No lauka līdz galdam:
Vietējo pārtikas sistēmu
sociālās, ekonomiskās un
vides priekšrocības
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Ievads
2007. gadā mūsu planēta sasniedza nozīmīgu robežšķirtni – pilsētas apsteidza
lauku reģionus iedzīvotāju skaita ziņā. Eiropā jau 68% cilvēku dzīvo pilsētās
un zinātnieki prognozē, ka cilvēku skaitam pieaugot un, visticamāk, jau 2050.
gadā sasniedzot 10 miljardus planētas iedzīvotāju, urbanizācijas process tikai
paātrināsies. Lielpilsētu izplešanās notiks uz mazāk apdzīvotu un lauku teritoriju
rēķina, tādējādi aktualizējoties virknei svarīgu jautājumu par lauksaimniecības
nākotni, dabas resursu saglabāšanu un pieejamību (ūdens, auglīgas augsnes,
enerģijas ieguve), kā arī ekosistēmu dzīvotspējai būtisku dabas teritoriju saglabāšanu.1 Mums ne tikai būs ilgtspējīgā veidā jāpabaro vairāk cilvēku, bet arī
jāapmierina sabiedrības jaunās un arvien mainīgās vajadzības un prasības.
Tādēļ mūsu izdevums iedziļinās inovatīvos un radošos veidos, kā pārtikas
ražotāji un patērētāji dažādās Eiropas valstīs kopīgiem spēkiem jau ir sākuši
meklēt atbildes un risinājumus gaidāmajām problēmām. Pētījumā ir ietverta
piecu piemēru analīze, ilustrējot dažādas iespējas vietējās kopienas ietvaros
rast ilgtspējīgus un visām pusēm izdevīgus pārtikas ražošanas un patēriņa
modeļus. Izmantotās metodes atšķiras, bet rezultāti ir līdzīgi. Mazās saimniecības un ražotāji, izmantojot ilgtspējīgas pārtikas audzēšanas un ražošanas
metodes, sāk atgūt pārtikas sistēmas kontroli atpakaļ savās rokās no liela
apjoma industriālā biznesa, kas līdz šim brīdim joprojām dominē tirgū un peļņas
apsvērumus liek pirms cilvēku un planētas labklājības.
Minētās iniciatīvas nebūt ne vienmēr ir aizsāktas domājot par globālo problēmu risināšanu. Vairums no tām ir aizsākušās kā individuālas rīcības. Aktīvi
cilvēki ir nākuši kopā un sākuši strādāt pie vietēju problēmu risināšanas, lai
uzzinātu no kurienes nāk ikdienā lietotā pārtika. Tās ir bijušas iniciatīvas vietējo
zemnieku un ražotāju atbalstam, liekot uzsvaru uz izmantoto saimniekošanas
metožu ilgtspēju un kopējo ieguvumu videi un vietējās ekonomikas attīstībai.
Kopsummā šie piemēri atspoguļo augošu un arvien spēcīgāku kopienu un
indivīdu kustību, kas vērsta uz vietējās pārtikas piegādes ķēžu veicināšanu un
popularizēšanu, uzskatot ka ilgtspējīgi apsaimniekotām mazajām saimniecībā
ir būtiska loma pārtikas apgādē. Šīs metodes pazīstamas arī kā agroekoloģiskā
lauksaimniecība.
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Iedzīvotāji Eiropā vēlas vietējo,
ilgtspējīgām metodēm ražotu pārtiku

Čehijā iedzīvotāji
sadarbojas, meklējot
jaunus veidus pārtikas
iegādei īsās pārtikas
ķēdēs un organizējot
zemnieku tirdziņus

Itālijas un Francijas piemērs
parāda, kā īsās pārtikas
piegādes ķēdes sniedz plašus
ekonomiskus un sociālus
ieguvumus, vienlaikus
palīdzot izdzīvot un
attīstīties mazajām zemnieku
saimniecībām

Ungārijā svaiga un sezonāla
pārtika ir kļuvusi pieprasīta un
moderna, mainot iedzīvotāju
ēšanas paradumu

Spānijā cilvēki sadarbojas
pārtikas audzēšanā un
apgādē

La Ruche Qui Dit Oui
Avicultura Campesina
Gruppi di Acquisto Solidale Avicultura
Zemnieku tirdziņi Prāgā
Atbalsts ilgtspējīgas pārtikas sistēmai Ungārijā
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Agroekoloģiskās
vietējās pārtikas
sistēmas

Agroekoloģija un tās nozīme
vietējās pārtikas sistēmās?
Agroekoloģija sevī ietver visu pārtikas
nodrošinājuma sistēmu, sākot no ražošanas
līdz izplatīšanai un patēriņam. Lauksaimniekiem tā nozīmē vietējās pārtikas sistēmas
pieredzes atzīšanu un tādu apsaimiekošanas metožu izmantošanu, kas balstīti
dabiskajās ekosistēmas norisēs, mazinot
nepieciešamību pēc cilvēka iejaukšanās.
Agroekoloģija liek uzsvaru uz vietējās
pārtikas ekonomikas atbalstīšanu, vietējās
uzņēmējdarbības izveidi, kā arī amatniecību un augsti kvalificētu darbavietu
radīšanu. Tā iesaista cilvēkus un kopienas,
sniedzot iespējas pieņemt lēmumus par
pārtikas ražošanu un patēriņu, kā arī dabas
resursu apsaimniekošanu vietējā līmenī.

Ēdiens kā daļa no
lauksaimniecības
“Ēšana ir daļa no lauksaimniecības”, tā savā 1989.
gadā izdotajā esejā “Par ēšanas baudām” raksta
amerikāņu novelists, dzejnieks un lauksaimnieks
Vendels Berijs. Bet ko šis apgalvojums nozīmē?
Saskaņā ar Berija uzskatiem “Vairums cilvēku
domā par pārtiku kā lauksaimniecības produktu
un sevi kā tā patērētājiem, nesaskatot savu
līdzdalību lauksaimniecībā”.2
Mūsdienās gan Eiropā, gan visā pasaulē vairums
cilvēku nemaz nezin, ko viņi ēd – pārtikas
piegādes ķēdes ir garas un sarežģītas, pārtikas
izejvielu piegāde notiek starptautiskā tirgū
un galarezultātā vienkāršajam pārtikas gala
patērētājam nav ne mazākās nojausmas par viņa
lietotā produkta izcelsmi.

izplatīšanas metodēm, un mūsu veselību? Vai
arī pārtikas piegādes ķēdes ietekmi uz vietējo
ekonomiku?

Ceļš no zemnieku saimniecības
līdz pilsētai

Pārtikas ražošanas globalizācija ir izraisījusi
rūpnieciskā monopola izveidošanos lauksaimniecības sektorā. Mazs skaits kompāniju dominē
sēklu, agroķīmijas, pārstrādes, piegādes un pat
pārtikas audzēšanas nozarēs. Tā, piemēram 2011.
gadā četras tirdzniecības ķēdes kontrolēja 85%
no Vācijas pārtikas
tirgus,
savukārt
Portugālē trīs ķēdes
kontrolēja pat 90%
pārtikas tirgus. Citi
dati liecina, ka arī
Spānijā 2009. gadā
70% tirgus bija piecu
tirdzniecības
ķēžu
pārziņā.3 Šāda varas
koncentrācija
var
novest pie negodīgām
tirdzniecības
metodēm, kas visā
pārtikas
piegādes
ķēdē samazina mazo zemnieku un ražotāju
iespējas izdzīvot. Rezultātā arī patērētājs
attālinās no iespējas zināt savas pārtikas
izcelsmi.4

Pārtikas ražošanas globalizētā iedaba rada
gan fizisku, gan psiholoģisku atsvešinātību
starp lauksaimnieku un patērētāju, kā arī starp
pārtikas patēriņu un tās izcelsmes apzināšanos.
Visvairāk tas ietekmē pilsētu iedzīvotājus, jo
pārtikas piegāde ir lielveikalu kontrolē. Pārtika
līdz patērētājam nonāk tikai kā iepakota prece
lielveikalu plauktā un iespējas izsekot tās
izcelsmei ir ļoti ierobežotas.

2011. gadā
Protugālē
90% pārtikas
tirgus bija trīs
tirdzniecības
ķēžu kontrolē

Lai situāciju izmainītu, Eiropā arvien populārāki
kļūst zemnieku tirdziņi, tirgošanās zemnieku
saimniecībās, kopienas atbalstītas lauksaimniecības iniciatīvas un sadarbības sistēmas,
kurās iesaistās arī valsts institūcijas.5
Šīs darbības sniedz iespēju produktiem no saimniecībām nonākt līdz pilsētniekiem daudz tiešākā
veidā, iedrošinot īsas produkcijas piegādes ķēdes,
sezonālu produktu plašāku izmantošanu un tiešo
kontaktu, kā arī sadarbības veidošanos starp
patērētāju un ražotāju.
Jāņem vērā, ka mazajām saimniecībām ir ļoti
apgrūtināta piekļuve tirdzniecības iespējām
lielveikalos. To apliecina daudzas izpētes ar labi
dokumentētiem daudziem ierobežojumiem un
šķēršļiem.6 Piedāvājot sezonalitātes principam
neatbilstošas preces un dodot priekšroku lielapjoma lauksaimniecībai, daudzas tirdzniecības
ķēdes turpina pasliktināt Eiropas jau tā
sakropļoto pārtikas apgādes sistēmu, attālinot
ražotāju no patērētāja. Alternatīva globalizētai

Izveidojusies globālā pārtikas ražošanas un
tirdzniecības sistēma ir novedusi arī pie tradīciju,
prasmju un kultūras zināšanu izzušanas.
Piemēram, cik gan cilvēku mūsdienu Eiropā
joprojām vēl izprot saistību starp augu, augsni,
dzīvniekiem un apkārtējo vidi plašākā kontekstā?
Un cik liels procents patērētāju apzinās saikni
starp pārtikas audzēšanas, ražošanas un

4

Saskaņā ar NMI (Natural Marketing Institute)
datiem 71% patērētāju Francijā, kā arī 47%
Spānijā un Lielbritānijā uzskata, ka ir būtiski
izvēlēties vietējā ražojuma produkciju.7 Eiropas
Zemes Draugu veiktajā aptaujā astoņās Eiropas
Savienības valstīs atklājās, ka vairāk kā puse
respondentu regulāri iegādājas produkciju
tieši no zemnieku saimniecības.8 Šādas pašas
tendences ir vērojamas arī ārpus Eiropas. Amerikas Savienotajās Valstīs zemnieku tirgu skaits
laika posmā no 1994. gada līdz 2011. gadam ir
četrkāršojies, sasniedzot 7175, salīdzinot ar 1755.
Jāatzīmē, ka 1986. gadā visā ASV teritorijā bija
tikai divas saimniecības, kas bija atzītās kopienas atbalstītas lauksaimniecības sistēmās.
Šobrīd tādu saimniecību skaits pārsniedz četrus
tūkstošus.9

un korporāciju kontrolētai pārtikas apritei un
piegādes ķēdēm slēpjas Eiropā arvien populārākajās kopienas atbalstītas lauksaimniecības
sistēmās un iniciatīvās, kas nodrošina tiešāku

Kad vietējā pārtika ir arī
agroekoloģiska?

Foto: Za Zemiata

pārtikas nonākšanu no zemnieka un ražotāja
līdz patērētājam pilsētā uz abpusēji izdevīgiem
noteikumiem. Šis izdevums pievēršas ieskatam
iniciatīvās vairākās Eiropas valstīs – Čehijas
Republikā, Francijā un Itālijā.

Vietēji ražotas pārtikas iegāde bieži vien sniedz
arī vides aizsardzības ieguvumus. Tādi noteikti
ir situācijās, kad jūs pērkat vietējos sezonālos
pārtikas produktus no videi draudzīgas saimniekošanas metodes izmantojošām zemnieku saimniecībām. Pārtikas piegādes ķēžu vides ietekme ir
izmērāma un tās pamata indikatoru klāstu veido
produkta audzēšanas un pārstrādes pilnā ciklā
(apstrāde, transportēšana, uzglabāšana) izmantoto neatjaunojamo dabas resursu
apjoms. Īsajās pārtikas piegādes

Ceļš no saimniecībām līdz
patērētājam
Zemnieki un vietējie ražotāji dažādos veidos –
zemnieku tirdziņos, saimniecību veikalos, zaļo
grozu un citās sistēmās - arī meklē iespējas
pārdot savas preces tieši gala patērētājam.
Vairākās Eiropas Savienības valstīs tiešās
pārdošanas tendence ir kļuvusi par būtisku lauku
attīstības instrumentu. Vidēji Eiropā apmēram
viena no sešām saimniecībām vairāk kā pusi
savas produkcijas realizē tieši patērētājam.

Mazās zemnieku saimniecības
saražo 70% pasaules pārtikas
ķēdēs izmanto mazāk iepakojuma
materiāla kā lielveikalos, līdz ar to
arī veidojas mazāks neatjaunojamo
dabas resursu patēriņš. Tāpat arī
mazāk enerģijas tiek patērēts uzglabāšanai, jo
produkti ir svaigi un sezonāli. Sistēmas parasti
arī balstās uz tādām lauksaimniecības kultūrām
un produktiem, kas ir tradicionāli izmantoti
vietējā lauksaimniecībā un ekosistēmās, sniedzot
ieguldījumu arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Jo ciešāka ir saikne starp patērētāju
un ražotāju, jo lielāka iespēja, ka patērētājs ir
pilnvērtīgi informēts par ražošanas metodēm un
sagaida augstāku vides aizsardzības standartu
ievērošanu produkta ražošanas ciklā.

Lielākā daļa no Eiropas Savienības 12 miljoniem
zemnieku saimniecību ir mazās ģimenes saimniecības. Tās sniedz ieguldījumu lauku vides
sociālekonomiskajā un vides ilgtspējīgā attīstībā
un bieži vien ir iesaistītas īso pārtikas piegādes
ķēžu sistēmās, cenšoties izmantot pēc iespējas
mazāk starpnieku savu ražojumu nonākšanā līdz
patērētājam. Ģimenes un citās mazās zemnieku
saimniecības saražo 70% pārtikas uz pasaules.

Patērētāji vēlas vairāk vietējā
ražojuma pārtiku

Arī patērētājiem ir būtiska loma pārmaiņu
radīšanā. Arvien vairāk cilvēku apzinās daudzos
ieguvumus no savu ēšanas un pārtikas patēriņa
modeļu maiņas un viņi kļūst par virzītājspēku
daudzveidīgām iniciatīvām, tiecoties panākt
pārtikas piegādes ķēžu saīsināšanos un sadarbības izveidošanos starp ražotājiem un patērētājiem.

Daudzos zināmos labās prakses piemēros no
visas Eiropas mēs redzam, ka ļoti bieži iniciatīva
to pirmsākumos ir radusies pateicoties arvien
augošajai patērētāju un lauksaimnieku vides
apziņai un videi draudzīga dzīvesveida veidošana
notiek, balstoties ētiskos apsvērumos un vērtībās.
10
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Vietējā pārtika stiprina vietējās
ekonomikas…

Vēl vienā ASV veiktajā izpētē tika atklāts, ka
uz katrām divām zemnieku tirgos radītajām
darbavietām, līdztekus rodas arī vēl viena ar
vietējās ekonomikas apriti sasaistīta darbavieta.
2004. gadā kopējais ieguvums no tirdziņiem
Aiovas štatā vietējai ekonomikai bija 140 jaunas
darbavietas.15

Pieaugošā interese par vietējās izcelsmes pārtiku
sniedz atspēriena iespējas arī vietējai ekonomikai. Pētījumi ASV apliecina, ka vietējās pārtikas
piegādes ķēdes rada 13 pilna laika darbavietas lauksaimniecības sektorā uz katru miljonu
pārdotās produkcijas vērtības. Salīdzinājumam
- lielapjoma un industriālā lauksaimniecība uz
līdzvērtīgu realizācijas apjomu rada
tikai trīs darbavietas.11

…kamēr industriālā lauksaimniecība izsūc tās
Vietējās ekonomikas ieguvumi no vietējām
pārtikas apgādes sistēmām krasi kontrastē liela
apjoma un industriālās lauksaimniecības efektiem uz vietējo sabiedrību. Ilinoisas Universitātes
pētījumu programma 17 gadu garumā atklāja,
ka industriālās cūku un liellopu fermas faktiski
kavē lauku pašvaldību
attīstību.16 Viens no
iemesliem ir tas, ka
industriālās
saimniecības veic vairumu
iepirkumu (dzīvnieku
barība,
veterinārie
līdzekļi
u.c.)
no
ārējiem, nevis vietējiem
piegādātājiem.
Tāpat arī industriālajā
lauksaimniecībā
ir
nodarbināts mazāks
cilvēku
skaits,
neienesot
vietējā
ekonomikā ieņēmumus
no darba samaksas. 19

Iegādājoties vietējo pārtiku
jūs sniedzat dubultu
ieguldījumu vietējās
ekonomikas atbalstam
ASV Lauksaimniecības departamenta pētījumā 2010. gadā tika
salīdzināti saimniecību ienākumi
no ābolu, salātu, piena un gaļas produktu, kā arī
melleņu realizācijas un tika secināts, ka izmantojot īsās pārtikas piegādes ķēdes ražotājs
iegūst par 50-649% lielākus ienākumus kā tradicionālajās ķēdēs.12 Vietējās pārtikas sistēmas,
kur produkta ražošana, apstrāde, tirdzniecība

Industriālā
lauksaimniecība nodarbina mazāk
cilvēkus, līdz
ar to vietējā
ekonomikā
ieplūst vēl
mazāk līdzekļu

Vietējās pārtikas ekonomikas ir
atkarīgas no vietējo lauksaimnieku
darba un pieprasījums pēc vietējās
un reģionālās pārtikas produktiem ir kļuvis par
pamata dzinējspēku saimniecībās un kopienā
balstītā ekonomikā, radot jaunas darbavietas un
veicinot ekonomisko izaugsmi.17
Foto: Za Zemiata

Nacionālo valdību loma

un patēriņš notiek relatīvi mazā ģeogrāfiskā
attālumā, sniedz būtisku pozitīvu efektu vietējās
ekonomikas veicināšanā.13

Lai gan patērētāji, ražotāji un zemnieki ir kļuvuši
par vadošo spēku augšupejošajā tendencē
virzīties uz īsākām pārtikas piegādes ķēdēm, šīs
iniciatīvas nevar pastāvēt rīcībpolitiku vakuuma
situācijā. Kā apliecina izdevumā iekļautais
piemērs no Ungārijas, arī nacionālā un vietējā
līmeņa publiskajai pārvaldei ir būtiska loma
vietējo pārtikas ķēžu atbalstā. Un šis atbalsts var
nest papildu ieguvumus vietējām kopienām un
ekonomikai.

Eiropā, neatkarīgais Jaunās ekonomikas institūts
(New Economics Foundation) Londonā veica
izpēti par iepirkšanās paradumu ekonomiskajām
ietekmēm, salīdzinot iepirkšanos lielveikalā ar
kopienas atbalstītas lauksaimniecības sistēmu,
kā, piemēram, zemnieku tirdziņu, izmantošanu.
Izvērtējuma secinājumos atklājās, ka, izvēloties
vietējo produkciju, vietējā ekonomikā paliek
vismaz divkārt liels naudas līdzekļu apjoms.
Vietējās pārtikas sistēmas sniedz arī būtisku
ieguldījumu nodarbinātības iespēju, kā arī visu ar
to saistīto multiplikatīvo efektu, radīšanā vietējā
līmenī. 14

Eiropas Savienības loma
Eiropas Savienība sniedz atbalstu lauksaimniecībai ar Kopējās lauksaimniecības politikas
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(KLP) instrumentu kopumu. KLP ar ikgadējo
finansējumu apmēram 58 miljardu € apjomā
sastāda 40% no kopējā ES budžeta. Šie ir
Eiropas valstu nodokļu maksātāju līdzekļi.
Diemžēl joprojām absolūtais vairākums no tiem
tiek izmantots industriālās lauksaimniecības un
pārtikas rūpniecības atbalstam. Tikai mazāk kā
trešā daļa no ES KLP līdzekļiem tiek izmantota
ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšanai.

tikai pasliktinās. Šajos līgumos ir pārstāvētas
tikai industriālās pārtikas rūpniecības intereses
un tie ir veidoti tā, lai palielinātu lauksaimniecības produktu apriti starp kontinentiem
sev līdzi nesot apdraudējumu mazajām saimniecībām un ražotājiem abos Atlantijas okeāna
krastos. Speciālistu veiktie modelējumi liecina,
ka līgumu rezultātā palielināsies lauksaimnieciskās ražošanas intensitāte un industrializācija
ar graujošām vides un sociālajām ietekmēm.19

Laikā, kad tiek izdota brošūra, Eiropas Komisija
ir apstiprinājusi jau 27 no 118 nacionālajām un
reģionālajām Lauku attīstības programmām,
izdalot vairāk kā 99,6 miljardu € finansējuma līdz
2020. gadam.18 Lai arī oficiālie aprēķini paredz
43% finansējuma apjoma novirzīt
agrovides un klimata pārmaiņas
ierobežojošiem pasākumiem, kā

Tikai maza proporcija no
kopējā KLP finansējuma
tiek izmantota ilagtspējīgas
lauksaimniecības atbalstam

Minētie līgumi ir nonākoši kritikas krustugunīs un
sastopas ar pieaugošu sabiedrības pretestību,
galvenokārt saistībā ar gaidāmo graujošo ietekmi
uz visu ilgtspējīgas pārtikas apgādi atbalstošu
likumdošanas kopumu. Līgumu sarunu ietvaros
norisinās mēģinājumi uzspiest tādus standartizācijas noteikumus un savstarpējo pārtikas
drošības atzīšanas regulējuma atzīšanu, kas
varbūt arī novedīs pie lētāku preču nonākšanas
tirgū, bet vienlaikus tās būs ražotas bez uzticamiem pārtikas drošības standartiem un nesīs
līdz daudz blaknes – sākot no veselības ietekmēm
līdz pat apdraudējumam mazajām zemnieku
saimniecībām un pārtikas ražotājiem.

arī ar vides aizsardzību saistītam
atbalstam, bioloģiskajai lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, un
videi draudzīgai saimniekošanai Natura2000
teritorijās, veids, kā šie līdzekļi tiks izmantoti un
kontrolēti praksē, nav skaidrs.

Pārtikas revolūcija kopienu
līmenī: kā vietējās sabiedrības
Eiropā veido ilgtspējīgu
pārtikas sistēmu
Sabiedriskās iniciatīvas kvalitatīvākam pārtikas
nodrošinājumam visā Eiropā ir attīstījušās ļoti
ātri un daudzi no šiem projektiem ir izauguši
par ko vairāk kā tikai vietējās pārtikas un tiešās
pirkšanas atbalsta kustībām. Visā Eiropā šīs
kopienu kustības ir iedvesmojušās ar domu par
pilnīgi jaunas pārtikas sistēmas izveidi. Šādai
sistēmai jābūt veidotai tā, lai tā nodrošina ne tikai
pilsētu un lauku iedzīvotāju apgādi ar pārtiku,
bet arī sniegtu inovatīvus risinājumus sabiedrības mainīgajām vajadzībām. Kopienu iniciatīvas meklē risinājumus, kas nodrošina labāku
nodarbinātību, sociālo iekļaušanu, pievienotās
vērtības radīšanu, izglītības komponenti, kā arī
jaunu kultūras aspektu ražotāja un patērētāja
sociālajai lomai.

Lai nodrošinātu KLP finansējuma ilgtspējīgu
izmantošanu ir būtiski sniegt atbalstu vietējiem zemniekiem un tiem pārtikas ražošanas
un pārstrādes uzņēmumiem, kas nodrošina
iedzīvotājiem pieeju ilgtspējīgai, sezonālai un
svaigai pārtikai.

Vietējās produkcijas potenciāla
ignorēšana
Līdz pat šim brīdim gan Eiropas Savienības
Kopējā lauksaimniecības politika (KLP), gan ES
tirdzniecības politika ir fokusējusies uz jaunu
globālu noieta tirgu meklēšanu Eiropas lauksaimniecības produktiem. Nepiedodami maza
uzmanība ir pievērsta tādu iniciatīvu atbalstam
un veicināšanai, kas sniegtu iespēju lauksaimniekiem vietējā līmenī bez nevajadzīgiem
ierobežojumiem realizēt ar ilgtspējīgām saimniekošanas metodēm saražoto produkciju (zemnieku
tirgos, saimniecību veikalos, publiskajos iepirkumos), nodrošinot sabiedrību ar svaigu, sezonālu
un ilgtspējības principiem atbilstošu pārtiku.

Mēs esam apkopojuši šos piemērus vienā
izdevumā, lai iedvesmotu politikas un likumdošanas veidotājus atzīt īso pārtikas ķēžu vides
un sociālos ieguvumus. Vietējās izcelsmes un
saprātīgā cenā ražotai agroekoloģiskajai pārtikai
ir jākļūst par mūsdienu pārtikas sistēmas mugurkaulu un jāveido mūsu pārtikas suverenitāti.
Parastā biznesa modeļi vairs nav iespējami, ja
nākotnē vēlamies nodrošināt funkcionējošu
pārtikas sistēmu.

Aktuālie centieni noslēgt jaunus starptautiskos
tirdzniecības līgumus ES un ASV (TTIP), kā arī ES
un Kanādas (CETA) starpā situāciju pārtikas jomā
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Korporāciju peļņu izslēdzoši vietējie
pārtikas apgādes risinājumi

Avicultura Campesina – Spānija
Avicultura Campesina ir trīs vistu audzētāju - Kristinas, Arturo
un Džeromo – dibināts lauksaimniecības kooperatīvs Spānijas
ziemeļos. Kā daļa no kooperatīva pamatdarbības vistu audzēšanā
ir jāmin arī kooperatīvam piederošā kautuve. Tādējādi uzņēmums
spēj nodrošināt visu ražošanas procesu – no audzēšanas saimniecībā līdz pat gala produkta nonākšanai pie patērētāja.

Foto: Avicultura Campesina

Džeromo ir pieredzējis vistu audzētājs, bet abi pārējie kolēģi uz
laukiem pārcēlās tikai nesen. Tagad viņu veidotais kooperatīvs
ne tikai nodarbojas ar augstas kvalitātes bioloģiskās putnu gaļas
ražošanu, bet arī audzē un pārdod labību putnu barībai.
Džeromo paskaidro: “Mēs nodrošinam vietēji audzētu vistu gaļas
produkciju. Tā ir abpusēji izdevīga situācija patērētājiem un ražotājiem, un sniedz piemēru citiem.”

Kā tas darbojas?
Kooperatīvs apvieno gan ražotājus un audzētājus, gan patērētājus.
Tajā ir iesaistījies 31 biedrs. Katram biedram ir viena balss un visi ir
līdzdarbojušies ēku un pamatlīdzekļu iegādē. Biedri iegūst atlaides
vistas gaļas produkcijai, kā arī gūst pieeju kautuves izmantošanai,
ja paši nodarbojas ar putnkopību.
Kooperatīva produkcija tiek pārdota vietējām mājsaimniecībām
un tiešās pirkšanas grupām, kā arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Koncentrēšanās uz vietējo līmeni atspoguļo iniciatīvas
agroekoloģisko skatījumu, kas vērsts uz pārtikas suverenitātes
nodrošināšanu.

Izaicinājumi
Lai arī kooperatīvs pirmsākumos ir saņēmis nelielu ES un publisko
fondu atbalstu, ļoti apgrūtinoša ir lielo agroindustriālo uzņēmumu
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Kooperatīva
pārvaldīšana
stiprina
sadarbību
biedru starpā
un kalpo kā
piemērs katram,
kurš vēlas
pievienoties
vai izveidot
līdzīgu sistēmu
citu produktu
ražošanai

vajadzībām piemēroto standartu un prasību izpilde. Tā, piemēram,
sanitāro prasību ieviešanas izmaksas bija tik dārgas, ka gandrīz
nebija iespējams finansiāli nodrošināt to izpildi.
Esošā situācija lauksaimniecībā ir veidota, lai atvieglotu darbu lielražotājiem, kuri orientējas uz globālo tirgu, bieži vien pat ierobežojot
iespējas izdzīvot un konkurēt tādām iniciatīvām kā Avicultura
Campesina. Neskatoties uz bieži dzirdēto politisko retoriku par
atbalsta sniegšanu jaunajiem lauksaimniekiem, lai iedrošinātu tos
pārcelties un uzsākt uzņēmējdarbību reģionos, praksē atbalsta
veidošanā tiek ieguldīts maz darba.
Liela problēma ir arī sāncensība ar industriālajiem lielražotājiem,
kuri gan spēj izpildīt bioloģiskās produkcijas marķēšanas prasības,
tomēr savā darbībā bieži vien neliekas ne zinis par vietējām kopienām un ekonomikām. Šādi lielie uzņēmumi, piedāvājot zemākas
cenas, dominē tirgū.
Tā, piemēram, Galīcijas uzņēmums Coren, kas saražo 120 miljonus
vistu ik gadus, realizējot produkciju 42 valstīs, spēj piedāvāt uz
pusi lētāku cenu kā Avicultura Campesina. Lai mazie ražotāji
varētu izdzīvot, būtiska ir komunikācija ar patērētāju un ražošanas
metožu un efektu izskaidrošana

Pievienotā vērtība
Avicultura Campesina projekts ir tikai viens no daudziem agroekoloģijas jomā, kas sniedz ieskatu alternatīvos ražošanas, mārketinga un pārdošanas modeļos. Tie var būt ļoti daudzveidīgi pēc
darbības veida un metodēm, bet to kopīgā iezīme ir, ka tūkstošiem
ģimenes ir iesaistījušās pārtikas ražošanā pašu patēriņam. Rezultātā tiek gan saražots vairāk pārtikas, gan sasniegta ciešāka
saikne starp patērētāju un produkta izcelsmes un vērtības
apzināšanos.
Vairāk informācijas:
• http://amayuelas.es/
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Šis projekts ir
abpusēji izdevīgs
ražotājiem un
patērētājiem,
jo nav iesaistīti
starpnieki

Patērētāju apvienošana vietējo
pārtikas ražotāju atbalstam

Gruppi di Acquisto Solidale – Itālija
Pirmās Ētiskās iepirkšanās grupas, tagad Itālijā pazīstamas kā
GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) izveidojās pagājušā gadsimta
90. gados, lai radītu iespēju pircējiem iegādāties produkciju tieši
no ilgtspējīgas saimniekošanas principiem atbilstoša ražotāja.
GAS kustība izveidojās ar mērķi atbalstīt veselīgu ekonomiku, kurā
ētikas normām būtu lielāka nozīme kā peļņai, un kvalitāte tiek
vērtēta augstāk par kvantitāti.
Adanella Rossi, Pizas GAS biedre un Pizas Universitātes pētniece:
“Ētiskās pirkšanas grupas piedāvā alternatīvu tām norisēm
mūsdienu pārtikas sistēmā ar ko mēs neesam gatavi samierināties. Tās palīdz mums dzīvot saskaņā ar mūsu vērtībām. Jo mēs
strādājam kopā mūsu kopīgo interešu vārdā – te nav ne ekspluatācijas, ne peļņas, ne atkritumu. Mēs uzskatām, ka pievēršanās
vietējo pārtikas sistēmu ilgtspējas jautājumiem ir ārkārtīgi būtiska.”
Mēs uzskatām, ka pievēršanās vietējo pārtikas sistēmu ilgtspējas
jautājumiem ir ārkārtīgi būtiska.”
Grupas bieži vien ir iesaistītas arī dažādās citās aktivitātēs,
piemēram, sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā un neformālo
nodarbību veidošanā grupas ietvaros. Tās tiecas mainīt cilvēku
iepirkšanās un ēšanas paradumus, attieksmi pret patēriņu un
patēriņa uzvedības modeļus.
Tagad Itālijā darbojas jau vairāk kā 2000 ētiskās pirkšanas
kustības grupas un to kopējais apgrozījums ik gadu sasniedz 90
miljonus eiro. Romas grupu vidējais gada apgrozījums ir 33600 EUR,
60 aktīvajām vienas pilsētas grupām sniedzot atbalstu vietējām
ekoloģiskajām saimniecībām vairāk kā 5 miljonu eiro apmērā katru
gadu.
Vairums grupu darbojas uz brīvprātības pamatiem, biedriem
līdzdarbojoties un uzņemoties iniciatīvu visās aktivitātēs. Šādi
pamatprincipi sniedz grupām neatkarību un nodrošina sadarbības
principa uzturēšanu. Ražotājus katra grupa izvēlas, balstoties
tās biedru esošajās zināšanās par tuvējām ilgtspējīgi saimniekojošajām saimniecībām, kā arī uzklausot ieteikumus no citām
tuvējām iniciatīvām.
Protams, ir arī grūtības. Ne visi biedri aktīvi uzņemas brīvprātīgu
atbildību par preču pieņemšanu un pasūtījumu nogādāšanu, tāpat
problēmas rada arī produktu uzglabāšanas jautājumi. Vairumā
gadījumu produktu piegādes norisinās uz mājām vai sabiedriskajiem centriem. Lielākā daļa iesaistītie ir gados jauni cilvēki (78%
dalībnieku ir vecumā no 26 līdz 40 gadiem).
Nacionālais ētiskās pirkšanas grupu sadarbības tīkls apvieno
gandrīz visas darbojošās grupas un interneta vidē darbojas kopīga
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Līdzdalība ētiskās
pirkšanas grupās
palīdz mums
dzīvot saskaņā
ar vērtībām,
ko uzskatām
par būtiskām,
un ieviest tās
ikdienas rīcībās

mājas lapa, sniedzot atbalstu pasūtījumu un produktu nogādes
koordinēšanā. Biedri veic pasūtījumus e-pastā, parasti tie tiek
veikti reizi nedēļā vai mēnesī. Vairums grupu mēnesī neiztērē vairāk
kā 2 tūkstošus eiro, lai gan dažas sasniedz apgrozījumu piecu vai
pat 10000 eiro apmērā.

Ētiskās pirkšanas grupu pievienotā vērtība
GAS kustības ātrā izaugsme ir sniegusi būtisku atbalstu un
iedrošinājumu tiem itāļu zemniekiem, kas ražo vietēju, bioloģisku
un sezonālu pārtiku. Īsākas piegādes ķēdes ir radījušas motivāciju
inovācijām lauksaimniecības metodēs. Vairākas saimniecības
ir iesaistījušās kooperatīva veida ražošanas modelī kopā ar ar
kādu no grupām vai to biedriem. Citas, mēģinot rast alternatīvas
konvencionālajai piegādes sistēmai, aktīvi ir uzsākušas sadarbību
ar ražotājiem. Vietējā līmenī GAS fenomens ir izraisījis procesus,
kas virzīti uz būtiskām izmaiņām patēriņa modeļos.
Vairāk informācijas:
• http://www.retegas.org/index.php
Foto: Vanessa Malandrin
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Interneta rīki vietējās pārtikas
atbalstam

La Ruche Qui Dit Oui - Francija
La Ruche Qui Dit Oui sistēma tika izveidota 2010. gadā Francijā
kā interneta platforma, kas sniedz sadarbības iespējas lauksaimniecības produktu pārdošanai tieši no ražotāja patērētājam.
La Ruche Qui Dit Oui tulkojumā nozīmē “strops, kas saka jā” un
sistēmas pamatprincipi atbilst šim uzstādījumam.

Projekts palīdz
aizsargāt
ilgtspējīgu lauksaimniecību

Foto: Claudia Bonato

Kā tas strādā?
Sistēmas pamatšūniņa jeb strops izveidojas, kad interneta
mājaslapas lokālajā vietnē reģistrējas 4-5 ražotāji un 4-5 desmiti
patērētāju. Katra stropa koordinators ik nedēļu nosūta dalībniekiem
ziņu ar informāciju, kāda produkcija (pēc iespējas bioloģiski sertificēta, svaiga un apstrādāta) tekošajā nedēļā ir pieejama. Kad
pasūtījumu skaits sasniedz kādu zemnieku un ražotāju iepriekš
noteiktu minimālu līmeni, “strops saka ‘jā’” un pasūtījumi tiek
pieņemti izpildei. Pēc tam divu dienu laikā notiek pasūtījumu
piegāde, garantējot preču svaigumu un tādējādi izvairoties arī no
pārtikas atkritumu radīšanas.
Pašreiz Francijā darbojas 628 stropi un 134 jauni ir veidošanās
procesā. Kopumā šis sadarbības tīkls aptver vairāk kā 400
tūkstošus biedru un četrus tūkstošus lauksaimnieku un ražotāju.
Iniciatīvas galvenajā birojā Parīzē ir nodarbināti 30 cilvēki, kuri
sniedz tehnisko atbalstu, nodrošina interneta platformas attīstību
un īsteno kopīgas mārketinga kampaņas.
Ruche plāno savu darbību izvērst arī citās Eiropas valstīs un jau
šobrīd stropi ir aktīvi Itālijā, Spānijā un Beļģijā. Pievienošanās iniciatīvai ir bez maksas un apsaimniekošanas izmaksu segšana tiek
nodrošināta ar neliela uzcenojuma pievienošanu produktiem. 23
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Lai ražotājs kvalicētos dalībai sistēmā, ir jāatbilst Francijas
higiēnas un veterinārajiem standartiem. Ekosertifikācija ir vēlama,
bet ne obligāta, jo tiek atzītas un veicinātas arī citas kvalitātes
sertifikācijas sistēmas, piemēram, Label Rouge.
Lauksaimnieki piegādā produkciju tieši pasūtītājam, veidojot arī
tiešo saikni starp ražotāju un pircēju.

Kāda ir pievienotā vērtība?
Stropu sistēma uzlabo vietējās uzņēmējdarbības efektivitāti,
palielinot saimniecību ienākumus un nodrošinot iespējas iegādāties
produktus ar mazāku uzcenojumu. Ražotājs saņem 83,3% no ienākumiem, kamēr 16,7% tiek novirzīti sistēmas administrēšanai.
Džeremijs Anksionnē no Ruche: ”Projekts palīdz aizsargāt ilgtspējīgu lauksaimniecību, nostādot sistēmas centrā tieši pārtiku. Un
tas ir tikai daļa no savstarpēji papildinošas kopienu iniciatīvu
ekosistēmas. Mūsu paustās vērtības var sniegt spēcīgu politisko
un ekonomisko impulsu sistēmas maiņai arī Eiropas mērogā”.

Kopīgiem
spēkiem mēs
varam radīt
nozīmīgu
politisko un
ekonomisko
impulse sistēmas
mainai arī visas
Eiropas mērogā

Francijas valdība atbalsta centienus attīstīt īsās pārtikas ķēdes
un iedrošina vietējā līmenī tiešu produktu pirkšanu no ražotāja,
tādēļ Ruche sniegtais atbalsts ir ticis novērtēts, atzīstot to par
kompāniju, kas veicina sociālās vērtības un solidaritāti.
Vairāk informācijas:
• https://laruchequiditoui.fr/en

Foto: Claudia Bonato
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Vietējās pārtikas pieejamība
pilsētā

Zemnieku tirdziņi Prāgā – vietējās pārtikas
pieejamība pilsētā
Pirmais zemnieku tirdziņš Čehijas galvaspilsētā Prāgā notika 2009.
gadā. Kopš tā laika pieprasījums pēc vietējās pārtikas ir tikai audzis
un divu gadu laikā jau pastāvīgi darbojās vairāk kā trīspadsmit
dažādi zemnieku tirdziņi.
Jana Spilkova, Prāgas Kārļa Universitātes asociētā profesore:
“Zemnieku tirgi pierāda, ka arī Čehijas republikā atkal aktuālas
kļūst alternatīvās pārtikas sistēmas. Tas liecina par izmaiņām
ražošanas un patēriņa uzvedības modeļos, jo mēs sākam pievērst
uzmanību plašākam ar pārtikas patēriņu saistītu jautājumu lokam
- ētiskajiem apsvērumiem, sociālajai daudzveidībai un pilsētvides
atdzīvināšanai”.

Kā tas darbojas?
Pētījumā, kas apkopoja informāciju par Prāgas zemnieku tirdziņiem,
tika secināts, ka vairumu no tiem ir aizsākušas un īsteno vietējās
NVO. Tikai trīs no tiem ir saistīti ar pašvaldību un viens ar lielveikalu. Valdība kopš 2011. gada piedāvā finansiālu atbalstu jaunu
tirdziņu izveides atbalstam. 24

Foto: Vanesse Malandrin

Iedvesma šādas iniciatīvas aizsākšanai Prāgā nāca no Londonas
un Ņujorkas. Zemnieku produkcijas tirdzniecības vietām piedēvēta
arī loma Prāgas unikalitātes un daudzveidības saglabāšanā, ņemot
vērā, ka iepriekš, 2006. gadā tika slēgts pēdējais tradicionālais
pārtikas tirgus.
Pašā pilsētas centrā darbdienās ir līdz 30 zemnieku produkcijas
stendiem, kas piedāvā plašu produktu klāstu un daudzveidību.
Dažas zemnieku produkcijas tirdzniecības vietas piedāvā pat
bērnu pieskatīšanu, kamēr vecāki iepērkas. Tirdziņi, kas ir izvietoti
ārpus Prāgas centrālajiem rajoniem, ir mazāki, tomēr ir pierādījies,
ka arī tie spēj piesaistīt ievērojamu pircēju interesi. Kā secināts
pētījumā, lielākais pieprasījums pēc zemnieku produkcijas ir auditorijai 26-40 gadu vecumā.
Pirmsākumos pārliecināt pašvaldību par zemnieku tirdziņu lomu
un pienesumu ekonomikai un arī tūristu piesaistei nebija nemaz tik
vienkārši. Tomēr tagad, tiem darbojoties, šie argumenti ir attaisnojošies, jo daudzos tirdziņos tiek piedāvāta tradicionālā vietējā
produkcija – zivju un gaļas kūpinājumi, mājas sieri, maize un alkoholiskie dzērieni, kā arī svaigi vietējie dārzeņi un augļi.

Pievienotā vērtība
Vairums pircēju izvēlas zemnieku tirdziņus, jo ir pārliecinājušies,
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Zemnieku tirdziņi
ir pirmais reālais
alternatīvu
pārtikas sistēmu
piemērs Čehijā

ka pārtika tajos ir svaigāka un garšīgāka. Cilvēki arī uzskata, ka ir
būtiski izvēlēties vietējo pārtiku un vietējās pārtikas iegāde ir videi
draudzīgāka izvēle.
Vēl joprojām tirdziņos ir ļoti nedaudz sertificētas bioloģiskās
produkcijas. Tomēr, ņemot vērā, ka katrs trešais pircējs apliecina,

Foto: Za Zemiata

ka labprāt izvēlas ekoloģisko produkciju, arī tirgus lēnām sāk
attīstīties zaļāku izvēļu virzienā un Prāgas zemnieku tirdziņi ir
uzsākuši ieviest attiecīgus uzlabojumus.
Vairāk informācijas:
• http://www.farmarsketrziste.cz/en/
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Iezīmējas jaunas
patērētāju un
ražotāju attieksmes un kultūras
veidošanās un
tās pamatā ir
pārtikas patēriņa,
ētikas, sociālās
daudzveidības
un pilsētvides
atjaunošanas
apsvērumi

Ilgtspējīgas pārtikas atbalsts politiskā
līmenī

Ungārija
Ungāri, spriežot pēc zemnieku tirgu un pārtikas festivālu popularitātes pieauguma, pēdējos gados ir sākuši arvien vairāk interesēties
par svaigu un sezonālu pārtiku. Šīs tendences pirmsākumi meklējami 2007. gadā, kad valsts līmenī tika uzsākta plaša kampaņa
vietējās pārtikas popularizēšanai. Kopš tā laika daudzi iedzīvotāji
ir uzlabojuši savus ēšanas un iepirkšanās paradumus, arvien vairāk
izvēloties vietējos produktus.

Kā tas notika?
Ungārijā mazo zemnieku saimniecību un vietējo pārtikas ķēžu
tradīcija ir ļoti spēcīga, tomēr pēc iestāšanās Eiropas Savienībā
virkne politiku, tostarp Kopējā lauksaimniecības politika ir radījusi
daudz labvēlīgākus nosacījumus lielajiem ražotājiem.20

Foto: Za Zemiata

2007. gadā pārtikas entuziasti un aktīvisti aizsāka iniciatīvu
Kulinārā harta. Tai drīz vien aktīvi pievienojās sabiedrībā pazīstami
pavāri, restorānu īpašnieki, kā arī dzīvesstila un pārtikas apskatnieki. Harta aicināja valsts pārvaldes institūcijas un sabiedrību
atbalstīt vietējos ražotājus un uzņēmējus. Kulinārā harta kļuva par
atskaites punktu turpmākai situācijas attīstībai.
Daļēji šīs iniciatīvas iedvesmoti, kopš 2007. gada arvien vairāk
jaunu cilvēku ir sākuši pārcelties uz lauku apvidiem un uzsākuši
nodarboties ar lauksaimniecību, pašu vārdiem raksturojot to kā
atgriešanos pie zemes. Jaunie lauksaimnieki arī ir ieinteresēti
popularizēt ilgtspējīgus pārtikas patēriņa modeļus, iedziļinoties un
atjaunojot tradicionālās kulinārās tradīcijas un veicināt lauksaimniecības nozari, stiprinot tiešo saikni starp zemnieku un patērētāju.
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Ir izveidotas arī vairākas kopienas atbalstītas lauksaimniecības
sistēmas.21
Metjū Heizs, Atvērto dārzu fonda bioloģiskais dārznieks un Budapeštas Sv. Ištvana Universitātes pētnieks: “Mums ir bioloģiskie dārzi,
kuros koncentrējamies un maza apjoma ražošanu vietējo tirdziņu
vajadzībām. Tie sevī apvieno mazas vides ietekmes, augstu kvalitāti, kā arī lielus vides un sociālos ieguvumus.”

Vietējās pārtikas atbalsta politika
Patērētāju atbalstītie centieni piespieda valdību atvieglot nosacījumus zemniekiem, mazinot šķēršļus pārtikas pārdošanai gala
patērētājam tieši saimniecībā vai zemnieku tirdziņos.
2010. gadā arī valdība pievienojās Kulinārajai Hartai un izdeva
jaunu normatīvo regulējumu mazo ražotāju darbībai. Tika uzsākta
atbalsta sniegšana zemnieku tirdziņu izveidošanai visā valstī. Lai
respektētu apstākļus, kādos darbojas vairums mazu lauku saimniecību, tika pilnveidots ražošanas, higiēnas, tirdzniecības prasību
un sertifikācijas standartu un normatīvo prasību regulējums.
Vietējās pārtikas sistēmas tika atzītas par primāro instrumentu
vietējās ekonomiskās attīstības veicināšanai.22
Lai sniegtu atbalstu vietējās pārtikas ražotājiem un tirgotājiem tika
izveidots Ungārijas Nacionālais lauku tīkls, kā aktivitāšu lokā bija
arī atbalsta sniegšana iniciatīvām popularizācijas un mārketinga
jautājumos. Šobrīd gan, mainoties politiskajai situācijai arī vairāki
no spertajiem progresīvajiem soļiem vietējās pārtikas apgādes
sistēmu veicināšanas jomā ir apstājušies, lielāku uzmanību veltot
lielo lauksaimnieku atbalstam.
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Secinājumi
Pieci šajā izdevumā minētie piemēri sniedz
tikai nelielu ieskatu tajā iniciatīvu klāstā, ko
piedzīvojam Eiropas valstīs. Tie demonstrē
vietējo pārtikas sistēmu daudzveidīgos sociālos,
vides un ekonomiskos ieguvumus, kas sniedz
atbildes uz ekonomiskās un ekoloģiskās krīzes
izaicinājumiem. Tie arī apliecina, ka arvien lielāks
skaits iedzīvotāju meklē iespējas iegūt vietējas
izcelsmes un ilgtspējīgām metodēm saražotu
pārtiku. Patērētāji aktīvi meklē kontaktus ar
zemniekiem un ražotājiem, jo vēlas zināt savas
pārtikas izcelsmi, savukārt ražotāji un lauksaimnieki arvien skaidrāk saredz ieguvumus no stabila
vietējā pieprasījuma.

piedalījās gan valdība, gan pašvaldības.
Pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas
modeļu maiņa palīdz pārveidot ekonomiku tā,
lai mēs sekmīgi varētu stāties pretim ar lauksaimniecību saistītajiem klimata pārmaiņu,
bioloģiskās daudzveidības izzušanas, kā arī
pieaugošās sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības svarīgajiem problēmjautājumiem.
Politikas veidotājiem ir jāatzīst agroekoloģisko
risinājumu nozīme pārtikas sistēmas problēmu
risināšanā, kā arī jānodrošina nepieciešamais atbalsts to veicināšanai veselības, vides
aizsardzības, lauku attīstības, tirdzniecības un
lauksaimniecības nozarēs.

Cilvēki apvienojas, meklējot jaunas iespējas
iegūt un arī realizēt pārtiku, izmantojot pēc
iespējas mazākas piegādes ķēdes. No jauna tiek
atklāti ieguvumus, kas rodas pērkot pārtiku tieši
no ražotāja un atrastas jaunas iespējas moderno
tehnoloģiju sniegtajām iespējām piegādes
loģistikas veidošanai. To apliecina viss iniciatīvu spektrs no zemnieku tirdziņiem Prāgā līdz
Francijas stropu sistēmai.

Eiropas Zemes Draugi uzskata, ka pārorientējoties uz agroekoloģijas risinājumiem, no jauna
atklājot un pieturoties pie tradicionālajām lauksaimniecības zināšanām, kā arī fokusējoties uz
vietējām vajadzībām pārtikas apgādē, mums
ir iespēja pārveidot pārtikas sistēmu tā, lai
zaļākas un ekonomiski saprātīgākas saimniekošanas rezultātā iegūtu gan ekonomika, gan
sabiedrība kopumā. Zemes Draugi arī vēlas, lai
vietējo zemnieku un pārtikas ražotāju atbalstam
tiktu izmantots vairāk publisko līdzekļu, palīdzot
ilgtspējīgas, sezonālas un svaigas pārtikas
nonākšanā līdz patērētājam. Tādēļ par prioritāti
ir jākļūst nozīmīga atbalsta sniegšanai pārtikas
īso ķēžu atbalstam Kopīgās lauksaimniecības
politikas ietvaros.

Atsevišķos gadījumos, kā Spānijas un Itālijas
piemēros, paši cilvēki paši iesaistās pārtikas
audzēšanā, ražošanā vai izplatīšanā. Šādas aktivitātes atspoguļo plašāku ekonomisko un sociālo
ieguvumu spektru no īsajām pārtikas ķēdēm, jo
tās palīdz mazajām lauku saimniecībām turpināt
darbību Eiropas valstīs.
Visos izdevumā sniegtos piemērus vieno kāda
kopīga iezīme – iedzīvotāji kļūst arvien apzinīgāki
un atbildīgāki, vērtējot pašu patērētās pārtikas
izcelsmi, un meklē agroekoloģiskas alternatīvas
industriāli ražotai pārtikai, izvēloties sezonālu,
ilgtspējīgu un vietēju pārtiku.
Šie piemēri arī parāda jaunu ienesīgu biznesa
modeļu izveides potenciālu. Francijas stropa
sadarbības tīklu piemērs parāda, kā, savedot
kopā patērētājus un ražotājus, tiek radīta pievienotā vērtība.
Izveidot veiksmīgu vietējās pārtikas apgādes
sistēmu nebūt nav viegli. Vairums no pieminētajām
sistēmām arī ir piedzīvojušas daudzus izaicinājumus un grūtības gan sastopoties ar mazajām
saimniecībām nepiemērotu regulējumu, gan ar
cilvēku un finanšu resursu trūkumu.
Piemēri no Ungārijas un Čehijas parāda vietējā
un nacionālā līmeņa rīcībpolitiku lielo nozīmi.
Prāgā zemnieku tirdziņu liktenis bija atkarīgs no
pašvaldības lēmumiem un attieksmes. Ungārijā
vietējās pārtikas atbalsta sistēmas izveidē aktīvi
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Eiropas Komisijai, kas ir atbildīga par ES pārtikas un lauksaimniecības politiku, ir jārīkojas, izvirzot sev sekojošus mērķus un uzdevumus:
1.

Uzņemties vadošo lomu ES institūciju un dalībvalstu starpā attiecībā
uz nepieciešamību pārveidot kopienas pārtikas sistēmu, nostādot tās
centrā vietējo ekonomiku.

2.

Ieviest ilgtspējīgu pārtikas politiku, iedrošinot iedzīvotājus pārslēgties
uz ilgtspējīgu pārtikas patēriņu, samazinot resursu izmantošanu un
veicinot veselīgu dzīvesveidu ar lielāku augļu un dārzeņu, kā arī svaigu
produktu izmantošanu un mazāku pārtikas atkritumu radīšanu.

3.

Izmainīt veselības, pārtikas drošības un higiēnas, vides veselības,
marķēšanas un citu nepieciešamo regulējumu tā, lai tas neatstāj
neproporcionāli negatīvu ietekmi uz mazajiem ražotājiem un uzņēmējiem.

4. Izveidot stingrākus mehānismus politikas ieviešanā, cīnoties ar
negodīgām uzņēmējdarbības praksēm pārtikas ķēdē, lai samazinātu
piegādes un realizācijas cenas starpību, ņemot vērā, ka pēdējos gados
ir samazinājušies strādājošo dzīves un darba apstākļi un notiek arvien
intensīvāka mazo lauksaimnieku izspiešana no tirgus.
5.

Finansēt un atbalstīt izpēti, zināšanu attīstību un biznesa apmācības
tajās jomās, kas veicina pārtikas demokrātiju, sociālo vienlīdzību un
vides aizsardzību Eiropas Savienībā.

Valstu valdībām ir jārīkojas uzņemoties sekojošu līdzatbildību:
1.

Saprātīgi izmantot KLP budžetus, nodrošinot atbalsta sniegšanu
vietējām ekonomikām ar pirmā un otrā pīlāra pasākumiem.

2.

Veicot pārnesi no nepiesaistītu tiešo maksājumu piešķiršanas uz otrā
pīlāra pasākumiem, kas sniedz atbalstu bioloģiskajai lauksaimniecībai,
kvalitātes sistēmām, kooperācijai un ražotāju aktivitātēs ilgtspējīgas
pārtikas nodrošināšanā, agrovides konsultatīvo pasākumu īstenošanā,
kā arī agroekoloģisko inovāciju atbalstam.

3.

Izmantot publiskā iepirkuma instrumentu ilgtspējīgas pārtikas
pieprasījuma apjoma palielināšanai.

4. Atbalstot vietējās un reģionālās iniciatīvas, kas nodrošina pārtikas
piegādes loģistikas sistēmas vietējām vajadzībām, kā arī uzglabāšanas un pārstrādes infrastruktūru, kas pieejama gan patērētājiem,
gan ražotājiem.
5.

Sniedzot finansiālu atbalstu inovatīviem partnerību projektiem, kas
pēta vietējās pārtikas ekonomikas un lokālās agroekoloģijas ražošanas
iespējas.

6.

Vienojoties par līdzekļu izmantošanas prioritātēm, kas prioritize lauku
saimniecību dzīvotspēju, vides un sociālās iekļaušanas pasākumus
ilgākā laika perspektīvā.
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