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Periodā līdz 2020.gadam ir izvirzīts mērķis palielināt par 7% vietējās pārtikas 
īpatsvaru patēriņā. 

2 



Vietējās produkcijas 
realizācijas iespējas 

vietējā tirgū

TIRDZNIECĪBA
- reģionālās izstādes, gadatirgi;

- mazumtirdzniecība;
- lauksaimniecības produktu 

pārstrāde;
- sabiedriskā ēdināšana

IEPIRKUMI 
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KĀ PALIELINĀT VIETĒJO PRODUKTU ĪPATSVARU KOPĒJĀ 
PATĒRIŅĀ? 



TIRDZNIECĪBAS STIMULĒŠANA 
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LAI STIMULĒTU 
TIRDZNIECĪBU

ATBALSTS 
1) Mazo ražotāju dalībai vienotos stendos reģionālās 

izstādēs, gadatirgos (VRG, LEADER līdzfinansējums)

2) Ražotāju sadarbībai Lauku attīstības programmas 
(LAP) un Tirgus kopējās organizācijas (TKO) ietvaros 
(piedāvājuma koncentrēšanai, iepakošanas iekārtu 
iegādei, loģistikas bāzes veidošanai, piegāžu 
organizēšanai,  veicināšanas kampaņām u.c.)

LLKC KONSULTANTU IESAISTE :
1) ražotāju, t.sk. mājražotāju, un produkcijas 

koncentrēšana dalībai gadatirgos, izstādēs, lielveikalu 
ķēdēs u.c.;

 2) vietējo reģionālo stendu aizpildīšanai izstādēs un 
gadatirgos

PAREDZAMIE 
IEGUVUMI: 

1)  sekmēta vietējo 
pārtikas ražotāju atpazīstamība

2) veicināts vietējās 
produkcijas noiets

3) veicināta produktu 
plašāka pieejamība vietējā 
tirgū



MĀJRAŽOTĀJU UN REĢIONĀLO PĀRTIKAS RAŽOTĀJU SARAŽOTĀS PRODUKCIJAS REALIZĀCIJAS IESPĒJAS 
(REĢIONĀLĀS IZSTĀDES UN GADATIRGI) 
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NOVADU STENDU EKSPLUATĀCIJA UN AIZPILDĪŠANANOVADU STENDU IZVEIDESAGATAVOŠANĀS

Sadarbībā ar ZM informē 
pašvaldības par iespēju iesaistīties 
vietējo ražojumu popularizēšanā un 

saņemt līdzfinansējumu stendu 
izveidei LEADER ietvaros

Izvērtē un pieņem lēmumu 
iesaistīties

 Nodrošina stenda būvniecību 

LLKC novadu konsultants 
apzina informāciju par 

vietējiem ražotājiem (datu 
bāze)

Nodrošina stenda uzglabāšanu, 
transportēšanu un uzstādīšanu 

pasākumā 

Piedalās stendā

Izvērtē un apstiprina iesniegto 
projektu atbilstoši vietējai 

attīstības stratēģijai  

Izstrādā projektu, lai saņemtu 
atbalstu stenda izgatavošanai

Palīdz projekta izstrādē
(projektā paredz izstādes Rīgā, kurās 

jānodrošina dalība ar stendu)

LLKC novadu konsultants 
komunicē ar ražotājiem un 

organizē stenda aizpildīšanu

Iesniedz projektu LAD 
(pašvaldības 

līdzfinansējums 10%)



LLKC NOVADU KONSULTANTU IESAISTE 
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Latvijas teritorijā darbojas pavisam 125 novadu lauku attīstības un 26 
uzņēmējdarbības konsultanti. Nodrošināts, lai katrā no LLKC birojiem strādātu viens 
uzņēmējdarbības konsultants. 



KONSULTANTU DARBS VIETĒJĀS PRODUKCIJAS NOIETA 
TIRGUS VEICINĀŠANĀ 
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• Katrā novadā uzsākts darbs pie vietējo ražotāju produkcijas popularizēšanas 
(tiek aptaujāti ražotāji, apkopota informācija par piedāvāto produkciju u.c.) 

• Aktīvi līdzdarbojas dažādu tirdziņu (mājražotāju, amatnieku u.c.) 
organizēšanā 

• Informē ražotājus par tirdzniecības iespējām savā un blakus novadu 
organizētajos tirgos un aicina piedalīties tajos ar savu produkciju 

• Apzina esošos un potenciālos mājražotājus, palīdz legalizēt to mājražotāju 
darbību, kas nav oficiāli reģistrējušies 

• Sekmē mājražotāju dalību LEADER projektu realizēšanā 
• Apzina novada teritorijā esošos kooperatīvus u.c. ražotāju kopdarbības 

formas, kā arī noskaidro to vēlmes un vajadzības 
• Organizē seminārus par ražotājiem interesējošām tēmām, piem., 

kooperācijas jautājumiem u.c. 



MAZO PĀRTIKAS RAŽOTĀJU PILOTPROJEKTS JELGAVĀ 

• Ar LLKC konsultantu līdzdalību 2012.gadā Jelgavā nodibināta 
biedrība "Pārtikas amatnieki", kas apvieno 15 Jelgavas un 
Ozolnieku mazos pārtikas ražotājus, t.sk. mājražotājus.  

• Biedrības sadarbības ar vietējo pašvaldību un LLKC rezultātā 
tiks izveidotas vietējo produktu pastāvīgās tirdzniecības 
vietas (koka kioski) Jelgavas novadā un pilsētā. 

• Finansējums tirdzniecības kiosku izveidei ir paredzēts 2013. 
gada novada pašvaldības budžetā.  
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Vietējās produkcijas 
realizācijas iespējas 

vietējā tirgū

TIRDZNIECĪBA
- reģionālās izstādes, gadatirgi;

- mazumtirdzniecība;
- lauksaimniecības produktu 

pārstrāde;
- sabiedriskā ēdināšana

IEPIRKUMI 
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KĀ PALIELINĀT VIETĒJO PRODUKTU ĪPATSVARU KOPĒJĀ 
PATĒRIŅĀ? 



  PĀRTIKAS PRODUKTU IEPIRKUMU ĪPATSVARS 

 

 

 

Latvijas pārtikas ražotājiem 
svarīgas ir visas produkcijas 
noieta iespējas, tādēļ 
nepieciešams palielināt tieši 
vietējo ražotāju tirgus daļu 
iepirkumos!! 

 
2011.gadā pārtikas produktu 
publisko iepirkumu līgumcena 
Latvijā - 25 milj. Ls, kas veido 
2% no pārtikas produktu un 
dzērienu ražošanas apjomiem 
Latvijā. 
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Pārtikas iepirkumu līgumcenas vērtība un 

īpatsvars     

Pārtika Kopā



KAS TRAUCĒ VIETĒJIEM RAŽOTĀJIEM «UZVARĒT» 
IEPIRKUMU KONKURSOS? 

 

 

 

 
Iepirkumu 
konkurss 

Bieži vien vietējie ražotāji: 
• nevar nodrošināt pieprasīto produktu apjomu un sortimentu 
• nevar nodrošināt regulāras produktu piegādes 
• nespēj konkurēt, ja iepirkumu veicējs kā prioritāti izvirza vienīgi zemāko cenu 
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• NEVAR IZVEIDOT 
konkurētspējīgu piedāvājumu   Viens LV ražotājs 

• IZVEIDO vienotu 
konkurētspējīgu piedāvājumu Kaimiņvalstu 

vairumtirgotāji 



  KĀ  VEICINĀT VIETĒJO PĀRTIKAS PRODUKTU 
PĀRSTĀVĪBU IEPIRKUMOS? (1) 

I. Ieteikumi iepirkumu veicējiem: 

1) Dalīt pārtikas preču klāstu daļās, ņemot vērā iepirkumā iekļauto preču 
veidus   

 Dalījums daļās pēc šāda principa ļautu ne tikai vairumtirgotājiem, bet arī pārtikas 

produktu ražotājiem iesniegt savus piedāvājumus atbilstošajā iepirkuma daļā. 

2)  Paredzēt piegāžu veikšanu videi draudzīgā veidā 

 Šādas piegādes laikā tiek nodrošināts samazināts vides piesārņojums ar izplūdes 
gāzēm no autotransporta un samazināta ceļa infrastruktūras slodze (piemēram, 
piegāde, kas veikta ne vairāk kā 50 km attālumā). 

3) Izmantot  vietējo svaigo sezonālo augļu un dārzeņu pieejamības 
kalendārus  

     Sezonalitātes ievērošana ne tikai uz attiecībā uz augļu un dārzeņu piegādēm, bet arī 

    attiecībā uz ēdienkartes piemērotību sezonālajiem augļiem un dārzeņiem. 
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VIETĒJO AUGĻU UN OGU PIEEJAMĪBA TIRGŪ 
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Augļi un ogas Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris 

Āboli 
                        

Bumbieri                         

Plūmes                         

Brūklenes                         

Dzērvenes 
                        

Zemenes                          

Upenes 
                        

Mellenes 
                        

Krūmcidonijas                         

Jāņogas                         

Ķirši                         

Ērkšķogas                         

Smiltsērkšķi                         

Avenes                         

  Pieejami no noliktavām   LV saražotie augļi un ogas pieejami no noliktavām (pagrabiem) 

  Pieejami un "sezonāli"   Optimālais iegādes laiks - zems cenu līmenis 

  Pieejami 
  LV saražotie augļi un ogas pieejami, BET ar augstākām ražošanas izmaksām, tādēļ augstākas            
cenas 



VIETĒJO DĀRZEŅU PIEEJAMĪBA TIRGŪ 
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Dārzeņi Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris 

Kartupeļi                          

Galviņkāposti                         

Burkāni                         

Tomāti                         

Sīpoli                         

Bietes                         

Ķīnas kāposti                         

Puķu kāposti                         

Gurķi                          

Kabači                         

Redīsi sarkani                         

Ķiploki                         

Dilles                         

Pētersīļi                         

Puravi                         

Lociņi                         

Skābenes                         

Salāti nogrieztie                         

Salāti podiņos                         

Ķirbji                         

Kāļi                         

Rutki                         

Kātu selerijas                         

Pupas lielās zaļās                         

Patisoni                         

Zirņi                         

    

  Pieejami no noliktavām LV saražotie dārzeņi pieejami no noliktavām (pagrabiem) 

  Pieejami un "sezonāli" Optimālais iegādes laiks - zems cenu līmenis 

  Pieejami LV saražotie dārzeņi pieejami, BET ar augstākām ražošanas izmaksām, tādēļ augstākas cenas 



 KĀ  VEICINĀT VIETĒJO PĀRTIKAS PRODUKTU 
PĀRSTĀVĪBU IEPIRKUMOS? (2) 

4) Kvalitātes prasību izvirzīšana pārtikas produktiem  

    Esošās nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas («Zaļā karotīte») pilnveide un shēmas 
prasību pārskatīšana, lai paplašinātu shēmas ietvaros saražoto produktu sortimentu un 
apjomu.  

 

Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma  
(“Zaļā karotīte”) 

PRASĪBAS VISĀM 
PRODUKTU GRUPĀM:  

  

nesatur ĢMO, sintētiskās 
krāsvielas 

gala produkts  atbilst 
paaugstinātām kvalitātes 

prasībām; 

  pilns ražošanas vai 
pārstrādes cikls  Latvijā 

Spānija

LatvijaLatvija

Pilns pārstrādes process Pilns pārstrādes process 

Latvija
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 KĀ  VEICINĀT VIETĒJO PĀRTIKAS PRODUKTU 
PĀRSTĀVĪBU IEPIRKUMOS? (3) 

4) Kā tehnisko specifikāciju prasību iepirkuma dokumentos paredzēt, ka „x” % 
no pārtikas preču klāsta vai atsevišķām pārtikas preču grupām jāietver 
produktus, kas ir ražotiem (audzēti) atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības 
metodēm, integrētās audzēšanas vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas 
prasībām. 

 Gadījumā, ja iesniegtais piedāvājums nesatur iepirkuma dokumentos prasīto shēmām 
atbilstošo produktu apjomu – šāds piedāvājums tālāk netiek izskatīts.  

 

5) Organizēt tādu augļu un dārzeņu iepirkumu, kas atbilst integrētās 
audzēšanas prasībām.  

    Augļu un dārzeņu integrētās audzēšanas prasības ir noteiktas 15.09.2009. MK 
noteikumos Nr.1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas 
un marķēšanas prasības un kontroles kārtība” 
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 KĀ  VEICINĀT VIETĒJO PĀRTIKAS PRODUKTU 
PĀRSTĀVĪBU IEPIRKUMOS? (4) 

6) Organizēt tādu pārtikas produktu iepirkumu, kuru ražošanā nav izmantotas 
sintētiskās krāsvielas un kas nesatur ģenētiski modificētos organismus 
(ĢMO), nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem. 

 Saskaņā ar 13.03.2012. MK noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām 
izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas institūciju 
klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktu pārtikas produktu iepirkumā – 
piemēram, piena produktu, dārzeņu, gaļas u.c. – jāizvēlas tādi produkti, kuru ražošanā 
nav izmantotas sintētiskās krāsvielas un kas nesatur ģenētiski modificētus organismus, 
nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti.  

 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas iepirkumā pretendentiem izvirzīt sekojošas 
prasības: 

•   a) Izstrādāt un iesniegt vienas nedēļas ēdienkarti ar pilnas uzturvērtības aprēķiniem 
un kalkulāciju; 

• b) Sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, pretendents apņemas ievērot LR normatīvajos 
aktos noteiktās prasības, t.sk. 13.03.2012. MK noteikumos Nr.172 noteiktās prasības. 
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LLKC novadu konsultantu iesaiste  

vietējo ražotāju piedāvājuma koncentrēšanā dalībai 
publiskajos iepirkumos 
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VIETĒJO RAŽOTĀJU PIEDĀVĀJUMU KONCENTRĒŠANA (RAŽOTĀJU APVIENOŠANA KOPĪGA PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI) DALĪBAI PUBLISKAJOS IEPIRKUMOS
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APZINA PIEDĀVĀJUMU APZINA 
PIEPRASĪJUMU

INFORMĒ PAR 
IETEIKUMIEM LABĀKAI 

LV PRODUKTU 
PĀRSTĀVĪBAI 
IEPIRKUMOS 

SEKO LĪDZI PAŠVALDĪBU 
UN TO IESTĀŽU 
SLUDINĀTAJIEM 

IEPIRKUMIEM 

PALĪDZ VEIDOT PIEDĀVĀJUMU

Izveido datu bāzi līdz 
01.01.2013.

Katru gadu līdz 1.februārim datu 
bāzē apkopo ražotāju sniegto 

informāciju

Līdz katra gada 
1.februārim iesniedz 
LLKC informāciju par 

produktiem un 
plānotajiem ražošanas 

apjomiem, kā arī 
norāda, vai ir VRG

Izmanto iepirkumu 
plānošanā

Apzina konkrēto produktu ražotājus, 
izmantojot datu bāzi

Informē atlasītos ražotājus 

Palīdz ieinteresētajiem ražotājiem 
sagatavot dokumentāciju

Sniedz informāciju par 
plānotajiem apjomiem  

(1x gadā)

Sagatavo pārskatu par 
plānotajiem ražošanas 

apjomiem

Izmanto iepirkumu 
dokumentācijas 

sagatavošanā

Ražotāji izvērtē savas 
dalības iespējas 

piedāvājuma veidošanā

Ražotāji iesniedz 
pašvaldībā vienotu 

piedāvājumu

Pašvaldība pieņem un izvērtē 
iesniegto piedāvājumu

Informē VRG izpildsekretariātus, kuru 
ražotāji «paiet zem konkrētā 

piedāvājuma»

Ja vēlās, tad palīdz saviem 
ražotājiem veidot 

piedāvājumu

Nepiedalās 
piedāvājuma 

veidošanā

Piedalās 
piedāvājuma 

veidošanā



PAŠVALDĪBU IEPIRKUMU PILOTPROJEKTS  
LIMBAŽOS 

  

 LLKC ir uzsācis sadarbību ar Limbažu novada pašvaldību kā 
pilotteritoriju ar mērķi palīdzēt reģionālajiem ražotājiem 
iesaistīties pašvaldības iestāžu izsludinātajos iepirkumos produktu 
iegādei: 

• Tiek apzinātas pašvaldību iestādes, kas izsludina konkrētus pārtikas 
iepirkumus 

• Tiek apzināti vietējie ražotāji un viņu iespējas piedalīties 
pašvaldību iestāžu pārtikas produktu iepirkumos 

• Tiks apkopota informācija par kopējo produkcijas klāstu un 
apjomiem, ko vietējie ražotāji varēs piedāvāt. 
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PIEDĀVĀTIE RISINĀJUMI (1): 

1) Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas («Zaļā karotīte») darbības pilnveide un 
atpazīstamības veicināšana 

2) Standarta tehniskās specifikācijas (paraugnolikuma) izstrāde pārtikas produktu 
grupām, lai atvieglotu iepirkumu veicējiem iepirkuma veikšanas gaitu 

3) Lauku attīstības konsultantu iesaiste vietējās produkcijas noieta palielināšanā 

4) Pašvaldību, to iestāžu, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju u.c. informēšana 
(LLKC, ZM) par: 

•  ieteikumiem efektīvākai iepirkumu plānošanai un organizēšanai 

• saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas procesu, piešķirot papildu 
vērtēšanas kritēriju punktus piedāvājumiem, kuros ietverti produkti ar paaugstinātu 
kvalitāti (piem. “Zaļā karotīte”) un/vai ir paredzēta produktu piegāde videi draudzīgā 
veidā 

21 



PIEDĀVĀTIE RISINĀJUMI (2): 

6) Atbalsts sadarbībai starp ražotājiem nākamajā programmēšanas periodā, lai 
veicinātu to pārstāvību iepirkumos 

7) Nākotnē izmantot Eiropas valstu pieredzi iepirkuma organizēšanā atsaukties 
uz vispārējām ES vērtībām (piem., MVU darbības veicināšana, nodarbinātības 
veicināšana pilsētā/reģionā) 
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PALDIES PAR UZMANĪBU! 


