejo!i, 
gleznas... Tas noz"m', ka piens ir 
bijis un joproj#m ir !oti svar"gs un 
nepiecie%ams ikdienas produkts.   

R. Strautmane: – Gadu gait# 
zin#tnieki ir iedzi!in#ju%ies, p't"-
ju%i un joproj#m p'ta pienu un 
t# produktus: sast#vu, ra(o%anas 
nosl'pumus, produktu "pa%"bas 
un "patn"bas, papla%ina lieto%a-
nas jomas. Bet senatn' cilv'ki 
vad"j#s no savas pieredzes, da-
bisk#m izj)t#m un iesp'j#m.  

A. $eppe: – Atskatoties uz 
seno zemnieku uzturu no m)s-
dienu viedok!a, tas bija tr)c"gs, 
ta*u pilnv'rt"gs, l"dz ar to vese-
l"gs. +dienu galvenok#rt v#r"ja. 
No r"tiem p#rsvar# 'da piena 
putras no kvie%u miltiem, putrai-
miem, gr)b#m, ar klimp#m vai 
kartupe!iem. Pusdien#s un vaka-

r# bija pie$emts 'st pamat"g#k, 
t#p'c gald# c'la biezputras, un, 
ja piena bija pietiekami, to dz'ra 
biezputrai kl#t. Iecien"ti bija sk#-
b# piena produkti: r)gu%piens, 
no kura nosm'la kr'jumu un 
k)la sviestu, bet r)gu%pienu at-
sildot, ieguva biezpienu, no biez-
piena – balto sieru, kur% p#rtapa 
dzelten# J#$u sier# ar ,imen'm.  

-pa%s 'diens bija piens, kas 
slaukts pirmaj#s dien#s p'c govs 
atne%an#s – pirmpiens jeb jaun-
piens. Kars'jot tas sarec'ja, un tika 
uzskat"ts par lielu gardumu.

R. Strautmane: – J#, m)su 
sen*i 'da vienk#r%i, fiziski daudz 
str#d#ja un dz"voja ilgu m)(u. 
Neviens vi$us nemudin#ja lie-
tot piena produktus, bet vi$i tos 
lietoja, jo diena s#k#s un beidz#s 
ar govs slauk%anu, un govs bija 
&imenes barot#ja un labkl#j"bas 
dev'ja. K# #rste grib'tu piebilst – 
ar" vesel"bas nodro%in#t#ja. 

A. $eppe: – Bez pag#tnes 
nav tagadnes un n#kotnes, var-
b)t t#p'c, kafejn"c#s un restor#-
nos, gatavojot „smalkus” 'die-
nus, es nereti atceros, ka senatn' 
siers bija visu godu 'diens, ka, 
ejot k#z#s, !audis ciemkukulim 
nesa biezpiena b!odu apliktu ar 
biezu kr'jumu, ka pani$as bija 
v'rt"ga manta vakari$#s pie kar-
tupe!iem un si!,es, bet visiem 
piena produktiem p#ri goz'j#s 
sviests – gards un d#rgs.

R. Strautmane: – +diens 
ir sare(&"ts mantojuma un aiz-
guvumu komplekss: tas b)tiski 
main#s, mainoties vides un cilv'-
ku dz"ves apst#k!iem. Main#s ar" 
m)su attieksme un pras"bas pret 
uzturu, tom'r tas bija un b)s, un 

ir cilv'ka vesel"bas pamats.    
A. $eppe: – Cildinot senos 

'dienus, nenoz"m', ka es ne-
nov'rt'ju m)sdienu iesp'jas. 
Devi$us gadus darbodam#s 
„Siera klub#”, esmu izveidojusi 
neskait#mas jaunas siera, biez-
piena un jogurta 'dienu recep-
tes. Agr#k nev#r"ju siera zupas, 
necepu siera tortes, negatavoju 
jogurta m'rces... Tagad tas viss 
ir daudzveid"ga un vesel"ga ne-
piecie%am"ba. Ir labi izdzert pie-
na gl#zi vai ap'st siera %,'li, bet 
v'l lab#k no %iem produktiem 
gatavot 'dienus, t# kopum# pa-
lielinot ikdienas piena produktu 
pat'ri$u.

R. Strautmane: – Jo m's zi-
n#m, ka piens un piena produkti 
ir dab"gi un dro%i lieto%anai. No 
zemnieku saimniec"b#m atvest# 
piena kvalit#ti uz$'mumu labo-
ratorij#s r)p"gi p#rbauda, un tikai 
tad s#kas piena p#rstr#des ce!%, 
un tas ir daudz sare(&"t#ks un 
modern#ks nek# bija pag#tn'. 
Ar" virtuv's 'dienu gatavo%ana 
at%,iras no m)su vecvecm#mi-
$u darbo%an#s, ta*u pienam, 
biezpienam, kr'jumam, sieram, 
sviestam un sk#bpiena dz'rie-
niem bija, ir un b)s noz"m"ga 
vieta: ilgdz"vot#js piens m)s ne 

tikai vieno ar pag#tni, bet aicina 
iet n#kotn' – b)t veseliem un 
stipriem.

Uzturzin#tnieku ieteikums: 
lai pieaudzis cilv'ks katru dienu 
ap'd 100 g siera un izdzer gl#zi 
piena, kef"ra vai jogurta, t# m's 
uz$emsim vajadz"go kalcija dau-
dzumu, – ir ar" mans v'l'jums. Ir 
gandar"jums uzzinot, ka Latvij# 
katrs iedz"vot#js gad# pat'r' ap-

m'ram 12 kg siera un biezpiena. 
Ta*u, lai m's pan#ktu grie,us, 
franc)(us un it#!us, kuri katrs 
gad# ap'd vair#k nek# 30 kg 
siera, mums j#daudzveido gan 
'dienkarte, gan j#zina un j#tic, 
ka piena produkti ir !oti nepie-
cie%ami.

A. $eppe: – Pied#v#%u da(as 
senas receptes – vienk#r%us un 
vesel"gus 'dienus. Lai gar%o! 

Publik!cija "nans#ta ar Eiropas Savien$bas, LR Zemkop$-
bas ministrijas un biedr$bas "Siera klubs" atbalstu.

Ilgdz!vot"js PIENS Piena un maizes putra
Uzv!r"t! #den" mazos gabali$os iegrie% maizi, &auj sav!r"ties. Tad ielej sal-
du pienu, ieber cukuru. Gatav! putr! ieliek pici$u sviesta. 

Piena pudi%& 
(saimes 'diens launag! un vakar!, kad nebija gr#tu darbu)

Pien! iedrupina nobriedu(u maizi, gar(as uzlabo(anai pielej mazliet r#-
gu(pienu, iedrupina biezpienu, pievieno medu vai cukuru.

Piena zupa ar gar&viel!m 
(viens no vec!kajiem Baltijas kungu galda 'dieniem)

Pienu uzv!ra, mazliet ieber nobriedu(u sar"v'tu maizi, kan'li, cukuru, 
s!li, iemet citrona mizi$u. Br"di v!ra, tad izk!( caur sietu. Atkal uzkars', 
iemaisa olas dzeltenumu. 
V!r"t! pien! izm'rc' rest'tas maizes ()'les. T!s liek b&odi$!s un p!rlej ar 
tum"go piena zupu. 

Piena '#selis 
(tas bija k!zu saldais 'diens)

Pienu ar cukuru uzv!ra, pieliek vani&u, sagrauzd'tas mandeles, kartupe&u 
miltus – maisa. No$em no uguns, strauji atdzes'. *d ar aug&u m'rci.

Biezpiena godu pl!ce%i
Biezpienu sam"ca, pieliek olas, kvie(u miltus, cukuru, s!li. Masu uz galda 
izvi&! desi$!s, t!s sagrie% gabali$os, cep uz pannas. Gatavus pl!ce$us aplej 
ar sviestu.

Saldais biezpiens
Biezpienu sam"ca ar sviestu, kr'jumu, cukuru, s!li. Pannu ietauko, p!rkai-
sa ar r"vmaizi, liek biezpiena masu, p!rzie% ar kr'jumu un cep gatavu.

Publikācijas laikrakstos



54 VIESIS G A R D ! D I M

SIERA KLUBS

Sal!tu nosl"pums ir pav!-
ra zin!#anas un pieredze 
atrast sader$g!kos, savstar-
p"ji vispiem"rot!kos produk-
tus gar#as zi%! un tos salikt 
kop!. B!ra restor!na "Mel-
nais ka&is" #efpav!re In!ra 
Liepi"a atg!dina, ka sal!-
tus gatavo no svaigiem un 
v!r$tiem d!rze%iem, aug'iem, 
s"n"m, ga'as, siera, biezpie-
na, ol!m, ziv$m, kartupe'iem, 
r$siem un daudziem citiem 
produktiem, radot arvien jau-
nas kombin!cijas. 

Iecien$ti ir jauktie sal!ti, 
kuros kombin" da(us pro-
duktus l$dz daudz!m un 
sare()$t!m vari!cij!m.

Rota galdam ir koktei#-
sal!ti. Tos gatavo pikantus 
un "stgribu ierosino#us. Ar$ 
koktei'sal!tu sast!v! var b*t 

da(!di produkti. At#&ir$ba 
t!, ka produktus #ajos sal!-
tos nemaisa, bet k!rto pa 
sast!vda'!m plat!s gl!z"s, 
iev"rojot gar#as harmoniju 
un kr!su kontrastus. 

Cits veids – karstie sal!-
ti. To sast!v! ir produkti, 
kas piem"roti v!r$#anai vai 
cep#anai. Sal!tus pasniedz 
karstus, un tie var b*t ar$ 
pamat"diens.

Sal!tos svar$ga sast!vda-
'a ir m$rce, kas palielina 
to uzturv"rt$bu, padara tos 
sul$g!kus un gar#$g!kus. 
M"r+u pagatavo#anai izman-
to saldo vai sk!bo kr"jumu, 
bezpiedevu jogurtu, r*gu#-
pienu, kef$ru, e''u, 
citrona sulu, 
eti&i, majon"-
zi u. c. Sal!tu 
m"rcei j!b*t 
sader$gai ar 
izv"l"tajiem 
produktiem. 
M"rci pie sal!-
tiem var pasniegt 
ar$ atsevi#&! trauk!, 
jo $pa#i pie d!rze%u plates. 

 

300 g salmi!os sagriezta Holandes siera,  
3 burk"ni, 2 apels#ni. 
Sal!tu m"rcei: 2 $damkarotes ol#ve%%as, 1 
t$jkarote baltv#na eti&a, saspiestas 2 &iploka 
daivi!as, 

1 t$jkarote sakap"tu p$ters#%u, 
svaigi malti melnie pipari.
Dekor"#anai: citrona 
'&$l#tes, p$ters#%u lapi!as.
Burk!nus blan"# karst! 
$den%, notecina, atdzes#, 
sagrie& kubi'os. Ar% 
apels%nus nomizo, sagrie&. 
Gatavo m#rci: sajauc ol%ve((u 
ar baltv%na eti)i, )iploka daivi'!m, 
p#ters%(u za(umiem, pipariem.
Burk!nus, apels%nus un sieru k!rto trauk!, 
p!rlej ar m#rci un samaisa. *auj apm#ram 15 – 20 min$tes ievilkties. 
Holandes siera viet! var "emt "Trikant!leru", Krievijas, Edamas, 
Ugli#as, $edaras, Gaudas sieru. 

 

300 g kubi!os sagriezta T$jas siera, 1 
$damkarote ol#ve%%as, 2 kubi!os sagriezti 

s#poli, 2 sasmalcin"tas &iploka daivi!as, 
15 – 30 g cukura, 4 kubi!os sagrieztas 
v"r#tas bietes, 1 citrona sula, 2 t$jkarotes 

sakap"tu svaigu piparm$tru, svaigi malti 
melnie pipari.

Katl! uzkars# e((u, s%polus un )iplokus cep, 
l%dz s%poli k($st m%ksti, bet nemaina kr!su. Tad 

pievieno bietes, pusi citrona sulas, cukuru p#c 
gar"as, maisot kars# 5 – 10 min, p#c gar"as pievieno 

piparus, atliku"o citrona sulu. Sal!tus pasniedz aukstus vai siltus, 
p!rber ar sieru. Sal!tus dekor# ar svaig!m piparm#tru lapi'!m, 
saldsk!b!s rudzu maizes grauzdi'iem.
T%jas siera viet! var "emt sierus "Mocarella", "M!lpils", 
"Kazdangas", "Mui&as", "'ime"u" vai "Taizelis". 

3 saujas da("du sal"tu lapu, 100 g Rokforas siera, 250 g uz pus$m 
p"rgrieztu &ir'u tom"tu, 2 kubi!os sagrieztas vistas filejas, baltmaizes 
grauzdi!i, e%%a cep'anai.
Sal!tu m"rcei: 100 g sk"ba kr$juma, 100 g majon$zes, 60 g Rokforas 
siera, 1 t$jkarote baltv#na eti&a, sasmalcin"ta &iploka daivi!a, melnie 
pipari.
B(od! ielej majon#zi, sk!bo kr#jumu, pievieno sadrupin!tu sieru, 
baltv%na eti)i, )iploku, melnos piparus. Produktus saku( viendab%g! 
mas!. Sakars#t! pann! apcep vistas 
fileju (var tvaikot). Trauk! liek 
sal!tu lapas, vistas fileju, )ir"u 
tom!tus, p!rlej ar m#rci un 
p!rber ar Rokforas sieru un 
grauzdi'iem.
Rokforas siera viet! var 
"emt "Trik!tas Blue", 
"Danablu" vai jebkuru citu 
sieru ar zilo pel%jumu.

Vispiem"rot!kie siera sal!tos ir pro-
dukti, kas izce' un nenom!c siera gar#u.

Cietie sieri sader ar sal!tu lap!m, 
rukolu, avokado, jaun!m, v!r$t!m c*ku 
pup!m, sviest! cept!m gailen"m.

Puscietie sieri – ar svaigu un krauk-
#&$gu maizi, ol$v!m, saul" kalt"tiem 
tom!tiem, v$nog!m, ar$ rudzu maizi, 
v!r$t!m biet"m.

M%kstie sieri – ar produktiem, kas ir 
sul$gi un saldsk!bi: tom!tiem, mellen"m, 
arb*zu, persikiem, pl*m"m, kivi, ana-
nasu, saldsk!b!s rudzu maizes grauzdi-
%iem, gril"tu papriku, ceptiem cukini un 
bakla(!niem, karameliz"tiem s$poliem, 
baziliku.

Kazas siers sader ar gr*b!m, c*ku 
pup!m, za'iem zirn$#iem, &irbjiem.
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SIERA KLUBS

!em pa 100 g da"#dus 
sierus: "Monterigo", T!jas, 
"Trik"tas Blue, "Latvijas", 
"Taizelis", Mui#as siers ar 
baziliku, M"lpils k$pin"tais 
siers.
Sierus sagrie! un k"rto uz 
#$%vja vai papl"tes. Dekor& ar 
og"m un aug'iem.
M$rcei: 2 bumbieri, medus vai cukurs, graudu sinepes.
Bumbierus nomizo, sadala 4 da'"s, iz(em s&klotni, sagrie! mazos 
kubi(os, katli(" sakars&t" med) vai izkaus&t" cukur" v"ra apm&ram 
divas min)tes, pievieno da!us sinepju graudus. 
M&rci pie siera plates pasniedz atsevi#$" trauci(".
Siera #$ir(u izv&le platei atkar%ga no saimnieces v&lmes. Ar% m&rce 
var b)t pagatavota no da!"diem aug'iem un og"m. 

Klimp#m: 200 g biezpiena, 
1 ola, 1 t!jkarote miltu, 

cukurs – p!c gar%as, 5 – 7 
g kartupe&u miltu, 
%'ipsni(a vani&as 

cukura, s"ls. Kr"sai 
var pievienot 
melle(u sulu vai 
ave(u sulu. 
%&selim: 3 gl"zes 

piena un 1 gl"ze 
salda kr!juma vai 1 l 

piena un 1 t!jkarote sviesta, 
1 – 3 !damkarotes kartupe&u 

miltu (to daudzums atkar)gs no t", cik biezu ')seli v!las), 3 !damkarotes 
cukura, %'ipsni(a vanil)na.
Biezpienu izber! caur sieti(u, pievieno min&t"s sast"vda'as, izveido 
viendab%gu masu, no kuras ar div"m karot&m gatavo klimpas. T"s 
v"ra )den%, l%dz gatavas. Klimpas iz(em no )dens, atdzes&.
V"ra $%seli: pien" ieber cukuru, samaisa, tikko piens s"k v"r%ties, 
pievieno pien" iejauktus kartupe'u miltus un vanil%nu. 
*%seli atdzes&, ielej #$%v%, ieliek biezpiena klimpas, dekor& ar og"m 
vai aug'u gabali(iem. 

500 g v"jpiena biezpiena, 180 g 
cukura, uzbriedin"tas roz)nes, 
1 citrona sula un sar)v!tas 
mizi(as, 1 t!jkarote #elat)na, 
300 g sald" kr!juma.
K'kas pamatnei – cepumi 
ar vani&as gar%u vai r)v!ta 
baltmaize, 100 g kaus!ta 
sviesta. 
Gatavo pamatni: sadrupin"tus 
cepumus vai sar%v&tu baltmaizi sam%ca ar izkaus&to sviestu, #o masu 
iekl"j trauk", sabaksta ar dak#i(u. Virs) liek biezpiena masu, kuru 
gatavo #"di: biezpienu izma' ga'as ma#%n" vai blender&, pievieno 
cukuru, sar%v&tas citrona mizi(as, roz%nes, citrona sulu, iz#$%din"tu, 
uzbriedin"tu !elat%nu, samaisa. Tad mas" l&ni iecil" saputotu 
kr&jumu. Dekor& ar og"m un aug'iem.  
Roz%(u viet" var (emt ogas, aug'u un marmel"des gabali(us.
K)ku var veidot, k"rt"m liekot biezpiena masu, tad aug'us, atkal – 
biezpiena masu.  

 

-

Apz!m"jums "salds" viscie-
#$k saist$s ar saldajiem "die-
niem un desertu.

Saldos "dienus gatavo no 
svaigiem, %$v"tiem, konser-
v"tiem aug&iem un og$m, 
izmantojot miltus, piena pro-
duktus un olas. Sald$ "diena 
sast$v$ ir cukurs vai medus, 
var pievienot kafiju, kakao, 
riekstus, mandeles, roz!nes, 
vani&as cukuru vai vanil!nu, 
citrona sulu, citronsk$bi, kar-
tupe&u miltus, %elat!nu. Putu-
kr"jumu, bubertu, kompotu, 
kr"mu, '!seli, pudi(u, saldo 
m"rci, saldo zupu, sufl", 
k)kas, uzputeni, %eleju, sal-
d"jumu ilgu gadu gait$ pav$-
ri uzskata par iecien!t$ka-
jiem saldajiem "dieniem.  

Saldie "dieni, kas gatavo-
ti no svaigiem aug&iem un 

og$m, satur v"rt!gas orga-
nisk$s sk$bes un mums dod 
vitam!nus un miner$lvielas. 
Labas kvalit$tes aug&us un 
ogas saldajos "dienos var 
pasniegt nep$rstr$d$tus. Pie 
og$m pievieno cukuru, putu-
kr"jumu vai pienu. Saldajam 
"dienam j$b)t saska(otam 
ar "dieniem, ko "dam pusdie-
n$s, vakari($s vai auksta-
j$ gald$. Piem"ram, sald$s 
zupas izv"las, ja pirms tam 
nav "sta zupa vai buljons. 
P"c s$t!giem "dieniem pie-
d$v$ aug&us, ogas, kompo-
tus, %elejas. P"c d$rze(u 
"dieniem, lies$m ziv!m "d 
bubertu, kr"mu vai pudi(u. 

Desertu pasniedz pusdie-
n$s p"c sald$ "diena. Deserts 
galvenok$rt ir aug&i, ogas, 
koktei&i, cepumi, konfektes, 
rieksti, siers un citi gardumi. 
Deserta "dienkarte atkar!-
ga no malt!tes rakstura, un 
deserts ir "dienreizes nosl"-
gums. 

Kalorij$m bag$tus iepriek-
#"jos "dienus vislab$k papil-
din$t ar aug&iem vai kompo-
tu, turpretim p"c viegliem 
"dieniem var pasniegt s$t!gu 
desertu. 

St!sta Jaunatnes te!tra b!ra – res-
tor!na "efpav!re Inese Andrejeva: – 
Piens un t! produkti ir vispateic"g!kie sal-
dajos #dienos. Piens, siers, biezpiens, kr#-
jums, jogurts, kef"rs, r$gu%piens, sviests  
ne tikai iederas, bet ir vajadz"gi saldo #die-
nu gatavo%an!. V#l vair!k – %ie produkti 
ir neaizst!jami! Ar" vesel"gi un gar%"gi, tie 
&oti labi pak&aujas pav!ra eksperimentiem: 
no vienas receptes, piem#ram, siera viet! 
izv#loties biezpienu, veidojas jau cit!d!ks 
#diens. Un, ja m#s main!m sieru %'irnes, 
rodas desmitiem necer#tu gar%u! No piena 
produktiem gatavoti saldie #dieni neb$s 
trekni, tie nodro%ina #dienkart# daudzvei-
d"bu, un vismaz tuv!kaj! simtgad# tiem 
neb$s aizst!j#ju.
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Produktu degustācijas skolās



Produktu degustācijas skolās



Kopsavilkums
๏ 2011.gada 9 mēnešos kopumā piena produktu ražošanas  apjoms ir palielinājies , par 10% un 

apgrozījums par 9%. 

๏ Salīdzinoši strauji, par 28%  ir pieaudzis piena  pārstrādes produktu eksporta apjoms, kā arī piena kā 
izejvielas eksporta apjoms ir pieaudzis par vidēji par 55%.

๏ Programmas  darbības laikā visvairāk ir palielinājies jogurta un skābpiena dzērienu patēriņš uz vienu 
iedzīvotāju, no 7.0 uz 7,5 kg salīdzinoši ar iepriekšējo periodu.

๏ Par 20% ir pieaudzis respondentu skaits, kam garšo degustētais skābpiena dzēriens (no 74% 2010.gadā 
līdz 94% 2011.gadā) un par 8% salīdzinājumā ar 2010 gadu ir pieaudzis respondentu skaits, kas plāno 
iegādāties  degustētos skābpiena dzērienus.

๏ Programmas ietvaros veiktās aktivitātes reklāmas ir dzirdējuši vai redzējuši 56% respondentu, savukārt 
33% respondentu ir piedalījušies „Siera kluba” rīkotajās aktivitātēs, visvairāk „Siera svētkos”.

๏ Kā arī informācijas rezultātā krasi pilnveidojušās respondentu zināšanas par piena produktu nozīmi 
uzturā, savukārt skolu audzēkņu vidū par 19% palielinājies to respondentu skaits, kas vairāk 
iepazinušies ar piena un tā pārstrādes produktu vēsturi, tā nozīmi, kas rosina domāt, ka turpmāk šo 
produktu lietošana ikdienas uzturā vēl vairāk palielināsies.



Trešais gads
Mārketinga programma sieram un citiem piena produktiem



Trešais gads, pirmais 
ceturksnis
๏ 15 rakstu vietā sagatavoti un publicēti 6 

preses raksti.

๏ 12 radio “Piena un siera” ziņas.

๏ Viedokļu veidotāju seminārs “Piena produktu 
laimīgā zeme” jauniešiem.

๏ TV klipu ētera laiks - 222 spoti.

๏ Informatīvu bukletu - mācību materiāla 
sagatavošana. Apjoms: 4500 gab. 



“Piena produktu laimīga 
zeme”
๏ Seminārs jauniešiem, izstādes “Skola 2012” 

ietvaros.

๏ Daudz apmeklētāju no visas Latvijas.

๏ Pasākuma realizācijā piedalījās profesionālo 
vidusskolu audzēkņi no vairāk kā 10 Latvijas 
pilsētām.

๏ Rezultāts: 4,5 m2 liela “Siera zeme”



“Piena produktu laimīgā zeme”



“Piena produktu laimīgā zeme”



Informatīvu bukletu 
sagatavošana

๏ Informatīvs buklets - “Baltā zelta piena 
produkti”.

๏ Apjoms: 4500.

๏ Vērtīgs mācību materiāls.



Informatīvs 
buklets



Kopsavilkums

๏ Programmas izpilde noritējusi veiksmīgi, saskaņā ar noteikti stratēģiju.

๏ Auditorija tika sasniegta ar tiešiem ziņojumiem un saskaņā ar budžetu.

๏ Programmas plāns un ziņojumi ir nodoti paredzētajos termiņos.

๏ 2011.gada 9 mēnešos kopumā piena produktu ražošanas apjoms ir palielinājies par 10% un apgrozījums 
par 9%. Salīdzinoši strauji, par 28%  ir pieaudzis piena  pārstrādes produktu eksporta apjoms, kā arī 
piena kā izejvielas eksporta apjoms ir pieaudzis par vidēji par 55%.

๏ Siera patēriņš uz vienu iedzīvotāju Latvijā 2011. gadā sasniedzis 13,3 kg. Šobrīd ieņemot 8. vietu Eiropā.

๏ Programmas ietvaros veiktās aktivitātes reklāmas ir dzirdējuši vai redzējuši 56% respondentu, 
savukārt 33% respondentu ir piedalījušies „Siera kluba” rīkotajās aktivitātēs, visvairāk „Siera svētkos”.

๏ Paralēli programmai ražotāji realizējuši citas aktivitātes piena produktiem, kas veicinājušas kategorijas 
produkcijas patēriņu, taču uzskatām, ka liela vērtība tam ir arī šai programmai.

๏ Rekomendējam turpināt virzīt sieru un citus piena produktus mērķauditorijas vidū, ar uz mērķi virzītu 
stratēģiju.


