
MĒRĶIS

Baltijas jūras vide ir briesmās. To visvairāk apdraud augu barības vielu ieplūdes, ko 
rada ļoti intensīva un specializēta lauksaimniecība. Projekts „Baltijas jūras ekoloģiski 
sabalansēta lauksaimniecība un sabiedrība” var risināt šo problēmu, nodrošinot 
sistemātisku pāreju uz ekoloģiski sabalansētu lauksaimniecību, vienlaikus pārtikas 
ražošanas un aprites ciklā sasaistot lauksaimniekus ar patērētājam.

KAM PAREDZĒTAS ŠĪS PAMATNOSTĀDNES?

Pamatnostādnes palīdzēs lauksaimniekiem un konsultantiem strādāt atbilstoši 
ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības principiem un attīstīt tos. Šāda 
saimniekošana uzlabos Baltijas jūras vides stāvokli. Pamatnostādnes var vienlīdz 
labi izmantot arī lēmumu pieņēmēju un politiķu izglītošanai.

SATURS

Pamatnostādnes veido četras grāmatas, kurās aplūkotas šādas tēmas: 

„Lauksaimniecības pamatnostādnēs” atrodami praktiski pamatieteikumi, kā piekopt 
ekoloģiski sabalansētu lauksaimniecību, un aprakstīti pārbaudīti lauksaimnieciski 
pasākumi un optimizācijas stratēģijas, kas ļauj efektīvi atkārtoti izmantot barības vielas 
vienā saimniecībā, kā arī iesaistīt atkārtotā izmantošanā dažāda veida saimniecības 
pirms un pēc to pārveides. Pamatnostādnēm pievienota programmatūra, kas palīdz 
saimniecības līmenī izvērtēt un darīt ilgtspējīgāku augseku plānošanu un slāpekļa 
mēslojuma izmantošanu.

„Ekonomikas pamatnostādnes” sniedz padomu un atbalstu lauksaimniekiem, norādot, kā 
plānot saimniecības pārveidošanu, un īpaši uzsverot, kā pāreja uz ekoloģiski sabalansētu 
lauksaimniecību ietekmēs saimniecības ekonomiskos rādītājus. 

„Mārketinga pamatnostādnēs” lauksaimnieki var atrast atbalstu un idejas, kā sekmīgāk 
reklamēt un pārdot bioloģiskās un ekoloģiski sabalansētās lauksaimniecības produktus. 

„Saimniecību piemēri” sniedz personīgu ieskatu dažādās Baltijas jūras reģiona 
saimniecībās, galvenokārt tādās, kas pāriet uz ekoloģiski sabalansētu lauksaimniecību. 
Grāmatā var uzzināt par grūtībām, ar ko šīs saimniecības saskaras, un to nākotnes plāniem. 

Grāmatu elektroniskās versijas ir pieejamas internetā: www.beras.eu.
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Projekts “Baltijas jūras ekoloģiski sabalansēta lauksaimniecība un sabiedrība” 
(2010.–2013.) veido saimniecību un sociālo iniciatīvu sadarbības tīklu, galveno 
uzmanību pievēršot tam, lai pārtikas ražošanas un aprites ciklā radītu saikni starp 
lauksaimniekiem un patērētājiem. Projekts uzsākts, lai sasniegtu labu Baltijas 
jūras vides stāvokli. Šo starptautisko projektu kopīgi finansē Eiropas Savienība un 
Norvēģija ar Baltijas jūras reģiona starpvalstu sadarbības programmas 2007.–2013. 
gadam starpniecību. 

Ekoloģiski sabalansēta lauksaimniecība pamatā izmanto vietējos un atjaunojamos 
resursus. Tā varētu:

samazināt augu neizmantoto slāpekļa apjomu par vairāk nekā 50 %;

ievērojami samazināt augu neizmantotā fosfora apjomu;

izvairīties no sintētiskiem pesticīdiem un stimulēt kaitēkļu 
apkarošanu dabiskā ceļā, izmantojot dažādas augsekas;

samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, pateicoties mazam ārēju 
resursu patēriņam un palielinātai oglekļa piesaistei augsnē;

uzlabot augsnes auglību un vairot slāpekļa dabiskos krājumus, 
audzējot tauriņziežus un pākšaugus;

aizsargāt bioloģisko daudzveidību;

vairot paļaušanos uz attiecīgā reģiona pārtikas piegādātājiem;

sekmēt konkrētā reģiona lauku attīstību.

Ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības saimniecība atbilst Eiropas Savienības 
regulas par bioloģisko ražošanu (EK Nr. 834/2007) nosacījumiem un šādiem 
papildu kritērijiem:

– vismaz 30% augsekas veido tauriņzieži un pākšaugi;

– lauksaimniecības dzīvnieku skaits ir sabalansēts ar saimniecības zemes 
platību – 0,5 – 1,0 dzīvnieku vienības uz 1 ha;

– pašapgāde – saimniecība nodrošina savas vajadzības pēc lopbarības un 
kūtsmēsliem vairāk nekā 80 % apmērā;

– barības vielu efektīva atkārtota izmantošana – gan pašā saimniecībā, gan 
saimniecību apvienību starpā.
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Kad 2013. gadā beidzās ES finansētais projekts „Ekoloģiski sabalansēta 
lauksaimniecība Baltijas jūru saudzējošā sabiedrībā” (BERAS Implementation), 
tika noslēgts sadarbības līgums, lai tālāk attīstītu projekta laikā radīto un 
nodrošinātu gan idejas turpmāku uzturēšanu Baltijas jūras reģionā, gan 
dalītos iegūtajās zināšanās un veidotu partnerības ar līdzīgām iniciatīvām 
citās pasaules malās.
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Priekšvārds

Lai gan ir veikti dažādi pasākumi, Baltijas jūras eitrofikācijas pakāpe 
nesamazinās un ir apdraudēta daudzu ekosistēmu stabilitāte. Šādos apstākļos 
nedrīkst turpināt saimniekot tāpat kā līdz šim. Ir vajadzīga jauna pieeja, kas 
ļautu droši strādāt, ņemot vērā vides noteiktos ierobežojumus. Projektā 
BERAS tiek izstrādāti un ieviesti praktiski piemēri, kuros daudzu sektoru 
pārstāvju novatoriskas un uzņēmīgas sadarbības rezultātā tiek izveidotas 
reālistiskas, pilnībā integrētas ekoloģiskās alternatīvas visai pārtikas aprites 
ķēdei no lauksaimnieka līdz patērētājam. 

BERAS koncepcijas ir izstrādātas divos starptautiskos projektos, ko daļēji finansējusi 
Eiropas Savienība un Norvēģija (Baltijas jūras reģiona programma) un ko sauc BERAS 
(2003.–2006. g.) un BERAS Implementation (2010.–2013. g.). Tajos kā partneres 
sadarbojas deviņas Baltijas jūras reģiona valstis (Zviedrija, Dānija, Vācija, Polija, 
Baltkrievija, Lietuva, Latvija, Igaunija un Somija), Krievija un Norvēģija, un tajos 
piedalās valsts un vietēja līmeņa iestādes, universitātes un pētniecības institūti, 
konsultāciju dienesti, ekoloģijas un vides aizsardzības jomas NVO, lauksaimnieku 
organizācijas, pārtikas aprites ķēdē iesaistītie dalībnieki un finanšu iestādes.

Ekoloģiski sabalansēts lauksaimniecības (ESL) koncepcija ir pamatota ar daudzos 
izpētes gados iegūtu informāciju par patiesi ilgtspējīgu un videi nekaitīgu bioloģisko 
saimniecību organizēšanu, un tā ir apliecinājusi savu potenciālu saistībā ar barības 
vielu noplūžu samazināšanu saimniecībā, augsnē esošā oglekļa piesaisti un ietekmi 
uz klimatu, bioloģisko daudzveidību un augsnes auglības palielināšanu. BERAS 
projektā visās Baltijas jūras reģiona valstīs ir arī sekmīgi sākta pilnībā integrētu un 
pilnīgu reģionālo ilgtspējīgas pārtikas sabiedrību (IPS, Sustainable Food Society) piemēru 
ieviešana. Patērētāju iesaistīšanas koncepcija „Ēdienkarte tīrai Baltijas jūrai” (Diet 
for a clean Baltic) piedāvā patērētājiem izvēlēties ilgtspējīga dzīvesveida modeli, 
kurā paredzēts uzņemt pietiekamu kvalitatīvas pārtikas daudzumu, vienlaikus 
neapdraudot Baltijas jūras vidi un nepārkāpjot planētas pieļaujamās robežas.

ESL pamatnostādnēs uzmanība galvenokārt ir pievērsta lauksaimnieka darbam. 
Tās ir izstrādātas Baltijas jūras reģiona lauksaimnieku, konsultantu un pētnieku 
starptautiskas sadarbības rezultātā. Ceram, ka tās veicinās konvencionāli ražojošo 
lauksaimnieku pāreju uz saimniekošanu saskaņā ar ESL metodēm un palīdzēs 
viņiem to īstenot, kā arī palīdzēs bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājiem 
optimizēt savu saimniekošanas sistēmu, lai tuvinātu to sabalansētai lauksaimniecībai. 
Pateicamies visiem pamatnostāžu autoriem par uzcītīgo darbu, kā arī koordinatorei, 
doktorei Karīnai Šteinai-Bahingerei no Leibnica Lauksaimniecības ainavu izpētes 
centra (Vācija).

Arturs Granstets (Artur Granstedt),             Justeins Hertvigs (Jostein Hertwig),
asociētais profesors,                                                        advokāts,  
projekta koordinators                                                     BERAS sekreteriāta vadītājs

BERAS – vispārīga informācija 
un galvenie jēdzieni

Pamatnostādnes 
lauksaimniekiem un 

konsultantiem

Ir apdraudēta mūsu 
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1. Ievads – situācijas analīze 

Mūsdienās bioloģiski audzētas pārtikas tirgus ir viena no visstraujāk 
augošajām nozarēm pasaulē. Kopumā bioloģiskās saimniecības aizņem 
37 miljonus hektāru, bet to saražotās pārtikas globālā tirgus vērtība 
novērtēta 62,8 miljardu ASV dolāru apmērā (Sahota, 2010). Ne tikai 
Eiropā, bet visā pasaulē ir raksturīga pieaugoša interese par bioloģisko 
lauksaimniecību. Patērētāji arvien vairāk uzmanības pievērš pārtikas 
drošībai, tās izcelsmes vietai un ieguves veidam. 

Bioloģiskajai un ekoloģiski sabalansētai lauksaimniecībai piemīt 
ievērojamas priekšrocības. Pirmkārt, tā ļauj saglabāt tradicionālās 
saimniekošanas un lauku attīstības formas; plašāk raugoties, tā ir arī 
sociāla rakstura ieguvums. Turklāt tā nodrošina arī ekoloģiskus labumus, 
jo bioloģiskā lauksaimniecība un ražošana nerada nelabvēlīgu ietekmi 
uz vidi. Atsakoties no pesticīdiem un slāpekļa minerālmēsliem, tiek 
ievērojami samazināts augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums, kā 
arī augu barības vielu izskalošanās no augsnes, tiek vairota bioloģiskā 
daudzveidība. Bioloģiskās saimniecības bieži vien ir nelieli ģimenes 
uzņēmumi, kas rūpējas gan par produkcijas kvalitāti, gan ražošanas 
efektivitāti un apjomu. 
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2. Reklāmas un mārketinga stratēģija

2.1.  Mērķi 

Kas ir mārketings, un kā sekmīgi pārdot saražoto?

Bioloģiskās saimniecības tirgū piedāvā produktus, kas ir sertificēti 
atbilstoši Eiropas Savienības (ES) prasībām vai arī vēl stingrākiem 
standartiem, ko noteikušas īpašas bioloģisko lauksaimnieku organizācijas. 
Bioloģiski audzētās pārtikas ražošanas un apstrādes procesā nav atļauts 
lietot mākslīgo slāpekļa mēslojumu un pesticīdus, ir aizliegts izmantot 
ķīmiskas pārtikas piedevas. Šo nosacījumu dēļ bioloģiskajā ražošanā 
iesaistītajām saimniecībām un pārstrādes uzņēmumiem jāprot izmantot 
savas produkcijas priekšrocības, padarot piedāvājumu pievilcīgu – tiem 
jāspēj efektīvi pārdot saražotos produktus. 

Veicot jebkādas darbības ar mērķi ieviest tirgū bioloģiskās 
lauksaimniecības produktus, ir jāņem vērā un produktu mārketingā 
jāatspoguļo ražošanas specifika. Mārketings nozīmē „apzinātu darbību 
tirgū, kuru nosaka paņēmienu, darbību un tirgū notiekošo procesu 
kopums” (Kotler, 2005). Šī definīcija apliecina, ka tā ir nevis nejauša, bet 
gan apzināta rīcība. Tai izmanto dažādus instrumentus un darbības, kas 
kopumā veido integrētu sistēmu. Izvēles pamats ir mainīgie apstākļi 
tirgū. Mārketings aug un attīstās, mainoties līdz ar tirgus ekonomikas 
attīstību. Mūsdienās mēs visbiežāk runājam par sociālo mārketingu. Tajā 
ir iesaistīti nevis divi, bet gan trīs spēles dalībnieki – ražotājs, patērētājs un 
sabiedrība kopumā. Sociālais mārketings ietver arī ekoloģiski atbildīgu 
un tā saucamo videi draudzīgo, zaļo jeb ekomārketingu. 
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Pārdošanas mērķus nepārtraukti stimulē pieprasījums pēc bioloģiski 
audzētās pārtikas un tās piedāvājums, ko atspoguļo ražošanas un 
pārdošanas apjomu palielināšanās reģionā, valstī un aiz tās robežām, kā 
arī partnerattiecību veidošanās. 

Saziņas procesā piegādātāja galvenie mērķi ir veicināt izpratni par 
ražošanas pamatā esošajām ekoloģiskajām sistēmām (izpratnes 
veidošana) un sekmēt produktu pārdošanu dažādā ceļā, piemēram, 
piedāvājot tos pārstrādātājiem vai veikalu tīkliem, izmantojot tiešo 
pārdošanu (uz vietas saimniecībā vai piegādājot pasūtītājiem). Saziņa 
mārketinga jomā ir sava veida saruna uzņēmējdarbībā starp uzņēmēju, 
ražotāju un to darbības vidi – esošajiem un potenciālajiem klientiem, 
partneriem, konkurences apstākļiem, sabiedriskās domas veidotājiem, 
konsultantiem utt.
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Domājot par ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības (ESL) saimniecību 
reklāmu, ļoti svarīgi ir paredzēt informāciju dažādām auditorijām, tostarp 
tādiem sabiedriskās domas veidotājiem kā plašsaziņas līdzekļi, vietējās 
varas iestādes un zinātnieki. Ar ESL produktu un lauku saimniecību 
reklāmu saistītās mārketinga saziņas konkrētie mērķi var būt šādi:

��

veidot izpratni par ESL specifiku: tā ražo un ievieš tirgū veselīgus un 
garšīgus produktus, kuru ieguve atbilst ekoloģiskiem un sociāliem 
standartiem;

nodrošināt informāciju par ESL priekšrocībām, uzsverot 
labumus, kas saistīti ar augu un dzīvnieku līdzsvarotu audzēšanu, 
samazinātiem augu barības vielu zudumiem un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu;

sniegt ziņas par produktu un tā īpašībām, izstrādājot savu zīmolu. 
Reklāmai var izmantot gadatirgus un citus pasākumus, presi, radio, 
sponsorēšanu jeb pabalstītājdarbību, internetu un multimedijus, 
sabiedriskās attiecības, reklāmai domātus suvenīrus un produktu 
izvietošanu audiovizuālos raidījumos; 

izstrādāt konsekventu vizuālās identitātes sistēmu, piemēram, 
izveidojot labi atpazīstamu logotipu;

visplašākajam potenciālo klientu lokam sniegt informāciju par 
produktu, saziņai izmantojot internetu (piemēram, tīmekļvietni, 
sociālos tīklus, e-pastu);

informēt, kā iespējams pievienoties ESL saimniecību sadarbības 
tīklam;

veidot sava uzņēmuma kā uzticama un droša partnera tēlu;

atbalstīt ekoloģisko kultūru un videi draudzīgu uzņēmējdarbību;

izveidot savu zīmolu un veidot datu bāzi, kurā pieejamas ziņas par 
ESL produktu tirgus dalībniekiem un piedāvājumiem.

Reklāmas un mārketinga 
stratēģija
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2.2. Mērķgrupas

Sākot veidot reklāmas stratēģiju, ir svarīgi gan apzināt atbilstošās 
mērķgrupas, kurām vēlaties sniegt informāciju vai nodot vēstījumu par 
jūsu produktu, gan ņemt vērā, ka ESL ražojumi ir mazāk populāri pārtikas 
patērētāju vidū šādu problēmu dēļ:

nepietiekama informācija par ESL produktiem;

nepietiekama informācija par vietām, kur šādus produktus 
iespējams iegādāties;

maz tirgū pieejamu ESL produktu;

ESL pārtikas ražotāju neizpratne, ka produktus ir nepieciešams 
reklamēt;

neticība, ka ESL pārtika ir kvalitatīvāka nekā konvencionālās 
lauksaimniecības produkti, ko iespējams iegādāties tuvējā veikalā;

nepietiekamas zināšanas par ESL produktu patēriņa labvēlīgo 
ietekmi uz cilvēka organismu;

produktu dārdzība.

Mārketinga saziņa un informācija jāadresē dažādām patērētāju grupām, 
tomēr tai jābalstās uz diviem pīlāriem: ESL pārtikas produktu ražotājiem 
un lietotājiem. 

ESL pārtikas ražotāji ir pirmā mērķgrupa, kas ietver:

ESL produktu piegādātājus tiešajiem patērētājiem vai izejvielu 
pārstrādātājiem;

ekoloģiski pārstrādāto produktu (gaļas un piena produkti, apstrādāti 
augļi, miltu izstrādājumi) piegādātājus, kuriem jau ir izstrādāts savs 
zīmols;

lietošanai gatavu ESL produktu piegādātājus, kuriem nav sava zīmola;

ekoloģiskā lauku tūrisma uzņēmējus.
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ESL piedāvājuma adresātu otrais pīlārs ir pieprasījuma veidotāji – gan 
tagadējie, gan potenciālie pircēji un šādas pārtikas lietotāji. Tie veido 
otro mērķgrupu, kas ir ļoti daudzveidīga gan demogrāfiskā, gan vērtību, 
attieksmju, interešu un dzīvesveida ziņā.

Bez iepriekšminētajiem mēs sastapsim arī:

uzņēmumus, kas sertificē bioloģiski audzēto pārtiku;

pētniecības institūcijas, kas pārbauda bioloģiski audzētās pārtikas 
kvalitāti;

piegādātājus, kas nodrošina nepieciešamās izejvielas bioloģiskās 
pārtikas ražošanai. Viņu vidū ir arī iepakojuma izgatavotāji un 
dizaina izstrādātāji.

Reklāmas vēstījumi ir jāsaņem šādiem patērētājiem:

ESL produktu pašreizējiem un potenciāliem pircējiem – tiem, kas 
pieņem lēmumus par mājsaimniecības pirkumiem un interesējas 
par veselīgu dzīvesveidu, kura pamatā ir veselīga pārtika. Šai grupai 
pieskaitāmi mazu bērnu vecāki, topošās un jaunās māmiņas, cilvēki, 
kas cieš no alerģijām vai gremošanas sistēmas slimībām, kā arī gados 
vecāki ļaudis;

tiem, kam patīk atbalstīt videi draudzīgu pārtikas ražošanu un 
pārstrādi;

ESL produktu pašreizējiem un potenciālajiem individuālajiem 
pircējiem, jo īpaši tiem, kas rūpējas par izskatu un veselības stāvokli. 
Šajā grupā pamatā ietilpst veselības centru, skaistumkopšanas salonu 
un sporta klubu apmeklētāji.

Reklāmas un mārketinga 
stratēģija
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Otrajā mērķgrupā ietilpst arī ESL pārtikas produktu izplatītāji:

neatkarīgo ražotāju un mazumtirgotāju tīkli, vairumtirgotāji, 
lielveikali, specializētie veikali, skolu un augstskolu ēdnīcas;

pārmaiņas uzsākušas tirdzniecības vietas (bāri, restorāni, sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumi), kas piedāvā bioloģisko pārtiku vai vēlas 
paplašināt tās sortimentu ar bioloģisko pārtiku;

kafejnīcas, bāri un restorāni, jo īpaši tie, kas atrodas slimnīcās vai 
rehabilitācijas iestādēs vai to tuvumā;

ēdnīcas, bāri un restorāni, kas atrodas tūristu visvairāk apmeklētajās 
vietās vai to tuvumā.

Bez divām galvenajām pastāv vēl viena svarīga mērķgrupa – interešu 
grupas un sabiedriskās domas veidotāji: zinātnieki, plašsaziņas 
līdzekļi, valdība, reģionālās pārvaldes institūcijas, rūpniecības un 
uzņēmējdarbības organizācijas. Veselīgu dzīvesveidu un pārtiku 
popularizē arī citas vides organizācijas, piemēram, ekoskolas, slimnīcas 
un rehabilitācijas iestādes, kas darbojas kā padomdevēji un ietekmē 
patērētāju iepirkšanās paradumus. Šai grupai pieder arī zinātniskās 
pētniecības iestādes, kas apzina bioloģiski audzēto pārtiku, pārbauda un 
cenšas uzlabot tās kvalitāti.

Vispiemērotākos mārketinga paņēmienus palīdzēs izvēlēties mērķgrupu 
vajadzību analīze. 

Katrai mērķgrupai sagatavotajā vēstījumā jāietver daži obligāti elementi, 
proti:

informācija par ESL pārtikas priekšrocībām;

ziņas par vietām tuvējā apkārtnē, kur iespējams iegādāties šos 
produktus (reģionālais aspekts), un norādes, kā šos produktus atpazīt 
veikala plauktā;

skaidrojums, kāpēc ESL produkti maksā vairāk nekā konvencionālā 
veidā iegūtie.
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2.3. Stratēģiski apsvērumi, kas attiecas uz zīmola vēstījumu 
un tā pasniegšanas veidu 

Izvēloties konkrētu produktu vai pakalpojumu zīmolu, klienti pērk ne 
vien konkrētu izskatu, garšu, kvalitāti, aromātu, krāsu, bet arī tēlu, ko 
veido tikai tā pārdošanai raksturīgās iezīmes. 

Zīmols pilda identifikācijas funkciju, norādot uz unikālajām īpašībām, 
ko produkts piedāvā tā patērētājam, un uzsverot gan praktiskus, gan 
emocionālus ieguvumus. 

Popularizēt nozīmē jebkurā saziņā ar produkta iespējamajiem pircējiem 
izmantot zīmolu – grafisku simbolu un vārdus. Zīmols jālieto ikvienā 
produkta pircējiem un patērētājiem adresētā ziņā, palīdzot veidot 
konsekventu vēstījumu visiem klientiem. 

Saskaņā ar teoriju pastāv trīs paņēmieni, kā ar mārketinga palīdzību 
vairot uzņēmuma rentabilitāti:

piesaistīt jaunus klientus;

likt patērētājiem pirkt vairāk;

likt patērētājiem pirkt biežāk.

Mārketingam, kas saistīts ar ESL ražojumu tirdzniecību, jāizmanto šo 
produktu raksturīgās iezīmes.

Reklāmas un mārketinga 
stratēģija
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Mārketingam izmantojamās ESL produktu raksturīgās iezīmes

ESL ražošanu var ievērojami veicināt, izveidojot zīmolu, kas atspoguļo 
visu šai pārtikas ražošanai un apstrādei raksturīgo. Šāda zīmola piemērs 
varētu būt sauklis „Ēdienkarte tīrai Baltijas jūrai”. Šāds zīmols spēj 
pildīt daudzas funkcijas, no kurām svarīgākās ir identifikācija, kvalitātes 
garantija un labākas popularizācijas iespējas. Ir vienlīdz svarīgi, lai 
potenciālajiem klientiem un pārtikas patērētājiem tiktu veidots labvēlīgs 
priekšstats gan par zīmolu  „Ēdienkarte tīrai Baltijas jūrai”, gan ESL 
saimniecībām. 

Tādējādi zīmola struktūra var atbalstīt ar to saistītā produkta tēlu, bet 
zīmola atspoguļojums veicinās produkta vai pakalpojuma patēriņu.

Videi 
draudzīgi

Bioloģiski 
audzēti

Droši

Veselīgi Garšīgi

DabīgiKontrolēti
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Secinājumi

Klienti nepērk produktu tikai tā kvalitātes, izskata, garšas, zīmola 
atpazīstamības u. tml. dēļ. Ja vien kvalitāte, garša, iepakojums, izskats 
un pieejamība iekļaujas vispārpieņemtās robežās, konkrētā zīmola 
izvēli visvairāk ietekmēs ar to saistītais vēstījums, izmantotie saziņas 
kanāli un pozīcijas izveide.

Respondentu izvēlētā zīmola vissvarīgākās īpašības tā potenciālo 
lietotāju prātā var nostiprināt sauklis, produkta attēls, iepakojums un 
vēstījuma pievilcība. 

 Par ko domā patērētājs, izvēloties konkrēto zīmolu?

Par vērtībām. (Kāda ir konkrētā produkta lietderība? Sertifikāti, fakts, 
ka bioloģiski audzētā pārtika ir augstvērtīgāka nekā tradicionālā 
veidā iegūtā.) 

Par asociācijām, ko izraisa konkrētais produkts. (Sajūtas, atmiņas par 
paša pieredzēto, reklāmas tēls.)

Par zīmola individualitāti. (Kādas īpašības piemīt šim zīmolam?) 

Par citu viedokļiem. (Vai mani paziņas izvēlētos šos zīmolu? Vai man 
vajadzētu pirkt šī zīmola produktu un lietot to kopā ar draugiem?)

Reklāmas un mārketinga 
stratēģija
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Pērkot zīmola produktu, klients izvēlas ne tikai tā specifisko izskatu, 
garšu, aromātu un krāsu, bet arī tēlu, ko pauž tā pārdošanas unikālās 
iezīmes.

Ikviena ESL zīmola un nākotnē arī „Ēdienkarte tīrai Baltijas jūrai” 
stratēģisko mērķu pamatā jābūt šādiem apsvērumiem:

Jāparāda ESL produktiem raksturīgās lietderīgās īpašības

Ražošana, kurā neizmanto slāpekļa minerālmēslus un pesticīdus, kā arī 
ģenētiski modificētus organismus, labāka kvalitāte nekā tradicionālās 
lauksaimniecības produktiem, sertificēts ražošanas process un produkti, 
turklāt sertificēšanas pamatā ir pastāvīga produktu kvalitātes uzraudzība.

Jāuzsver labās īpašības, kas saistītas ar izcelsmes vietu 

Kvalitāte, uzticamība, integritāte un novitāte jāsaista ar norādēm, ka šī 
pārtika ražota un apstrādāta konkrētajā reģionā.

Jāuzsver zīmola vīzija

Adresātam ir jāgūst iespaids, ka ESL saražotā pārtika ir unikāla tās 
kvalitātes dēļ. Tās neatkārtojamās iezīmes ir jāuzsver, piemēram, ar 
iepakojumam raksturīgo krāsu un formu, zīmola aizsardzības zīmi un 
piemērotu saukli.

Jāveido respekts pret zīmolu

Tirdzniecības zīmes izmantošana jāierobežo, nosakot būtiskus papildu 
kritērijus, kas to pasargās no pārliekas novalkāšanas. Ir svarīgi parūpēties 
par zīmolu, esot sistemātiskiem, kā arī nodrošināt tam aizsardzību ar 
vizuālās identitātes sistēmas palīdzību (Altkorn, 2001).

Sauklim jāuzsver zīmola svarīgākās iezīmes

Ir vajadzīgas nepārprotamas norādes par produktu izcelsmi, kvalitāti un 
unikalitāti reģiona un visas valsts mērogā. Saturs jāizrāda tiešā veidā; tas 
nedrīkst apgrūtināt galvenās idejas uztveri.
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3. Mediju un informācijas kanālu izvēle mērķgrupu 
sasniegšanai

Pamatojoties uz mērķu, mērķgrupu, mediju un cita veida informācijas 
kanālu izmantošanas iespēju analīzi, jāsagatavo īpaši paņēmieni, kā 
optimizēt mārketinga saziņu.

Vides reklāma

Zīmola atpazīstamības veidošanai vides reklāmas izmanto atkārtošanās 
biežumu. Lai to panāktu, ielās ar vislielāko gājēju un transporta plūsmu 
un blīvi apdzīvotās vietās jāizvieto dažādu izmēru plakāti.

Prese (dienas, nedēļas un mēneša izdevumi)

Reklāma avīzēs ir paredzēta zīmola atpazīstamības veidošanai. Var 
izmantot gan tradicionālo reklāmu, gan reklāmas jeb apmaksātus 
rakstus. Presē ir iespējams sniegt sarežģītāku informāciju. Rakstus 
vislabāk publicēt piektdienas numuros, jo tiem ir visvairāk lasītāju. 
Vietējie nedēļas izdevumi ļauj sasniegt mērķgrupas ārpus lielajām 
pilsētām un iedarbojas samērā ilgu laiku (vismaz nedēļu). Tematiskie 
preses izdevumi noderēs, lai sniegtu informāciju otrās mērķgrupas 
visiekārojamākajai daļai – tiem, kas meklē konkrētu informāciju.

Radio 

Papildu medijs, kam svarīgs reklāmas atkārtošanās biežums un kas ļauj 
padarīt zīmolu atpazīstamu. Radio raidījumiem jāpiesaista eksperti, jo 
abas galvenās mērķgrupas augstu novērtē ar ESL saimniecībām saistīta 
eksperta viedokli.

Internets 

Reklāmai globālajā tīmeklī ir būtisks tās atkārtošanās biežums; tā 
galvenokārt kalpo zīmola atpazīstamības veidošanai. Internetā ir 
jāizveido platforma (piem., tīmekļa vietne), jāveic tās detalizēts 
monitorings un regulāri jāatjauno sniegtā informācija. Platformai jākalpo 
par informācijas avotu un ESL saimniecību sadarbības pamatu.

Tradicionālā reklāmas izdevumu (informatīvu materiālu) sūtīšana 
pirmajai mērķgrupai jeb ESL produktu potenciālajiem ražotājiem

Šāda darbība ir vērsta uz konkrētu adresātu un veicina ESL izpratni. 
Sūtījums veidojams kā reklāmas materiālu komplekts vai brošūra, kas 
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iepazīstina ar zīmolu un labumiem, ko var gūt ESL saimniecībās. Šīs 
darbības domātas tēla veidošanai, tās sniedz informāciju un palīdz 
popularizēt ESL.

Elektroniskā pasta sūtījumi otrajai mērķgrupai un citām svarīgām 
grupām (sabiedriskās domas veidotājiem)

Arī šīs rīcības pamatā ir adresāta pazīšana. Tā ir noderīga, lai veicinātu 
zīmola atpazīstamību un vairotu zināšanas par ESL un tās saražoto 
pārtiku. Vēstījums tiek adresēts uzņēmumiem, sabiedriskās domas 
veidotājiem, zīmola neformālajām un iespējamajām reklāmas sejām, 
proti, uzņēmumiem un saimniecībām, kas nodarbojas ar ESL. Šī ir 
izmaksu ziņā ļoti efektīva saziņas forma, turklāt tās izmantotāji ir atvērti 
jaunām idejām un priekšstatiem.

Sabiedrisko attiecību veidošana

Sabiedrisko attiecību mērķis ir padarīt biežākus kontaktus, nodrošināt 
atpazīstamību un vairot zināšanas par konkrētu zīmolu. To mērķauditorija ir 
plašsaziņas līdzekļi un žurnālisti, kuri tad tālāk strādās ar mērķgrupām.

Īpaši pasākumi 

Rīkojot pasākumus, tiek radīti apstākļi, kuros pēc iespējas vairāk 
pirmās, otrās un papildu mērķgrupas pārstāvju nonāks tiešā saskarē 
ar ESL saimniecībām. Te ir runa par ļoti precīzi orientētām darbībām, 
kas domātas konkrētai auditorijai. Īpašo pasākumu skaitā vajadzētu 
būt piknikiem, gadatirgiem, preses konferencēm un zinātniskām 
konferencēm. Tie var ietvert arī dalību dažādās reģionālās, nacionālās vai 
ārzemju izstādēs.

Praktiski suvenīri un stilierīces

Tie īpaši domāti ESL ražojumu gados jaunākajiem pircējiem, tāpēc 
veidojami tā, lai būtu šai auditorijai pievilcīgi. Suvenīrus un stilierīces 
(piemēram,  ar ESL simboliku apdrukātas USB zibatmiņas) var izplatīt kā 
pasākumu, tā saimniecību un pārstrādes uzņēmumu apmeklējumu laikā. 
Tie ļauj reklamēt produktus, tieši kontaktējoties ar klientiem. Kā reklāmas 
materiālus var izmantot arī produktu paraugus.
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4. Mārketinga paņēmieni, ko ieteicams izmantot ESL 
saimniecībām

4.1. Produktu pārdošanas paņēmieni 

Bioloģiskie zemnieki var savus produktus pārdot ļoti dažādos veidos: 
saimniecības veikaliņos, vietējā tirgū, gadatirgos, veselīgas pārtikas 
tirgotavās un parastos veikalos, vairumtirgotājiem, noliktavām un 
pārstrādes uzņēmumiem (sk. tabulu). 

Katrai produktu izplatīšanas formai piemīt priekšrocības un trūkumi, 
turklāt katra atšķirīgi ietekmēs saimniecību, pašu saimnieku vai ražošanu. 
Pārdošanas paņēmiena izvēle ir ļoti nozīmīgs lēmums, kas ilgstoši ietekmē 
saimniecību. Bieži vien nākas ieguldīt papildu investīcijas un pūles, pirms 
izdodas sasniegt vēlamo rezultātu (Mickiewicz and Gotkiewicz, 2002).

Bioloģisko produktu pārdošanas paņēmieni  (%)

 * 2011. gada dati (Bio Suisse Jahresmedienkonferenz, 2012)

** 2011. gada dati (Biologische Landwirtschaft in Oesterreich, 2012)

*** 2007. gada dati (Koreleska and Łętkowska, 2010)

**** 2004. gada dati (Tyburski and Żakowska-Biemans, 2007)

Valsts Parastas 
tirgotavas 

(galvenokārt 
lielveikali)

Specializētie 
veikali, kas piedāvā 

bioloģiskus 
produktus

Tiešā
pārdošana

Specializētie veikali 
(maiznīcas, gaļas 

veikali)

Restorāni, 
kafejnīcas

Citi

Šveice* 74 13 5 Nav datu Nav datu 8

Austrija** 67 14 7 Nav datu 5 7

Vācija*** 53 26 10 Nav datu Nav datu 10

Polija**** 5 27 66 Nav datu Nav datu 2
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 4.2.  Tiešā pārdošana

Tiešā pārdošana nozīmē, ka zemnieks produktus klientiem piegādā bez 
starpniekiem. Šāda pārdošanas paņēmiena priekšrocība ir netraucēta 
informācijas plūsma par produktu un iespēja to pilnībā kontrolēt, 
izdevība izrauties ārpus tirgus robežām un neatkarība no tirgotājiem 
(Czubała, 2001). Turklāt jūs nonākat ciešā saskarē ar klientiem, kas 
ļauj izzināt viņu vajadzības un vēlmes, kā arī ātri reaģēt uz pasūtītāju 
prioritāšu maiņu. 

Tiešā pārdošana ir īpašs mārketinga paņēmiens, kas var izraisīt vēlamo 
patērētāju reakciju, pateicoties spējai stimulēt četras no piecām 
maņām – redzi, ožu, garšu un tausti (Thomas, 1999). Tomēr, lai organizētu 
tiešo pārdošanu, zemniekiem nākas nodarboties ar divām atšķirīgām 
lietām – ražošanu un tirdzniecību – un tām sadalīt gan laiku, gan kapitālu. 
Rodas izdevumi, kas saistīti ar produkta sagatavošanu tirdzniecībai un ar 
komercdarbību, nākas uzturēt reģistrus u. tml.

Bioloģiskās pārtikas tiešajai pārdošanai var būt dažādas formas (Kreuzer, 
1996). Tos var:

pārdot uz vietas saimniecībā (pircēji var paši ievākt ražu tieši uz 
lauka);

tirgot klientiem tuvējā apkārtnē (tirgos, gadatirgos, pievedot klāt, 
rīkojot nedēļas nogales izpārdošanas, piegādājot pēc pieprasījuma – 
klientu pasūtījumu jeb pasūtījumu grozu sistēma);

pārdot ceļa malā vai pašu veikalā (kas var atrasties klientu tuvumā 
vai attālu no tiem).
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Vairākās valstīs, piemēram, Vācijā, jaunas un populāras tiešās pārdošanas 
formas ir centralizēti zemnieku veikali, preču piegāde mājās, regulāra 
pasūtīto produktu piegāde noteiktā vietā, pasūtījumi internetā un iespēja 
lasīt ogas vai dārzeņus pašiem. Reizēm par tiešo pārdošanu uzskata arī 
gatavu produktu realizāciju mazumtirgotājiem un vairumtirgotājiem 
(Wirthgen and Maurer, 2002).

Pircējiem galvenie tiešās pārdošanas nodrošinātie labumi ir svaigi, no 
zināma un uzticama piegādātāja saņemti produkti, kā arī iespēja gūt 
informāciju par tiem un to ieguves metodēm. Bioloģisko saimniecību 
bieži izmantotie produktu mārketinga paņēmieni, kā arī to priekšrocības 
un trūkumi no zemnieku viedokļa ir apkopoti tabulā.

Mārketinga paņēmieni, 
ko ieteicams izmantot ESL 
saimniecībām



23

Priekšrocības Trūkumi Jautājumi

Zemnieku tirgus Laba iespēja parādīties 
sabiedrībā.

Tiešs kontakts ar klientu, 
sociāli pasākumi.

Produkti nav jāpiegādā 
regulāri un noteiktā apjomā.

Jāmaksā par tirdzniecības vietu.

Rodas transportēšanas 
izmaksas.

Vajadzīgs pārdevējs.

Kurš tirgus būtu man 
piemērotākais?
Kā es piesaistīšu klientus savai 
tirdzniecības vietai visa gada 
garumā, ja nevēlos piedāvāt 
produktus, kam nav sezona?

Veikals saimniecībā; 
iespēja pašiem pircējiem 
ievākt  ražu 

Nav transporta vai citu 
papildu izdevumu.

Svaigi produkti.

Iespēja ražu ievākt pašiem 
dod iespēju tieši kontaktēties 
ar pircēju. 

Ir vajadzīga tirdzniecības vieta 
un darbinieks (vai arī jāpaļaujas 
uz klientu godīgumu).

Saimnieks atbild par 
apdrošināšanu u. tml.

Kur un kā ierīkosim saimniecības 
veikalu un cik tas maksās? 
Vai apkārtnē ir pietiekami daudz 
klientu? 

Vietējās kopienas apgāde  
(piemēram, pasūtījumu 
grozi)

Jau iepriekš ir zināms, 
kas jāsaražo un kādi būs 
iespējamie ienākumi.

Tiešs kontakts ar pircēju. 

Nepieciešama pasūtījumu 
apstrāde un iepakošana.

Nav garantijas, ka būs pieejami 
katra pircēja iecienītākie 
produkti. 

Kā fasēsiet un piegādāsiet savu 
produkciju? 
Kāds būs pasūtījuma minimālais 
apjoms?

Interneta veikals Plašs potenciālo klientu loks.

Nav vajadzīgas veikala telpas.

Lielas iespējas paplašināt 
biznesu.

Jāorganizē produktu piegāde.

Vajadzīga pasūtīšanas un 
tirdzniecības sistēma internetā.

Nav tieša kontakta ar pircēju.

Kas izveidos un uzturēs tīmekļa 
vietni, un cik tas maksās? 

Tiešā pārdošana tādiem 
mazumtirgotājiem kā:

īpašas pārtikas veikali;

restorāni;

lielveikali;

iestādes, piem., skolas, 
slimnīcas. 

Zemnieks saņem 
vairumtirdzniecības cenu.

Var izvairīties no pasūtījumu 
šķirošanas/ iepakošanas.

Samērā viegli uzzināt gala 
patērētāju reakciju. 

Ļoti svarīgs var izrādīties labs 
produkta izskats.

Var paiet samērā ilgs laiks, 
kamēr izveidojas attiecības 
ar pietiekamu skaitu 
mazumtirgotāju. 

Pārdošanas apjomi katrā vietā 
var būt nelieli.

Jānodrošina pastāvīga piegāde.

Bieži vien ir noteikts minimālais 
piegādes apjoms.

Kā nodrošināsiet drošu piegādi 
restorāniem, kuru prasības 
var būt mainīgas un iepriekš 
neparedzamas? 

Tiešā pārdošana  tādiem 
vairumtirgotājiem kā

lauksaimnieku 
kooperatīvi;

vairumtirgotāji/izplatītāji;

lielveikalu sagādnieki;

pārstrādes uzņēmumi.

Visticamāk pārdošanas apjomi 
būs lielāki.

Ar mārketingu pārsvarā 
nodarbojas paši 
vairumtirgotāji.

 Transporta izmaksas.

Zemniekam var nebūt daudz 
iespēju ietekmēt cenu.

Ļoti svarīgs var izrādīties labs 
produkta izskats.

Bieži vien ir noteikts minimālais 
piegādes apjoms.
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4.3.  Netiešā pārdošana un iespējas eksportēt ESL produktus 

Arī netiešajai pārdošanai var būt dažādas formas, piemēram, var pārdot 
vairumtirgotājiem, mazumtirgotājiem un pārstrādes uzņēmumiem. 
Netiešās produktu izplatīšanas priekšrocības ražotājam nodrošina 
starpnieka klātbūtne, kas daļēji vai pilnībā atbrīvo zemnieku no preču 
izplatīšanas izmaksām, ļauj pārdot mazāku produktu skaitu lielākos 
apjomos, samazina ar mārketingu saistītos riskus un tādējādi ļauj baudīt 
specializācijas nodrošinātos labumus, un vairo iespējas iekļūt tirgū.  

Vienlaikus šā pārdošanas paņēmiena galvenie trūkumi saistīti ar nespēju 
tieši kontrolēt cenas, reklāmu, patērētāju reakciju uz produktu, kā arī ar 
to, ka bieži vien paiet ilgs laiks, līdz zemnieks saņem naudu par piegādāto 
produktu (tirdzniecības aģenta kreditēšana) (Czubała, 2001). Bioloģiskās 
pārtikas specializētie veikali ir būtisks to netiešās pārdošanas elements.  
Tie ir dažādi, piemēram, veikali ar senām tradīcijām, kas darbojas kā 
kooperatīvi. Kooperatīvi kopīgi organizē mārketingu un mācības, 
piemēram, jauniem produktu piedāvātājiem (Rensida, 2002). Vēl cits 
specializēto tirdzniecības vietu veids ir bioloģisko produktu lielveikali, 
kuru īpašnieki parasti ir dažādi neatkarīgi uzņēmumi, kam visbiežāk 
pieder viena vai divas tirdzniecības vietas. Atšķirībā no tradicionālajiem 
veikaliem tie neizmanto vienu un to pašu parasto stratēģiju. Šādiem 
veikaliem raksturīgs aptuveni 5500 produktu plašs sortiments, dažkārt 
tas var pārsniegt pat 10 000 vienību. Svaigie produkti veido vairāk 
nekā pusi no piedāvājuma, pārsvarā tie ir augļi, dārzeņi, siers un maize. 
Nepārtikas preces ir tikai 10 % no sortimenta, un tajās pārsvarā ietilpst 
dabīgās kosmētikas produkti.

Mārketinga paņēmieni, 
ko ieteicams izmantot ESL 
saimniecībām
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Jauna specializēto mazumtirdzniecības vietu forma ir interneta veikali, 
kas piedāvā bioloģiskās pārtikas produktus. Pētījumi (Koreleska and 
Pawłowska-Tyszko, 2008) apliecina, ka globālais tīmeklis ir nozīmīgs ar 
pārtiku saistītas informācijas avots gados jauniem pircējiem. Laika gaitā 
internets var kļūt par nozīmīgu iepirkšanās vietu arī plašākam patērētāju 
lokam.

Mazumtirdzniecības veikalu ķēdes izmanto bioloģiskās pārtikas 
produktus, lai mainītu priekšstatu, ka tajos pārdod lētas un nekvalitatīvas 
preces (Knieć, 2004). Šādas programmas piemērs ir bioloģiskās 
lauksaimniecības produktu tirdzniecības tīkls „Naturaplan”, kas saistīts ar 
„The Coop” veikalu tīklu Šveicē (Coop Group Sustainability Report, 2011).

Bioloģisko saimniecību produktu pārdošana mazumtirdzniecības 
tīklos ir sarežģīta un raisa ne mazums bažu. Praksē sadarboties ar 
mazumtirdzniecības tīkliem spēj vienīgi lielas un spēcīgas ražotāju 
apvienības, kas spēj apmierināt tirgotāju vajadzības un var mēģināt 
vienoties par tajās apvienotajiem zemniekiem izdevīgākajiem sadarbības 
noteikumiem. Tirdzniecības tīkli pieprasa pastāvīgas piegādes lielā apjomā 
un minimālā kvalitātē. Tie var arī izvirzīt papildu prasības, piemēram, 
atliktos maksājumus un specifiski iepakotu produktu piegādi noteiktā 
laikā un vietā.

Pircēji sagaida, ka bioloģiskās pārtikas produkti izskatīsies tikpat labi 
kā konvencionālie, tāpēc komerciālo ienākumu īpatsvars kopējos 
ienākumos samazinās. Bioloģiskās lauksaimniecības produktus 
tirdzniecības tīkli parasti piedāvā ar sava zīmola nosaukumiem, nekādi 
nenorādot ražotāju. Tāpēc pastāv iespēja, ka vietējos piegādātājus 
aizstās ārvalstu konkurenti, kas piedāvā zemāku cenu, un ka ar laiku tiks 
izdarīts spiediens samazināt cenas.
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Sadarboties ar mazumtirdzniecības tīkliem daudziem zemniekiem 
var izrādīties sarežģīti ne tikai produktam izvirzīto prasību dēļ, bet arī 
ideoloģiski, jo tas ir pretrunā viņu ideāliem (Knieć, 2004).

Pamatojoties uz bioloģiskās lauksaimniecības produktu sortimenta, 
pārvaldības, cenu politikas un tiem veltīto informēšanas kampaņu analīzi, 
varam izdalīt trīs veidu stratēģijas, ko izmanto tradicionālie tirdzniecības 
tīkli (Żakowska-Biemans and Gutkowska, 2003). 

 Pirmais veids ir pazīstams kā maksimālā stratēģija, un tai ir raksturīgs:

liels bioloģiskās lauksaimniecības produktu īpatsvars dažādās preču 
grupās;

vairāk nekā 400 produktu piedāvājums;

bioloģiskās lauksaimniecības produktu plaša izmantošana reklāmas 
pasākumos;

pienācīgi apmācīts personāls un pievilcīgs produktu pasniegšanas 
veids;

nepārprotams bioloģiskās lauksaimniecības produktu marķējums;

augsta kvalitāte.

Otro veidu var saukt par pamata stratēģiju, un, cita starpā, tai raksturīgs: 

50 – 200 produktu piedāvājums;

vāja personāla iesaiste;

tādu tirgvedības stratēģiju elementu izmantošana, ar kuriem 
sekmīgi reklamēti konvencionālās lauksaimniecības produkti.

Mārketinga paņēmieni, 
ko ieteicams izmantot ESL 
saimniecībām
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Trešā veida stratēģiju mūsdienās varam vērot arvien pieaugošajā 
sabiedriskās ēdināšanās nozarē (restorānos, kafejnīcās), kas iekļaujas 
daudzu Eiropas valstu tirdzniecības organizācijās. Pētījumi (Schermer, 
2002) ir apliecinājuši, ka bioloģiskās pārtikas pārdošanai ēdināšanas 
iestādēm ir daudz priekšrocību, piemēram, tā zemniekiem nodrošina 
pastāvīgu noietu un pieņemamas cenas, tomēr bioloģiskajām 
saimniecībām ir jāsadarbojas.

Tradicionālo sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu izpētes projekts Austrijā 
(Schermer, 2002) apliecina, ka 94 % uzņēmēju vēlas iekļaut piedāvājumā 
no bioloģiskiem produktiem gatavotas maltītes. Vairāk nekā 80 % 
aptaujāto ēdnīcu bija gatavas maksāt augstāku cenu par gatavošanai 
vajadzīgajiem produktiem. Visvairāk uzņēmumu (50 %) pārstāvju sacīja, 
ka būtu gatavi maksāt par 5 % augstāku cenu, 11 % uzņēmēju bija gatavi 
pārsniegt parasto cenu par 10 %, bet 20 % uzņēmumu – par 15 %. Šie 
rezultāti apliecina, ka gatavība maksāt augstāku cenu ir samērā maza.

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem raksturīga problēma var būt skolu 
un bērnudārzu virtuvju apgāde, jo brīvlaikā tām produkti nav vajadzīgi. 
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4.4.  Konkurence

Pārtikas ražošanā sīva konkurence un pastāvīga sāncenšu uzmanīšana 
ir normāla parādība. Sadarbība nav cieņā. „Zemnieks vienmēr paliek 
zaudētājos.”

Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos netiek sagaidīts, ka viens pārdevējs 
spēs visu. Tāpēc ir jāpaļaujas uz partneriem un cīņu biedriem, lai tie 
palīdzētu  radīt tik pilnīgu produktu, kas jūsu iecerētajam klientam 
izraisītu nepārvaramu vēlmi to iegādāties. ESL pieeja aplūko 
netradicionālas pārdošanas iespējas un cenšas radīt jaunas tirgus nišas 
un visiem izdevīgas sadarbības formas.

Mārketinga paņēmieni, 
ko ieteicams izmantot ESL 
saimniecībām
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ESL pieeja salīdzinājumā ar tradicionālo mārketingu

Tradicionālā pieeja 
Galvenie 

virzītājspēki 
ESL pieeja

Masveidība: atsevišķas izejvielas vai 
produkti, maz pārstrādātu produktu, 
pakalpojumi bez pievienotās 
vērtības.

Produkti Cenšas atrast produktu un pakalpojumu papildu 
piedāvājumu, kas pārsniedz tradicionālās pārtikas 
ražošanas ierobežojumus.

Pilnīgi produktu risinājumi moderniem klientiem.

Uz vietas saimniecībā pārstrādāti produkti.

Īpaša piegādes sistēma un speciāli pakalpojumi.

Gūt pēc iespējas lielāku labumu 
no produktiem un piedāvātajiem 
pakalpojumiem šīs pieejas 
nospraustajās robežās. Pa drusciņai 
no visa ikvienam. Maza saskare ar 
gala patērētājiem. 

Klienti Pārdefinē nozares pircēja grupu.

Segmenta produktu patērētāji.

Pastāvīgas un ciešas attiecības ar klientiem.

Galveno uzmanību pievērš tam, lai 
produkti nestu pēc iespējas lielākus 
ienākumus. Pielieto zemas cenas 
stratēģiju, kuras pamatā ir izmaksu 
samazināšana. 

Cena Velta uzmanību klientu mērķgrupām, kas saprot bioloģiskās 
lauksaimniecības produktu pievienoto vērtību un tāpēc ir 
gatavas maksāt augstāku cenu.

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu sertifikācija.

Galvenokārt strādā ar 
vairumtirgotājiem un pārtikas 
ražotājiem. 

Izplatīšanas ceļi Galvenokārt strādā, tieši pārdodot produktus patērētājiem.
Arī sadarbība ar vairumtirgotājiem var būt laba, piemēram, 
viena no mūsu bioloģiskajām saimniecībām pārdod saražoto 
vairumtirgotājam, kas darbojas tikai ar šādiem produktiem, ir 
100 % bio un ir pircēju un ražotāju kooperatīvs. 
Arī šis ir svarīgs tirdzniecības paņēmiens, jo produktus var 
pārdot lielākos apjomos, nodrošinot stabilus ienākumus.

Rīkojas pa vecam: cenšas uzlabot 
cenu piedāvājumu, nevis attiecības ar 
klientiem.

Reklāma “Veidot ilgtspējīgu pārtikas sabiedrību” nozīmē piešķirt 
pārtikas ražošanai gan praktisku, gan emocionālu orientāciju:

Mārketings vietējā līmenī.

Tieši kontakti ar klientiem, kas ieteiks jūsu produktus citiem.

Sīva konkurence, galvenā uzmanība 
konkurentiem – pārtikas ražotājiem. 
Maz uzmanības veltīts sadarbībai; 
„zemnieks vienmēr paliek zaudētājos”.

Konkurence Meklē netradicionālus tirgus un mēģina radīt jaunas tirgus 
nišas.

Abpusēji izdevīga partnerība.

Pielāgojas ārējām tendencēm, tiklīdz 
tās parādās.

Nākotnes 
tendences

Laika gaitā piedalās ārēju tendenču veidošanā.

Norāda uz jaunām attīstības iespējām visai bioloģiskās 
lauksaimniecības produktu ražotāju ķēdei.
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5. ESL labas prakses piemēri tirgus veicināšanā un 
mārketingā

5.1.  Dānija 

Krogagergāra (Krogagergård)

Henings Herviks (Henning Hervik)

Kādreiz tā bija piena lopkopības saimniecība, taču piena ražošana tika 
pārtraukta 2003. gadā. Mūsdienās saimniecības galvenais produkts ir 
liellopu gaļa, ko papildina cūkgaļa un aitas gaļa. Graudus izmanto gan 
lopbarībai, gan maizes cepšanai. No rapšu sēklām spiež eļļu, ko lieto arī 
kā lauksaimniecības tehnikas degvielu. Saimniecībā ir nodarbināti divi 
līdz trīs strādnieki un paši saimnieki – Bjarne un Kirstena.

Visu gaļu apstrādā uz vietas, 2004. gadā uzbūvētajā kautuvē. Kad 
iepriekšējais kāvējs darbu atstāja, viņa vietā nolīga citu, ļoti izdomas 
bagātu personu. Bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu piedāvājumā 
galvenokārt ir visdažādākie gaļas produkti, jo tie patīk patērētājiem. 
Dārzeņus, kartupeļus, olas un gaļu tirgo savu klientu lokam. Ir iespējams 
iepirkties saimniecības veikaliņā (to izmanto 33 % pircēju), tomēr vairumu 
produktu pārdod ar pasūtījumu grozu interneta sistēmas starpniecību 
(to lieto 66 % klientu). 

Galvenās problēmas izraisa grūtības sasniegt klientus, jo saimniecība 
atrodas ļoti nomaļā vietā!

Gaļas sadalīšana

Krogagergāras saimniecību 
apmeklē ģimenes
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5.2.  Lietuva 

Kentrju (Kentrių) saimniecība 

Jolanta Paulaitiene (Jolanta Paulaitiené)

Saimniecība darbojas kopš 1991. gada un atrodas Paģēģu (Pagėgiai) 
pašvaldībā, Paģēģu seņūnijā, Kentrju ciemā. 2004. gadā uzņēmums 
ieguva bioloģiskās saimniecības statusu. Tās kopējā platība ir 324 ha, 
ganības aizņem 136 ha, pārējās ir aramzemes. Saimniecībā nodarbojas ar 
graudkopību un lopkopību. Te audzē ziemājus un vasarājus, graudi tiek 
samalti lopbarībai pašu dzirnavās, bet atlikumu pārdod. Gaļu un pienu 
ražo pārdošanai. Saimniecībā ir seši pastāvīgi un divi sezonas strādnieki. 

Pienu un gaļu parasti pārdod tā paša reģiona pārstrādes uzņēmumiem. 
Bioloģiski ražotā piena cena ir augstāka, bet pieprasījums – mazs. Tāpēc 
zemnieks šo pienu pārdod kā parasto. 

Galvenās problēmas mārketinga jomā ir šādas: 

trūkst informācijas par klientu vajadzībām;

neeksistē bioloģiskās lauksaimniecības produktu tirgus;

ir grūtības veidot atbilstošu sadarbību ar citiem uzņēmumiem 
(piegādātājiem, izplatītājiem u. c.).
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5.3.  Somija

Luomu Heikiles (Luomu Heikkilä) saimniecība

Kims Vesterlings (Kim Westerling)

Saimniecība atrodas Somijas dienvidrietumos un īpašnieku ģimenei 
pieder jau kopš divdesmitā gadsimta sākuma. Pašreizējais īpašnieks, Tepo 
Heikile (Teppo Heikkilä), ar lauksaimniecību sāka nodarboties 1996. gadā, 
kad pārņēma fermu no tēvoča un pārvērta to par bioloģisko saimniecību. 
2005. gadā Tepo nopirka Herefordas (Hereford) šķirnes liellopus; tie jau no 
pirmās dienas audzēti atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības principiem. 
Šī ir daudznozaru saimniecība, kurā audzē liellopus (Herefordas šķirnes), 
graudaugus, cūku pupas un dārzeņus. Kopš 2012. gada Tepo pārdod ar 
sava zīmola nosaukumu „Luomu Heikkilä” marķētus produktus (liellopa 
gaļu, graudaugus un alu).

Nozīmīgākie saimniecības piedāvātie bioloģiskās lauksaimniecības 
ražojumi ir:

no Herefordas šķirnes liellopiem iegūti gaļas produkti („Luomu 
Heikkilä” zīmols); lopus gana daļēji dabiskos, tradicionālos biotopos;

graudaugu produkti (milti, pārslas), cūku pupas, alus („Luomu 
Heikkilä” zīmols);

dārzeņi;

citu šī reģiona bioloģisko saimniecību produkti, tostarp augu eļļa, 
sulas un ievārījumi, konditorijas izstrādājumi;

saldējums (pienotava “Poutakesä Dairy Ltd.”);

rapšu eļļa un medus.

Nozīmīgākais tirdzniecības kanāls ir gaļas un graudu produktu tiešā pārdošana 
(saimniecības veikals, piegāde klientiem uz mājām).

ESL labas prakses piemēri 
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Galvenās problēmas mārketinga jomā ir atbilstošas sadarbības trūkums ar citiem 
uzņēmumiem (piegādātājiem, izplatītājiem).              

Daži problēmu piemēri:  

lopu kaušana un kautķermeņu sadalīšana notiek dažādās vietās. 
Ir samērā grūti izveidot un ar visiem iesaistītajiem saskaņot laika 
plānojumu;

mazo sadarbības partneru (piemēram, Poutakesa pienotavas) 
produktu piegādes nav regulāras; 

nelielo ražošanas apjomu dēļ loģistika izmaksā visai dārgi. Saimnieks 
un par mārketingu atbildīgais cenšas izdomāt, kā loģistiku padarīt 
rentablāku. 

Tā kā saimniecības veikalā un tiešās piegādes ceļā pārdod ļoti maz 
„Luomu Heikkilä” zīmola produktu, loģistika dažādo procesa dalībnieku 
(piegādātāju, izplatītāju, tiešo pārdevēju) starpā ir visai sarežģīta.
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Knehtiles (Knehtilä) saimniecība

Kims Vesterlings (Kim Westerling)

Saimniecība atrodas Palopuro (Palopuro) ciemā Hivinkē (Hyvinkää) pilsētas 
tuvumā Somijas dienvidos. Dzimta tajā saimnieko jau kopš 1800. gada, bet 
pašreizējo īpašnieku ģimene darbu sāka 1997. gadā. Sertificētas bioloģiskās 
saimniecības statusu tā ieguva 2012. gadā. Šeit audzē galvenokārt graudaugus. 
Saimniecība sadarbojas ar trim bioloģisko dārzeņu audzētājiem, piemēram, 
mārketinga jomā. 

Galvenie tās piedāvātie bioloģiskās lauksaimniecības ražojumi ir:

1. graudaugu produkti (milti, pārslas, putraimi), svaigi maltu miltu 
izstrādājumi;

2. dārzeņi, ko pārdod saimniecības veikalā un ko iegūst sadarbībā ar citiem 
bioloģiskās pārtikas audzētājiem;

3. ar olbaltumvielām bagāta lopbarība, ko ražo pēc pasūtījuma un pārdod 
bioloģiskās lopkopības saimniecībām.

Galvenais jauninājums ir sadarbība ar dārzeņu audzētājiem. Nozīmīgākais 
pārdošanas veids – vairumtirdzniecība. Visvairāk darba prasa tiešā pārdošana 
(saimniecības veikals un dalība zemnieku tirdziņos). 
Galvenās problēmas mārketinga jomā saistītas ar saimniecībā saražotā 
pārstrādes organizēšanu. 
Saimniecībai ir savs īpašais produkts – svaigi malti milti, kam jānonāk pie 
patērētāja divu nedēļu laikā. Tas nav viegls uzdevums loģistikā iesaistītajiem 
piegādātājiem. Kad Knehtile vēl nebija bioloģiskā saimniecība, tā izmantoja 
vistuvāko – Selinkē (Sälinkää) dzirnavu pakalpojumus. Diemžēl tās nav 
sertificētas kā bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums. Savukārt divas citas 
dzirnavas (Tellinmilli (Töllinmylly) un Mustio (Mustio)), kas var ražot bioloģiskās 
lauksaimniecības prasībām atbilstošus miltus un pārslas, atrodas tālu, tāpēc 
svaigu miltu ieguve ir apgrūtināta. Pašlaik Knehtile darbina savus dzirnakmeņus, 
tomēr ražošanas apjomi nav lieli. Zemnieks plāno saimniecības tuvumā uzbūvēt 
lielākas dzirnavas un maizes ceptuvi.

ESL labas prakses piemēri 
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5.4.  Zviedrija

Nibble Mejeri (Nibble Mejeri)

Vijnands Kokers (Wijnand Koker)

Par “Nibble Mejeri” sauc  saimniecībā “Nibble” izveidotu pienotavu. Darbu tā 
sāka divdesmitā gadsimta astoņdesmitajos gados, un tajā no saimniecībā 
saražotā piena izgatavo sieru (380 tonnu gadā). Lai garantētu siera kvalitāti, ar 
zemnieku ir noslēgta vienošanās, ka lopi tiks baroti ar rupjo lopbarību (sienu), 
kombinēto lopbarību pievienojot ierobežotā daudzumā. Pienotava iepērk arī 
nedaudz piena no apkārtnes zemniekiem, lai ražotu svaiga piena produktus 
(160 tonnu gadā). 
Nozīmīgākie saimniecības piedāvātie bioloģiskās lauksaimniecības produkti ir 
siers, piens, jogurts, rūgušpiens un sviests. Jau no sākta gala siers ir galvenais 
produkts, kas padarījis pienotavu labi pazīstamu gan tā garšas dēļ, gan arī 
tāpēc, ka tam nepievieno nekādas piedevas. Vietējā tirgū šobrīd par svarīgu 
produktu ir kļuvis arī svaigpiens. 
Nozīmīgākie pārdošanas paņēmieni ir vairumtirdzniecība, kā arī tiešās 
piegādes klientiem. Sieru galvenokārt pārdod vairumtirgotājiem, no kuriem 
tas nonāk veikalos lielākajā daļā Zviedrijas, kamēr svaigā piena produktus tirgo 
vienīgi tuvējos veikaliņos.

Nozīmīgākās problēmas mārketinga jomā:

sertifikācijas process (kas negarantē un nesekmē produktu kvalitāti);

pienotavas kapacitāte (tā ir pārāk maza, 
lai paplašinātos un pārstrādātu vairāk 
piena, neieguldot lielus līdzekļus jaunas 
pienotavas izveidē);

grūtības atbilstoši sadarboties ar citiem 
uzņēmumiem (piegādātājiem, izplatītājiem 
u. c.).

Pienotavā ražotais piens 
(Järna Mjölk)

Järnaost siers

Siera ražošana pienotavā Nibble 
Mejeri
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5.5.  Vācija

Brodovina (Brodowin)

Lūdolfs fon Malcans (Ludolf von Maltzan)

Brodovinas biodinamiskā saimniecība (“Demeter” sertifikāts) izveidota 
1991. gadā. Tagad tajā apstrādā 1200 ha lauksaimniecības zemes, bet 
30 ha platībā audzē dārzeņus (0,2 ha aizņem siltumnīcas). Piedevām 
saimnieki tur 400 govis (200 no tām – piena devējas), 200 kazas un 400 
vistas (pārvietojamās novietnēs). Dzīvnieku barībai pamatā izmanto 
saimniecībā izaudzēto. Slāpekli augu kultūrām un olbaltumvielas 
dzīvniekiem nodrošina lielais pākšaugu īpatsvars augsekā, slāpekli dod 
arī kūtsmēsli. Saimniecības pienotavā gatavo piena produktus – sviestu, 
mocarellu un kazas piena sieru, kā arī govs pienu. Tā piedāvā arī dārzeņus, 
salami, saulespuķu un linsēklu eļļu. 

Mārketingam tuvējā reģionā tiek izmantota prasmīgi izveidota 
pasūtījumu grozu sistēma, kas apgādā 1400 ģimenes tuvējās lielpilsētās, 
tostarp arī galvaspilsētā Berlīnē. Saimniecības stendā var iegādāties 
visus Brodovinā ražotos produktus. Tos tirgo arī trijos zemnieku tirdziņos 
šī reģiona pilsētās. 

Darbinieku skaits saimniecībā var sasniegt pat 77, tie pārsvarā ir nelielā 
Brodovinas ciemata tuvākās un tālākās apkārtnes ļaudis.

ESL labas prakses piemēri 
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Nozīmīgākie saimniecības piedāvātie bioloģiskās lauksaimniecības 
produkti: 

svaigs, nehomogenizēts piens, ko pilda gan pudelēs, gan maisiņos 
(tie izgatavoti no dabīga materiāla, kas satur 40 % krīta);

citi piena produkti – sviests, mocarella, govs un kazas piena siers;

salami;

saulespuķu eļļa un linsēklu eļļa;

dārzeņi (divdesmit veidu, piemēram, burkāni, kartupeļi, sīpoli, 
kāposti).

Nozīmīgākie pārdošanas paņēmieni ir:

piegāde privātpersonām uz mājām – pasūtījumu grozu sistēma, 
kurā pieejami vairāk nekā 1000 produkti;

vairumtirgotāji (lai apgādātu visus bioloģiskās lauksaimniecības 
produktu tirgus Berlīnes reģionā);

zemnieku tirdziņi.

Galvenās problēmas mārketinga jomā saistītas ar klimata noteiktajiem 
graudaugu audzēšanas ierobežojumiem, tas ir, sausumu. Turklāt 
zemniekiem ir sarežģīti atrast kopīgu valodu un nodrošināt ražošanu ilgā 
laika posmā. Bieži vien ir arī grūti uzglabāt produktus tā, lai nemazinātos 
to kvalitāte.
http://www.brodowin.de
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5.6.  Latvija

Saimniecība „Liepa”   

Laura Kirsanova

Individuālais ģimenes uzņēmums „Liepa” atrodas Latvijā, Tukuma 
novadā, Tumes pagasta mājās „Tumes Pičas”, ekoloģiski tīrā vidē. 
Saimniecība specializējas galvenokārt smiltsērkšķu un dārzeņu 
audzēšanā. Daudzo smiltsērkšķu audzētāju vidū saimniecības īpašnieki – 
Līvija un Pēteris Paparinski – pieder pie retajiem, kas piedāvā bioloģiski 
sertificētas ogas. Kādreizējie rīdzinieki – ģeogrāfs Pēteris un dizainere 
Līvija – kopš 2003. gada veido smiltsērkšķu stādījumus Tumē.

Pirmās ogas varēja ievākt 2006. gadā, bet pirmā nopietnā raža bija 
tikai 2008. gadā. Kopš tā laika Paparinski var pārdot mājās gatavotos 
produktus zaļajos tirdziņos. 

Nozīmīgākie viņu piedāvātie bioloģiskās lauksaimniecības produkti ir 
smiltsērkšķu marmelāde, ievārījums un saldumi. Šobrīd sortimentā ir 20 
produkti. 

Marmelādes konfektes gatavo no pašu audzētiem rabarberiem, ķiršiem, 
zemenēm, upenēm, ērkšķogām un āboliem, kā arī mežā salasītajām 
mellenēm. Tāpat tām izmanto arī smiltsērkšķus, kuriem var būt pievienoti 
ķirbji, burkāni vai rabarberi. Ogas iepērk arī no citām sertificētām 
bioloģiskajām saimniecībām, taču ļoti nelielos daudzumos.

Trīspadsmit dažādiem saldumiem ir bioloģiskā produkta sertifikāts. Citi 
ražojumi nav sertificēti, jo tiem izmanto tradicionālā veidā iegūtu cukuru.

ESL labas prakses piemēri 
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Galvenās problēmas mārketinga jomā saistītas ar normatīvo aktu 
regulējumu, jo uzņēmumam ir mājražotāju statuss. Pārtikas aprites 
uzraudzības likumā noteikts, ka „pārtiku, kas ražota, apstrādāta vai 
pārstrādāta mājas apstākļos, drīkst izplatīt tieši galapatērētājam”. 
Tātad mājražotāji savus produktus drīkst pārdot tikai paši, neiesaistot 
starpniekus. Savukārt tas nozīmē, ka mājražotājam ir izvēle – vai nu stāvēt 
tirgū, gadatirgū vai  uz ielas stūra, vai arī virtuvē gatavot produkciju.

Saimniecības tuvākās nākotnes plāns ir 2012. gadā sākt pielāgot 
ražošanas telpas un sakārtot dokumentus, lai iegūtu atzīta ražotāja 
statusu. 

„Liepās” mājražojumus galvenokārt pārdod zaļajos tirdziņos (Berga 
bazārā, Kalnciema kvartālā un Straupē), gadatirgos un svētku tirdziņos 
(piemēram, uz Ziemassvētkiem). Līdzšinējā dalība šādos pasākumos 
ir nodrošinājusi produktu atpazīstamību, vērtīga ir izrādījusies arī tiešā 
saskarsme ar klientiem. 

Saimnieki pieņem arī individuālus pasūtījumus, kas īpaši raksturīgi 
Ziemassvētku laikam, kad uzņēmumi pasūta dāvanas darbiniekiem vai 
klientiem. 

Paši Paparinski ir izstrādājuši produktu dizainu un iepakojumu. 
Uzņēmumam ir arī tīmekļa vietne (http://www.dabigsgardums.lv), kurā 
atrodama informācija gan par produktiem, gan pašu saimniecību.

Uzņēmuma „Liepa” 
nozīmīgākie produkti

Smiltsērkšķi
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5.7.  Polija

Bioloģiskās pārtikas ielejas grupa 

Kšištofs Jončiks (Krzysztof Jonczyk)
 
Bioloģiskās pārtikas ielejas grupa ir pirmais šāds saimniecisks veido-
jums Polijā, kas apvieno dažādus bioloģiskās lauksaimniecības produktu 
reklāmā un attīstībā iesaistītus uzņēmumus. Bioloģiskās pārtikas ielejas 
grupā var iesaistīties sadarbības partneri un organizācijas, ko interesē 
bioloģiski audzētas pārtikas ražošanas attīstība Polijā un Austrumeiropā. 

Šīs grupas dalībnieki nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu, bioloģiski 
audzēto produktu iegādi un pārstrādi, kultivē ārstniecības augus, ražo 
maizi un gaļu, spiež un tirgo eļļu. Turklāt grupa ir pārstāvēta asociācijā, 
kas sekmē bioloģiskās lauksaimniecības attīstību. 

Bioloģiskās pārtikas ielejas grupas reklāmas pamatā ir mārketinga saziņa, 
kas nodrošina vispusīgu saziņu starp uzņēmējiem un tirgu.

Grupas reklāma ir divējāda; tā orientēta uz divām patērētāju grupām. 
Pirmā ir pašreizējie un potenciālie Bioloģiskās pārtikas ielejas grupas 
biedri. Otrā – klienti, bioloģiskās pārtikas pircēji.

Bioloģiskās pārtikas 
ielejas grupas logo un tā 

izmantošanas piemēri 
reklāmas materiālos

ESL labas prakses piemēri 
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Reklāmas kampaņas galvenie mērķi

Pats svarīgākais ir informēt Bioloģiskās pārtikas ielejas grupas 
potenciālos biedrus, kādu labumu iespējams gūt, tajā iesaistoties. Lai 
šo mērķi sasniegtu, tiek organizētas reklāmas kampaņas bioloģiskās 
pārtikas patērētajiem, kurās tiek izskaidrots šādu produktu pārākums 
pār tradicionālā ceļā iegūtajiem lauksaimniecības ražojumiem. 

Vienlīdz svarīgi ir bioloģiskās pārtikas potenciālajiem lietotājiem radīt 
pozitīvu priekšstatu, ka šis ēdiens nesatur ķīmiskas piedevas un ir 
gatavots no bioloģiski audzētiem produktiem, kā arī informēt sabiedrību 
par bioloģiskās lauksaimniecības nozīmi dabas resursu aizsardzībā.

 
Grupas organizēto reklāmas pasākumu piemēri  

Vizuālās identitātes sistēma 
Ir izstrādāts vienots grafiskais marķējums, kas ir pieejams visiem grupas 
dalībniekiem. Vizuālās identitātes sistēmu izmanto reklāmai, jo tā 
atspoguļojas visās reklāmās, iespieddarbos u. tml.

Internets 
Reklāmai globālajā tīmeklī ir svarīgs atkārtošanās biežums, un tā 
galvenokārt kalpo zīmola atpazīstamības veicināšanai. Darbības 
interneta vidē ietver platformas izveidi, tās detalizētu monitoringu un 
atjaunošanu. Platforma  www.dolinaeko.pl kalpo kā informācijas avots 
un Bioloģiskās pārtikas ielejas grupas dalībnieku sadarbības pamats.

Minētā portāla galvenā tīmekļa vietne
Interneta vidē reklāma izpaužas arī kā e-pasta sūtījumi konkrētai 
auditorijai. Viena no mērķgrupām ir grupas potenciālie dalībnieki, pārējās – 
sabiedriskās domas centri (tā saucamie sabiedriskās domas veidotāji). Šīm 
darbībām ir informatīvs un tēla veidošanas raksturs, un tās ir efektīvākas 
izmaksu ziņā. Vēl viens vērā ņemts apsvērums – cilvēki, kas izmanto šādu 
saziņas formu, lielākoties ir atvērti jaunām idejām un koncepcijām.
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Sabiedriskās attiecības un publicitāte

To veidošanu presē ietver reklāmas: 

reģionālajos laikrakstos;

profesionālajos preses izdevumos.

Prese izvēlēta kā līdzeklis, kas ļauj sasniegt tādas mērķgrupas kā 
bioloģiskie lauksaimnieki, patērētāji un sabiedriskās domas veidotāji. 
Reklāmas kampaņai presē izmanto izdevumam pievienotus informatīvus 
papildmateriālus, tradicionālo reklāmu un apmaksātus rakstus. Tajos atro-
dami grupas galvenie mērķi, logo un grupas biedru kontaktinformācija, 
kā arī ziņas par bioloģiskās pārtikas vērtību.

Reklāmas kampaņas galvenais elements ir sabiedrisko attiecību norises, 
kas papildina reklāmas internetā un presē. Tās aptver ļoti lielu plašsaziņas 
līdzekļu loku, kā arī ar tiem nesaistītas darbības, kas gan stiprina zīmola 
pozīcijas tirgū, gan ļauj sasniegt cilvēkus un uzņēmumus ar īpašām tir-
gus vajadzībām. Viens no sabiedrisko attiecību pasākumiem ir grupas 
laiku pa laikam organizētās preses konferences.

��

���

Bioloģiski audzēto produktu 
pārdošanā EKOBAZAR 

tirdzniecības vietās, ko kopīgi 
izveidojuši grupas dalībnieki

ESL labas prakses piemēri 
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Biobabalscu (Biobabalscy) saimniecība

Marija Staņiševska (Maria Staniszewska)

Šī ir viena no vecākajām bioloģiskās pārtikas audzēšanas saimniecībām 
Polijā. To vada Mečislavs Babalskis (Mieczyslaw Babalski).

No saimniecības 9,5 hektāriem 4,4 ha aizņem aramzeme, 2,4 ha – zālāji, 
bet 1,2 ha atvēlēti dārzeņu un augļu audzēšanai. Saimnieki tur divas go-
vis un teļus, lai labāk līdzsvarotu ražošanu un iegūtu kūtsmēslus. 

Saimniecībā ir dzirnavas un makaronu fabrika. Dzirnavās maļ 
saimniecībā izaudzētos un, tā kā šis apjoms nav liels, arī citu zemnieku 
atvestos graudus. Dzirnavās izgatavo arī citus produktus, piemēram, 
graudaugu pārslas, putraimus un klijas. Visus produktus pārdod vai nu 
tieši piegādājot klientiem, vai vairumā teju ikvienam bioloģiskās pārtikas 
veikalam Polijā.

0DNDURQL�LU�YLHQV�QR�SLUPDMLHP�XQ�YLVODEŅN�SD]ŝVWDPDLV�ELRORŕLVNŅV�
ODXNVDLPQLHFŝEDV�SURGXNWV�3ROLMŅ��7LH�LU�ŨRWL�ŝSDãL��MR�WRV�JDWDYR:

no saimniecībā maltajiem miltiem;

no pilngraudu miltiem ar vai bez ārstniecības augu piedevām;

izmantojot īpašu, nelielu, Itālijā ražotu aprīkojumu, kas piemērots 
pilngraudu makaronu izgatavošanai;

žāvētājos, kas izmanto karsto gaisu no saules kolektoriem, kuras izvieto-
tas uz ražotnes jumta;

dažādās formās;

no dažādiem graudaugiem – vispopulārākie ir no mīkstajiem kviešiem 
gatavotie, mazāk populāri – rudzu un plēkšņu kviešu makaroni.
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5.8.  Kopsavilkums

Apskatītajās saimniecībās izmanto ļoti atšķirīgus pārdošanas paņēmienus 
(sk. tabulu nākamajā lpp.). Rietumeiropas valstīs ļoti nozīmīga ir tiešā 
pārdošana (izmantojot saimniecības veikalus, pasūtījumu grozu 
komplektēšanu vai zemnieku tirdziņus). Jaunajās ES dalībvalstīs šie veidi 
vai nu nav attīstīti, vai arī attīstīti ļoti vāji. 

No vienas puses, tiešās pārdošanas nozīmīgums liecina par labi attīstītu 
bioloģiskās pārtikas produktu tirgu. No otras puses – šāda pārdošana 
var nest proporcionāli lielāku peļņu nekā citi tradicionālāki tirgošanās 
veidi. Jāuzsver, ka gan vecajās, gan jaunajās ES dalībvalstīs nozīmīga 
ir vairumtirdzniecība. Dažās Austrumeiropas valstīs svarīgi ir arī citi 
produktu pārdošanas paņēmieni, piemēram, gadatirgi vai preces 
pārdošana pārstrādātājiem. 

Tabulā apkopotas nozīmīgākās problēmas mārketinga jomā, kas 
konstatētas apsekotajās saimniecībās. To loks ir visai plašs. Tomēr 
visbiežāk saimniecības saskaras ar grūtībām, kas saistītas ar „neatbilstošu 
sadarbību ar citiem uzņēmumiem”. Tas apliecina kooperatīvu nozīmi 
mārketingā. 

Konstatētās problēmas atspoguļo bioloģiskās pārtikas produktu tirgus 
atšķirīgo situāciju konkrētās valstīs. Dažās jaunajās ES dalībvalstīs, 
piemēram, Lietuvā, problēma ir ļoti neattīstītais bioloģiskās 
lauksaimniecības produktu tirgus vai pat tā trūkums. Citās valstīs (Polijā, 
Latvijā) nozīmīgus šķēršļus rada birokrātija un nepilnīgais normatīvo 
aktu regulējums. 

Rietumeiropas valstīs, kur jau ir labi attīstīts bioloģiskās pārtikas  produktu 
tirgus, parādās cita veida problēmas. Tās drīzāk saistītas ar fiziskiem 
šķēršļiem (klimatisko apstākļu, saimniecības lieluma, attāluma līdz 
klientiem radītie ierobežojumi) un tehnoloģiskām grūtībām (pārstrādes, 
uzglabāšanas ziņā), nevis ar bioloģiskās pārtikas tirgus stāvokli. Turklāt 
viena Zviedrijas saimniecība norādīja uz grūtībām, kas saistītas ar 
sertifikāciju. Vācijā klimatisko apstākļu radītie ierobežojumi visbiežāk 
saistīti ar salnām un bargām ziemām, kas var kaitēt ziemāju kultūrām 
(graudaugiem un rapsim). Tiem pieskaitāmas arī sausuma izraisītās 
problēmas, kas pērnpavasar novērotas samērā bieži.

ESL labas prakses piemēri 
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Aplūkoto saimniecību galvenie pārdošanas paņēmieni

Valsts
Saimniecības 
nosaukums

Pārdošanas paņēmieni

Pārdošana 
internetā 
(pasūtījumu 
grozu sistēma)

Saimniecības 
veikals /
Pārstrādātāji

Vairum-
tirdzniecība

Zemnieku 
tirdziņi

Gadatirgi Citi 

Dānija Krogagergāra X X

Somija Luomu Heikile X X

Somija Knehtile X

Vācija Brodovina X X X X

Latvija Liepa X X

Lietuva Kentrju saimniecība X

Zviedrija Nibble Mejeri X X

Polija Biobabalscu 
saimniecība X X

Saimniecības nosaukums Valsts Problēma

Krogagergāra Dānija
Strukturālas problēmas (saimniecības lielums) 

Grūtības sasniegt klientus

Luomu Heikile

Somija

Neatbilstoša sadarbība ar citiem uzņēmumiem

Knehtile
Tehnoloģiskas grūtības, organizējot pārstrādi un 
uzglabāšanu

Brodovina Vācija
Tehnoloģiskas grūtības, organizējot pārstrādi un 
uzglabāšanu

Liepa Latvija Birokrātija, neadekvāts tiesiskais regulējums

Kentrju saimniecība Lietuva
Neatbilstoša sadarbība ar citiem uzņēmumiem 

Vāji attīstīts tirgus vai tā pilnīgs trūkums

Nibble Mejeri Zviedrija

Neatbilstoša sadarbība ar citiem uzņēmumiem

Sertifikācijas procesa trūkumi

Strukturālas problēmas (saimniecības lielums, grūtības 
sasniegt klientus)

Biobabalscu saimniecība Polija
Birokrātija, neadekvāts tiesiskais regulējums

Izejvielu trūkums

Galvenās mārketinga jomas problēmas aplūkotajās saimniecībās
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