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ievadam
• Vietējās pārtikas ražošana viena no lauku teritorijas
pamatnodarbēm, tomēr

cik “vietēja” ir
pārtika, ko ikdienā
lietojam.
–

Sabiedriskā doma
• Eirobarometra pētījums:
– 9 no 10 intervētajiem atzīst ka
vietējās pārtikas iegāde dod
būtiskus labumus;
– Gandrīz ½ respondentu atzīst,
ka vietējos produktus ir grūti
atrast tirgū un arī atšķirt no
pārējiem produktiem.

Patērētāju pieaugošā vēlme uzturā
lietot vietēju un drošu pārtiku
Ražotāju nepieciešamība
produktiem radīt pievienoto
vērtību un attīstīt mārketingu

Eiropā –
visdažādākie vietējās pārtikas tīkli un īsās piegādes ķēdes

Kas ir vietējās pārtikas sistēmas un īsās piegādes ķēdes?
•

Nav vienotas un vienkāršas definīcijas vietējai pārtikai un īsajām piegādes ķēdēm, jo ES
pastāv milzīga pārtikas ražošanas, pārstrādes, marketēšanas un izplatīšanas sistēmu
dažādība, kas tiek asociētas ar vietējo pārtiku.
• Piemēram, īsās piegādes ķēdes:
–
–

•
•
•

Francijā – pēc iespējas mazāk starpnieku;
Itālijā – tiešā tirdzniecība.

Vietējais – pēc iespējas tuvākā teritoriālā vienība, kas norāda uz produkta izcelsmi.
Vietējais – attālums starp produkta radīšanas un patēriņa vietu.
Vietējais – iegādāts pa tiešo no pārtikas ražotāja.

“vietējā” un “reģionālā” pārtika
•

Pamatprincipi ir nemainīgi:
– Attālumam starp ražotāju un patērētāju jābūt pēc iespējas īsākam;
– Starpnieku skaitam starp ražotāju un patērētāju jābūt pēc iespējas mazākam;
– Komunikācijai un uzticībai starp ražotāju un patērētāju jābūt pēc iespējas ciešākai, jo “stāsta”
veidošana pievieno produktam vērtību un veido ilgtermiņa attiecības starp ražotāju un
patērētāju.

Īso piegādes ķēžu daudzveidība Eiropā
• pieredzes diapazons no tiešās tirdzniecības
sistēmu attīstības (Igaunija) līdz uz kopienu
vērstām tirgus un ražošanas veicināšanas
aktivitātēm (Ungārija)
• Aptaujas un dati liecina:
~ 4% Flāmijas ražotāju darbojas īsajās piegādes ķēdēs;
~ 1% pārtikas tiek realizēts caur īsajām piegādes ķēdēm Somijā;
~ 16% Francijas zemnieku ir iesaistīti tiešajā tirdzniecībā;
~ 1 200 indivīdu ir iesaistīti tiešajā tirdzniecībā Dānijā;
~ 46 000 (1/3) Austrijas saimniecību ir iesaistītas tiešajā tirdzniecībā, no
kurām ~11 000 vairāk kā pusi no saviem ienākumiem gūst tiešajā
tirdzniecībā.
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• Tirdzniecība
saimniecībā
• Tirdzniecība ārpus
saimniecības
• Interneta veikali

• Kopienas aizdevumu
fonds
• Vietējā patēriņa
veicināšanas
partnerības

Individuālā
tiešā
tirdzniecība

Kas ir vietējās
pārtikas sistēmas un
īsās piegādes ķēdes?

Īso
piegādes
ķēžu
partnerība

Kolektīvā
tiešā
tirdzniecība

• Patērētāji saimniecībās;
• Ražotāju kooperācija
nodrošinot kopīgu tirdzniecību;
• Ražotāju kopīgi veidotas interent
platformas;
•Gadatirgi;
•Vietējā pārtika sabiedriskajā ēdināšanā;
•Vietējā pārtika lielveikalu tīklos

Īso piegādes ķēžu daudzveidība

• Īsās piegādes ķēdes priekšnosacījums –
ražotāja/lauksaimnieka iesaiste
• Arvien vairāk patērētāji pievērš uzmanību pārtikas
drošumam, ietekmei uz vidi un uzturvērtībai
• Pieaug starpnieku interese par vietējo pārtiku
(restorāni, lielveikali)

Īso piegādes ķēžu daudzveidība

• Lai paplašinātu īso piegādes ķēžu iespējas,
atpazīstamību, tās ir nepieciešams integrēt
teritoriju attīstības stratēģijās un plašākos
ekonomiskajos procesos. Lai gan praksē,
uzņēmēji, kas strādā ar šīm sistēmām, maz
fokusējas uz stratēģisko pieeju.

Izaicinājumi, kas mūs skar:
•
•
•
•

Brīvās zemes pieeja pārtikas ražošanai;
Aktīvo lauksaimnieku novecošana;
Saimniecību skaita sarukums (īpaši pilsētu tuvumā);
Zināšanu un prasmju trūkums vērtības pievienošanai savam produktam un
mārketings;
• Informācijas trūkums par likumīgo ietvaru, kurā var notikt pārtikas
ražošana un realizācija;
• Īso piegādes ķēžu potenciāls uzņēmējdarbības attīstībā;
• Stratēģisks skatījums uz vietējās pārtikas un īso piegādes ķēžu attīstību:
– Cik un ko ražo, patērētāju pieprasījums, pārtikas piegādes kanāli.

• Līdzekļu trūkums investīcijām, kas nepieciešamas sistēmas izveidei un
marketēšanai, kā arī loģistikas nodrošināšanai;
• Uzņēmīguma trūkums veicinot pārorientāciju lauksaimnieciskās aktivitātes
samazināšanās kontekstā, īpaši domājot par gados vecākiem zemniekiem.

Īso piegādes ķēžu daudzveidība
• Pamatelementi, efektīvās īsās pārtikas ķēdēs:
– Vietējās pārtikas atbalsta sistēmām un īsajām piegādes
ķēdēm ir jāiekļaujas patērētāja dzīvesveidā;
– Normatīvajam ietvaram jārespektē mazo ražotāju
vajadzības un ierobežojumiem jābūt samērīgiem;
– Attīstības politikām jānodrošina atbalsts izglītībā,
investīcijās, infrastruktūrā un mārketingā;
– Nekad nedrīkst būt pārvērtēta ciešās
nepieciešamība starp ražotāju un patērētāju;

saiknes

– Piegādātājiem jābūt motivētiem un jābūt ar atbilstošām
prasmēm, zināšanām un attieksmi rīkoties kā
uzņēmējam.

Īso piegādes ķēžu daudzveidība

• Īso piegādes ķēžu veiksmes faktors ir atkarīgs
no labumiem, ko pārtikas ražotājs var
demonstrēt vietējai kopienai.

Ieguvumi no īsajām piegādes ķēdēm
• Ekonomiskie ieguvumi:
– Vietējās ekonomikas attīstība - dažādo lauku
ekonomiku un veicina to lielāku neatkarību, spēju
pielāgoties pārmaiņām
– Samazinot starpnieku ķēdi pastāv iespēja ka produkts
par tādu pašu cenu tiek pārdots patērētājam,
lauksaimniekam paturot lielāku daļu produkta
pārdotās vērtības;
– Veicinot sadarbību starp vietējiem ražotājiem
palielinās savstarpējā uzticība, rodas jaunas inovatīvas
pieejas, kas var radīt vietējā līmenī arī jaunas darba
vietas un veicināt to, ka kopienā ienākusī investīcija
tiek vairākkārt izmantota.

Ieguvumi no īsajām piegādes ķēdēm
• Ieguvumi videi:
– Pārtika, kas veic īsāku ceļu līdz patērētājam, izmanto
mazāk enerģijas, kas nepieciešama transportēšanai un
uzturēšanai, tādā veidā arī radot mazāku kaitējumu
videi.
– Pārtika, kas mazāk ceļo, rada lielāku kopienas
neatkarību no enerģijas patēriņa.
– Saimnieki, kas vairāk iesaistījušies vietējās pārtikas
sistēmās, izmanto videi draudzīgākas saimniekošanas
tradīcijas.
– Drošas pārtikas nonākšanu patēriņā.
– Sezonālās pārtikas lietošana veicina veselīgāku uzturu.

Ieguvumi no īsajām piegādes ķēdēm
• Sociālie ieguvumi:
– Priekšnosacījumus ilgtspējīgai kopienas attīstībai;
– Spēcīgāka saikne starp ražotāju un patērētāju;
– Attiecības, kas piešķir vērtību un nozīmi produktam, tā
izcelsmei;
– Vietējo zināšanu izmantošana un savstarpējā uzticēšanās;
– Piederības saiknes veidošana un lokālpatriotisms;
– Iespēja saglabāt vietējās tradīcijas un kultūru.
– Saiknes veidošana starp pilsētu un laukiem;
– Radot iespēju cilvēkiem ar zemiem ienākumiem piekļūt
labai un veselīgai pārtikai;
– Atbalstot mazās saimniecības.

Izaicinājumi īsajām piegādes ķēdēm
• Tradicionālā saimniekošana Vs jauns saimniekošanas veids

• Konkurence Vs sadarbība
• Anonīms patērētājs Vs zināms(ošs) patērētājs

• Pirmie soļi vietējās pārtikas stratēģijas izstrādē - stratēģisks skatījums
uz vietējās pārtikas un īso piegādes ķēžu attīstību
• Zināšanas un iemaņas, mācīšanās
• Kontroles un publiskais iepirkums
• Piekļuve zemei un kapitālam
• Pārvaldība un sadarbība

Patērētājs un vietējā pārtika
Patērētāja loma:
• priekšrocība – nepastarpināta
komunikācija
•

Lai gan pieaug patērētāju apziņa par to, ka
pērkot vietējo pārtiku, atbalsta vietējo
ražotāju, pērk drošu pārtiku, atbalsta godīgu
tirdzniecību u.tml., bet dažādos kritiskos
apstākļos, šie faktori nav izšķirošie par labu
vietējai pārtikai, bet lomu spēlē produkta cena,
jeb tā cena, ko cilvēks ir gatavs maksāt par
produktu, tāpēc veidojot produktu ir regulāri
jāstrādā ar jautājumiem – cena, pieejamība,
atbilstība gaidām, patērētāja apziņa

•

Patērētāja lojalitāte - patēriņa tradīciju
maiņa

Vietējie un reģionālie zīmoli:
• Visveiksmīgākie vietējie un reģionālie
zīmoli ir bijuši tie, kas ir izveidoti labi
atpazīstamā un identificējamā teritorijā.
• Riski:
– Samazinoties tiešajam kontaktam starp
ražotāju un patērētāju jānodrošina pēc
iespējas precīzāka informācijas nodošana
par produktu, tradīciju, autentiskumu
u.tml.;
– Patērētāju var arī samulsināt ar “vietējo”
produktu, piemēram produkti, kas nes
vietas vārdu, bet ar reālo vietu tiem ir maz
sakara.

Veidojot partnerības un stratēģijas
• Stratēģiskais atbalsts vietējās pārtikas sektoram
• Vietējās pārtikas tīkls:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pašvaldība,
Patērētāju grupas;
Sociālās NVO;
Zemnieki;
Interešu aizstāvības NVO;
Pārtikas pārstrādātāji;
Eksperti un masu saziņas līdzekļi;
Atbalsta institūcijas (konsultanti, tirgotāji, kontrolētāji);
Izglītības un zinātniskās institūcijas.

Veidojot partnerības un stratēģijas
– Lai gan aktivitātes var tiks sāktas ar vienu
mazu projektu, tomēr svarīgākais ir veidot
pastāvīgas ilgtermiņa aktivitātes ar aktīvu
dalībnieku iesaisti.
• Sākotnēji var strādāt ar mazāku organizāciju
grupu, to pakāpeniski palielinot;
• Plānošanas process ir tikpat svarīgs kā pats
plāns;
• Plāna īstenošanas veiksmes faktors ir
iesaistīto pušu ownership;
• Bieži svarīgāko lomu spēlēs publiskais
sektors.

Veidojot partnerības un stratēģijas
Vietējās pārtikas stratēģijas iekļauj aktivitātes,
kas saistītas ar:
• Ražotāju zināšanu līmeņa pilnveidi;
• Patērētāju apziņas līmeņa celšana;
• Inovatīvi risinājumi pārtikas realizācijai tirgū;
• Sadarbība ar izglītības un zinātnes institūcijām
jaunu zināšanu iegūšanai;
• Likumdošanas ierobežojumu identificēšana un
izmaiņu ierosināšana.

LEADER pieeja vietējās pārtikas atbalstam
– impulsu jauniem inovatīviem risinājumiem, kas balstīti
uz vietējiem resursiem un zināšanām, arī uzticības risku
mazināšanai;
– būtiski – sadarbības marketings, jo mazam ražotājam
individuāli mārketinga pasākumi ir par dārgu;
– VRG sadarbība tūrisma, uzņēmējdarbības speciālista
algošanai;
– Mazas investīcijas produkta pievienotās vērtības
radīšanai;
– Stratēģija vietējās pārtikas ražotāju iekļūšanai
sabiedriskajā ēdināšanā;
– Starptautiskās sadarbības projekti palīdz meklēt jaunus
noieta tirgus

SKATS NĀKOTNĒ: kā ES redz atbalstu īsajām piegādes ķēdēm

• Īstenojot KLP reformu tiek pievērsta uzmanība
šādiem aspektiem:
– Nav vienota un strikta īsās pārtikas ķēdes definējuma –
nacionāls jautājums;
– Pieaug patērētāju interese par vietējo produktu iegādi –
vietējo zīmolu shēmas, kas nesadārdzina produktu;

– Atzīta būtiska nozīme pievienotās vērtības radīšanai –
vairāk jānodrošina izglītojošas aktivitātes gan ražotājiem,
gan patērētājiem, tomēr respektējot vides un sociālos
aspektus;
– Vietējā produkta īpatsvars publiskajos iepirkumos, kā arī
iesaistīto pušu iesaiste lēmumu pieņemšanā –
atbalstāmas iniciatīvas.

