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Anotācija
Pētījuma mērķis ir izpētīt esošo situāciju pārtikas amatniecības jomā un izvērtēt tās
attīstības iespējas un nepieciešamo atbalstu Jelgavas un Ozolnieku novados.
Pārtikas amatniecība ir mazās uzņēmējdarbības veids, kas tiek īstenots dažādos
veidos: nelielā lauku saimniecībā savas darbības un ienākumu dažādošanai, kur
izaudzētajiem lauksaimniecības produktiem, tos pārstrādājot tiek piešķirta pievienotā vērtība;
ģimenes uzņēmumā, kas iepērk izejvielas no lauksaimniecības produktu audzētajiem un veic
produktu pārstrādi nelielos apjomos. Pēc pētījuma aptaujas rezultātiem pārtikas amatniecība
vidēji sastāda 30% no kopējiem ienākumiem tiem, kas paralēli nodarbojās ar lauksaimniecības
produktu audzēšanu, vai kādas citas nozares darbību.
Pētījumā tika veikta 113 Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotāju aptauja, kas
apliecināja iedzīvotāju interesi par šo nozari un vēlmi apgūt zināšanas, lai sekmētu darbības
uzsākšanu pārtikas amatniecībā. Tiem, kas uzsāk darbību pārtikas amatniecībā vispirms
nepieciešams iedrošinājums, likumdošanas skaidrojumus un labo piemēru pieredze. Iedzīvotāji
vēlās sadarboties, ja ir līderis, kas organizē kopējo interešu apvienošanu biedrībā, vai
kooperatīvā. Pastāv lauksaimniecības produktu pārstrāde un tirdzniecība, nereģistrējot šo
nodarbošanos Pārtikas Veterinārajā Dienestā.. Galvenie iemesli ir vāja likumdošanas izpratne
par nosacījumiem darbā ar pārtiku un gatavā produkta realizāciju, iedzīvotāju zemā pirktspēja,
uzņēmības trūkumus un mazi produkcijas apjomi.
Veicot Pārtikas Veterinārajā Dienestā reģistrēto pārtikas amatnieku publisko
datu analīzi tika noskaidrots, ka vietējā teritorijā uz 2012.gada jūliju oficiāli nozarē darbojās
45 pārtikas amatnieki. Populārākā nozare Jelgavas un Ozolnieku novados ir dārzeņu
pārstrāde. Nav attīstīta gaļas pārstrāde un mājās gatavo ēdienu piedāvājums. Pētījuma laikā
tika aktivizēti vietējie produktu ražotāji, kas apvienojās biedrībā „Pārtikas amatnieki”, šobrīd
attīstot sadarbību produkcijas noieta sekmēšanā. Pateicoties šiem datiem pētījuma veikšanas
laikā tika izveidota pārtikas amatnieku datu bāze un izveidota fokusa darba grupa pētījuma
papildināšanai.
Fokusa grupas darbā 11 pārtikas amatnieki izteica savu viedokli par situāciju
nozarē un nepieciešamo atbalstu nozares attīstībai. Galvenie nozares mīnusi saistīti ar
tirgus apguvi un produktu realizāciju. Nepieciešams atbalsts pastāvīgu tirdzniecības vietu
nodrošināšanā.
Galvenie secinājumi. Lai sekmētu pārtikas amatniecības attīstību Jelgavas un
Ozolnieku novados nepieciešams veikt dažādus atbalsta pasākumus iesaistot: Jelgavas lauku
partnerību „Lielupe”, Jelgavas novada pašvaldību, iestādes un uzņēmumus, kas veic
tālākizglītības pasākumus novadā, Pārtikas Veterināro Dienestu un nozares pārstāvjus pārtikas amatniekus. Nepieciešams atbalsts: pārtikas amatnieku motivācijā un izglītošanā, kas
atvieglo darbības uzsākšanu nozarē; likumdošanas skaidrojumu veikšanā; nišas produktu
attīstībā, investīciju piesaitē darbības attīstībai; produktu tirdzniecības sekmēšanā; pārtikas
amatniecības iesaitē reģiona tūrisma piedāvājumā un pārtikas amatnieku sadarbībā.
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1. Ievads
1.1.

Mērķis

Izpētīt esošo situāciju pārtikas amatniecības jomā un izvērtēt tās attīstības iespējas un
nepieciešamo atbalstu Jelgavas un Ozolnieku novados.
Uzdevumi
1.1.1.

Izpētīt esošo situāciju un veikt stipro, vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi.

1.1.2.

Izvērtēt pārtikas amatniecības attīstības iespējas.

1.1.3.

Izpētīt kāds atbalsts ir nepieciešams pārtikas amatniecības attīstības veicināšanai
Jelgavas un Ozolnieku novados.

1.2.

Metodoloģija
1.2.1. Anketēšana ( sastāv no anketas izstrādes, aprobācijas, izplatīšanas, apkopošanas

un datu analīzes).

1.2.2. PVD reģistra datu analīze ( PVD reģistrēto pārtikas amatnieku aptauja un iegūto

datu analīze).
1.2.3. Fokusa grupas darbs ( PVD reģistrēto pārtikas amatnieku-ekspertu anketas un

diskusijas)

Pētījumā tiek analizēti PVD reģistrēto pārtikas amatnieku dati. Par pamatu tiek ņemta PVD
datu bāze, kas ir pieejama internetā. Izveidojot pārtikas amatnieku datu bāzi, tiek veikts fokusa
grupas darbs, kurā piedalās praktizējošie pārtikas amatnieki.
Iedzīvotāju anketēšana parāda lauksaimniecības produktu audzētāju interesi pār produktu
pārstrādi, produkcijas veidus, ienākumu apjomu procentos, realizēšanas kanālus, veicinošos
un kavējošos faktorus pārtikas amatniecības reģistrēšanai, kā arī nepieciešamo atbalstu
nozares attīstībai. Aptaujā piedalās Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotāji-mazie un vidējie
lauksaimniecības produktu audzētāji un pārstrādātāji.
Šajā pētījumā tiek lietots termins- pārtikas amatniecība, kas līdz šim vairāk ir bijis
pazīstams kā mājražošana. Ņemot vērā 2011.gadā izdoto rokasgrāmatu „Labas prakses
vadlīnijas pārtikas amatniecībā”, kurā šī joma tiek nosaukta tieši šādi, kā arī Latvijas Valsts
agrārās ekonomikas institūta Kvalitātes un vides aizsardzības nodaļas vadītājas, vadošās
pētnieces Dr. oec. Ligitas Meleces, 2011. gadā semināru ciklā Latvijas reģionos sniegto
ieteikumu. Tiek ieteikts lietot terminu pārtikas amatniecība, nevis mājražošana, jo pārtikas
produktu apstrāde bieži notiek nevis pašu virtuvē, bet kādā palīgēkā, kā arī telpās, kas var
atrasties ārpus konkrētās mājsaimniecības. Tādā veidā neierobežojot šo jomu ar terminoloģiju
un galvenokārt akcentējot vietējo produktu ražošanu ar augstu pievienoto vērtību.
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2. Situācijas raksturojums pārtikas amatniecībā Latvijā un Jelgavas novadā.
2.1. Nozares raksturojums.
Pārtikas amatniecība ir mazās uzņēmējdarbības veids, kas izmantojams gan nelielai
lauku saimniecībai savas darbības dažādošanai, kur izaudzētajiem lauksaimniecības
produktiem tiek piešķirta pievienotā vērtība, gan lauku iedzīvotājiem, ģimenēm, kas
sadarbojoties ar produktu audzētajiem veic produktu pārstrādi, kā arī tas var būt kā papildus
ienākums pensionāram laukos. Pēc aptaujas rezultātiem pārtikas amatniecība vidēji sastāda
30% no kopējiem ienākumiem tiem, kas paralēli nodarbojās ar lauksaimniecības produktu
audzēšanu, vai kādas citas nozares darbību.
Vietējie produkti ir pārtikas produkti ar augstu pievienoto vērtību un individuālu pieeju
to gatavošanā. Pamatā šo produktu gatavošanai tiek izmantots roku darbs. Produktos
atspoguļojās vietējās teritorijas identitāte, gatavotāja aizrautība un talants, mīlestība ar kādu
produkts tiek gatavots.
Šāds nodarbošanās veids ir salīdzinoši vienkārši uzsākams, jo neprasa lielus
ieguldījumus, kā tas ir ražošanas uzņēmumos. Galvenā atšķirība ir telpu iekārtojums, jo
pārtikas amatnieks to var darīt savā mājas virtuvē, nodalot privāto pārtikas sagatavošanu no
komercdarbības. Nodokļu likumdošana uz pārtikas amatnieku attiecās kā uz jebkuru, kas vēlās
uzsākt saimniecisko darbību.
2.2. Situācijas raksturojums pārtikas amatniecības nozarē Latvijā.
Apskatot tēmas aktualitāti saistībā ar Latvijas Lauku Attīstības programmu 2007.2013.gadam, 3.1.5. nodaļā pie SVID analīzes kopsavilkuma minēts, ka potenciāli augsts ir
pieprasījums pēc lauksaimniecības produktiem un pēc jauniem produktiem ar augstāku
pievienoto vērtību. Kopš 2011.gada vasaras, pārtikas amatniekiem ir pieejama tieši viņu
attīstībai paredzēta ES atbalsta programma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības
radīšana”, ko administrē Lauku Atbalsta Dienests. Šī pasākuma mērķis ir lauksaimniecības
produktu pārstrādes efektivitātes paaugstināšana un produktu ar augstu pievienoto vērtību
ražošanas veicināšana.
Programmā atvēlēts viens miljons latu. Līdz 2011.gada beigām uz šo atbalstu pieteicās 21
projektu iesniedzējs Latvijā, kopumā pretendējot uz 62,26% publiskā finansējuma. Tas liecina,
ka ražotāji mājas apstākļos ir iesnieguši salīdzinājumā ar citām programmām, ko izmanto
aktīvāk, ne pārāk daudz projektus. Viens projekta pieteicējs no publiskā finansējuma pieprasījis
apmēram 29 646 Ls.
Latvijā pārtikas amatnieku darbību nosaka un kontrolē PVD. Nepastāv atsevišķa
likuma, kas nosaka pārtikas amatniecības darbību kopumā, bet tiek piemērots LR „Pārtikas
uzraudzības likums” ( 19.02.1998.), kam pakārtoti virkne MK noteikumi. Tāpat tiek piemērotas
vairākas ES Regulas.
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Latvijā nav noteikta vienota uzņēmējdarbības forma pārtikas amatniekam. Līdz ar to,
pārtikas amatnieks var nodarboties ar pārtikas produktu ražošanu mājas apstākļos, brīvi
izvēloties sev piemērotu uzņēmējdarbības formu, kas var būt (sabiedrība ar ierobežotu
atbildību, zemnieku saimniecība, piemājas saimniecība, individuālais komersants), vai
vienkārši reģistrēties kā privātpersona jeb individuālā darba veicējs.

Līdz šim Latvijā šī nozare praktiski nav pētīta, izņemot 2009. gadā sadarbojoties
Latvijas Lauku Forumam un Latvijas Lauku Sieviešu Apvienībai, Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta grantu shēmas ietvaros tika veikts pētījums „Lauku mājražotāju
uzņēmējdarbību kavējošo un veicinošo faktoru izpēte un veicinošo aktivitāšu apzināšana un
ierosināšana”.
Pētījuma rezultāts parādīja, ka Latvijā ir ļoti augsts nelegālās pārtikas mājražotāju
īpatsvars. Mazāku interesi par reģistrāciju izrāda tie, kas savus produktus realizē tieši klientam.
Kopumā Latvijā ( uz 2009.gadu) bija reģistrēti 559 mājražotāji, no kurām (aktīvākās preču
grupas ir piens un gaļa).
Pēc PVD datiem, uz 2011.gada novembri, Latvijā reģistrēti jau 816 pārtikas amatnieki. Tātad
trīs gadu laikā, neskatoties uz dažādiem šķēršļiem, pārtikas amatnieku skaits Latvijā ir
pieaudzis.
2009.gada pētījumā tipiska pārtikas mājražotāja portretā ietilpa sievietes (81%);
vecumā no 36 līdz 55 gadiem (64%), kas pamatā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu
audzēšanu (71%), bet cenšas arī pievienot vērtību savam darbam, proti nodarbojas arī ar
lauksaimniecības produktu pārstrādi (51%). No aptaujātajiem, nav oficiāli reģistrēts
mājražošanas statuss (72%).
Šie pārtikas amatnieki pamatā pieved savus ražojumus klientiem tieši klāt (75%), kā arī pārdod
produktus tiem, kas atbrauc paši pakaļ (56%). Aptaujātie respondenti uzskatīja, ka cilvēki
laukos arvien vairāk nodarbojas ar mājražošanu (74%), un ka pārtikas mājražošana ir vienīgais
veids kā izdzīvot laukos (81%).
Kā galveno šķērsli mājražošanas nozares attīstībai valstī viennozīmīgi tika nosauktas
likumdošanas un birokrātijas barjeras (82%). Aptaujātie negribīgi, bet tomēr atzīst, ka pietrūkst
zināšanas, kā attīstītu pārtikas mājražošanu (51%).
Nozīmīgs solis likumdošanas barjeras likto šķēršļu mazināšanā bija otrs Latvijas Lauku
Sieviešu un šoreiz sadarbībā ar Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padomi, Sabiedrības
Integrācijas Fonda atbalstītais projekts, kura ietvaros 2011.gadā tika izdota rokasgrāmata
„Labas prakses vadlīnijas pārtikas amatniecībā”, kas apkopoja visu saistošo likumdošanu,
reģistrācijas un atzīšanas nosacījumus, higiēnas prasības, specifiskos procesus un
nosacījumus, kas jāievēro tirdzniecības procesā. Šī rokas grāmata kalpo kā palīgs labākai
likumdošanas izpratnei.
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2.3. Situācija Jelgavas novadā.
Atsaucoties uz Jelgavas Lauku partnerības „Lielupe”, Vietējās attīstības stratēģijā
(turpmāk tekstā – stratēģija) iekļauto ekonomiskās situācijas izpēti novadā, ir minēts, ka trūkst
uzsvara uz vietējo ražojumu popularizēšanu un virzīšanu tirgū. Nav apzināti uzņēmumi, kas no
vietējām izejvielām ražo produktus ar augstu pievienoto vērtību, kas būtu raksturīga tikai šai
konkrētajai vietai, pagastam, novadam vai pilsētai.
Stratēģijā veiktā iedzīvotāju aptauja, norāda uz to, ka viena no galvenajām problēmām
ir zema pievienotā vērtība vietējiem ražojumiem. Uz to norādījuši 19,5% aptaujātie Jelgavas
novada iedzīvotāji. Nozīmīgāko Lauku Attīstības plāna pasākumu vidū, tiek minēta arī
Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana, ko atzīmējuši 14% aptaujātie.
Vietējās attīstības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējuma sadaļānodarbinātība, pie vājām pusēm tiek atzīmēts tas, ka vāji attīstās uzņēmējdarbība, ir zems
mazo un vidējo uzņēmumu skaits. Kā iespēja ir iedzīvotāju veicināšana, pievērsties
ekonomiskajām aktivitātēm.

Pētījums „Pārtikas amatniecības attīstības iespējas Jelgavas un Ozolnieku novados”
tika uzsākts 2011.gada septembrī. Saņemot pētījuma darba uzdevumu, Jelgavas konsultāciju
biroja ( turpmāk biroja) darba grupa sāka izvērtēt esošo situāciju pārtikas amatniecības jomā
vietējā teritorijā. Jelgavas konsultāciju biroja speciālisti jau vairāk kā 10 gadus sniedz
konsultatīvo atbalstu un dažādus pakalpojumus vietējiem lauksaimniekiem un lauku
uzņēmējiem. Analizējot klientu nodarbošanās veidus tika secināts, ka klientu vidū nav neviena
pārtikas amatnieka, jo pamatā visi nodarbojās ar primāro produktu ražošanu. Izvērtējot
līdzšinējās aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanas jomā tika secināts, ka līdz šim vietējā
teritorijā nav tikušas veiktas aktivitātes, kas sekmētu pārtikas amatniecības attīstību.
Pirmā aktivitāte šajā jomā tika īstenota 2010.gada 24.februārī, kad biroja lauku
attīstības speciālisti īstenoja informatīvo semināru „Nosacījumi produkcijas ražošanai
mājas apstākļos”. Seminārā piedalījās 28 dalībnieki. Būtisks secinājums tam, ka vietējā
teritorijā nav apzināti pārtikas amatnieki bija fakts, ka seminārā praktiskajā pieredzē produktu
gatavošanā dalījās Bauskas uzņēmēji. Īstenojot semināru tika iepazīti interesenti, kas vēlās
nodarboties ar mājražošanu. Dalībnieki izteica vēlmi apgūt plašāku apmācību programmu
mājražošanas uzsākšanai. 2011.gada oktobrī un novembrī lauku attīstības speciālisti
sagatavoja un īstenoja četru dienu programma „Kā uzsākt, kā attīstīt un pārdot mājas apstākļos
saražoto produkciju nelielos daudzumos?” Apmācībās piedalījās 23 interesenti, kas plāno
uzsākt produktu ražošanu mājas apstākļos.
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Tika apgūta augu un dzīvnieku valsts produktu gatavošanas tehnoloģiskais process.
PVD iepazīstināja ar nosacījumiem pārtikas ražošanai mājas apstākļos. Dalībnieki apguva
pamatzināšanas uzņēmējdarbības uzsākšanai (uzņēmējdarbības formu izvēle, nodokļu
likumdošana, grāmatvedības uzskaite un produktu cenu kalkulācija). Tika sniegta informācija
par finansējuma piesaistes iespējām. Programmas ietvaros dalībnieki apguva minimālās
higiēnas prasībām, kas attiecās uz pārtikas uzņēmumiem. Praktiskajā pieredzē dalījās dažādu
nozaru pieredzējuši mājražotāji. Tas atdzīvināja apmācību programmu, deva iedvesmu un
drosmi iesācējiem. Apmācību dalībnieki atzina, ka šādas, nopietnas apmācības ir ļoti vērtīgas,
jo sniedza praktiskas zināšanas, deva profesionāļu padomu, iedvesmoja beidzot uzsākt
īstenot savas ieceres. Kā atzina viena no dalībniecēm: ”...bija lidojums, kas deva iedvesmu
darboties.” Būtiski bija savstarpēji iegūtie kontakti, kas ļāva turpmāk sazināties ar līdzīgi
domājošajiem.
Galvenie secinājumi pēc apmācību īstenošanas, kas rosina domāt par šīs jomas
attīstības perspektīvām:
Lauku iedzīvotāju interese par produktu pārstrādi. Lauksaimnieki audzējot primāros
lauksaimniecības produktus secina, ka piešķirot tiem pievienoto vērtību, tos var pārdot par
labāku cenu;
Nepieciešamas zināšanas un iedrošinājums, lai uzsāktu kā arī regulāri papildināt
savas prasmes un aktualizēt likumdošanas izmaiņas, lai sekmētu savu darbību un
konkurētspēju;
Nepieciešams ir savstarpējais kontakts starp topošajiem un esošajiem pārtikas
amatniekiem, kā arī labo piemēru popularizēšana.

Izveidojusies laba sadarbība starp PVD Dienvidzemgales pārvaldi un biroju, kur PVD
speciālisti labprāt iesaistās biroja rīkotajās apmācībās un skaidro aktuālos jautājumus, kas
attiecās uz LV likumdošanas un ES regulu piemērošanu. Šāds skaidrojums apmācību ietvaros
būtiski atvieglo un uzlabo interesentu izpratni par nosacījumiem, kā arī mazina stereotipus par
neizpildāmajām prasībām. PVD Dienvidzemgales pārvaldes speciālisti ir atsaucīgi un labprāt
skaidro pārtikas amatniekiem piemērojamos noteikumus attiecībā uz higiēnas ievērošanu.
Aicina neskaidros jautājumus uzdot dienesta speciālistiem un izmantot iespēju uz pirms
reģistrācijas konsultācijām, lai pārliecinātos, vai pārtikas amatniecībai paredzētās telpas un
aprīkojums ir piemēroti. Kā atzīst speciālisti, tad nepilnīgā LV likumdošana būtiski apgrūtina arī
inspektoru darbu, jo pamatā savā darbā jāvadās pēc ES regulām, kurās ir nosacījumi, kam
pretī nav tieša piemērojuma Latvijas situācijai.
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Īstenotā aktivitāte deva pirmos rezultātus. Valgundes pagasta zemnieku saimniecība
„Skaras” saimnieki piedalījās apmācībās. Rezultātā sagatavoja un iesniedza projekta
pieteikumu LAD administrētajā programmā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības
radīšana”, lai piesaistītu investīcijas gaļas fasēšanai un dārzeņu pārstrādei konservos. Ideja
par pārstrādi radās apmācību procesā. Šobrīd saimniecība īsteno projektu. Būtisks ieguvums ir
tas, ka apmācību dalībnieki saņēma motivāciju uzsākt uzņēmējdarbību pārtikas amatniecības
jomā. Dalībnieku vidū radās biznesa ideja ogu un augļu pārstrādē. Tika plānota augļu un
dārzeņu marinēšana, žāvēšana, kaltēšana un citu pārstrādes tehnoloģiju pielietošana.
Apmācību dalībnieki secināja, ka trūkst organizācija, kas apvienotu mājražotāju intereses, kas
sekmētu regulāru izglītošanos, kā arī informācijas apriti likumdošanas izmaiņu gadījumos.
Rezultātā, izveidojās domu biedru grupa, kas nolēma veidot nevalstisko organizāciju, kas
apvienos mājražotājus.
Uzsākot pētījuma veikšanu, tika iepazīti vietējie pārtikas amatnieki, kas dalās ar savu
pieredzi.
Z/s „Undzēni” ir ģimenes uzņēmums, kas darbojās jau kopš deviņdesmito gadu
sākuma. Saimniecība no mājražotāju statusa ir izveidojusies kā ražošanas uzņēmumus.
Pamatā tiek ražoti skābēti kāposti, kas tiek realizēti vairākām vairumtirdzniecības bāzēm
Latvijā. Saimniecība papildus audzē dārzeņus un realizē tos svaigā veidā tirdzniecības vietās
Rīgā.
Z/s „Blūdži” ir ģimenes uzņēmums, kas nodarbojās ar piena lopkopību. Saimniecībā
ražo dažādu veidu mīkstos sierus no pašu izslauktā piena. Nelielu apjomu siera realizē divās
tirdzniecības vietās Jelgavā, bet lielāko daļu dažādās tirdzniecības vietās Rīgā.
Z/s „Klīves” ir ģimenes uzņēmums, kas nodarbojās ar medus ieguvi, ābolu žāvēšanu
un dažādu sulu ražošanu. Produkcija pamatā tiek realizēta Rīgā.
SIA „Svētes Maize” ir ģimenes uzņēmums, kas uzsāka savu darbību 2011.gadā
janvārī. Tiek cepta bioloģiskā maize un dažādi konditorijas izstrādājumi. Produkcija sākotnēji
tika piedāvāta Jelgavas un novada iedzīvotājiem, tomēr lielāku noietu iespējams sasniegt
tirdzniecības vietās Rīgā.
Kopsavilkums.
Pārtikas amatniecība ir aktuāla nozare valsts mērogā, par to liecina plānošanas
dokumenti gan valsts, gan reģiona mērogā. Valstī nozares attīstībai ir paredzēts ES
līdzfinansējums atklātos projektu konkursos. Kopumā nozare ir maz pētīta. Valstī veikts
pētījums, kas atklājis nozares kavējošos faktorus. Neskatoties uz to pārtikas amatnieku
skaits ir audzis.
Jelgavas un Ozolnieku novados nav apzināti pārtikas amatnieki. Vietējo pārtikas
ražotāju popularitāte ir zema. Tomēr ir interese uzsākt ražot produktus. Īstenojot
izglītojošus pasākumus lauku iedzīvotāji tiek iedrošināti nodarboties ar pārtikas
pārstrādi. Kā aktuālas nozares iezīmējās augļu, ogu un dārzeņu pārstrāde. Interesenti
labprāt vēlās sadarboties un regulāri izglītoties. Nepieciešamas praktiskas apmācības
produktu gatavošanā, jaunu recepšu apguvē un mārketinga pasākumu veikšanā. Esošo
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pārtikas amatnieku pieredze rāda, ka produkcijai ir zems noiets, ja to tirgo Jelgavā un
novadā uz vietas.
3.Iedzīvotāju aptauja.
Aptaujā piedalījās 113 respondenti no Jelgavas novada 11 pagastiem ( Svēte, Vircava,
Jaunsvirlauka, Valgunde, Zaļenieki, Sesava, Glūda, Platone, Eleja, Līvbērze, Vilce), Jelgavas pilsētas
un Ozolnieku novada.
Aptaujas dalībnieki ir Jelgavas un Ozolnieku novadu mazie un vidējie lauksaimnieki, kas
nodarbojās ar lauksaimniecības primāro produktu ražošanu. Aptaujas dati apkopoti un apstrādāti SPSS
statistikas programmā.

3.2. Iedzīvotāju veiktās aptaujas datu analīze
Aptaujas mērķis ir noskaidrot:
Cik daudz no aptaujātajiem, audzē tikai primāros produktus un cik tos arī pārstrādā, vai
nodarbojās ar kādu papildus nozari?
Kādu daļu no ienākumiem sastāda pārtikas amatniecība šobrīd un kādi ir plānotie ienākumi no
šīs jomas, vai tādi vispār tiek plānoti?
Kuras ir populārākās lauksaimniecības nozares aptaujāto vidū?
Vai šobrīd tiek pārdoti kādi produkti un kur tie tiek pārdoti?
Kas piedalās ražošanas procesā?
Vai tiek plānots reģistrēt pārtikas amatniecību PVD un kādi iemesli to kavē darīt, kā arī, kas
būtu nepieciešams, lai notiku šī reģistrācija?
Kādi ir galvenie šķēršļi pārtikas amatniecības attīstībai novadā?
Cik lielā mērā lauku uzņēmēji pārzina likumdošanu, kas attiecās uz pārtikas amatniecību?
Ko lauksaimnieki ir gatavi darīt, lai attīstītu šo nozari?
Kādā veidā lauksaimnieki un lauku uzņēmēji vēlētos saņemt turpmāk aktuālo informāciju
pārtikas amatniecības jomā.
Vispārējie respondentu dati.
Lai sniegtu aptaujas dalībnieku sociālo raksturojumu aptaujā iekļauta informācija par respondentu
izglītību, dzimumu un vecumu. Sīkāk tika pētīta sakarība starp: respondentu dzimumu un nodarbošanās
veidu, un starp respondentu vecumu un vēlmi iesaistīties aktivitātēs, lai sekmētu pārtikas amatniecības
attīstību.
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Respondentu izglītība
augstākā

vidējā speciālā

vidējā

pamata

3%

20%
50%
27%

Tabula Nr.3. 1. Respondentu izglītība.
Aptaujā piedalījušies (50%) respondentu ar augstāko izglītību, (27%) ar vidējo speciālo izglītību,
(20%) ar vidējo izglītību un (3%) ar pamata izglītību. Līdz ar to, aptaujā pusei no respondentiem ir
augstākā izglītība. Skatīt tabulu Nr.5.
Analizējot aptaujas dalībnieku izglītību, tika secināts, ka iedzīvotāji ar pamata un vidējo
izglītību izvēlējušies nodarboties ar kādu konkrētu nozari kā piemēram: lauksaimniecība, pārstrāde,
tūrisms un amatniecība. Šī iedzīvotāju grupa vairāk koncentrējās uz kādu konkrētu nozari.
Aptaujas dalībnieki ar vidējo profesionāli tehnisko izglītību pārsvarā nodarbojās tikai ar
lauksaimniecības produktu audzēšanu. Tas varētu būt saistīts ar novadā esošo Zaļenieku profesionāli
tehnisko arodskolu, kur iegūstama atbilstoša izglītība.
Iedzīvotāji ar augstāko izglītību veido divas galvenās grupas, lauksaimniecību un daudznozaru
saimniekošanu. Tas varētu būt saistīts ar reģionā esošo Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, kur
daudzi novada iedzīvotāji iegūst augstāko izglītību lauksaimniecībā. Tieši šī iedzīvotāju grupa ir tie, kas
vairāk domā par uzņēmējdarbības dažādošanu, nodarbojoties ar vairākām nozarēm. Tādā veidā tiek
sadalīti uzņēmējdarbības riski un dažādoti ienākumi.
Aptaujas dalībnieki ar augstāko izglītību ir tie, kas gatavi gan mācīties, gan sadarboties
produkcijas realizēšanā. Pavisam maz ir to, kas nav gatavi darīt neko, lai sekmētu pārtikas
amatniecības attīstību. Respondenti ar vidējo izglītību ir stipri mazāk aktīvi, lai sadarbotos un veidotu
kooperāciju. Daudz ir to, kas nevēlās neko darīt, lai nozari attīstītu.
No iegūtajiem pētījuma rezultātiem tiek secināts, ka potenciālie pārtikas amatnieki ir iedzīvotāji
ar augstāko izglītību. Tas skaidrojams ar to, ka iegūtā izglītība dod plašāku redzes loku, līdz ar to, šī
iedzīvotāju grupa ir vairāk atvērta sadarbībai un nozaru dažādošanai.
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Respondentu dzimums
vīrieši

sievietes
6%

nav norādīts dzimums
19%

75%

Tabula Nr. 3.2. Respondentu dzimums.
Aptaujā piedalījās ( 75,%) sievietes un vīrieši ( 19%).

Tabula Nr.3.3. Nodarbošanās veids atkarībā no dzimuma (sievietes)

Nodarbošanās veidi atkarībā no dzimuma (vīrieši)
tikai lauksaimniecības produktu audzēšana
kā pamatnozare lauksaimniecība, papildus nodarbojās ar citām nozarēm
amatniecība, rokdarbi
tikai produktu pārstrāde
pārstāv citas nozares, bet interesējās arī par mājražošanu

0%

24%

43%

0%
33%

Tabula Nr.3.4. Nodarbošanās veids atkarībā no dzimuma (vīrieši).
13

„Pārtikas amatniecības attīstības iespējas Jelgavas un Ozolnieku novados”

2012

Analizējot nodarbošanās veidus atkarībā no dzimuma, tika secināts, ka sievietes ir tās, kas
nodarbojās tikai ar produktu pārstrādi, kas klasiski varētu būt saistīts ar nodarbošanās veidu sadali
ģimenē, kur ēdienu gatavošanu veic sievietes. Vīrieši pamatā veic lauksaimniecības darbus, lai gan
norāda arī citas nozares. Tūrismu kā papildus nozari izdalījuši maz aptaujāto, tāpēc šī nozare atsevišķi
netiek izdalīta. Sievietes aktīvi nodarbojās ar amatniecību un rokdarbiem, kā papildus nozari. Vietējā
teritorijā amatniecība nav populāra vīriešu vidū.
Sievietes ir tās, kas potenciāli vairāk vērstas uz amatniecību kā tādu, ieskaitot pārtikas
ražošanu un rokdarbus.
Gan vīrieši, gan sievietes atzīst, ka nepieciešams apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Abi
dzimumi ir gatavi sadarbībai ar citiem pārtikas amatniekiem, veidojot kooperatīvu. Pavisam nedaudz ir
tie aptaujas dalībnieki, kas nevēlās neko darīt, lai šī joma attīstītos.

Respondentu vecums
18-25 gadi

26-35 gadi

36-45 gadi

46-55 gadi

56-65 gadi

66-75 gadi

nav norādīts vecumu
11%
4%

5%

9%

14%
29%
28%

Tabula Nr. 3.5. Respondentu vecums.
Dominējošais vecuma posms aptaujāto vidū bija 36-45 gadi, kas sastāda ( 29%). Otra lielākā
vecuma grupa ir vecuma posms no 46-55 gadi, tie ir ( 28%), kā trešo lielāko vecuma grupu var izdalīt no
56-65 gadiem, kas sastāda ( 14%). Mazāk pārstāvēti ir vecuma posmi no 18-25 gadiem un no 26-35
gadiem. Vismazāk ir pārstāvēts vecuma posms no 66-75 gadiem.

Izmantojot pētījuma ietvaros iegūto mājražotāju kontaktinformāciju, tika izveidota fokusa
grupa. Fokusa grupas dalībnieki ir Jelgavas un Ozolnieku novados PVD reģistrēti mājražotāji ar
praktisko pieredzi produktu pārstrādē. Dalībnieki pārstāv dažādas nozares ( dārzeņu pārstrāde,
miltu izstrādājumi un piena pārstrādes produkti).
Veicot fokusa grupas darbu ar praktizējošiem pārtikas amatniekiem, kopīgā
diskusijā tika nodefinēti vairāki pārtikas amatnieku tipi:
1. Jauna ģimene, kas grib uzsākt darbību, meklē idejas, ko darīt laukos. Šeit ir potenciāls
attīstīt jaunus un inovatīvus produktus.
2. Lauku iedzīvotāji, kas tuvojās, vai ir pensijas vecumā. Mājražošana, kā pensijas fonds,
kas veido papildus ienākumus, pārstrādājot sezonas primāros produktus.
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3. Esoša zemnieku saimniecība, kas audzē primāros produktus, kā blakus nozari veido
produktu pārstrādi.
4. Piemājas saimniecība, kas iepērk izejvielu no zemniekiem, kas nodarbojās tikai ar
izejvielu ražošanu. Tālāk tiek veikta pārstrādes produktu ražošana.
Lai attīstītu pārtikas amatniecību, esmu gatavs/a:
35
30
25
20
15

18-35 gadi

10

36-55 gadi

5

56-75 gadi

0
mācīties un piedalīties
veidot
gan
neesmu
papildināt jau esošā
pašiem
mācīties, gatavs neko
savu
kooperatīvā
aktīvi
gan
darīt
pieredzi
kā biedrs kooperatīvu piedalīties
kooperatīvā

Tabula Nr. 3.6. Respondentu iespējamās aktivitātes, lai sekmētu pārtikas amatniecības attīstību,
atkarībā no vecuma grupu iedalījuma.
Mācīties, papildināt savu pieredzi un veidot savstarpēju sadarbību pārtikas amatniecībā ir
gatavi visu aptaujā iesasitīto vecuma posmu pārstāvji. Aptaujas dati neuzrāda, ka aktūvāki būtu gados
jaunākie aptaujas dalībnieki.

Vai Jums ir internets?
jā

nē

nav atbildes

10%
8%

82%

Tabula Nr.3. 7. Interneta pieejamība respondentu vidū.
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Lielākajai daļai respondentu, kas ir atbildējuši uz jautājumu par interneta pieejamību (82%),
norāda, ka šie lauku iedzīvotāji ir piedalās sociālajos tīkos un viņi var operatīvi uzzināt aktualitātes
nozarē. Tas ir būtisks faktors mērķauditorijas informēšanai un aktivizēšanai. Jelgavas Konsultāciju
biroja lauku attīstības konsultanti praktizē aktuālās informācijas regulāru nosūtīšanu saviem klientiem.
Izveidojot pārtikas amatnieku datu bāzi iespējams veikt aktuālās informācijas izplatīšanu nozarē
strādājošajiem.

Lai noskaidrotu, kas piedalās pārtikas produktu un citu izstrādājumu ražošanā,
respondenti sarindojās sekojoši, (47%) atbildēja, ka procesā piedalās visa ģimene, (39%)
minēja, ka ražošanu īsteno patstāvīgi bez palīgiem un (14%) atbildēja, ka procesā piedalās gan
ģimene, gan darbinieki. Pamatā, lai saražotu šos produktus, ikdienā pie tā strādā pats pārtikas
amatnieks ar ģimenes locekļiem. Tas norāda uz to, ka pārtikas amatniecība un amatniecība ir
nodarbošanās, kas populāra tieši ģimenes ienākumu gūšanai. No otras puses, šāds darbības
modelis norāda uz nopietnu darba slodzi, jo visus procesus, sākot ar izejvielu izaudzēšanu,
pārstrādi un produkcijas nogādi tirgū veic ģimenes locekļi. Tas norāda uz to, ka ieteicams ir
atbalsts uzņēmējdarbības procesu atvieglošanai. Viens no veidiem ir atbalsts produkcijas
realizācijā, izmantojot mārketinga pasākumus un sadarbību.

Ražošanas procesā piedalās
14%

visa ģimene
47%
tikai es pats/pati

39%
ģimene un algoti darbinieki

Tabula Nr. 3.8. Ražošanas procesā iesastītie.
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Kopsavilkums vispārējo datu analīzē.

Sievietes laukos ir tās, kas vairāk pievēršas amatniecībai, tai skaitā pārtikas
ražošanai. Vīrieši praktiski nenodarbojās ar amatniecību. Tas nozīmē, ka populraizējami
un veicināmi novadā ir amati,ko varētu darīt tieši vīrieši. Kā piemērus var minēt
(keramika, metālapstrāde-kalēja amats, kokapstrāde-dažādu sīku saimniecībā
pielietojamu priekšmetu izgatavošana, kas vienlaikus var kalopt kā vietējais dizaina
produkts). Ņemot vērā to, ka nav aktuāla tradiconālā amatniecība, tad balstoties uz seno
amatu kā pamatu jāveido mūsdienīgi amatniecības izstrādājumi. Šajā jomā perspektīvā
jāiesaista tieši jaunieši, jo viņiem vieglāk atrast radošus un inovatīvus risinājumus.
Pārtikas amatniecībā kopumā gatavi darboties dažādu vecumu iedzīvotāji.
Aptaujā neizdalās vecuma grupa, kas izrādītu lielāku aktivitāti.
Jāaktivizē tie iedzīvotāji, kam ir zemāka izglītība ( pamata un vidējā), jo šie cilvēki
šobrīd nav gatavi sadarbībai un pārtikas amatniecības attīstībai. Potenciālie pārtikas
amatniecības atbalstītāji vairāk ir cilvēki ar augstāko izglītību. Tas nozīmē, ka šie cilvēki
būs aktīvāki dažāda veida atbalsta saņemšanā.
Iedzīvotāji pamatā ir labi nodrošināti ar interneta pieejamību. Tas nozīmē, ka
nākotnē iespējams veidot ciešāku sadarbību izmantojot sociālos tīklus. Šo faktu
iespējams izmantot aktuālās informācijas izplatīšanā, sadarbības veidošanā, aicinot
pārtikas amatniekus uz dažādiem kopīgiem tirdziņiem un citām sadarbību veicinošām
aktivitātēm. Ieteicama mājas lapa, kas apvienotu vietējos pārtikas amatniekus.
Jelgavas konsultāciju biroja lauku attīstības speciālistu pieredze rāda, ka bieži
vietējie lauksaimnieki meklē sadarbības partnerus dažādu vajadzību gadījumā
(piemēram, izejvielu iegāde, iepakojums, u.c. vajadzības sasitībā ar uzņēmējdarbības
nodrošināšanu). Sava veida virtuāls, vietējais sludinājumu dēlis varētu būt mājas lapa.
Tā var kalpot kā platforma, kur „satiekas” vietējo pārtikas amatnieku dažādās
vajadzības. Šo mājas lapu var veidot iekļaujot to Jelgavas lauku partnerības „Lielupe”
mājas lapā.
Uzņēmējdarbību laukos pamatā veic ģimenes locekļi. Līdz ar to, ģimenē ir liels
darba noslogojums. Jelgavas lauku partnerības „Lielupe”, novada pašvaldība, kā arī
Jelgavas konsultāciju birojs var iesaistīties un atvieglot saražotās produkcijas noieta
sekmēšanu. Jāatīsta dažādas iespējas vietējo produktu pieejamībai vietējā tirgū. Tie ir
tirdziņi, dažādi vietējo ražotāju popularizēšanas pasākumi, izmantojot pašavaldības un
dažādas uzņēmējdarbības atbalsta programmas.
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3.2.1.Reģistrētās un nereģistrētās darbības jomas.

Vai darbība ir reģistrēta PVD?
13%
14%

Nē
73%

Plānoju to darīt
Jā, pilnībā

Tabula Nr. 3.9. PVD reģistrēto īpatsvars.

Lielākā daļa respondentu (73%) nav reģistrējušie PVD kā ražošanas uzņēmums mājas
apstākļos. (14%) plāno to darīt, bet (13%) ir reģistrējuši savu darbību PVD.
Uzsākot pētījuma izstrādi 2011.gada septemrī, PVD bija reģistrējušies 20 pārtikas amatnieki.
Līdz 2012.gada jūlijam PVD reģistrēti vēl 25 jauni pārtikas ražotāji. Kopumā Jelgavas un Ozolnieku
novados šobrīd darbojās 45 oficiāli reģistrēti pārtikas amatnieki. Veicot aktivitātes pētījuma ietvaros un
paralēli īstenojot stratēģiju ( pārtikas amatnieku aktivizēšanu ar izglītojošo pasākumu starpniecību)
pamazām pieaug pārtikas amatnieku skaits. Tas norāda uz to, ka pieaugs nepieciešamība pēc dažāda
veida atbalsta darbības uzsākšanai un attīstībai.

3.2.2. Galvenās nozares, kurās darbojās aptaujas dalībnieki.
Lai noskaidrotu kādas lauksaimniecības nozares ir populāras aptaujas dalībnieku vidū,
tika uzdots jautājums, kura atbildēs atspoguļojās, cik lielā mērā respondenti nodarbojās ar
vienu vai vairākām nozarēm.

Darbības nozares

5%
13%
32%

nodarbojās ar vairākām
lauksaimniecības nozarēm
dārzeņkopība

14%
lopkopība
17%

19%

darbība, kas nav sasitīta ar
lauksaimniecību

Tabula Nr. 3.10. Darbības nozares.
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Kopumā (86%) respondentu strādā kādā konkrētā lauksaimniecības nozarē, viena
trešā daļa (32%) respondentu nodarbojās ar vairākām lauksaimniecības nozarēm, šo
respondentu iedalījums sīkāk tiks apskatīts nakošajā diagrammā. (19%) nodarbojās ar
dārzeņkopību, (17%) ar lopkopību, (14%) atzīmējusī, ka viņu darbība nav sastīta ar
lauksaimniecību tā ir ( tūrisms, zālaju audzēšana, koku stādu audzēšana, kārklu audzēšana,
amatniecība un rokdarbi). (13%) nodarbojās ar graudkopību un (5%) ar augļkopību.
Novados lauksaimnieki nodarbojas ar vairākām lauksaimniecības nozarēm. Pozitīvi ir
tas, ka aktuāla ir daudznozaru saimniekošana. Izteikta ir dārzeņkopība, lopkopība,
graudkopība. Mazāk nodarbojās ar augļkopību. Novadā ir labas lauksaimniecības primāro
produktu audzēšanas tradīcijas, kas norāda, ka pamata izejvielas pārtrādes produktiem tiek
izaudzētas uz vietas. Aktivitāte lauksaimniecības primāro produktu ražošanā norāda uz to, ka
nepieciešamas būtu atbalsts arī primāro produktu ražotājiem.
Analizējot aptaujas dalībniekus, kas norādījuši, ka vienlaicīgi nodarbojās ar vairākām
nozarēm, noskaidrojās, ka nozaru sadalījums ir pieteikami dažāds.

3.2.3.Darbības jomu sadalījums.
Nozīmīgs rādītājs, lai analizētu pārtikas amatniecību ir tieši lauksaimniecības produktu
pārstrāde. Aptaujas rezultātā tika noskaidrota pārtikas produktu ražošanas popularitāte
novados.

Darbības jomas
3%
Lauksaimniecības produktu audzēšana
8%

10%

42%
11%
11%
15%

Cits variants ( tikai intersējās par mājražošanu, vai ir
algots darbs)
Amatniecība un rokdarbi
Nodarbojās ar vairākām nozarēm vienlaicīgi ( lauks.
produktu audzēšana/tūrisms/amatniecība)
Lauksaimniecības produktu audzēšana/pārstrāde
Lauksaimniecības produktu pārstrāde
Tūrisms

Tabula Nr. 3.11. Darbības jomas.
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Gandrīz puse (42%) respondentu nodarbojās tikai ar lauksaimniecības primāro
produktu audzēšanu. Tad seko (15%) aptaujāto, kas minējuši atbildes variantu cits..., kur
apkopojot noskaidrojās, ka tie ir interesenti, kas šobrīd neaudzē un nepāsrtrādā
lauksaimniecības produktus, bet domā par šādu iespēju, daļa ir minējuši, ka ir cita
nodarbošanās, kā piemēram algots darbs. (11%) kā savu nodarbi uzrādījuši amatniecību un
rokdarbus. (11%) nodarbojās ar vairākām nozarēm vienlaicīgi gan audzē lauksaimniecības
produktus, gan kā papildus nozares ir tūrisms un amatniecība. Salīdzinoši neliela daļa (10%)
nodarbojās ar lauksaimniecības produktu audzēšanu un pārstrādi. Daļa respondentu (8%)
nodarbojās tikai ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, acīmredzot, izejvielas iepērkot. (3%)
respondentu atzīmējuši tikai tūrisma pakalpojuma sniegšanu.
Zemgales reģionam raksturīgi, kad dominējošā darbības joma ir lauksaimniecības
produktu audzēšana, kas kopumā sastāda (64%) no aptaujātajiem, papildus esot citām
darbības jomām, pārstrādei, amatniecībai un tūrismam. Iespējamais potenciāls ir tiem (15%),
kas intersējās par pārtikas amatniecību, kā arī tiem, kas audzē lauksaimniecības produktus, jo
tiem varētu piešķirt pievienoto vērtību, tos pārstrādājot. Slīdzinoši neliela daļa šobrīd
nodarbojās ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (18%).
3.2.4.Ienākumu apjoms no pārtikas amatniecības.
Ņemot vērā to, ka respondenti pamatā ir primāro lauksaimniecības produktu audzētāji,
tad aptaujas viens no jautājumiem ir noskaidrot, vai aptaujas dalībniekiem ir ienākumi no
pārtikas amatniecības.

Ienākumi no pārtikas amatniecības
šobrīd ir ienākumi no pārtikas amatniecības

9%
27%

šobrīd nav ienākumi no pārtikas
amatniecības
37%

nākotnē plāno ienākumus
27%
neplāno ienākumus

Tabula Nr. 3.12. Ienākumi no pārtikas amatniecības.
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No visiem respondentiem ienākumus no pārtikas amatniecības gūst (27%)
respondentu. Tik pat daudz respondentu (27%) atzīmē, ka šobrīd nav ienākumu no pārtikas
amatniecības. Tas nozīmē arī to, ka iegūtie produkti iespējams tiek izmantoti pašpatēriņam.
(37%) nākotnē plāno šādus ienākumus, bet (9%) vispār neplāno šādus ienākumus.
Apstrādājot datus SPSS statistiskajā programmā tika iegūta informācija, kas parāda sīkāk tos
respondentus, kas uzrāda ienākumus no pārtikas amatniecības, nosakot procentos ienākumus no
pārtikas amatniecības.

Ienākumi (%) no pārtikas amatniecības
7%

ienākumi 10-20%

10%
43%
20%

ienākumi 100%
ienākumi 2-5%
ienākumi 60-90%

20%

ienākumi 40-50%

Tabula Nr. 3.12.1. Ienākumi (%) no pārtikas amatniecības.

Respondentu ienākumu struktūra parāda to, kāds ir ienākumu apjoms procentos no
pārtikas amatniecības.
(43%) respondentu ienākumi no pārtikas amatniecības sastāda 10-20% no kopējiem
ienākumiem; (20%) respondentu ienākumi sastāda 100% apmērā; (20%) ienākumi sastāda 25%; (10%) respondentu ienākumi sastāda no 60-90%; (7%) pārtikas amatnieku ienākumi no
mājražošanas sastāda 40-50%.
Vidēji pārtikas amatniecība ienes 30% no kopējiem ienākumiem. Rezultāts parāda to,
ka pārtikas amatniecība lielākajai daļai aptaujas dalībnieku ir kā papildus ienākumu avots.
Mazāk ir to, kas gūst 100% ienākumu.
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3.2.5.Produkcijas realizācijas veidi.
Respondenti tiek lūgti nosaukt tos produkcijas noieta kanālus, kuri tiek izmantoti savas
produkcijas realizācijai.

Produkcijas realizācijas veidi

8%
12%

36%

13%

izmanto visus iepriekš minētos
variantus
pārdod klientiem, kas pats atbrauc
pakaļ
vedu uz tirgu
pievedu klientiem tieši klāt

15%

16%

cits variants( izmanto pašpatēriņam)
atdodu produkciju starpniekiem

Tabula Nr. 3.13. Produkcijas realizācijas veidi.

Analizējot produkcijas realizācijas veidus, noskaidrojās, ka respondenti realizē savu
produkciju dažādos veidos. Daļa respondentu izmanto kādu noteiktu realizācijas veidu, turpretī
(36%) izmanto visus aptaujā piedāvātos realizācijas veidus, tas ir ( klientiem, kas paši atbrauc,
ved uz tirgu, pieved klientiem klāt), (16%) pārdod klientiem, kas atbrauc klāt, (15%) ved paši uz
tirgu, (13%) pieved klientiem tieši klāt, (12%) izmanto produktus tikai pašpatēriņam un (8%)
atdod produkciju starpniekiem.
Kopumā darbojās visi tirdzniecības veidi, ko parasti izmanto lauksaimnieki, lai realizētu
savu produkciju. Neliela daļa aptaujas dalībnieku izmanto dažādus tirdzniecības veidus, bet
lielākā daļa ir tādi, kas specializējušies uz kādu konkrētu tirgošanas veidu.
Tas skaidrojams ar to, ka saražojot nelielus apjomus lauksaimnieki meklē tiešās
tirdzniecības kanālus, sākot ar paziņu loku, tālāk apgūstot produktu piegādi iestādēm.
Perspektīvā ir attīstāma koordinēta un uz sadarbību vērsta vietējo produktu tirdzniecība. Šobrīd
katrs lauksaimnieks pats meklē produkcijas noieta kanālus, tie ir sadrumstaloti. Netiek
piedāvāts viens pārtikas grozs, kas būtu ērts iedzīvotājiem. Novadu līmenī netiek popularizēti
vietējie lauksaimniecības produktu audzētāji. Netiek cildināts vietējais produkts. Pārsvarā
saražotā produkcija aizceļo uz galvaspilsētu.
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3.2.5.1.Produkcijas realizācijas veidu atšķirības starp PVD reģistrētiem un
nereģistrētiem.
Analizējot sīkāk datus SPSS statistikas programmā tika noskaidrots vai pastāv
atšķirības produkcijas realizācijas vietu izvēlē starp reģistrētajiem un nereģistrētajiem PVD
pārtikas amatniekiem.
Produkcijas realizācijas veidi
(PVD reģistrētiem/nereģistrētiem), (%)
Reģistrētie
dažādi

Plāno reģistrēties
7.7

atdod starpniekam

8

pieved klientam klāt

6.7

pārdod klientam, kas atbrauc pats
pieved klientam + ved uz tirgu
ved uz tirgu

Nav reģistrēti
46.7

12
26.7

13.3

23.1
61.5

6.7 5.3

Tabula Nr. 3.13.1. Produkcijas realizācijas veidi reģistrētiem/nereģistrētiem.

Šādā griezumā analizējot datus, galvenais uzdevums ir noskaidrot, kur realizē savu
produkciju PVD reģistrētie un nereģistrētie, jo kā iepriekš tika noskaidrots, tad lielākā daļa
(72%) nav savu darbību reģistrējuši PVD. Zemāk tabulā redzams, ka nereģistrētie un tie, kas
plāno reģistrēties arī realizē savu produkciju dažādos veidos. Tomēr reģistrētie ir tie, kas vairāk
ved uz tirgu savu produkciju. Nereģistrētie un tie, kas plāno reģistrēties vairāk realizē klientiem,
kas paši atbrauc, vai pieved klāt. Tas varētu būt saistīts, ar risku, ka tirgū bez reģistrācijas pēc
likumdošanas nav atļauts tirgot savus pārtikas produktus.
Pastāv liels īpatsvars mājražotāju, kas pašu saražoto produkciju realizē tiešajā tirdzniecībā.
Iteicams veikt skaidrojošu un izglītojošu darbu ( apmācības un seminārus), lai tiktu sekmēta pārtikas
amatnieku darbības oficiāla reģistrācija PVD.
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3.2.5.2.Produkcijas realizācija atkarībā no darbības jomas.
Šajā jautājumā tiek noskaidrots, kā atkarībā produkcijas realizācija atkarībā no darbības jomas.

Realizācijas veidi, atkarībā no darbības jomas (%)
izmanto vairākus variantus

42.5

38.5

ved uz tirgu 4.3 22.2
atdod produkciju starpniekam

45.5

12.8

pieved klientam tieši klāt 4.3
pārdod klientiem, kas pats
atbrauc pakaļ

55.6

33.3

15.4

17 11.1 15.4

lauksaimniecības produktu audzētāji
lauksaimniecības produktu pārstrādātāji
amatniecība un rokdarbi

Tabula Nr.3. 13.2. Realizācijas veidi, atkarībā no darbības jomas (%).

Ņemot vērā, ka aptaujā kopumā vairāk piedalījušies lauksaimniecības produktu
audzētāji (42%), bet tie, kas veic pārstrādi kopskaitā sastāda (18%) pēc tabulas Nr.11., tad
sīkāk tiek apskatītas atšķirības, kur savu produkciju pamatā realizē lauksaimniecības produktu
audzētāji un kur šo produktu pārstrādātāji. Tabulā Nr.3.13.2. Lauksaimniecības produktu
audzētāji produkcijas realizēšanai izmanto dažādus veidus: to pievedot klientiem, vedot uz
tirgu, atdod starpniekam, vai pārdodot klientam uz vietas saimniecībā.
Turpretī, produkcijas pārstrādātāji pamatā produkciju pieved klientiem klāt, vai ved uz
tirgu. Tā kā šajā grupā ir pietiekami daudz respondentu, tad atsevišķi tiek izdalīti tie, kas audzē
un pārstrādā lauksaimniecības produktus. Šī grupas pārstāvji gandrīz puse ved tikai uz tirgu,
bet otra puse savu produkciju realizē dažādos veidos.
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3.2.6.Produkcijas un citu izstrādājumu veidi.
Jautājuma uzdevums ir noskaidrot kāda veida pārtikas produktus un citus
amatniecības izstrādājumus ražo aptaujas dalībnieki.
Pārtikas produkti un citi izstrādājumi, kas tiek pārdoti (%)
galdniecība
floristika
vīns
garšvielas
sukādes
vistas filejas, vistu aknas, pastētes
ievārījumi, kompoti
gaļas izsrādājumi
olas
rokdarbi
( primārie produkti) dārzeņi, ogas, augļi
siers, biezpiens, krējums

2
2
2
2
2
2
3.8
10
11.5
17
19.2
27

Tabula Nr. 3.14. Produkcijas un citu izstrādājumu veidi.

No tirgū piedāvātajiem pārtikas produktiem un citiem izstrādājumiem, pamatā dominē
piena pārstrādes produkti ( biezpiens, siers, krējums) un primāro lauksaimniecības produktu
( dārzeņi, ogas un augļi) pārdošana. Jāatzīmē, ka PVD reģistrēto vidū, salīdzinoši maz ir tieši
piena pārstrādes produktu ražotāji, kas norāda uz to, ka daļa pārstrādātāju darbojās nelegāli.
Kā trešais visvairāk pieminētais izstrādājums ir dažādi rokdarbi. Stipri mazāk tiek piedāvāti
gaļas izstrādājumi, olas un konditorija. Salīdzinoši maz tiek piedāvātas dažādas sulas,
garšvielas un ēdienu gatavošana, kā arī vietējie galdniecības izstrādājumi.
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3.2.7.Nereģistrēšanās PVD iemesli.
Tiek noskaidroti būtiskākie iemesli, kāpēc respondenti nereģistrējās PVD.
Nereģistrēšanās PVD iemesli (%)
klientiem nav nekādas starpības

1.7

nevēlos ar to nodarboties

3.4

nezinu, kā to izdarīt

5

pārāk stingras sanitārās normas
pārāk liela birokrātija (uzskaite, čeki, …
līdz šim kārtoju visu, lai to izdarītu
paŗāk mazi apjomi
nav nopietna iemesla, lai to darītu
nav bijusi iespēja, neesam vēl gatavi tam

6.8
10.2
11.9
15.3
16.9
28.8

Tabula Nr. 3.15. Nereģistrēšanās iemesls.

Tiem, respondentiem, kas nav reģistrējušies PVD, tika lūgts minēt iemeslus, kāpēc
darbība nav reģistrēta. Tika apkopoti visi viedokļi, apvienojot līdzīgos.
Iemesli ir dažādi. Lielākā daļa respondentu uzskata, ka nejūtas vēl gatavi šim
procesam, ir lietas, kas vēl jāsakārto, vai nepieciešamas finansējums. Otrā lielākā grupa
apgalvo, ka nesaredz tam nopietnu iemeslu. Trešā lielākā grupa atbild, ka iemesls ir pārāk
mazie apjomi, lai darbību reģistrētu PVD.
Tikai ceturtā lielākā grupa respondentu šobrīd ir procesā un kārto formalitātes. Vēl
izdalījās piecas mazākas grupas, kas norāda, ka šķērslis ir pārāk liela birokrātija, ar ko
saskarsies, ja tiks viss nokārtots oficiāli, pārāk stingras sanitārās normas, nezina kā to izdarīt,
nevēlās nodarboties vispār. Viens no respondentiem izsaka viedokli, ka klientiem tas nav
būtiski.
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3.2.8.Nosacījumi, pie kādiem respondenti varētu reģistrēt savu darbību PVD.
Respondenti tiek lūgti atzīmēt sev būtiskāko nosacījumu, pie kāda varētu tikt reģistrēta
sava darbība PVD.
Pie kādiem nosacījumiem tiktu reģistrēta darbība PVD

Ja būtu mazākas likumdošanas
barjeras

7%
12%

29%

Ja būtu lielāks ražošanas apjoms
Cits variants

24%

Ja es būtu informēts kā to darīt
28%

Ne pie kādiem nosacījumiem

Tabula Nr. 3.16. Nosacījumi, pie kādiem varētu reģistrēt savu darbību.

Divi būtiskākie nosacījumi, pie kādiem respondenti varētu reģistrēt savu darbību ir
mazākas likumdošanas barjeras ( 29%) un lielāki ražošanas apjomi (28%).
Tik pat nozīmīgi ir citi iemesli (24%), pie kuriem respondenti minējuši ( ja būtu lielāki
ienākumi, ja būtu atbalsts pārtikas amatniekiem darbības uzsākšanai, kad būs rūpīgi
pārdomāta idejas dzīvotspēja, ja būtu skaidrība, ko tieši ražot). (12%) atzīmējuši, ka
reģistrētos, ja būtu vairāk informēti par to, kā to izdarīt. (7%) minējuši, ka nebūtu gatavi
reģistrēties ne pie kādiem nosacījumiem. Jāatzīmē, ka pārtikas amatnieki, kas jau ir
reģistrējušies likumdošanu vairs neuzskata par nepārvaramu šķērsli, bet norāda, ka viss ir
izdarāms. Līdz ar to, var secināt, ka psiholoģiskais faktors-bailes no nezināmā ir būtisks
šķērslis, lai uzsāktu ko jaunu. Tomēr atsaucoties uz 2009.gada LLSA UN LLF pētījumu, arī tajā
viens no būtiskākajiem šķēršļiem ir atzīmēts- likumdošanas barjera. Pie maziem ražošanas
apjomiem, pārtikas amatniekiem nav motivācijas reģistrēt savu darbību, bet tad nevar
paplašināt savu darbību, jo kā zināms, bez reģistrācijas PVD likumdošana neatļauj
nodarboties ar tirdzniecību.
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3.2.9.Būtiskākie šķēršļi pārtikas amatniecības attīstībai.
Respondenti norāda darbību kavējošos šķēršļus pēc to būtiskuma.
Šķēršļu sadalījums pēc to būtiskuma (vidējais rādītājs)
Likumdošanas un birokrātijas šķēršļi
kavē

1.22

Mazs tirgus pieprasījums-grūti pārdot
saražoto

2.04

Paši ražotāji neprot saimniekot, nav
uzņēmības

2.38

Trūkst idejas, labo piemēru un
zināšanas, kā to varētu darīt

2.48
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Tabula Nr. 3.17. Būtiskākie šķēršļi pārtikas amatniecības attīstībai.

. Iepriekš jau pieminētajā LLSA pētījumā „Lauku mājražotāju uzņēmējdarbību kavējošo un
veicinošo faktoru izpēte un veicinošo aktivitāšu apzināšana un ierosināšana”, likumdošanas un
birokrātijas barjeras tika minētas kā vienas no būtiskākajām.
Respondenti tika lūgti sarindot šķēršļus pēc to būtiskumu, piešķirot no (1-5) punktiem, kur
1-apzēmēja galveno šķērsli, 5-mazāk svarīgo. Zemāk tabulā tiek parādīts vidējais punktu
skaits. Visvairāk respondentu kā būtiskāko ir atzīmējuši likumdošanas un birokrātijas šķēršļus
(1.22). Kā otrs būtiskākais šķērslis tika minēts mazais tirgus pieprasījums, kas apgrūtina
saražotās produkcijas pārdošanu (2.04).
Kā trešais nozīmīgākais šķērslis tika minēts(2.38), ka paši pārtikas amatnieki neprot
saimniekot, nav uzņēmības.
Kā ceturtais, mazāk svarīgais, tomēr ticis atzīmēts (2.48), tas ka trūkst idejas, labo piemēru
un zināšanas. Pavisam neliela daļa atzīmējuši arī citus iemeslus, tiem nav piešķirti punkti pēc
svarīguma, tāpēc tie vienkārši tiek nosaukti pēc kārtas (informācijas trūkums, traucē lielveikali,
dārgas tirgus vietas maksas, lielie ražotāji izkonkurē ar cenu, nav ticības, nevar prasīt lielu
cenu). Kaut arī pēdējos gados ir atvieglotas prasības pārtikas amatniekiem, tomēr joprojām,
tieši šis šķērslis tiek minēts atkārtoti.
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3.2.10.Likumdošanas pārzināšana, kas attiecās uz pārtikas amatniecību.
Jautājuma mērķis ir noskaidrot, vai respondenti jūtas pietiekami zinoši par likumdošanu,
kas regulē pārtikas apriti valstī. Jautājums par likumdošanu un tās izpratni ir aktuāls visiem, kas
plāno uzsākt darbu ar pārtikas pārstrādi. Šī pētījuma ietvaros nepieciešams noskaidrot, kāda ir
vietējo Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotāju, kas piedalās aptaujā izpratne par
likumdošanu.

LV likumdošanas pārzināšana saistībā ar pārtikas
amatniecību
esmu tikai nedaudz dzirdējis par prasībām

21%

pārzinu ļoti labi

23%

56%

nepārzinu, neesmu interesējies

Tabula Nr. 3.18. Likumdošanas pārzināšana, kas attiecās uz pārtikas amatniecību.

Ja iepriekš tika noskaidrots, ka pirmajā vietā kā darbību kavējošais faktors ir likumdošana,
tad nākošais aspekts, kas tika noskaidrots, ir tas, cik lielā mērā respondenti pārzina LV
likumdošanu, kas attiecās uz pārtikas amatniecību. Vairāk kā puse respondentu, no tiem, kas
uz šo jautājumu atbildēja ( 56%) atzīst, ka nedaudz ir dzirdējuši par prasībām, kas liecina, ka
pilnībā tās nepārzina. (23%) uzskata, ka ļoti labi pārzina likumdošanu un (21%) nepārzina un
nav arī par to interesējušies. Iedziļinoties un mēģinot saprast likumdošanu, kas attiecās uz
pārtikas amatniecību kā iesācējam šajā nozarē, tas tiešām nav vienkārši, jo nav vienotas
likumdošanas pārtikas ražotājam mājas apstākļos, kā iepriekš tika izklāstīts. Līdz ar to, pilnīga
izpratne par likumdošanu respondentu vidū nav.
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3.2.11.Respondentu viedoklis par to, ko paši ir gatavi darīt, lai sekmētu pārtikas
amatniecības attīstību.
Jautājuma mērķis ir noskaidrot, ko gatavi darīt respondenti, lai sekmētu nozares attīstību.
Pētījuma autori vēlās noskaidrot, cik liela ir aktivitāte sadarboties un pašiem veidot
kooperāciju? Būtiski noskaidrot, vai respondenti vēlētos mācīties un pilnveidot savu pieredzi
pārtikas amatniecībā.

Ko esmu gatavs darīt, lai attīstītu pārtikas amatniecību?
12%

mācīties un papildināt savu pieredzi

13%
50%
25%

mācīties un piedalīties pārtikas amatnieku
kooperatīvā kā biedrs
neesmu gatavs neko darīt
mācīties un pašam iesaistīties kooperatīva veidošanā

Tabula Nr. 3.19. Respondentu viedoklis par to, ko paši ir gatavi darīt, lai sekmētu šīs jomas

attīstību.
Puse aptaujāto (50%) gatavi mācīties un papildināt savu pieredzi, tādā veidā sekmējot
pārtikas amatniecības attīstību, jo tas sekmē uzņēmēja konkurētspēju tirgū. (25%) gatavi
ne tikai mācīties, bet arī piedalīties kooperatīvā, kas kopīgi realizē produkciju. (14%)
atbildējuši, ka nav gatavi darīt kaut ko, lai sekmētu kopējo darbību šajā jomā. Tikai (10%)
izsaka gatavību ne tikai mācīties, bet paši iesaistīties kooperatīva veidošanā. Pavisam
nedaudz (2%) atzīmējuši, kā galveno ieguldījumu tieši kooperācijas veidošanu savā starpā.
Kā zināms, pārtikas amatnieks ir mazais uzņēmējs, kam grūti konkurēt ar lielražotāju
apjomu ziņā, tāpēc būtisks moments ir kooperācija. Tomēr lielāks ir to respondentu skaits,
kas labāk iesaistās jau gatavā kooperatīvā, nekā to, kas gatavi piedalīties tā veidošanā.
Kopumā vienotība ir tajā jautājumā un to apstiprina (84%), ka nepieciešams ir
mācīties, lai sekmētu šīs jomas sekmīgu darbību. Pārtikas amatniecība ietver pārtikas
produktu pārstrādi, kas attiecās dažādu produktu gatavošanu. Kā zināms ne visiem
pārtikas amatniekiem ir sākotnēji prasmes konkrēto pārtikas produktu gatavošanā, jo tas
ietver tehnoloģisko procesu, ko uzņēmumā parasti pārzina pārtikas tehnologs ar speciālo
izglītību.
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3.2.12.Veidi, kā respondenti vēlētos iegūt aktuālo informāciju pārtikas amatniecībā.
Ar šo jautājumu tiks noskaidrots, kādā veidā respondenti vēlētos saņemt aktualitātes
nozarē. Atbilžu variantos ir iekļautas vairākas atbildes, kas ļauj izvēlēties būtiskāko.

Informācijas saņemšanas veidi
internetā

7%
14%

56%

23%

no lauku attīstības speciālistiem (LLKC)
semināri/apmācības/ vietējie un ārzemju pieredzes
apmaiņas braucieni
izmantojot visus iepriekšminētos variantus

Tabula Nr. 3.20. Informācijas saņemšanas veidi.

Apkopojot iegūtos datus, nedaudz vairāk kā puse (56%) respondentu labprāt saņemtu
informāciju visos veidos, kādi tika piedāvāti kā izvēles atbilžu varianti. Tas ir informāciju labprāt
saņemtu ar interneta starpniecību, no LLKC lauku attīstības speciālistiem, no semināriem,
apmācībām un vietējiem un ārzemju pieredzes apmaiņas braucieniem. Seko respondentu
sadalījums, kas izvēlējušies atsevišķus informācijas saņemšanas veidus, kā piemēram, (23%)
respondentu priekšrocību dot tieši semināriem/apmācībām un pieredzes apmaiņas
braucieniem, (14%) informācijai no LLKC, lauku attīstības speciālistiem un (7%) saņemtu
informāciju interneta vidē.
Kopumā jāsecina, ka respondenti vēlās būtiski paplašināt savu redzes loku, zināšanas un
informētības līmeni pārtikas amatniecības jomā.
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Kopsavilkums
Aptauja liecina, ka interesentu skaits, kas vēlās nodarboties ar pārtikas amatniecību ir
pieaugošs. Iteicams attīstīt gaļas izstrādājumu, konditorijas un galdniecības piederumu
ražošanu. Tās ir nozares, kurās praktiski nav piedāvājuma. Novados ir daudz lauksaimnieku.
Līdz ar to, aktuāls var būt finanšu un konsultaīvs atbalsts darbības uzsākšanai. Darbības
uzsākšanai nepieciešamas atbalsts ražošanas plānošanā, rentabilitātes aprēķinā, racionālā
iegultījumu veikšanā. Aptauja liecina, ka tie un virkne psiholoģisko šķēršļu ( neuzņēmība, ideju
trūkums) ir būtiski šķēršli darbības uzsākšanai. Līdz ar to, nepieciešama praktiska apmācību
programma, kas ietver ( likumdošanu, labo piemēru iedrošinājumu, tehnoloģiskā procesa apguvi
pa nozarēm un mārketinga pasākumu nepieciešamību). Šajās aktivitātēs un atbalsta sniegšanā
jāiesaista ekonomisti un lauku attīstības konsultanti, kas var sniegt abalstu projektu
sagatavošanā, tirdzniecības vietu apzināšanā un apmācību īstenošanā.
Novados ir populāra primāro lauksaimniecības produktu ražošana, kas dod iespēju
attīstīt produktu pārstrādi. Pamata izejvielas produktu pārtrādei tiek izaudzētas novados uz
vietas. Ņemot vērā, ka populāra ir lauksaimniecības produktu audzēšana, aktuāls ir atbalsts tieši
primāro produktu audzēšanai ( tehinkas modernizācija, ilggadīgie kultūraugi, lauksaimniecības
produktu novietnes, dzīvnieku un putnu novietnes). Jāveido apskates saimniecības, kurās var
iepazīt vietējo produktu audzēšanas tradīcijas, iekļaujot tās tūrisma maršrutos.
Pārtikas amatniecība pamatā ienes papildus ienākumus saimniecībai. Tas var kalpot kā
piemērs tiem, kas līdz šim tikai izaudzē un realizē nepārstrādātus produktus. Tas būtu aktuāls
tādās nozarēs, kā augļkopība un dārzeņkopība, kur produktu pārstrādi uzsākt ir salīdzinoši
vieglāk. Piemēram, ābolu un ogu žāvēšana, garšaugu un dārzeņu kaltēšana. Pētījums akceptēja
to, ka pastāv produktu realizācija nereģistrējoties PVD.
Jāattīsta koordinēta un uz savsatrpējo sadarbību vērsta vietējo produktu tirdzniecība
un regulāra pieejamība iedzīvotājiem. Jāveic vietējo produktu popularizēšanas pasākumi.
Kopīgas tirdzniecības vietas, kopīgs vietējā produkta zīmols. Tā, lai vietējā teritorijā iedzīvotāji
labi pārzinātu savus ražotājus un galvenokārt izvēlētos tieši viņu produkciju. Jāveido sabiedrībā
apziņa, ka vietējam cilvēkam vislabākais ir vietējais produkts gan no veselīguma, gan vietējo
uzņēmēju atbalsta viedokļa. Uzņēmēju vidū jāveicina vietējo līderu aktivizēšanās, kam
nepieciešams atbalsts kooperācijas izveidei starp ražotājiem. Aptaujas dati liecina, ka
lauksaimnieki ir gatavi vairāk līdzadrboties, nevis aktīvi veidot kooperāciju.
Plašas ir iespējas mērķauditorijas sasniegšanai. Iedzīvotāji ir atvērti informācijas
saņemšanai no dažādiem kanāliem ( internets, apmācības, pieredzes apmaiņa, lauku attīstības
konsultantu darbs). Ieteicams attīstīt ciešāku sadarbību ar novada pašvaldību un citām
institūcijām. Piemēram, Jelgavas lauku partnerību „Lielupe”, Zemgales plānošanas reģionu un
Zemgales reģiona kompeteņču atttīstības centru. Ieviest dažādus mehānismus pārtikas
amatnieku popularizēšanai. Piemēram, veidojot vietējo produktu dāvanu grozu, ko prezentācijas
pasākumos novada pašvaldība pasniedz saviem viesiem. Regulāri aicinot uzņēmējus uz
tikšanos un kopīgu diskusiju par darbības uzlabošanu teritorijā. Tādā veidā tiktu apzinātas
pārtikas amatnieku vajadzības. Būtisks ir atbalsts tirdzniecības vietu nodrošināšanā.
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Publisko datu analīze.

PVD reģistrs ir galvenais informācijas avots, kur iespējams uzzināt pārtikas amatniekus,
kas veic pārtikas ražošanu atbilstoši PVD prasībām. Sadarbībā ar PVD Dienvidzemgales
pārvaldes speciālistiem tika saņemta kontaktinformācija, kas deva iespēju veidot pārtikas
amatnieku kontaktu datu bāzi. Datu bāze ( bez pārtikas amatnieku kontaktinformācijas)
pieejama pielikumā Nr.4.2.
Izmantojot PVD publisko datu bāzi, iespējams noskaidrot kādas nozares ir dominējošās, kādas
ir populārākās uzņēmējdarbības formas mājražotāju vidū.
Uzsākot veikt pētījumu 2011.gada septembrī PVD publiskajā datu bāzē
http://www.pvd.gov.lv/lat/uznemumi/, Jelgavas un Ozolnieku novadā reģistrēti 20 pārtikas
amatnieki. Pētījuma papildinājumu veikšanas laikā līdz 2012.gada jūlijam PVD reģistrēti jau 45
pārtikas amatnieki. Šie mājražotāji nodarbojās ar primāro produktu pārstrādi mājas apstākļos.
Šos uzņēmumus reģistrē ar kodu 45 „ražošanas uzņēmums mājas apstākļos”.
Salīdzinājumā ar kaimiņu novadiem, Bauskas novadā ir 36 PVD reģistrētie ražošanas
uzņēmumi mājas apstākļos. Dobeles novadā reģistrēti 21 ražotājs mājas apstākļos.

4.1.Pārtikas amatnieku reģistrētās uzņēmējdarbības formas.
Jelgavas un Ozolnieku novados un Jelgavas pilsētā reģistrēti: 4-SIA, 8-Z/s, 24privātpersonas. Datu analīzē tiek iekļauta arī Jelgavas pilsēta, jo daļa pārtikas amatnieku,
kas reģistrējuši savu darbību pilsētā, primāros produktus tomēr izaudzē viņiem piederošajā
zemē Jelgavas un Ozolnieku novados.
Uzņēmējdarbības formas, ko reģistrējuši pārtikas amatnieki

11%
SIA

Z/s

Privātpersonas

22%
67%

Tabula Nr.4.1. Uzņēmējdarbības formas, ko reģistrējuši pārtikas amatnieki.

Procentuāli redzams, ka lielākā daļa (67%) pārtikas amatnieki reģistrējušies kā privātpersonas.
Tas liecina, ka darbības apjoms nav liels, vai arī tas ir kā papildus nodarbošanās citam
pamatdarbam.
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4.2. Pārtikas amatnieku PVD reģistrētās produktu pārstrādes jomas.
Jelgavas un Ozolnieku novados un Jelgavas pilsētā:
26- nodarbojās ar augu izcelsmes produktu pārstrādi;
3-nodarbojās ar maizes un miltu izstrādājumu ražošanu;
2- nodarbojās ar piena produktu ražošanu;
1-nodarbojās ar gaļas produktu ražošanu;
1- nodarbojās ar bezalkoholisko dzērienu ražošanu.
Daži pārtikas amatnieki reģistrējuši vairākus darbības veidus:
1-nodarbojās ar piena un augu izcelsmes produktu ražošana;
1- nodarbojās ar gaļas un augu izcelsmes produktu ražošana;
1- nodarbojās ar augu eļļu un tauku ražošana.
PVD reģistrētās darbības jomas Jelgavas ,Ozolnieku
novados un Jelgavas pilsētā.
3%
3%

3%

3%
augu izcelsmes produktu
ražošana

3%

maizes un miltu
izstrādājumu ražošana

5%

piena produktu ražošana
8%
gaļas produktu ražošana

72%

bezalkoholisko dzērienu
ražošana
piena un augu izcelsmes
produktu ražošana

Tabula Nr. 4.2. PVD reģistrētās darbības jomas Jelgavas, Ozolnieku novados un Jelgavas pilsētā.

Procentuāli redzams, ka lielākā daļa (72%) pārtikas amatnieki ir reģistrējuši darbības
jomu-augu izcelsmes produktu ražošanu; pavisam nedaudz (8%) reģistrējuši maizes un miltu
izstrādājumu ražošanu; maz (5%) ir reģistrējuši piena produktu ražošanu. Pavisam nedaudz
(3%) tikuši reģistrēti tādi produkti kā ( gaļa, bezalkoholiskie dzērieni). Nedaudz ir tādi pārtikas
amatnieki, kas reģistrējuši vairākus darbības veidus (3%), piena un augu izcelsmes, gaļas un
augu izcelsmes produktu, kā arī augu eļļu un tauku ražošanu. Salīdzinājumā ar 2009.gada
pētījumu, tajā dominējošās nozares bija piena un gaļas pārstrādes produkti.
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4.3. Darbības jomas, kas Jelgavas un Ozolnieku novados nav reģistrētas:
Zvejas produktu apstrāde mājas apstākļos; tas skaidrojams ar to, ka šī joma nav
aktuāla pētījuma reģionam.
Olu produktu ražošana mājas apstākļos;
Ēdienu gatavošana mājas apstākļos;
Dzīvnieku izcelsmes specifisko produktu gatavošana mājas apstākļos.
Pēc iegūtajiem datiem var secināt, ka attīstāmas būtu tādas jomas kā : piena, gaļas un olu
produktu ražošana, kā arī ēdienu gatavošana mājas apstākļos.
4.4. Pārtikas amatnieku atbilstība PVD prasībām.
PVD datu bāzē redzami pēdējie pārbaudes rezultāti. PVD šos rezultātus iedala vairākās
kategorijās:
A – pilnībā atbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
B – atbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, taču konstatētas
neatbilstības, kas neietekmē pārtikas nekaitīgumu un drošumu;
C – neatbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
Apkopojot informāciju par Jelgavas pilsētas, novada un Ozolnieku novada PVD reģistrētajiem
mājražotājiem pēc pēdējās pārbaudes rezultātiem tikusi piešķirta B kategorija, kas nozīmē ka
uzņēmums atbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, taču konstatētas
neatbilstības, kas neietekmē pārtikas nekaitīgumu un drošumu.
Kopsavilkums
Vietējie mājražotāji pamatā pieteikuši savu uzņēmējdarbību kā saimnieciskās darbības
veicēji. Tā ir vienkāršākā uzņēmējdarbības forma. Nepieciešams skaidrojums kādas ir
priekšrocības izvēloties pārējās uzņēmējdarbības formas. Ieteicams veicināt jaunu pārtikas
produktu nozaru aktivizēšanos, kā piemēram: Vietējie mājas ēdieni, dzērieni ( sulas, vīni un
sidri), augļu un ogu pārstrādes produkti ( sukādes, pastilas, konfektes no augļu sulām).
Aktivizējams ir svaigu olu un akvakultūras produkcijas piedāvājums.
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5.Ekspertu viedokļi un priekšlikumi nozares attīstībai Jelgavas un Ozolnieku novados.
Fokusa grupas darbs.
Iepriekšējās nodaļās tika veikta iedzīvotāju aptauja un PVD datu analīze, kas iezīmēja
kopējo situāciju pārtikas amatniecības perspektīvām. Tomēr nepieciešams ir nozares praktiķu
viedoklis par kavējošajiem faktoriem un attīstības iespējām. Izmantojot pētījuma ietvaros iegūto
mājražotāju kontaktinformāciju, tika izveidota fokusa grupa. Tika izvirzīti jautājumi fokusa
grupas dalībniekiem:
1. Kā Jūs kā praktiķis vērtējat pārtikas amatniecības nozari kopumā?
2. Nosauciet Jūsu produkcijas noieta kanālus?
3. Kādi ir šķēršļi un trūkumi, kas kavē darbību?
4. Kāds atbalsts Jums ir nepieciešams?
5. Kādi ir Jūsu priekšlikumi nozares attīstībai Jelgavas un Ozolnieku novados?
Tika izvirzīti kritēriji fokusa grupas dalībniekiem: PVD reģistrēta darbība, praktiskā
pieredze produktu pārstrādē, dalībnieki pārstāv dažādas nozares ( dārzeņu pārstrāde, miltu
izstrādājumi un piena pārstrādes produkti), spēj sniegt argumentētus viedokļus un
priekšlikumus. Fokusa grupas dalībnieki tika iepazīstināti ar pētījuma mērķi un pirmajiem
rezultātiem. Dalībnieki sniedza atbildes aizpildot anketu. Pēc tam tika apkopoti visi viedokļi un
diskusijā izvirzīti būtiskākie darbību kavējošie šķēršļi, atbalsta nepieciešamība un priekšlikumi.
Fokusa grupas dalībnieku sniegtās atbildes apkopotas tabulā, pielikums Nr.5.1.
Dalībnieki ir kodēti ar sekojošiem apzīmējumiem un numuriem atbilstoši fokusa grupas
dalībnieku skaitam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

S.M., nodarbojās ar dārzeņu pārstrādi.
L.V., nodarbojās ar dārzeņu pārstrādi.
J.K., nodarbojās ar dārzeņu pārstrādi.
E.E., konditorijas izstrādājumu ražošana.
A.K., konditorijas izstrādājumu ražošana.
G.Š., sulas, ābolu žāvēšana, medus.
J.Ķ., nodarbojās ar dārzeņu pārstrādi.
A.Z. dārzeņu, augļu un ogu pārstrādes produkti.
E.S. piena pārstrādes produkti.
I.M. piena pārstrādes produkti.
D.D. augļu pārstrāde.
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Turpmāk seko fokusa darba grupas dalībnieku sniegto atbilžu iztirzājums apskatot
katru jautājumu atsevišķi.
5.1.Pārtikas amatniecības nozares raksturojums ekspertu skatījumā.
Atbildot uz jautājumu „Kā Jūs kā praktiķis vērtējat pārtikas amatniecības nozari
kopumā?”. Sniegtās atbildes tabulā Nr.5.1.
Nr.p.k. Respondenti Pārtikas amatniecības kā nozares raksturojums
1

S.M.

Nozare, kurā darbojās ražotāji, kas saražo nelielus apjomus.

2

L.V.

Pārtikas amatniecība kā papildus ienākumu gūšanas avots.

3

J.K.

Pārtikas amatniecība kā pašnodarbinātības iespēja.

4

E.E.

Pārtikas amatniecība dod papildus ienākumus pensijai.

5

A.K.

Salīdzinoši viegli uzsākama darbības joma ( mājas virtuvē).

6

G.Š.

Nepietiekoši apgūta nozare.

7

J.Ķ.

Nozare, kurā mazajiem pārtikas amatniekiem spēcīgi jādomā par
produkcijas realizāciju.

8

A.Z.

Tā ir iespēja uzsākt savu darbību, realizēt savas ieceres.

9.

E.S.

Nozares tradīcijas ir senas un stabilas. Vājais posms ir saražotās
produkcijas pārdošana, ko bremzē vājā sadarbība.

10

I.M.

Tā ir perspektīva nozare, par to liecina cilvēku ar vien pieaugošā interese
par veselīgiem, vietējiem produktiem.

11

D.D.

Ļoti atbalstāma nozare, jo tā ir iespēja mazajām saimniecībām pašām sevi
nodrošināt ar darbu un ienākumiem.

Ekspertu sniegtās atbildes uz šo jautājumu ir dažādas. Tās pārtikas amatniecību
iezīmē no dažādiem skatu punktiem. Ekspertu vērtējumu apkopojot varētu izveidot nozares
definīciju.
Pārtikas amatniecība ir mazās uzņēmējdarbības veids, kas kopējā pārtikas preču tirgū
piedāvā vietējas izcelsmes produktus ar augstu pievienoto vērtību, saražotus nelielos apjomos.
Nozare sekmē pašnodarbinātību, nodrošinot darbu un ienākumus ģimenēm laukos. Kopumā
nozare attīstās, jo vietējo produktu popularitāte pieaug.
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Nozarei ir savi plusi un mīnusi. Galvenie nozares ieguvumi ir augstas pievienotās
vērtības vietējie produkti. Vienkārši uzsākama nodarbošanās, kas pieļaujama mājas virtuvē.
Galvenie nozares mīnusi saistīti ar tirgus apguvi.
5.2.Būtiskākie šķēršļi un darbību kavējošie faktori ekspertu skatījumā.
Atbildot uz jautājumu „Kādi ir šķēršļi un trūkumi, kas kavē darbību?” Sniegtās atbildes
tabulā Nr.5.2.
Nr.p.k. Respondenti Šķēršļu un trūkumu raksturojums.
1

S.M.

Darbības attīstību kavē ūdens vada ierīkošana, kas prasa lielas investīcijas.

2

L.V.

Dārgas tirdzniecību vietu izmaksas tirgū. Mazos ražotājus izkonkurē
lielražotāji ar apjomu un zemāku cenu. Vietējais ražotājs nejūtas aizsargāts
līdzās importa produkcijai.

3

J.K.

Problēmas ar produkcijas noietu. Zema iedzīvotāju pirktspēja.

4

E.E.

Grūti atrast noieta tirgu. Lielveikalu produkcija izkonkurē.

5

A.K.

Spējam saražot tikai nelielus apjomus, tāpēc ar to vien ģimeni nevarētu
uzturēt. Pārāk īsa Jelgavas tirgus darba diena. Mazajam uzņēmējam
uzsākot darbību grūti uzsākt bez investīciju piesaistes iespējas.

6

G.Š.

PVD maksātājam vajag kases aparātu tirgojot savu produkciju tirgū. Tas ir
apgrūtinājums. Ierobežojums nodot produkciju veikalos un kafejnīcās.

7

J.Ķ.

Problēma ir tā, ka ražotāji, kas lieto ķīmiju, piemēram kāpostu skābēšanā,
saražo ar zemāku pašizmaksu. Dabīgo produkciju grūti realizēt tirgos dēļ
īsā realizācijas termiņa.

8

A.Z.

Grūti atrast nišu, jo tirgus ir pilns ar poļu un lietuviešu, vai ķīniešu preci.
Vietējam grūti konkurēt, jo nav lielu apjomu, lai piedāvātu zemāku cenu.

9

E.S.

Nepietiekoša informācija par likumdošanu produkcijas ražošanai un
pārdošanai.

10

I.M.

Dārgas izmaksas saistībā ar tirdzniecību, jo produkcijas noiets ir vislabākais
tieši Rīgā. Jelgavas tirgus nav iecienīts Jelgavnieku vidū ( atrašanās vietas
dēļ, nepievilcīgs noformējums).

11

D.D.

Nepieciešams atbalsts pamatkapitāla iegādē darbības uzsākšanai.
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Eksperti kopumā atzīst, ka PVD prasības ir izpildāmas un pamatotas. Rodas
secinājums, ka prasības šķiet apgrūtinošas tiem, kas darbību vēl nav uzsākuši, vai darbojās
nelegāli.
Kā viens no galvenajiem šķēršļiem, kas ierobežo darbību un sagādā problēmas
praktiski visiem fokusa grupas dalībniekiem ir saistīts ar produkcijas tirdzniecību. Saražotie
mazie apjomi nedod iespēju tirgū piedāvāt produktus par zemāku cenu nekā importa pārtikas
produktiem. Pārtikas amatnieki norāda, ka tirgū ir daudz importētās produkcijas, kas salīdzinoši
ir lētāka. Šis fakts iezīmē spēcīgu konkurenci. Pārtikas amatnieki norāda, ka šādos tirgus
apstākļos ir ļoti grūti konkurēt. Zemā iedzīvotāju pirktspēja vietējā teritorijā kavē sekmīgu
produktu realizāciju. Tāpēc pārtikas amatnieki ir spiesti doties uz tirdzniecības vietām, kur ir
maksātspējīgāki pircēji. Eksperti norāda, ka tirdzniecības vietu maksas un transporta izdevumi
ievērojami sadārdzina produkcijas cenu.
5.3. Atbalsta nepieciešamība nozares attīstībai Jelgavas un Ozolnieku novados.
Atbildot uz jautājumu „Kāds atbalsts Jums ir nepieciešams?” Sniegtās atbildes tabulā
Nr.5.3.
Nr.p.k. Respondenti Nepieciešamais atbalsts nozares attīstībai.
1

S.M.

Nepieciešams atbalsts produkcijas realizācijā.

2

L.V.

Atbalsts produkcijas noieta vietu meklēšanā. Sadarbības partneru
meklēšanā, ar ko varētu kooperēties un kā to sekmīgāk izdarīt.
Nepieciešams aizsargāt vietējo tirgu no importa pārtikas produktiem.
Nepieciešamas investīcijas darbības paplašināšanai.

3

J.K.

Nepieciešami produkcijas noieta veicināšanas pasākumi.

4

E.E.

Nepieciešamas atbalsts produkcijas realizācijā. Mēs varam saražot vairāk,
bet nezinām, kā un kur pārdot?

5

A.K.

Atbalsts tehnoloģiju jomā. Gribētos apgūt jaunākās tehnoloģijas savā
nozarē un pielietot tās praksē. Atbalsts investīciju piesaistei.
Iespēju satikt citus mājražotājus, pieredzes apmaiņai. Nepieciešams
padoms. Gribētu elektroniski saņemt aktualitātes par dažādām iespējām.
Būtu jauki uzdot sev interesējošos jautājumus ar e-pastu starpniecību un
saņemt speciālistu atbildes.

6

G.Š.

Apmācības par jaunāko nozarē, par likumdošanas izmaiņām, (vismaz vienu
reizi gadā).Informatīvās dienas. Investīciju piesaistes iespējas, jo ir ieceres
attīstībai. Jaunumi iekārtās un tehnoloģijās.

7

J.Ķ.

Atbalsts tehnoloģiskā procesa apgūšanā. Zināšanas -E vielu pielietojumā
un ietekmē uz pārtiku.

8

A.Z.

Rast iespēju mājražotājam tirgot savu preci arī veikalos. Trūkst zināšanu
preces noformēšanā, nav pieredze atrast vajadzīgās iekārtas, tehniku.
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E.S.

10

I.M.

11

D.D.
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Tirdzniecības prasmju apguve.
Investīciju atvieglota saņemšana ( avansi, granti).
Informācijas koordinēšana. Ražotāju un patērētāju sadarbības tīkla izveide.
Pašvaldības un valsts iestāžu līdzdarbība.
Nepieciešams atbalsts grantu veidā ( pamatlīdzekļu iegādei) kā bija „Daļēji
naturālo saimniecību pārstrukturizācijai”. Avanss darbības uzsākšanai.
Nepieciešama informācija, apmācības, mārketings. Katru gadu vēlams
atsvaidzināt šīs zināšanas. Atbalsts tirdzniecības vietu nodrošināšanā.
Nodokļu atvieglojumi uzņēmējdarbības uzsācējiem. Jāaizsargā vietējais
tirgus no importa preces.
ES un/ vai valsts atbalsts struktūrfondos/ projektos ar ievērojamu atbalsta
intensitāti ap 80%.

Pamatā visi respondenti norāda ka būtisks ir atbalsts produktu realizācijai. Šeit jāattīsta
sadarbība un kooperācija. Jārod iespēja mājražotājam tirgot produkciju arī vietējos veikalos un
kafejnīcās.
Valsts mērogā jāaizsargā vietējais tirgus no importa produkcijas. Nepieciešamas
investīcijas darbības uzsākšanai ( grantu, avansa veidā, publisko konkursu projektos ar
atbalsta likmi vismaz 80% apmērā). Nepieciešami nodokļu atvieglojumi jaunajiem uzņēmējiem.
Nepieciešamas apmācības un citi izglītojoši pasākumi ( mārketings, jaunākās
tehnoloģijas un iekārtas, pieredzes apmaiņa un aktuālā informācija).
5.4. Ekspertu priekšlikumi nozares attīstībai Jelgavas un Ozolnieku novados.
Atbildot uz jautājumu „Kādi ir Jūsu priekšlikumi nozares attīstībai Jelgavas un
Ozolnieku novados? Sniegtās atbildes tabulā Nr.5.4.
Nr.p.k. Respondenti Priekšlikumi nozares attīstībai.
1

S.M.

Jāpanāk iespēja, lai mājražotājs var savu produkciju nodot vietējā veikalā.
Jāmaina valstī likumdošana.

2

L.V.

Nepieciešams atvieglot prasības attiecībā uz produkcijas tirgošanu vietējās
kafejnīcās. Jānovērš „sakropļotā ” tirgus situācija. Priekšroka jādod vietējai
produkcijai nevis importam.

3

J.K.

Valstiskā līmenī jāveicina iedzīvotāju nodarbinātība un pirktspēja.
Jāapvienojas mazajiem ražotājiem, lai sekmētu produkcijas noietu.

4

E.E.

Attīstīt sadarbību mazo mājražotāju vidū. Nepieciešams novadā
koordinators, kas koordinē šos procesus, jo mājražotājam tam neatliek
laika.

5

A.K.

Pagarināt Jelgavas tirgus darba dienu, līdz plkst. 18.00, lai strādājošie pēc
darba varētu iepirkties. Panākt iespēju, lai var produkciju nodot veikalā, tad
varētu saražot vairāk produkcijas, jo mazāk laika būtu jāpavada tās
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tirgošanai.

6

G.Š.

Piedāvāt produkciju tūristiem. Lauku attīstības speciālistu rīkotas
informatīvās dienas pārtikas amatniekiem.

7

J.Ķ.

Organizēt apmācības jaunāko tehnoloģiju apgūšanā, lai varētu optimizēt
produkcijas ražošanu.

8

A.Z.

Organizēt apmācības tieši uzsācējiem nozarē ( no izejvielas izaudzēšanas
līdz produktu gatavošanai un realizācijai). Sekmēt skolas programmās
bērnu piesaisti vietējo produktu audzēšanai un pārstrādei.

9

E.S.

Visciešākā sadarbība, izglītošanās, kopīgu vērtību izkopšana.

10

I.M.

11

D.D.

Vietējo produktu stendi RIMI, MAXIMĀ-Jelgavā. Noteikt to, ka reģiona
lielveikalā obligāti jābūt vietējo produktu stendam.
Gatavot „pārtikas somas”, kur pēc pasūtījuma, vienkopus tiktu piegādāti
dažādi produkti iedzīvotājiem.
Veicināt mazo uzņēmējdarbību ne tikai mutiski, bet praktiski, ar dažādiem
pasākumiem ( atvieglojumiem nodokļos, darba likumdošanas jautājumos,
vienkārša investīciju piesaiste avansa veidā). Aizsargāt vietējo tirgu no
importa produkcijas. Tirdzniecības vietu izveide novada centrā.

Viens no priekšlikumiem, ko sniedz lielākā daļa ekspertu saistīts ar tirdzniecības
veicināšanu. Kā iepriekš iztirzātajos jautājumos tika noskaidrots, ka produktu tirdzniecība ir
viens no būtiskākajiem šķēršļiem.
Eksperti izsaka vairākus priekšlikumus: vietējo produktu stendu izveidošana
reģionālajos lielveikalos, patstāvīgu tirdzniecības vietu izveidi vietējiem pārtikas amatniekiem,
„pārtikas somu” sistēmas izveide, kur komplektējot pārtikas somu no dažādiem produktiem to
pēc pieprasījuma nogādā pircējam. Tiek izteikts priekšlikums apmācību organizēšanai, kā arī
bērnu un jaunieši motivēšanā vietējo produktu audzēšanā un pārstrādē.
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5.5. Produkcijas noieta kanāli.
Atbildot uz jautājumu „Nosauciet Jūsu produkcijas noieta kanālus?” Sniegtās atbildes
tabulā Nr.5.5.
Nr.p.k. Respondenti Produkcijas noieta kanāli.
1

S.M.

Regulārie tirdziņi, gadatirgi, „Slow food” tirdziņš Rīgā

2

L.V.

Rīgas centrāltirgus.

3

J.K.

Rīgas centrāltirgus

4

E.E.

Produkciju tirgo Jelgavas centrā savā tirdzniecības vietā

5

A.K.

Jelgavas tirgū

6

G.Š.

Dažādās tirdzniecības vietās Rīgā.

7

J.Ķ.

Jelgavas tirgū

8

A.Z.

Dažādos tirdziņos

9

E.S.

Saimniecībā uz vietas ( klienti paši atbrauc pēc produkcijas) un pievedot
klientiem klāt Jelgavas un Ozolnieku novada robežās.

10

I.M.

11

D.D.

„Slow Food” tirdziņš pie Skay lielveikala, Rīgā.
Olainē tirdziņā.
„Elejas siernīcā”, Elejā.
Brāļu tirgū (pie tirdzniecības centra „Valdeka”, Jelgavā.
Jēkaba tirgū, uz Driksas ielas, pie tirdzniecības centra „Pasāža”.
Rīgā, pie TIC „Spice”, pieved klientiem klāt uz iestādēm.

Lielākā daļa respondentu savu produkciju realizē Rīgas tirdzniecības vietās. Iepriekš tika
minēts iemesls-iedzīvotāju pirktspēja. Tas liecina, ka vietējais produkts nav regulāri pieejams
Jelgavas un Ozolnieku novados. Produkti ir pieejami neregulāri iepriekš tabulā norādītajās
tirdzniecības vietās Jelgavā.
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Kopsavilkums
1. Vietējie produkti ir pārtikas produkti ar augstu pievienoto vērtību un
individuālu pieeju to gatavošanā. Pamatā šo produktu gatavošanai tiek izmantots roku
darbs. Produktos atspoguļojās vietējās teritorijas identitāte, gatavotāja aizrautība un
talants, mīlestība ar kādu produkts tiek gatavots.
2.Nozare sekmē pašnodarbinātību, nodrošinot darbu un ienākumus ģimenēm
laukos. Paŗtikas amatniecībai ir senas un stabilas tradīcijas. Kopumā nozare lēni, bet
attīstās, jo vietējo produktu popularitāte pieaug.
3.Nozarei ir savas stiprās un vājās puses. Galvenie nozares ieguvumi ir augstas
pievienotās vērtības vietējie produkti. Vienkārši uzsākama nodarbošanās, kas
pieļaujama mājas virtuvē. Eksperti kopumā atzīst, ka PVD prasības ir izpildāmas un
pamatotas. Galvenie nozares mīnusi saistīti ar tirgus apguvi un produktu realizāciju.
4.Lielākā daļa respondentu savu produkciju realizē Rīgas tirdzniecības vietās.
Vietējais produkts nav regulāri pieejams Jelgavas un Ozolnieku novados.
5. Kā viens no galvenajiem šķēršļiem, kas ierobežo darbību un sagādā
problēmas praktiski visiem fokusa grupas dalībniekiem ir saistīts ar produkcijas
tirdzniecību. Saražotie mazie apjomi nedod iespēju tirgū piedāvāt produktus par zemāku
cenu nekā importa pārtikas produktiem. Tirgū ir daudz lētas importētās produkcijas. Tas
rada sīvu konkurenci. Pārtikas amatnieki norāda, ka šādos tirgus apstākļos ir ļoti grūti
konkurēt. Zemā iedzīvotāju pirktspēja vietējā teritorijā kavē sekmīgu produktu
realizāciju. Tāpēc pārtikas amatnieki ir spiesti doties uz tirdzniecības vietām, kur ir
maksātspējīgāki pircēji. Eksperti norāda, ka tirdzniecības vietu maksas un transporta
izdevumi ievērojami sadārdzina produkcijas cenu.
6.Pamatā visi respondenti norāda ka būtisks ir atbalsts produktu realizācijai. Šeit
jāattīsta sadarbība un kooperācija. Jārod iespēja mājražotājam tirgot produkciju arī
vietējos veikalos un kafejnīcās.
7.Valsts mērogā jāaizsargā vietējais tirgus no importa produkcijas.
Nepieciešamas investīcijas darbības uzsākšanai ( grantu, avansa veidā, publisko
konkursu projektos ar atbalsta likmi līdz 80% apmērā). Nepieciešami nodokļu
atvieglojumi jaunajiem uzņēmējiem.
8.Nepieciešamas apmācības un citi izglītojoši pasākumi ( mārketings, jaunākās
tehnoloģijas un iekārtas, pieredzes apmaiņa un aktuālā informācija). Tiek izteikts
priekšlikums arī bērnu un jaunieši motivēšanā vietējo produktu audzēšanā un pārstrādē.
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9.Eksperti izsaka vairākus priekšlikumus: vietējo produktu stendu izveidošana
reģionālajos lielveikalos, patstāvīgu tirdzniecības vietu izveidi vietējiem pārtikas
amatniekiem, „pārtikas somu” sistēmas izveide, kad nokomplektējot pārtikas somu no
dažādiem produktiem to pēc pieprasījuma nogādā pircējam; atbalsts tirdzniecības vietu
nodrošināšanā.
6.Pārtikas amatniecības nozares SVID analīze.
Tabulā Nr.6.1. atspoguļotas pārtikas amatniecības stiprās un vājās puses, iespējas un
draudi. Informācija tabulā apkopota ņemot vērā iepriekšējās nodaļās iegūtos rezultātus:
3.nodaļa. Iedzīvotāju aptauja, kas iezīmēja esošo situāciju un potenciālās attīstības
iespējas novadu lauksaimnieku vidū;
4.nodaļa. Publisko datu analīze, kas parādīja situāciju PVD reģistrēto mājražotāju vidū,
kā arī deva kontaktu datu bāzi;
5.nodaļa. Pārtikas amatnieku viedokļi un priekšlikumi, kas raksturoja nozari no ekspertu
viedokļa un nodefinēja būtiskos šķēršļus un atbalsta nepieciešamību.
Stiprās puses

Vājās puses

1.Salīdzinoši viegli uzsākt darbību (mājas virtuvē).

1.Nav vienotas un saprotami izskaidrotas likumdošanas, kas
attiecās uz mājražotājiem.

2. Pēdējos gados samazinājies PVD slogs. Būtiskākie nosacījumiviegli kopjamas telpas un darbības izsekojamība. Esošie pārtikas
amatnieki atzīst PVD prasības kā pamatotas un izpildāmas.
3. Novados cilvēki plāno nodarboties ar pārtikas amatniecību un
saprot, ka tas ir viens no ienākumu gūšanas veidiem, tas kalpo arī kā
papildus ienākums.

2.Nav pietiekami attīstīts pārtikas produktu pieejamais sortiments
(gaļas izstrādājumi, olas, konditorija, dzērieni, garšvielas, garšaugi,
tradicionālo ēdienu gatavošana, zivju pārstrādes produkti).
3.Nosacījums-gaļu var iegūt tikai atzītās kautuvēs, kas mājražotājam
prasa lielas investīcijas.

4. Cilvēki vēlās mācīties, lai attīstītu šo jomu un pilnveidotu savu
profesionalitāti ( semināri, apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni,
jaunākās tehnoloģijas un iekārtas).

4.Likumdošana nosaka, ka mājražotājs savu produkciju
(
pārstrādes produktus) var realizēt tikai tiešajā tirdzniecībā, vai savā
veikalā.

5. Iedzīvotāji ir atvērti sadarbībai un kooperācijai.

5.Pastāv produktu tirdzniecība bez reģistrācijas PVD.

6. Novadā diezgan populāra primāro lauksaimniecības produktu
ražošana, tas potenciāli var veidot pamatu produktu pārstrādei.

6.Mazi apjomi, kas kavē attīstīt legālu uzņēmējdarbību un neļauj
piedāvāt konkurētspējīgu cenu tirgū līdzās importa produkcijai.

7. Tas ir uzņēmējdarbības veids, ar ko nodarbojās dažāda vecuma
iedzīvotāji ( gan jaunās ģimenes, gan pensijas vecuma cilvēki).

7.Nav uzņēmības, motivācijas, trūkst prasmes, labo piemēru un ideju
kā efektīvi saimniekot.

8. PVD reģistrēto pārtikas amatnieku skaits novados ir pieaugošs.

8.Vietējie produkti pārsvarā tiek tirgoti Rīgā. Vietējais produkts nav
regulāri pieejams vietējiem iedzīvotājiem.

9.Pastāv daudznozaru saimniekošana, kas ir izteikta iedzīvotājiem ar
augstāko izglītību. Tā ir risku sadale un lielāka saimniekošanas
stabilitāte.

10.Iedzīvotāji ar zemāku izglītības līmeni ir mazāk aktīvi ar vājāku
interesi par nozares attīstību.

10.Vietējo produktu popularitāte ir pieaugoša gan Latvijā, gan
pasaulē kopumā.

11.Zema iedzīvotāju pirktspēja vietējā teritorijā, grūti atrast tirgu,
(mazs tirgus).

11. Vietējie produkti-tie ir pārtikas produkti ar augstu pievienoto
vērtību un individuālu pieeju to gatavošanā. Pamatā šo produktu
gatavošanai tiek izmantots roku darbs. Produktos atspoguļojās

12. Ražotāji, kas lieto ķīmiju, saražo ar zemāku pašizmaksu un
ilgāku realizācijas termiņu.
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vietējās teritorijas identitāte, gatavotāja aizrautība un talants,
mīlestība ar kādu produkts tiek gatavots.

13. Dārgas tirgus vietas un transporta izmaksas.

Iespējas

Draudi

1.Nav pietiekami apgūta joma, ir iespējas attīstībai.

1. Mazos ražotājus ar cenu un produkcijas apjomu izkonkurē
lielražotāji un importa produkti no Lietuvas, Polijas, Ķīnas u.c.
valstīm. Nevar ieņemt stabilu tirgus nišu.

2. Šī nodarbe ienes papildus ienākumus primāro lauksaimniecības
produktu ražotājiem. Sekmē darbības dažādošanu. Veicina
pašnodarbinātību laukos.
3. Pārtikas amatniecības produkciju iespējams iekļaut reģiona
tūrisma piedāvājumā.
4. Nepieciešama investīciju piesaiste un atbalsts darbības
uzsākšanai (granti, avansa maksājumi publisko konkursu projektos,
kā arī atbalsta intensitāte ~80%).
5. Pagarināt Jelgavas tirgus darba dienu, lai pēc darba dienas var
iegādāties produkciju.

2. Dēļ mazajiem apjomiem pārtikas amatnieki nereģistrējās PVD, bet
bez reģistrācijas nenotiek izaugsme. Netiek izmantotas investīciju
piesaistes iespējas.
3. Likumdošanas un birokrātijas šķērslis, smagā nodokļu
likumdošana neļauj attīstīties.
4. Zema aktivitātes pašiem veidot pārtikas amatnieku kooperatīvu.
Vairāk gatavi iesaistīties. Nav līderu nozarē.

6. Nepieciešama pārtikas amatniekus apvienojoša organizācijas, kas
sekmētu likumdošanas sakārtošanu un attīstītu kooperāciju.
7. Nepieciešams psiholoģiskais iedrošinājums, labie piemēri, idejas
ar ko nodarboties, regulāri likumdošanas skaidrojumi. Zināšanas par
produkcijas noieta tirgiem.
8. Pārtikas amatnieki ir ieinteresēti sadarbībai, tā ir kā labs pamats
viņu aktivizēšanai.
9. Pārtikas amatnieki gatavi paaugstināt savu informētības līmeni ( ar
lauku attīstības speciālistu starpniecību, semināros, apmācībās,
pieredzes apmaiņas braucienos, ar interneta starpniecību, iegūt
zināšanas par tehnoloģijām un iekārtām, ko var izmantot produktu
gatavošanai mājas apstākļos).
10. Iespēja attīstīt gaļas pārstrādi, olu tirdzniecību, dažādu dzērienu
gatavošanu, augļu un ogu pārstrādi.
11. Vietējo ēdienu piedāvājuma attīstīšana, balstoties uz seno
recepšu apzināšanu, kā brīva niša potenciālajiem uzņēmējiem.
13. Iespēja veicināt amatniecību vīriešu vidū ( metālapstrāde,
kokamatniecība jauni un funkcionāli dizaina priekšmeti u.c.)

Tabula Nr.6.1.
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6.1. Būtiskākās stiprās un vājās puses, iespējas un draudi.
Lai noteiktu nozīmīgākās stiprās un vājās puses, iespējas un draudus Fokusa grupa
kopīgā diskusijā veica rādītāju salīdzināšanu ar pāru salīdzinājuma metodi. Ekspertu vienojās
par kopīgiem galvenajiem rādītājiem, to apkopojums iekļauts pielikumā Nr.6.3.
Tīkla diagrammā Nr.6.1. redzams vājo pušu salīdzinājuma rezultāts. Visbūtiskākie vājie
punkti nozares attīstībā ir vienotas likumdošanas trūkums, neattīstīts vietējo produktu
sortiments, mazi apjomi, kas kavē darbības attīstību mājražotājam, kā arī nepietiekama
uzņēmība, labo piemēru trūkums, kā efektīvi saimniekot.

10

9

1 Nav vienota
likumdošana
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2 Nav pietiekami attīstīts
pārtikas produktu
pieejamais sortiments

3

8 Vietējais produkts nav
regulāri pieejams
iedzīvotājiem vietējā
teritorijā.
7 Nav uzņēmības,
motivācijas, trūkst
prasmes, labo piemēru
kā efektīvi saimniekot.

4

5
6 Mazi apjomu. Tas kavē
attīstīt legālu
uzņēmējdarbību.

Diagramma Nr.6.1. Vājo pušu salīdzinājums.
Tīkla diagrammā Nr.6.2. Stipro pušu salīdzinājums norāda uz būtiskākajām stiprajām
pusēm. Iedzīvotāji vēlās uzsākt darbību pārtikas amatniecībā, kā pamats nozares attīstībai ir
pietiekami populārā primāro lauksaimniecības produktu audzēšana, kas ir pamats, lai attīstītos
pārstrāde. Vietējie produkti kā vērtība pārtikas ražošanas nozarē vispār, kas ir pieaugoša gan
vietējā mērogā, gan pasaulē kopumā. Iedzīvotāju vēlme mācīties un celt savu profesionalitāti
nozarē kā būtisks attīstības rādītājs.
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1 Vienkārši nosacījumi
11 Vietējie produkti-tie ir
uzsākšanai.
pārtikas produkti ar augstu
10
2
pievienoto vērtību un
individuālu pieeju to
gatavošanā.
5
10
9 Pastāv daudznozaru
saimniekošana, kas ir
izteikta iedzīvotājiem ar
augstāko izglītību.

0

8
7 Nodarbojās dažāda
vecuma iedzīvotāji

2012

3 Iedzīvotāju interese un
vēlme
4 Iedzīvotāji vēlās mācīties,
lai attīstītu šo jomu.

5 populāra primāro
6 Novadā
lauksaimniecības produktu
ražošana-pamats
mājražošanmai.

Diagrammā Nr.6.2 Stipro pušu salīdzinājums
Veicot draudu salīdzinājumu, kā būtiskākie tika izvirzīti vietējo lielražotāju un importa
produkcijas draudi, kas var izkonkurēt no kopējā tirgus mazos pārtikas ražotājus. Otrs
būtiskākais drauds ir likumdošanas un birokrātijas šķērslis, kas neļauj attīstīties mazajiem
ražotājiem. Piemēram, tiešās tirdzniecības nosacījums, kā arī nodokļu slogs, kas ir pārāk liels
mazajiem uzņēmējiem, īpaši uzsākot darbību.

4 Zema aktivitātes
pašiem veidot pārtikas
amatnieku kooperatīvu.
Vairāk gatavi
iesaistīties. Nav līderu…

1 Mazos ražotājus
izkonkurē lielražotāji un
importa produkti
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3 Likumdošanas un
birokrātijas šķērslis,
smagā nodokļu
likumdošana neļauj
attīstīties.

Diagrammā Nr.6.3 Draudu salīdzinājums
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Veicot pētījumu ir izpētītas virkne iespējas, ko var izmantot, attīstot pārtikas amatniecības
nozari. Kā būtiskākā iespēja ir investīciju piesaiste uzņēmējdarbības uzsākšanai. Lai sekmētu
produkcijas noietu, sadarbību un likumdošanas izmaiņas, iespējams veidot nevalstisko organizāciju. Lai
sekmīgi uzsāktu strādāt jaunā nozarē, jaunajiem uzņēmējiem noderīgs būs iedrošinājums un labie
piemēri. Būtiska iespēja attīstībai, ir iedzīvotāju interese un vēlme mācīties, lai kļūtu par profesionāļiem
nozarē.

12 Iespēja veicināt
amatniecību vīriešu …

1 Nav pietiekami
apgūta joma, ir…
12
10

2 Papildus ienākumi
primāro…

8

11 Vietējo ēdienu
piedāvājuma…

3 Pārtikas amatniecības
produkciju iespējams…

6
4
2

10 Iespēja attīstīt gaļas
pārstrādi, olu…

4 Nepieciešama
investīciju piesaiste…

0

9 Pārtikas amatnieki
gatavi paaugstināt…

5 Pagarināt Jelgavas
tirgus darba dienu.

8 Pārtikas amatnieki ir
ieinteresēti sadarbībai.

6 Nepieciešama
pārtikas amatniekus…
7 Nepieciešams
psiholoģiskais…

Diagrammā Nr.6.4. Iespēju salīdzinājums
Kopsavilkums
Lai stiprinātu vājās puses un mazinātu draudus, tiek pievienotas būtiskākās stiprās
puses ar ieteikumiem mazināt pastāvošos draudus. Kopsavilkums tiek attēlots Tabulā. Nr.6.5.
Būtiskākās vājās puses un draudi

Būtiskākās stiprās puses un iespējas

Vienotas likumdošanas trūkums nozarē

Priekšlikumu sniegšana likumdevējiem,
izmaiņu izdarīšanu un likumu uzlabošanu.

Nav attīstīts pārtikas produktu sortiments

Vietējā teritorijā ir labi attīstīta primāro
lauksaimniecības produktu ražošana, kas var
veidot pamatu pārstrādei, iedzīvotājiem ir interese,
ko nepieciešams pārvērst darbībā, ar izglītošanos
un labajiem piemēriem.

Mazi saražotās produkcijas apjomi

Sadarboties

un

kopīgi

realizēt

par

produkciju
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(biedrība, kooperatīvs).
Trūkst uzņēmības, iedrošinājuma, labo piemēru Iedzīvotāji vēlās apgūt jaunas zināšanas pārtikas
amatniecībā, tas paver iespējas veikt izglītojoša
un zināšanas kā efektīvi strādāt
un konsultatīva rakstura
pasākumus
organizācijām, kas sniedz šādus pakalpojumus
Jelgavas un Ozolnieku novados ( LLKC, ZRKAC,
JIC).
Importa un lielražotāju konkurences drauds

Interešu aizstāvība izmantojot apvienošanās
iespēju nevalstiskajā organizācijā, lai sekmētu
vietējā tirgus aizsardzību un vietējā produkta
popularitāti, sadarbība produkcijas realizācijā.
Pašvaldības
iesaiste
vietējo
produktu
popularizēšanā un tirdzniecības sekmēšanā.
Nišas produktu veidošana pārtikas amatniecībā.

Birokrātija un likumdošanas šķēršļi

Ar izglītošanos sekmēt likumdošanas izpratni. Ar
labajiem piemēriem aktivizēt nozari. Apvienoties
nevalstiskajā
organizācijā
un
sekmēt
likumdošanas pilnveidošanu.

Tabula. Nr.6.5.

7. Secinājumi
1. Pārtikas amatniecība ir mazās uzņēmējdarbības veids, kas izmantojams gan
nelielai lauku saimniecībai savas darbības dažādošanai, kur izaudzētajiem lauksaimniecības
produktiem tiek piešķirta pievienotā vērtība, gan lauku iedzīvotājiem, ģimenēm, kas
sadarbojoties ar produktu audzētajiem veic produktu pārstrādi, kā arī tas var būt kā papildus
ienākums pensionāram laukos. Pēc aptaujas rezultātiem pārtikas amatniecība vidēji sastāda
30% no kopējiem ienākumiem tiem, kas paralēli nodarbojās ar lauksaimniecības produktu
audzēšanu, vai kādas citas nozares darbību.
Vietējie produkti ir pārtikas produkti ar augstu pievienoto vērtību un individuālu pieeju to
gatavošanā. Pamatā šo produktu gatavošanai tiek izmantots roku darbs. Produktos
atspoguļojās vietējās teritorijas identitāte, gatavotāja aizrautība un talants, mīlestība ar kādu
produkts tiek gatavots.
Šāds nodarbošanās veids ir salīdzinoši vienkārši uzsākams, jo neprasa lielus ieguldījumus, kā
tas ir ražošanas uzņēmumos. Galvenā atšķirība ir telpu iekārtojums, jo pārtikas amatnieks to
var darīt savā mājas virtuvē, nodalot privāto pārtikas sagatavošanu no komercdarbības.
Nodokļu likumdošana uz pārtikas amatnieku attiecās kā uz jebkuru, kas vēlās uzsākt
saimniecisko darbību.
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2.Galvenie iemesli, kāpēc pārtikas amatnieki nereģistrē savu darbību PVD ir
likumdošanas barjera un mazie saražotās produkcijas apjomi, kā arī zems informētības līmenis
par reģistrēšanās procesu un turpmākajām saistībām ar PVD. Lauku iedzīvotāji Jelgavas un
Ozolnieku novados ar interesi iedziļinās šī uzņēmējdarbības veida uzsākšanā un apzinās, ka
nepieciešamas ir gan likumdošanas gan, praktiskās zināšanās. PVD reģistrētie mājražotāji
visvairāk realizē augkopības produkciju ( dārzeņu pārstrādes produktus).
Pētījuma veikšanas laikā Jelgavas un Ozolnieku novados pēc PVD datiem reģistrēti 20 pārtikas
ražotāji mājas apstākļos. Pētījuma veikšanas laikā PVD reģistrēti jau 45 mājražotāji. Pēc
aptaujas rezultātiem, pārtikas amatnieku vidū ir tādi, kas nav reģistrējuši savu darbību, bet
nodarbojās ar produkcijas realizāciju ( pievedot klientam klāt, pārdodot ražošanas vietā, vedot
uz tirgu, vai atdodot starpniekiem).
3.Pastāv šķēršļi, kas kavē šīs jomas attīstību: likumdošanas skaidrojuma trūkums, kas
apgrūtina noteikumu izpratni un ievērošanu praksē, sekmīgāku realizāciju kavē apstāklis, ka
nosacījumi neparedz mājās gatavotās produkcijas tālāku nodošanu realizācijai vietējā
kafejnīcā, vai veikalā. Nosacījums, kas paredz tikai atzītās kautuvēs veikt lopu kaušanu, kur
iegūto gaļu kā izejvielu pārtikas amatnieks izmanto gaļas izstrādājumu gatavošanā. Tas
mazajiem pārstrādātājiem sadārdzina gala produkcijas cenu. Jelgavas novadā ir divas
kautuves SIA "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne", Glūdas pagastā un SIA "Juro kautuve",
Sesavas pagastā. Ozolnieku novada Cenu pagastā ir kautuve SIA „Ausmas S”. Palielinoties
attālumam starp pārtikas amatnieku un vietu, kur iespējams saņemt šo lopu kaušanas
pakalpojumu, ievērojami tiek sadārdzināta gala produkcijas cena. Salīdzinoši daudzu PVD
nereģistrēto pārtikas amatnieku, kūtra un bailīga attieksme un neizpratne, kāpēc nepieciešama
šāda savas darbības legalizācija. Grūti konkurēt ar lielražotājiem un importa produkciju, cenu
un realizācijas termiņu ziņā, nav spēcīga kooperatīva, kas apvieno un nodrošina realizācijas
apjomus. Salīdzinoši mazs vietējais tirgus, ar diezgan zemu pirktspēju.

8.Priekšlikumi Pārtikas amatniecības attīstībai Jelgavas un Ozolnieku novados.
8.1. Priekšlikumi Jelgavas lauku partnerībai „Lielupe” un Jelgavas novada pašvaldībai.
8.1.1.Informēšanas un Izglītošanas pasākumi.
Iedzīvotājiem ir interese apgūt pārtikas amatniecības jomu un būt informētiem par nozares
aktualitātēm dažādos veidos:
ar lauku attīstības speciālistu starpniecību, kas ir praktiskais atbalsts ikdienā jaunajiem
uzņēmējiem,
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semināros, apmācībās, pieredzes apmaiņas braucienos, ( attīstot sadarbību ar LLKC, LLU,
JIC, ZRKAC, kas ir iestādes, kas vietējā teritorijā nodarbojās ar iedzīvotāju tālākizglītības
veikšanu), ieteicams apgūt ( PVD nosacījumus, nodokļu likumdošanu, grāmatvedības
dokumentu kārtošanu, pastāvīgo un izbraukuma tirdzniecības dokumentāciju, pašizmaksa
aprēķinu, cenu kalkulāciju, mārketinga pasākumus tirdzniecības sekmēšanai un produktu
gatavošanas tehnoloģiju),
nepieciešams psiholoģiskais iedrošinājums un labo piemēru pieredze, jo tas kalps kā
iedvesma darboties,
ar interneta starpniecību, saņemot informāciju elektroniski ( iespējams izmantot iegūto
pārtikas amatnieku datu bāzi-elektronisko pastu aktuālās informācijas nosūtīšanai),
iegūt zināšanas par produktu gatavošanas tehnoloģijām un iekārtām, ko var izmantot
produktu gatavošanai ( īstenot sadarbojoties pārtikas pārstrādes un iepakošanas jomā ar
LLU, Tehnoloģiju centru un Pārtikas Tehnoloģiju Fakultāti; augļu un ogu pārstrādes un
iepakošanas jomā ar Latvijas Valsts Augļkopības Institūtu).
8.1.2. Lai sekmētu nodokļu un likumdošanas izpratni, jāveicina sadarbība ar reģionālajāmpārtikas amatniekus kontrolējošajām iestādēm, tās ir VID un PVD:
Iesaistot iestāžu speciālistus izglītošanas pasākumos ( semināros un apmācībās),kur tiek
sniegti piemērojamo nosacījumu skaidrojumu jaunajiem pārtikas amatniekiem;
Aicinot uz diskusiju iestāžu speciālistus un esošos pārtikas amatniekus, lai kopā pārrunātu
jautājumus, kas saistīti ar nosacījumu ievērošanu un ar to saistītajiem uzlabojumiem
savstarpējā sadarbībā.
8.1.3. Atbalsts investīciju piesaistei.
Darbības uzsākšanai gan primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, gan to
pārstrādātājiem ( jo mazais uzņēmējs vienlaicīgi var darboties abās nozarēs) nepieciešams
atbalsts investīciju piesaistē darbības uzsākšanai un paplašināšanai. Iedzīvotāju aptauja
parādīja, ka aktīvs ir primāro lauksaimniecības produktu ražošanas sektors, vienlaicīgi attīstās
arī pārtikas amatniecība.
Ieteicams uz vietējo teritoriju paredzētos atbalsta veidus investīcijām, vienlaicīgi vērst gan uz
vietējiem primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, gan pārstrādātājiem. Ņemot vērā
pieaugošo PVD reģistrēto pārtikas amatnieku skaitu, pakāpeniski pieaugs nepieciešamība pēc
investīciju atbalsta. Tās ir iekārtas un aprīkojums, kas nepieciešams produktu saražošanai un
iepakošanai. Ieteicams veikt savlaicīgu iedzīvotāju informēšanu par atbalsta iespējām un veikt
skaidrojumus atbalsta nosacījumiem. Lai nodrošinātu efektīvu piešķirtā finansējuma apguvi,
ieteicams izsludināt publisko projektu konkursus regulāri, tā lai uzņēmēji, kas nav paspējuši
iesniegt projektus pirmajā kārtā, sagatavo un iesniedz tos otrajā kārtā.
8.1.4.Pārtikas amatniecības produkciju iekļaut Jelgavas un Ozolnieku novadu tūrisma
piedāvājumā.
Lai sekmētu vietējo produktu atpazīstamību, noieta veicināšanu, kā arī izceltu vietējo
produktu unikalitāti pārējo reģionu vidū, ieteicams iekļaut vietējo produktu tūrismā:
Veidojot tūrisma maršrutus gardēžiem ( gastronomiskais tūrisms),
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Iekļaujot pārtikas amatniekus esošajos tūrisma maršrutos, kā apskates saimniecības ar
iespēju degustēt, vērot produktu gatavošanu un piedāvājot iespēju iegādāties produktus.
Apzināt un attīstīt vietējo-mājas ēdienu tradīcijas Zemgalē, atjaunojot senās pārtikas
amatnieku tradīcijas, piemērot tās mūsdienām. Piemēram, ēšanas tradīcijas, vietējo ēdienu
tradicionālās receptes, galda kultūra, tirgošanās tradīcijas. Šāds piedāvājums Jelgavas un
Ozolnieku novados ir brīvā niša uzņēmējdarbībai. Tas sasaistās ar amatniecības, rokdarbu
un nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijām, kas kopā veiksmīgi iekļautos lauku tūrisma
piedāvājumā.
Sekmēt vīriešu iesaistīšanos amatniecībā, jo iedzīvotāju aptaujā tika noskaidrots, ka vīrieši
ievērojami mazāk nodarbojās ar amatniecību. Šeit svarīgi iesaistīt tieši jauniešus, rosinot
domāt par seno amatu mūsdienīgu pielietojumu, attīstot jaunus produktus izmantojot
etnisko stilu, meklējot tiem praktiskus risinājumus un pielietojumu ( sadzīves priekšmeti,
praktiski pielietojami suvenīri, iesaiņojamais materiāls pārtikas amatniecībā un vietējās
pārtikas ražošanā). Šādi amatniecības izstrādājumi ( no koka, metāla un keramikas) var
iekļauties tūrisma piedāvājumā.
Ieteicams veidot „vietējo produktu dāvanu grozu”, kur vietējie produkti tiek iekļauti kā
dāvanas, ko izmanto pašvaldības iestādes un citas vietējās organizācijas apbalvojumos.
Iepriekš minētais kalpotu kā vietējo pārtikas amatnieku popularizēšanas instruments. Šāds
atbalsta veids ir sava veida vietējo produktu popularizēšanas instruments. Nepieciešams, lai
cilvēki sajustu, ka vietējā pašvaldība atbalsta un cildina novada mazos uzņēmējus.
8.1.5. Atbalsts produkcijas tirdzniecības pasākumos.
Pagarināt Jelgavas tirgus darba dienu ( vismaz līdz plkst.18.00), lai pēc darba dienas
iedzīvotāji var iegādāties pārtikas produktus. Šo priekšlikumu sniedz tie pārtikas amatnieki,
kas realizē savu produkciju Jelgavas tirgū.
Sniegt pārtikas amatniekiem atbalstu tirdzniecības vietu nodrošināšanā ( simboliskas
tirdzniecības vietu maksas, iekārtas un aprīkojums, dažādi reklāmas pasākumi
atpazīstamības sekmēšanai).
Sniegt informatīvo atbalstu, veicinot vietējo produktu atpazīstamību novadā un citos
reģionos ( pārtikas amatnieku informācija novada mājas lapā, preses relīzes, raksti,
reklāmas plakāti tirdzniecības vietās, intervijas ar vietējiem uzņēmējiem vietējā laikrakstā,
tādā veidā cildinot vietējo ražotāju).

8.2. Priekšlikumi Zemkopības Ministrijai.
8.2.1. Ieteicams mazajiem uzņēmējiem darbības uzsākšanai piešķirt atbalstu grantu
veidā, jo trūkst sākuma kapitāla darbības uzsākšanai. Esošajiem maziem uzņēmējiem darbības
attīstībai nepieciešama lielāka atbalsta intensitāte, kas varētu būt vismaz 80% no projekta
attiecināmajām izmaksām.
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Priekšlikums tiek izteikts ņemot vērā pārtikas amatnieku ieteikumus fokusa grupas
darbā un iedzīvotāju konsultācijās, interesējoties par atklāto projektu konkursu nosacījumiem.
Daudzi uzņēmējdarbības uzsācēji nepiesakās publiskajos konkursos, jo nespēj nodrošināt
projekta priekš finansēšanu. Tāpēc aktuāls ir jautājums par lielākām atbalsta likmēm un avansa
maksājumiem projektos.
8.2.2.Sastādot atklāto projektu konkursu pieteikšanās nosacījumus, ko vietējā teritorijā
izsludina partnerība, ieteicams programmas nolikumu lauksaimniecības produktu audzētājiem
un pārstrādātājiem nodalīt atsevišķi no biedrībām un pašvaldībām paredzētajiem
nosacījumiem. Tādā veidā būtu vieglāk saprotami programmas nosacījumi lauksaimniekiem un
produktu ražotājiem.
8.2.3. Nākamajā programmēšanas periodā uzlabot projektu pieteikumu veidlapu tehnisko
noformējumu, lai projektu pieteicējiem atvieglotu projektu tehnisko sagatavošanas procesu.
8.3. Priekšlikumi pārtikas amatniekiem.
8.3.1. Primāro lauksaimniecības produktu audzētājam, tas sekmē darbības dažādošanu,
uzņēmējdarbības risku sadali, jo ienākumus veido vairākas nozares. Papildus pārtikas
pārstrāde optimizē izaudzēto produktu realizāciju. Izaudzētā produkcija, ko nav bijusi iespēja
pārdot, iespējams pārstrādāt ( piemēram, pie labas augļu un ogu ražas, notiek to pārstrāde
sulās, sukādēs, pārtikas piedevās u.c.). Šādas jomas attīstība sekmē uzņēmējam papildus
ienākumu gūšanu un dažādo ienākumu avotus. Radot papildus nozares, veidojās arī darba
vietas, tādā veidā sekmējās pašnodarbinātība.
8.3.2. Nozares, kurās nav pietiekami attīstīts pārtikas produktu sortiments: gaļas pārstrādes
produkti, akvakultūras produkcija ( zivju pārstrādes produkti), augļu un ogu pārstrādes produkti
( sukādes, saldās un sāļās mērces, žāvēti augļi un dārzeņi), tradicionālie novada mājas ēdieni,
piena pārstrādē (svaigpiena sieri), rupja maluma miltu izstrādājumi, svaigu mājas olu
piedāvājums, sulas un dzērieni, vietējās garšvielas. Produkta veida izvēle ir saistāma ar
izejvielu izcelsmes novērtējumu ( atbildot uz jautājumu, kā es iegūšu pamat izejvielas, lai
ražotu šo produktu, iespējams, nepieciešamie produkti jau tiek audzēti, tikai jāattīsta pārstrāde)
un prasmēm pagatavot konkrētos produktus. Katram produktu veidam ir sava gatavošanas
tehnoloģija, ko pārtikas amatnieks laika gaitā pielāgo un pats papildina izejot no savas
praktiskās pieredzes un klientu atsauksmēm par produktu.
8.3.3. Sadarbība ir viens no pamat uzdevumiem vietējiem pārtikas amatniekiem, lai uzlabotu
produkcijas noietu un sekmētu likumdošanas sakārtošanu. Ieteicams veidot nevalstisko
organizāciju, definējot kopīgus mērķus, vienojoties par sadarbības modeli, apkopot biedru
viedokļus un formulēt priekšlikumus likumdošanas sakārtošanai. Nepieciešams vietējais līderis
ar labām pārliecināšanas un argumentācijas prasmēm, kas ir būtiskas oficiālajās sarunās un
diskusijās ar dažādām iestādēm un sadarbības partneriem.
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8.3.4. Svarīgs ir pārtikas amatnieku komandas darbs, sadalot veicamos pienākumus un
kopīgi strādāt savu mērķu labā. Aicināt uz diskusiju reģiona VID un PVD pārstāvjus, lai
sekmētu abpusējas izpratnes veidošanu starp pārtikas ražotāju un kontrolējošajām iestādēm.
Biedrības biedriem iespējams kopīgi piedalīties dažādos tirdziņos, pārstāvot sava novada
vietējos produktus. Tas pozitīvi ietekmē iedzīvotājus, jo vienkopus novadā tiek piedāvāti vietējie
produkti.
8.3.5. Veidot nišas produktus pārtikas amatniecībā: korporatīvās dāvanas, pārtikas suvenīri,
sadarbība ar lidostām, dāvanu vietējās pārtikas grozi, kas iekļauj mazus iepakojumus,
specifiska nišas produkcija, ko neražo lielražotāji. Likt akcentu uz fasēšanas un iesaiņošanas
materiāliem un dizainu. Pārtikas amatnieku niša ir produkts, kas sevī ietver roku darbu, vietējās
izejvielas, gatavošanas tehnoloģiju un izejvielu pielietojumu, ko neveic lielražotājs.
8.3.6. Uzsākot nodarboties ar pārtikas amatniecību ieteicams veikt tirgus izpēti, lai atrastu
sev piemērotu nišu. Nav ieteicams uzsākt ražot produktus vadoties no tā, ka līdzās cits
uzņēmējs sekmīgi ar to nodarbojās. Tas būs īslaicīgs biznesa plāns, jo situācija tirgū strauji
mainās. Tāpēc, jāveic rūpīga savu prasmju, savu iespēju analīze, lai nonāktu pie optimāla
lēmuma ar skaidru redzējumu, kāda veida produktu ražošana ir vispiemērotākā konkrētam
pārtikas amatniekiem.
Ieteicams atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:
Vai es pārzinu šo produktu gatavošanas tehnoloģiju?
Vai man patiks gatavot tieši šos produktus?
Kā organizēšu izejvielu piegādi, jo no tā lielā mērā būs atkarīga produktu cena? Kā
nodrošināšu konkurētspējīgu cenu savam produktam.
Vai esmu izpētījis produkcijas realizācijas iespējas? Šis ir viens no būtiskākajiem
jautājumiem. Lai sekmīgi darbotos šajā jomā jābūt atvērtam sadarbībai.
9. Aktivitātes, kas sekmējušas pārtikas amatnieku aktivizēšanos pēc pētījuma veikšanas.
9.1.Ņemot vērā pētījumā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātus, kas norādīja uz to, ka
nepieciešamas praktiskas apmācības, kā arī iegūtie secinājumi no iepriekš veiktajām
aktivitātēm šajā jomā, 2012.gada martā Jelgavas konsultāciju birojs sadarbībā ar Latvijas
Lauksaimniecības Universitātes, Pārtikas Tehnoloģiju Fakultāti noorganizēja divu dienu
praktiskās apmācības maizes izstrādājumu un siera gatavošanā mājas apstākļos. Apmācībās
piedalījās 24 dalībnieki, kas apguva kviešu maizes cepšanas un siera gatavošanas
tehnoloģiju.
Maizes cepšanas nodarbībā dalībnieki apguva (maizes cepšanai nepieciešamās
izejvielas, to īpašības, receptūru izstrādi, kviešu mīklu gatavošanu un izstrādājumu cepšanu).
Dalībnieki apguva jaunas kviešu maizes receptes. Būtisks ir atzinums, ka pārtikas amatnieka
niša maizes cepšanā ir rupja maluma miltu izstrādājumu cepšana, ar dažādām piedevām (
sukādēm, ķirbju miltiem, sēklām) jo ar to nenodarbojās lielražotāji. Priekš mazajiem miltu
izstrādājumu ražotājiem tā ir brīva niša.
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Siera gatavošanas nodarbībā pārtikas amatnieki apguva (Pienskābes baktēriju un
pelējuma ietekmē nogatavinātu sieru (Kamambēra un Rokforas siera) gatavošana mājas
apstākļos. Siera ražošanai nepieciešamo ieraugu, fermentu, CaCl2 sagatavošana,
uzglabāšanas iespējas. Svaigo saldpiena sieru: (svaigais siers, Mascarpone, Ricotta)
gatavošanu mājas apstākļos. Siera nogatavināšanas apstākļus, to nozīmi siera sensoro
īpašību veidošanā. Puscieto sieru (Gouda) gatavošanu mājas apstākļos. Sieru defekti,
novēršanas iespējas). Apmācību dalībniekiem tika sagatavota programma tieši saldpiena sieru
gatavošanā, jo pierasts, ka mājražotāji sieru gatavo no skābpiena produktiem. Saldpiena sieri
no vienas puses ir jauninājums mājražotājam un brīvas nišas iespēja.
Lielā interese par apmācībām rosināja īstenot papildus apmācību grupas. Interesenti
atzina, ka šādas apmācības ir ļoti nepieciešamas gan uzsācējiem, gan esošajiem siera
ražotājiem, lai uzlabotu produktu gatavošanas tehnoloģisko procesu, kas ietver gan pareizu
izejvielu izvēli, gatavošanu, iepakošanu un uzglabāšanu. Tikšanās ar augstskolas
pasniedzējiem deva iespēju noskaidrot sev interesējošos jautājumus ikdienas darba
uzlabošanai. Šādas apmācības nepieciešamas arī citu produktu grupu tehnoloģiskā procesa
apguvē ( dzērieni, dārzeņu un augļu pārstrāde, kvalitatīva gaļas pārstrādes produktu ieguve).

Attēls Nr.9.1. Apmācību dalībnieki apgūst teoriju.
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Attēls Nr.9.2. Apmācību dalībnieki apgūst praksi.

.
Attēls Nr.9.3. Apmācību dalībnieki apgūst praksi.
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Attēls Nr.9.4. Apmācību dalībnieki apgūst praksi.
9.2. 2012.gada jūnijā sadarbojoties Jelgavas novada pašvaldībai un Jelgavas Konsultāciju
birojam, tika īstenota pirmā Jelgavas novada pārtikas amatnieku tikšanās, kurā vietējie
ražotāji nolēma veidot biedrību un uzsākt savstarpējas sadarbības veicināšanu. Pēc
mēneša tika reģistrēta biedrība „Pārtikas amatnieki”, kurā sākotnēji apvienojušies 14
aktīvākie pārtikas amatnieki, kas tika apzināti pētījuma veikšanas laikā. Biedrības biedri
kopīgi piedalās tirdziņos un aktīvi sadarbojās ar novada pašvaldību, lai izveidotu vietējo
produktu pastāvīgu tirdzniecības vietu. Jelgavas konsultāciju biroja speciālisti iesaistās
jaunu biedru piesaistē un biedrības ikdienas darba nodrošināšanā. Biedrības biedri kopīgi
piedalās tirdziņos, tādā veidā samazinot tirdzniecības vietu un transporta izmaksas.
Biedrība savās tirdzniecības vietās veic iedzīvotāju aptauju. Saņemts atbalsts no vairāk kā
50 Jelgavas iedzīvotājiem, kas anketās apliecinājuši nepieciešamību pēc regulāri
pieejamiem pārtikas produktiem Jelgavas pilsētas centrā.
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Attēls Nr.9.5. Pirmā pārtikas amatnieku tikšanās un lēmuma pieņemšana par biedrības
izveidi.
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Izmantotās literatūras un interneta resursu saraksts
Izmantotā literatūra
1. LLKC, Lauku Lapa, Nr.81., 2011.
2. Rokasgrāmata labas prakses vadlīnijām pārtikas amatniecībā., Rīga,2011.
3. „Lauku mājražotāju uzņēmējdarbību kavējošo un veicinošo faktoru izpēte un
veicinošo aktivitāšu apzināšana un ierosināšana”, Rīga 2009.
4.

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. Labas higiēnas prakses vadlīnijas mājas
apstākļos ražotai pārtikai (gaļas un piena produkti, maize un miltu izstrādājumi).,
Rīga, 2006.

Interneta resursi.
1. Zemkopības Ministrija, www.zm.gov.lv
2. Pārtikas Veterinārais Dienests, www.pvd.gov.lv
3. Lauku Atbalsta Dienests, www.lad.gov.lv
4. Latvijas Lauku Konsultāciju un izglītības centrs, www.llkc.lv
5.

Valsts Lauku Tīkls, www.laukutikls.lv
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Pielikums Nr.5.1.
Pārtikas amatnieku viedokļi vērtējot nozares attīstības iespējas.
Atbildes uz jautājumiem.
Nozares raksturojums no
ekspertu viedokļa

Šķēršļi un trūkumi

Nepieciešamais atbalsts

Priekšlikumi un ieteikumi

S.M.

Regulārie tirdziņi,
gadatirgi, „Slow
food” tirdziņš Rīgā

Grūti konkurēt ar
lielražotājiem. Nevaram
nodrošināt līdzvērtīgu
produkcijas apjomu.

Nepieciešams atbalsts produkcijas
realizācijā. Grūti vienam atrast noietu savai
produkcijai.

Jāpanāk iespēja, lai mājražotājs var savu
produkciju nodot vietējā veikalā. Jāmaina valstī
likumdošana.

L.V.

Rīgas centrāltirgus.

Atbalsts produkcijas noieta vietu meklēšanā.
Sadarbības partneru meklēšanā, ar ko
varētu kooperēties un kā to darīt.
Nepieciešams aizsargāt vietējo tirgu no
importa pārtikas produktiem. Nākas pircējam
skaidrot, ka mana produkcija ir vietējā.
Nepieciešamas investīcijas darbības
paplašināšanai.

Nepieciešams atvieglot prasības attiecībā uz
produkcijas tirgošanu vietējās kafejnīcās.
Jānovērš „sakropļotā ” tirgus situācija.
Priekšroka jādod vietējai produkcijai nevis
importam.

J.K.

Rīgas centrāltirgus

Ar nelieliem produkcijas
apjomiem nav iespējams
gūt peļņu.
Pārtikas amatniecība
vairāk kalpo kā papildus
ienākumu gūšanas avots.
PVD prasības ir pamatotas
un izpildāmas, jo atbildība
darbā ar pārtiku ir
nopietna.
PVD prasības apmierina.
Nozare dod iespēju pašam
sevi nodarbināt.

Būtisku šķēršļu attiecībā uz PVD
prasībām nav. Visas prasības ir
izpildāmas.
Darbības attīstību kavē ūdens vada
ierīkošana, kas prasa lielas
investīcijas. Varbūt iespējams ir
atbalsts kādos projektos?
Dārgas tirdzniecību vietu izmaksas
tirgū.
Mazos ražotājus izkonkurē
lielražotāji ar apjomu un zemāku
cenu.
Vietējais ražotājs nejūtas aizsargāts
pret importa produktiem.

Nav būtisku šķēršļu. Problēmas ar
produkcijas noietu. Zema
iedzīvotāju pirktspēja.

Nepieciešami produkcijas noieta
veicināšanas pasākumi.

Valstiskā līmenī jāveicina iedzīvotāju
nodarbinātība un pirktspēja. Jāapvienojas
mazajiem ražotājiem, lai sekmētu produkcijas
noietu.

Respondenti/
Jautājumi

Produkcijas noieta
kanāli
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E.E.

Produkciju tirgo
Jelgavas centrā
savā tirdzniecības
vietā

Pārtikas amatniecība dod
papildus ienākumus
pensijai.

Grūti atrast noieta tirgu. Lielveikalu
produkcija izkonkurē.

Nepieciešamas atbalsts produkcijas
realizācijā. Mēs varam saražot vairāk, bet
nezinām, kā un kur pārdot?

Attīstīt sadarbību mazo mājražotāju vidū.
Nepieciešams novadā koordinators, kas
koordinē šos procesus, jo mājražotājam tam
neatliek laika.

A.K.

Jelgavas tirgū

Kā papildus ienākums
pensijai. Viegli uzsākt
darbību, jo to var darīt
mājas apstākļos, nav
jānomā telpas darbības
nodrošināšanai.

Spējam saražot tikai nelielus
apjomus, tāpēc ar to vien ģimeni
nevarētu uzturēt.
Pārāk īsa Jelgavas tirgus darba
diena.
Daudz dokumentu jāpilda, attiecībā
no PVD puses. Mazajam
uzņēmējam uzsākot darbību grūti
uzsākt bez investīciju piesaistes
iespējas.

Atbalsts tehnoloģiju jomā. Gribētos apgūt
jaunākās savā nozarē un pielietot praksē.
Atbalsts investīciju piesaistei.
Iespēju satikt citus mājražotājus, pieredzes
apmaiņai. Nepieciešams padoms. Gribētu
elektroniski saņemt aktualitātes par dažādām
iespējām. Būtu jauki uzdot sev interesējošos
jautājumus ar e-pastu starpniecību un
saņemt speciālistu atbildes.

Pagarināt Jelgavas tirgus darba dienu, līdz plkst.
18.00, lai strādājošie pēc darba varētu iepirkties.
Panākt iespēju, lai var produkciju nodot veikalā,
tad varētu saražot vairāk produkcijas, jo mazāk
laika būtu jāpavada tās tirgošanai.

G.Š.

Dažādās
tirdzniecības vietās
Rīgā.

PVD maksātājam vajag kases
aparātu tirgojot savu produkciju
tirgū. Tas ir apgrūtinājums.
Ierobežojums nodot produkciju
veikalos un kafejnīcās.

Jelgavas tirgū

Apmācības par jaunāko nozarē, par
likumdošanas izmaiņām, (vismaz vienu reizi
gadā).
Informatīvās dienas.
Investīciju piesaistes ieplājas, jo ir ieceres
attīstībai.
Jaunumi iekārtās un tehnoloģijās.
Atbalsts tehnoloģiskā procesa apgūšanā.
Zināšanas -E vielu pielietojumā un ietekmē
uz pārtiku.

Piedāvāt produkciju tūristiem.
Lauku attīstības speciālistu rīkotas informatīvās
dienas pārtikas amatniekiem.

J.Ķ.

Mājražošana kā nozare
nav pietiekoši apgūta
valstī.
Problemātiskas
produkcijas realizācijas
iespējas, nav pietiekamas
pirktspējas.
Nav problēmu saražot, bet
ir problēma, kur realizēt?
Nepieciešami līgumi un
liels apjoms. PVD prasības
ir izpildāmas.

A.A.

Dažādos tirdziņos

Rast iespēju tieši mājražotājam tirgot savu
preci, arī veikalos. Trūkst zināšanu preces

Tirgošanās mācības, plānot savu darbību, jo
nav pieredze un zināšanu uz lieliem apjomiem

Tā ir iespēja uzsākt savu
darbību, realizēt savas

Problēma ir tā, ka ražotāji, kas lieto
ķīmiju, piemēram kāpostu
skābēšanā, saražo ar zemāku
pašizmaksu. Dabīgo produkciju
grūti realizēt tirgos dēļ īsā
realizācijas termiņa.
Grūti atrast nišu, jo tirgus ir pilns ar
poļu un lietuviešu, vai ķīniešu preci.

Organizēt apmācības jaunāko tehnoloģiju
apgūšanā, lai varētu optimizēt produkcijas
ražošanu.
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E.S.

I.M.

Saimniecībā uz
vietas

„Slow Food” tirdziņš
pie Skay lielveikala,
Rīgā.
Olainē tirdziņā.
„Elejas siernīcā”,
Elejā.

ieceres.

Vietējam grūti konkurēt, jo nav lielu
apjomu, lai piedāvātu zemāku cenu.

Latvijā mājražošanas
tradīcijas ir senas un
stabilas. Vājais posms ir
saražotās produkcijas
pārdošana, kuru bremzē
vājā sadarbība, cilvēku
trūkums un nepietiekama
sabiedrības izpratne par
tautsaimniecības
pamatiem.

Nepietiekama informācija par
likuma prasībām produkcijas
ražošanai un pārdošanai.

Pamatā perspektīva
nozare. Varam saražot, bet
klupšanas akmens ir un
paliek realizācija.

Dārgas izmaksas saistībā ar
tirdzniecību, jo produkcijas noiets ir
vislabākais tieši Rīgā. Maksa par
vietu ir 10Ls, klāt nāk degvielas
izmaksas, kas sastāda 20Ls. Ja

Cilvēki ar vien vairāk

2012

noformēšanā, nav pieredze atrast vajadzīgās
iekārtas, tehniku. Arī tirgošanās pati rada
tādu nedrošību, jo iepriekš ar to nav bijusi
saskare ir drusku bailes, kauns, neziņa.
Rast iespēju izmantot ES atbalstu savai
darbībai vairāk nākt pretī padomāt par starta
iespējām jo ne viesiem ir sākuma kapitāls.
Nelikt apmaksāt naudiņas par ko nav īsti
droši vai apstiprinās projektu (
zemesgrāmatas apliecinājums, arhitektu
pakalpojumi) Aicināt jauniešus pievērstie
laukiem, organizēt dažādas aktivitātes
skolās.
Informācijas koordinācija
Ražotāju un patērētāju sadarbības tīklu
izveidošana.

varbūt arī nedaudz no psiholoģijas sagatavot
jaunam posmam tikt pāri aizspriedumiem.
Jauniem lauksaimniekiem arī mācības zemes
apstrādē kultūras audzēšanā. Pakonsultēt un
ieteikt, ko labāk audzēt uz nelieliem apjomiem.
Skolās bērniem dot iespēju, atjaunot strādāt
lauku darbos rudenī, lauciniekiem vienkāršākus
noteikumus , atvieglojumus, ņemot palīgā
talciniekus lai abām pusēm būtu izdevīgi.

Totāla sadarbība, izglītība, kopīgas
pamatvērtības.

Pašvaldības un valsts iestāžu atbalsts un
līdzdarbība.

1.Nepieciešams atbalsts grantu veidā (
pamatlīdzekļu iegādei) kā bija „Daļēji
naturālo saimniecību pārstrukturizācijai”.
Svarīgi, lai izdevums tiek piešķirts darbību
uzsākot, nevis pēc tam, kad īstenots

Nodokļu atlaides jaunajiem uzņēmējiem.
Vietējo produktu stendi RIMI, MAXIMĀ-Jelgavā.
Gatavot „pārtikas somas”, kur pēc pasūtījuma,
vienkopus tiktu piegādāti dažādi produkti
iedzīvotājiem.
Noteikt to, ka reģiona lielveikalā obligāti jābūt
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Brāļu tirgū (pie
tirdzniecības centra
„Valdeka”, Jelgavā.
Jēkaba tirgū, uz
Driksas ielas, pie
tirdzniecības centra
„Pasāža”.

iecienījuši vietēji gatavotus
produktus. Pat pensionāri
gatavi nopirkt mazu
gabaliņu vietējā siera,
nevis lielveikala masu
produkciju.
Palielinoties iedzīvotāju
ienākumiem, palielināsies
produkcijas noiets.

varētu vairāk produkcijas notirgot uz
vietas, tas samazinātu šos ceļa
izdevumus.
Izejvielas pagaidām nesadārdzina
produkciju, jo ražojam no pašu
piena.
PVD prasības ir pilnībā pamatotas
un būtiskus šķēršļus nerada ( jo
vietējais PVD pamāca, kā labāk
organizēt darbību).
Jelgavas tirgus nav iecienīts
Jelgavnieku vidū ( atrašanās vietas
dēļ, nepievilcīgs noformējums).

D.D.

Rīgā, pie TIC
„Spice”, pieved
klientiem klāt uz
iestādēm

Ļoti atbalstāma nozare,
iespēja mazajām
saimniecībām pašām sevi
nodrošināt ar darbu un
ienākumiem.

Nepieciešams atbalsts
pamatkapitāla iegādē darbības
uzsākšanai.

2012

projekts, jo bieži vien uzņēmējam nav pašu
līdzekļu un bankas kredītu arī nevēlās ņemt.

vietējo produktu stendam.
Granti darbības pamatlīdzekļu iegādei.

2.Nepieciešama informācija, apmācības,
mārketings. Katru gadu vēlams atsvaidzināt
šīs zināšanas.
3.Lai nodrošinātu produkcijas realizāciju,
nepieciešamas vismaz divas patstāvīgas
tirdzniecības vietas, lai var plānot
produkcijas gatavošanu tirgum.
4. Nodokļu atvieglojumi uzņēmējdarbības
uzsācējiem. Dažādi motivācijas pasākumi,
kas motivē godprātīgi maksāt nodokļus.
5.Latvijas zemnieki ir un būs spējīgi saražot
labu produkciju, bet valdībai tas būtu
jāsaprot un jāaizstāv vietējais ražotājs.
Jāaizsargā vietējais tirgus no importa preces.
ES un/ vai valsts atbalsts struktūrfondos/
projektos ar ievērojamu atbalsta intensitāti
ap 80%.

Veicināt mazo uzņēmējdarbību ne tikai
mutiski, bet praktiski, ar dažādiem pasākumiem
( atvieglojumiem nodokļos, darba likumdošanas
jautājumos, vienkārša investīciju piesaiste
avansa veida). Aizsargāt vietējo tirgu no importa
produkcijas. Tirdzniecības vietu izveide novada
centrā.
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Pielikums Nr.4.2.
Jelgavas un Ozolnieku novada pārtikas amatnieku datu bāze.

Nr.pk. Vārds/uzvārds
1

2
3
4
5

Lūcija Viskaukaite

Janīna Kuprēvica
Gunta Šņickovska
Juris Ķīselis
Valentīna Uzare

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Uzņēmējdarbības
forma
Darbības vieta
Augu izcelsmes produktu ražošana
Z/s Stanuļi
Jaunsvirlauka

saimnieciskās
darbības veicējs
Z/s Klīves
Z/s Droši vesels
SIA Dārzniecība
Miezīte

Darbības joma

Jelgava

skābēti kāposti
skābēti kāposti,
ābolu sula,
mārrutki, ievārījumi,
skābēti gurķi un
tomāti

Jelgava
Jelgava
Vilce

medus, ābolu un
jāņogu sulas
skābēti kāposti
garšvielas, dārzeņi

Jelgava

skābēti kāposti

Glūda

skābēti kāposti,
svaigi dārzeņi

Līvbērze

vārītas bietes,
dažādi dārzeņi

Līvbērze

vārītas bietes,
dažādi dārzeņi

Līvbērze

vārītas bietes,
dažādi dārzeņi

Jānis Strods

Z/s Dārznieki

Leonīds Drozdeckis

Saimnieciskās
darbības veicējs

Pjotrs Svarcevičs

Saimnieciskās
darbības veicējs

Janīna Dubovika

Saimnieciskās
darbības veicējs

Jadviga Žebčuka

Saimnieciskās
darbības veicējs

Līvbērze

vārītas bietes,
dažādi dārzeņi

Saimnieciskās
darbības veicējs
Z/s Salvijas

Līvbērze
Sesava

dārzeņu pārstrāde
dārzeņu pārstrāde

Salgale

dārzeņu pārstrāde,
konservi

Līvbērze

dzērveņu
audzēšana un
pārstrāde

Kalnciems
Līvbērze

primārie augu
produkti, skābēti
gurķi
dārzeņu pārstrāde

Grigorijs Ševcovs

Evija Baltiņa

Saimnieciskās
darbības veicējs

15

Z/s Kaigi

16
17

Saimnieciskās
darbības veicējs
Z/s Rūtas Rasas

Paulis Džulis
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18

Larisa Vnukoviča

Saimnieciskās
darbības veicējs

Līvbērze

dārzeņu pārstrāde

19

Vija Varslavāre

Saimnieciskās
darbības veicējs

Līvbērze

dārzeņu pārstrāde

20

Vitauds Rinkuns

Saimnieciskās
darbības veicējs

Līvbērze

dārzeņu pārstrāde

21

Klaudze Vidava

Saimnieciskās
darbības veicējs

Svēte

dārzeņu pārstrāde

22

Vladimirs Anetko

Saimnieciskās
darbības veicējs

Jelgava

dārzeņu pārstrāde

23

Inese Lulle

Saimnieciskās
darbības veicējs

Jelgava

dārzeņu pārstrāde

24

Daina Petrova

Saimnieciskās
darbības veicējs

Jelgava

dārzeņu pārstrāde

25

Māris Kreicbergs

Saimnieciskās
darbības veicējs

Jelgava

dārzeņu pārstrāde

26

Ēriks Semanis

Saimnieciskās
darbības veicējs

Ozolnieki

dārzeņu pārstrāde

27

Voldemārs Andžāns

Saimnieciskās
darbības veicējs

Ozolnieki

dārzeņu pārstrāde

28

Māra Liepiņa

Z/s Līcīši

Cenas

augu izcelsmes
produkti

Valgunde
Lielplatone

dārzeņu pārstrāde,
konservi, gaļas
pārstrāde
skābēti kāposti

29
30

Saulcerīte Lāce
Daila Undzēna

Antra Zeiliņa

Z/s Skaras
Z/s Undzēni

SIA "Antek"

Ozolnieki

31

dārzeņu auļu un
ogu pārstrāde,
konservēšana,
kaltēšana, svaigā
produkcija

Miltu izstrādājumu ražošana
32

Madara Dzalbe

33

Solvita Maldžus

34

Eleonora Eļbe

35
36

Anna Kaļinka
Jānis Dāvids

Saimnieciskās
darbības veicējs
Saimnieciskās
darbības veicējs
Saimnieciskās
darbības veicējs
Saimnieciskās
darbības veicējs
SIA "Svētes maize"

Jelgava
Sesava
Jelgava
Jelgava
Svēte

maizes un miltu
izstrādājumi
Konditorija ( pīrāgi,
bulciņas)
Konditorija ( pīrāgi,
bulciņas)
Konditorija ( pīrāgi,
bulciņas)
Maize un konditorija
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Ilgvars Lielups
37

Saimnieciskās
darbības veicējs

2012

"Aizupes 51",
Ozolnieku novads,
Ozolnieku
pagasts, LV-3018 Konditorija (cepumi)

Piena pārstrādes produktu ražošana

38

Valentīna Valtere

39

Ināra Mālkalne

40

Edgars Svetins

41

Brigita Vieseliškina

43

45

z/s Lieldimzēni

Vladislavs Rusovičs
Didzis Desainis

Sesava

piena pārstrādes
produkti ( siers)

Zaļenieki

piena pārstrādes
produkti ( kazas
siers)

IK Brigitte
Jaunsvirlauka
Gaļas pārstrādes produktu ražošana
SIA Juro Kautuve

42

44

z/s Blūdži

Cenas

piena pārstrādes
produkti ( biezpiens,
krējums, sviests)

SIA Gaļas pārstrādes
uzņēmums Nākotne
Citi produkti
SIA 'Business Trade
Company",
SIA "Biograph
organic sweets"

piena pārstrādes
produkti ( siers)

Sesava

gaļas pārstrādes
produkti

Glūda

gaļas pārstrādes
cehs un kautuve

Jelgava
Jelgava

saldinātāji-pārtikas
piedevas
bioloģisko saldumu
ražošana
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Pielikums Nr.6.3. Stipro, vājo pušu iespēju un draudu izvērtējums, izmantojot pāru salīdzinājumu
metodi.

Punktu
skaits

Nr.p.k

Vājās puses

9

1

8

2

Nav vienotas un saprotami
izskaidrotas likumdošanas, kas
attiecās uz mājražotājiem
(rokasgrāmata)
Nav pietiekami attīstīts pārtikas
produktu pieejamais sortiments
(gaļas izstrādājumi, olas,
konditorija, dzērieni, garšvielas,
garšaugi, tradicionālo ēdienu
gatavošana, zivju pārstrādes
produkti).

1

x

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

4

5

6

7

8

9

10

4

6

7

8

9

5

6

7

8

9

5

7

6

6

6

7

9

7

8

8

x

x

3

Nosacījums-gaļu var iegūt tikai
atzītās kautuvēs, kas
mājražotājam prasa lielas
investīcijas.

x

x

x

4

4

Likumdošana nosaka, ka
mājražotājs savu produkciju
( pārstrādes produktus) var
realizēt tikai tiešajā tirdzniecībā,
vai savā veikalā.

x

x

x

x

2

5

Pastāv produktu tirdzniecība
bez reģistrācijas PVD.

x

x

x

x

x

6

6

Mazi apjomu. Tas kavē attīstīt
legālu uzņēmējdarbību.

x

x

x

x

x

x

7

Nav uzņēmības, motivācijas,
trūkst prasmes, labo piemēru
un ideju kā efektīvi saimniekot.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

6

5

8

2

9

Vietējie produkti pārsvarā tiek
tirgoti Rīgā. Vietējais produkts
nav regulāri pieejams
iedzīvotājiem vietējā teritorijā.
Sadrumstalota vietējo produktu
tirdzniecība. Katrs meklē noieta
tirgu atsevišķi. Nav vietas, kur
vienkopus pieejami vietējie
produkti.

10

Iedzīvotāji ar zemāku izglītības
līmeni ir mazāk aktīvi ar vājāku
interesi par nozares attīstību.

1
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Punktu

Nr.

skaits

p.k.

Stiprās puses

1

2012

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

7

8

4

4

11

6

7

8

9

10

11

6

6

6

6

6

7

7

10

11

9

10

11

9

11

Salīdzinoši viegli uzsākt darbību (mājas virtuvē).
0

1

x

Pēdējos gados samazinājies PVD slogs. Būtiskākie
nosacījumi-viegli kopjamas telpas un darbības
izsekojamība. Esošie pārtikas amatnieki atzīst PVD
prasības kā pamatotas un izpildāmas.
1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Novados cilvēki plāno nodarboties ar pārtikas
amatniecību un saprot, ka tas ir viens no ienākumu
gūšanas veidiem, tas kalpo arī kā papildus ienākums.
10

3

. Cilvēki vēlās mācīties, lai attīstītu šo jomu un pilnveidotu
savu profesionalitāti ( semināri, apmācības, pieredzes
apmaiņas braucieni, jaunākās tehnoloģijas un iekārtas).
6

4

2

5

Iedzīvotāji ir atvērti sadarbībai un kooperācijai.
Novadā diezgan populāra primāro lauksaimniecības
produktu ražošana, tas potenciāli var veidot pamatu
produktu pārstrādei.
8

6
Tas ir uzņēmējdarbības veids, ar ko nodarbojās dažāda
vecuma iedzīvotāji ( gan jaunās ģimenes, gan pensijas
vecuma cilvēki).

6

7

PVD reģistrēto pārtikas amatnieku skaits novados ir
pieaugošs.
4

8
Pastāv daudznozaru saimniekošana, kas ir izteikta
iedzīvotājiem ar augstāko izglītību. Tā ir risku sadale un
lielāka saimniekošanas stabilitāte.

5

9

Vietējo produktu popularitāte ir pieaugoša gan Latvijā,
gan pasaulē kopumā.
4

10

11

Vietējie produkti-tie ir pārtikas produkti ar augstu
pievienoto vērtību un individuālu pieeju to gatavošanā.
8

11
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Punktu
skaits

Nr.p.k.

1

1

3

2

Nav pietiekami apgūta joma,
ir iespējas attīstībai.
Šī nodarbe ienes papildus
ienākumus primāro
lauksaimniecības produktu
ražotājiem. Sekmē darbības
dažādošanu. Veicina
pašnodarbinātību laukos.

3

Pārtikas amatniecības
produkciju iespējams iekļaut
reģiona tūrisma piedāvājumā.

4

Iespējas

11

4

1

5

Nepieciešama investīciju
piesaiste un atbalsts darbības
uzsākšanai (granti, avansa
maksājumi publisko konkursu
projektos, kā arī nopietnāka
atbalsta intensitāte ~80%).
Pagarināt Jelgavas tirgus
darba dienu, lai pēc darba
dienas var iegādāties
produkciju.

6

Nepieciešama pārtikas
amatniekus apvienojoša
organizācijas, kas sekmētu
likumdošanas sakārtošanu un
attīstītu kooperāciju.

10

1
x

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

1

6

7

8

9

10

11

12

2

4

5

6

7

8

9

10

11

2

4

3

6

7

3

9

10

11

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

7

8

9

10

11

12

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

9

11

12

10

9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

7

7

8

Nepieciešams psiholoģiskais
iedrošinājums, labie piemēri,
idejas ar ko nodarboties,
regulāri likumdošanas
skaidrojumi. Zināšanas par
produkcijas noieta tirgiem.
Pārtikas amatnieki ir
ieinteresēti sadarbībai, tā ir
kā labs pamats viņu
aktivizēšanai.

9

Pārtikas amatnieki gatavi
paaugstināt savu
informētības līmeni dažādos
veidos ( ar lauku attīstības
speciālistu starpniecību,
semināros, apmācībās,
pieredzes apmaiņas
braucienos, ar interneta
starpniecību, iegūt zināšanas
par produktu gatavošanas
tehnoloģijām un iekārtām, ko
var izmantot produktu
gatavošanai mājas
apstākļos).

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Iespēja attīstīt gaļas
pārstrādi, olu tirdzniecību,
dažādu dzērienu gatavošanu,
augļu un ogu pārstrādi.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

5

2012

x
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5

11

3

12

Punkt
u
skaits

Nr.p.
k.

Vietējo ēdienu piedāvājuma
attīstīšana, balstoties uz seno
recepšu apzināšanu, kā brīva
niša potenciālajiem
uzņēmējiem.
Iespēja veicināt amatniecību
vīriešu vidū ( metālapstrāde,
kokamatniecība jauni un
funkcionāli dizaina priekšmeti
u.c.)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Draudi

1

11

x

2

3

4

1

1

1

3

4

1

Mazos ražotājus ar cenu un produkcijas apjomu
izkonkurē lielražotāji un importa produkti no
Lietuvas, Polijas, Ķīnas u.c. valstīm. Nevar ieņemt
stabilu tirgus nišu.

x

0

2

Dēļ mazajiem apjomiem pārtikas amatnieki
nereģistrējās PVD, bet bez reģistrācijas nenotiek
izaugsme. Netiek izmantotas investīciju piesaistes
iespējas.

x

x

3

3

Likumdošanas un birokrātijas šķērslis, smagā
nodokļu likumdošana neļauj attīstīties.

x

x

x

1

4

Zema aktivitātes pašiem veidot pārtikas amatnieku
kooperatīvu. Vairāk gatavi iesaistīties.

x

x

x

3

2012

3

x
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Punktu
skaits

Nr.
p.k.

Stiprās puses

1

2012

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

7

8

4

4

11

6

7

8

9

10

11

6

6

6

6

6

7

7

10

11

9

10

11

9

11

Salīdzinoši viegli uzsākt darbību
(mājas virtuvē).
0

1

x
Pēdējos gados samazinājies PVD
slogs. Būtiskākie nosacījumi-viegli
kopjamas telpas un darbības
izsekojamība. Esošie pārtikas
amatnieki atzīst PVD prasības kā
pamatotas un izpildāmas.

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Novados cilvēki plāno nodarboties
ar pārtikas amatniecību un saprot,
ka tas ir viens no ienākumu
gūšanas veidiem, tas kalpo arī kā
papildus ienākums.
10

3
Cilvēki vēlās mācīties, lai attīstītu
šo jomu un pilnveidotu savu
profesionalitāti ( semināri,
apmācības, pieredzes apmaiņas
braucieni, jaunākās tehnoloģijas
un iekārtas).

6

4
Iedzīvotāji ir atvērti sadarbībai un
kooperācijai.

2

5
Novadā diezgan populāra primāro
lauksaimniecības produktu
ražošana, tas potenciāli var veidot
pamatu produktu pārstrādei.

8

6
Tas ir uzņēmējdarbības veids, ar
ko nodarbojās dažāda vecuma
iedzīvotāji ( gan jaunās ģimenes,
gan pensijas vecuma cilvēki).

6

7
PVD reģistrēto pārtikas amatnieku
skaits novados ir pieaugošs.

4

8
Pastāv daudznozaru
saimniekošana, kas ir izteikta
iedzīvotājiem ar augstāko
izglītību. Tā ir risku sadale un
lielāka saimniekošanas stabilitāte.

5

9
Vietējo produktu popularitāte ir
pieaugoša gan Latvijā, gan
pasaulē kopumā.

4

10

11

Vietējie produkti-tie ir pārtikas
produkti ar augstu pievienoto
vērtību un individuālu pieeju to
gatavošanā.
8

11
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