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PIELIKUMS Nr. 2: Rimi Klēts gadījuma apraksts 

Autori: Emīls Ķīlis, Anda Ādamsone-Fiskoviča 
Baltic Studies Centre 

1. Gadījuma vispārējs raksturojums 

1.1. Gadījuma būtība un mērķi 

“Klēts” ir veikalu tīkls, kura konceptu varētu raksturot kā “piemājas veikals [liel]veikalā”. Šīs 
iniciatīvas pamatā ir lielveikalu tīkla “Rimi” sadarbība sākotnēji ar SIA “Rāmkalni serviss”, bet 
vēlāk ar šim nolūkam juridiski īpaši nodalīto SIA “Lauku rudzupuķe” (turpmāk – Rāmkalni). 
Rāmkalni nodrošina kombinēta servisa (gan vitrīnas, gan plaukti) sadaļas (vai stendus) 
atsevišķos “Rimi” hipermārketos, kurās tiek pārdoti vietējo zemnieku saimniecību un 
mājražotāju piedāvātie produkti. Rāmkalni no ražotājiem pērk produkciju, kuru katrs ražotājs 
piegādātā uz katru “Klēts” veikalu atsevišķi, balstoties uz pieprasījumu konkrētajā 
tirdzniecības vietā.  

Gan “Rimi”, gan Rāmkalni uzsver savu mazumtirdzniecības uzņēmumu biznesa interešu 
centrālo lomu, taču abi atzīst, ka šāda veida uzņēmējdarbībā ir svarīgi saskaņot dažādus 
mērķus un vērtības, kas vērstas uz patērētāju un vietējo ražotāju iespējām un vajadzībām. 
“Rimi” preses relīzē par pirmo veikalu norādīts, ka veikalu tīkls izveidots, “rūpējoties par 
pārtikas produkcijas daudzveidību, kvalitāti un mainību”. Preses materiālos minēts, ka “Klēts” 
izveidota, lai atbalstītu vietējos ražotājus, kas piedāvā “tradicionālus”, kā arī “ekoloģiskus” 
produktus. Intervijas ar “Rimi” un Rāmkalnu pārstāvjiem rāda, ka būtiska loma bija arī 
iesaistīto pušu komerciālajām interesēm, taču respondentu komentāri liecina par mēģinājumu 
saskaņot dažādus mērķus: 

1) “Klēts” padara pašmāju zemnieku produkciju pieejamāku plašākam pircēju lokam; 
2) Ražotājiem tiek pavērtas plašākas iespējas nodarbinātībai un tirgus apguvei;  
3) “Rimi” un Rāmkalniem tā ir iespēja paplašināt savu sortimentu un uzrunāt klientu 

vajadzības, reaģējot uz jaunām pārtikas patēriņa tendencēm (t. i., vietējs, bioloģisks, 
amatnieku produkts). 
 

 1.2. Iniciatīvas rašanās un vēsture 

Gan “Rimi”, gan Rāmkalni presē ir akcentējuši savu lomu “Klēts” izveidē, taču iniciatīvas 
veiksmīgu īstenošanu konkrētajā formātā sekmēja abu iesaistīto pušu kopdarbs un vienota 
filosofija. Lasot preses materiālus, var rasties pretrunīgs priekšstats par to, kā “Klēts” veikalu 
tīkls tika izveidots. 

Rāmkalni: “Projekts dzimis, iedvesmojoties no SIA Rāmkalni Serviss pašu ražotajiem 
produktiem – sukādēm, cepumiem, sīrupiem, kūpinātām gaļām, pelmeņiem, mājas 
saldējumiem un vēl daudziem garšīgiem un dabīgiem produktiem. Pirms kāda laika paši 
uzsākām ražot šīs dabīgās lietas un sapratām, ka tā Latvijas tirgū ir brīva niša. Interesējoties 
par citiem Latvijā pašu ražotajiem produktiem, sapratām, ka tie ir daudz un ka par tiem daudzi 
nemaz nezina, tāpēc arī radās doma tos visus apvienot vienā vietā.”  

“Rimi”: “Tā ir mūsu koncepcija, bet to vada mūsu partneris – Rāmkalni.” 
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Intervijās sniegtās atbildes ļauj iegūt precīzāku izpratni. Lielveikalu tīkls “Rimi”, iedvesmojoties 
no lietuviešu veikala “Vikis”1, kas tur darbojās “Rimi” paspārnē, vēlējās savos veikalos pārdot 
Latvijas mazo ražotāju un saimniecību produktus. Par konkrēto formātu skaidrības nebija, 
tādēļ notika pārrunas ar vairākiem potenciālajiem sadarbības partneriem. Rāmkalni piedāvāja 
ideju par servisa vitrīnu, aiz kuras stāvētu specializēts darbinieks, tādējādi radot klientam 
piemājas veikala sajūtu. “Rimi” šādu vīziju atbalstīja. Vienlaikus jāuzsver, ka šī nebija tikai 
Rāmkalnu reakcija uz “Rimi” piedāvājumu, bet arī jau ilglaicīgi lolota pašu iecere par Latvijas 
ražotāju preču tirdzniecību, kam iepriekš nebija visi nepieciešamie nosacījumi (regulējums, 
pieejamais ražotāju/preču klāsts, patērētāju pirktspēja) tās patstāvīgai īstenošanai. 

Lai arī “Rimi” un Rāmkalni uzsver, ka mazo ražotāju produkciju tie realizē jau sen, pirmais 
“Klēts” veikals tika atvērts Rīgā 2011. gada rudenī t/c Spice2. Gan “Rimi”, gan Rāmkalni 
uzsver, ka klienti augstu vērtē pašmāju produktus. Tika minēts, ka pēckrīzes periodā sāka augt 
pieprasījums pēc mazo ražotāju un amatnieku (craft) produktiem. Rāmkalni sortimentu gan 
savā veikalā, gan kafejnīcās pakāpeniski sāka komplektēt no mājražotāju produkcijas. Uz šīs 
pieredzes bāzes tika veidots piedāvājums “Rimi”, kas tika īstenots kā “Klēts” veikals. 
  

1.3. Iniciatīvas attīstība 

“Klēts” veikali šobrīd atvērti “Rimi” hipermārketos Rīgas teritorijā (t/c Spice, t/p Alfa, t/c 
Damme, t/c Azur, t/c Mols, “Rimi” hipermārketos Pulkveža Brieža ielā un Biķernieku ielā, kā 
arī Juglā), nesen atvērts arī jauns veikals Pierīgā – Ogrē. Gan no veikalu, gan ražotāju puses tas 
tiek skaidrots ar klientu pirktspēju, taču zināmu lomu spēlē arī loģistika. Tiek argumentēts, ka 
piegādātāji nevarētu tikpat efektīvi apkalpot veikalus, kas atrastos būtiski tālāk no 
saimniecībām un ražotnēm (piem., piegāde no Liepājas uz Daugavpili). 

Iniciatīvas īstenošanu un attīstību veicinājusi arī vispārējā valsts regulējuma sakārtošana 
attiecībā uz birokrātisko šķēršļu mazināšanu mājražotāju produkcijas realizācijas iespējām. 
Ja sākotnēji bija dažādi nosacījumi un ierobežojumi, kas prasīja radošu pieeju to risināšanai, 
tad šobrīd situācija ir normalizējusies. Savu ieguldījumu šo jautājumu sakārtošanā devuši arī 
Rāmkalni un “Rimi” (līdz ar citiem nozares spēlētājiem). Kopumā sadarbība ar valsts iestādēm 
– Zemkopības ministriju, Pārtikas un veterināro dienestu – tiek vērtēta atzinīgi. 

Kopumā iniciatīvas nākotnes perspektīvas tiek vērtētas pozitīvi. Gan veikali, gan ražotāji par 
sadarbības formātu izsakās atzinīgi, un pieprasījums pēc produktiem pieaug. Atsevišķi ražotāji 
ir iemantojuši pietiekamu klientu interesi un kāpinājuši savas ražošanas jaudas, lai no “Klēts” 
plauktiem pārietu uz parasto “Rimi” sortimentu, taču to vietu “Klētī” aizpilda jauni produkti 
no citām saimniecībām un uzņēmumiem. 
 

1.4. Iniciatīvas novitāte 

Sākotnējās preses relīzēs norādīts, ka līdzīgs projekts pirms tam tika izmēģināts “Rimi” 
veikalos Lietuvā un arī Igaunijā. Tas liecina, ka “Klēts” ir vietējā interpretācija praksēm, kuras 
uzņēmums jau izmēģinājis citviet, reaģējot uz pieprasījum pēc veselīgas un/vai vietējās 
izcelsmes pārtikas. Vienlaikus konkrētais formāts (vitrīna ar darbinieku aiz tās) ir Latvijai 
unikāls. Vērtējot plašāk, iniciatīvas novitāte meklējama tajā, ka tiek veidota sadarbība starp 
lielveikaliem un mazajiem vietējiem ražotājiem, kuriem citādāk būtu ierobežotas iespējas savu 

 
1 https://www.facebook.com/krautuvelevikis/ 
2 Spicē 2021. gada janvārī tika īstenota arī pirmā iniciatīva beziepakojuma tirdzniecībai Latvijā ražotiem 

saimniecības un higiēnas produktiem Rimi veikalos. 
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produkciju piedāvāt pircējiem, kas savu pārtiku pamatā gādā lielveikalos. Svarīga nianse ir tieši 
šī starpnieka loma, kas ir būtiska operatīvākai un efektīvākai komunikācijai ar piegādātājiem 
un produktu realizācijas plānošanai. 
 

1.5. Tīkla dalībnieki, iniciatīvas uzbūve  

Galvenie tīkla dalībnieki ir “Rimi” un Rāmkalni, taču svarīgu lomu spēlē arī 
ražotāji/piegādātāji. Rāmkalni dibina un uztur tiešo kontaktu ar ražotājiem, iepērk produktus 
no zemniekiem un mājražotājiem, pārdodot tos tālāk “Rimi”. Šie produkti tiek realizēti caur 
“Klēts” stendiem. Būtiski atzīmēt, ka katrā “Klēts” stendā strādā Rāmkalnu darbinieks, kurš ir 
atbildīgs par stendu. Darbinieks seko preču noietam un sazinās ar piegādātājiem, lai 
nodrošinātu nepieciešamo produktu daudzumu. Ražotāji savus produktus reizi nedēļā ved uz 
katru “Klēts” veikalu, nevis nodod Rāmkalniem. 2016. gadā “Klēts” veikalos savu pārtikas un 
nepārtikas (amatnieku) produkciju piegādāja vairāk nekā 120 zemnieku saimniecības un 
uzņēmumi visā Latvijā. Zīmīgi, ka ne visi ražotāji “Klēti” saista ar Rimi un tā korporatīvo 
identitāti, līdz ar to Rimi veikali var kalpot arī vien kā fiziskā telpa. 

Viena no iniciatīvas iezīmēm ir tā, ka ražotāju piesaistes politika ir ļoti atvērta – notiek gan 
aktīva individuāla un kolektīva ražotāju uzrunāšana, gan pastāv arī iespēja ražotājiem pašiem 
piedāvāt savu produkciju “Klēts” veikaliem. Jāuzsver, ka daudziem “Klēts” ražotājiem šis nav 
vienīgais viņu produkcijas noieta kanāls, jo paralēli tiek izmantoti arī tiešās tirdzniecības 
formāti (tirdzniecība uz vietas saimniecībā/ražotnē, individuālās piegādes klientiem un tiešās 
pirkšanas grupām, tirdzniecība zemnieku tirdziņos u. c.), kā arī piegādes uz mazākiem (t. sk. 
ekoproduktu) veikaliem (t. sk. interneta), kas ļauj aptvert plašāku klientūru un noieta tirgus 
ģeogrāfiju, nodrošināt lielāku apgrozījumu, kā arī saglabāt iespēju saņemt atgriezeniski saiti 
no klientiem, kas “Klēts” gadījumā iespējama tikai pastarpināti. 
 

1.6. Iniciatīvas līdzšinējās darbības rezultāti  

“Klēts” ir pavērusi jaunas iespējas mazajiem ražotājiem, bet produktu mainība “Klēts” 
stendos ir ieviesusi izmaiņas arī “Rimi” praksēs. “Klēts” formāts ļauj savu produktu pārdot 
pircējiem, kuri pamatā izmanto lielveikalus, bet vienlaicīgi arī dod atpazīstamību produktiem, 
kas pieejami klientiem arī citviet (t. sk. tiešajā tirdzniecībā). Rāmkalni strādā kā starpnieks, 
tādējādi ļaujot “Rimi” sistēmā pārdot dažādus nišas produktus mazos daudzumos (šobrīd 
“Klētī” pieejamas ap 5000 dažādu produktu vienību). Lai gan “Rimi” norāda, ka paši bija 
apsvēruši iespēju izveidot iekšēju vienību, kas strādātu ar mazajiem ražotājiem, Rāmkalni šo 
darbu var veikt efektīvi. Vienlaikus intervijā ar Rāmkalnu pārstāvi tika minēts, ka “Rimi” 
sistēma tika pielāgota “Klēts” īpatnībām. Visām lielām ķēdēm ir strikti un salīdzinoši lēni 
produktu izskatīšanas grafiki pa produktu kategorijām, bet “Klēts” gadījumā nereti 
nepieciešama ātra atbilde, kad ienāk kāds jauns produkts (jo ir lielāka mainība). Šobrīd tas viss 
strādā ar īsāku produktu izskatīšanu “Klēts” gadījumā. Kā liecina “XXX” pieredze, tad bez šādas 
starpniecības sadarbības pieredze ar lielveikaliem (konkrēti – Sky) var izvērsties nesekmīga, 
ņemot vērā smagnējos iekšējās organizācijas procesus. 

“Klēts” ir sekmējusi vairāku vietējo ražotāju izaugsmi, pildot savdabīgu biznesa inkubatora 
funkciju. Intervijās un preses materiālos norādīts, ka atsevišķos gadījumos “Klēts” ir kalpojusi 
kā atspēriena punkts. Ražotājs, iegūstot popularitāti, sāk ražot vairāk un no “Klēts” pāriet uz 
“Rimi” plauktiem. Tajā pašā laikā jānorāda, ka ne visiem “Klēts” ražotājiem ir šāda ambīcija, 
kas saistīta ne tikai ar ražošanas jaudām (t. sk. darbaspēka pieejamību), bet lielā mērā arī ar 
mājražotāja kā pašrocīgi un atbildīgi veikta individuālā darba simbolisko vērtību (t. sk. 
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dzīvnieku labturība, produkta izsekojamība) iepretim industriālās lielražošanas procesu 
organizācijai un produktu kvalitātei. Kā liecina intervijas ar ražotājiem, tad vērojams gan 
scenārijs, ka ražotāja individuālie klienti kļūst par Klēts klientiem, gan, kurā “Klēts” klienti kļūst 
par ražotāja individuālajiem klientiem. 

Nav skaidrs, vai “Klēts” ir sekmējusi vietējo produktu patēriņu, bet “Rimi” pārstāvis norāda, 
ka pieprasījums pēc “Klēts” produktiem ir ar pieaugošu tendenci. “Klēts” tiek pozicionēta kā 
atbilde uz pieaugošo pieprasījumu pēc vietējas un kvalitatīvas mazo ražotāju produkcijas, kā 
arī tiek atzīmēts, ka preces izvēlas un var atļauties motivēti un izglītoti cilvēki ar augstākiem 
ienākumiem, kā rezultātā “Klēts” veido ļoti mazu daļu no “Rimi” noieta. Vienlaikus tiek 
uzsvērts, ka pieprasījums aug un “Klēts” tīklu turpinās attīstīt. 
 

1.7. Jaunas zināšanu apmaiņas, izmantošanas un izplatīšanas formas  

“Klēts” ir sekmējusi izmaiņas un jaunu zināšanu un prakšu ieviešanu gan veikalu, gan 
piegādātāju pusē. Intervijas un preses materiāli liecina, ka “Klēts” īpatnības ir prasījušas 
ieviest izmaiņas “Rimi” ierastajās produktu izvērtēšanas praksēs. Ražotājiem savukārt 
nepieciešams nodrošināt preces, kuras atbilstoši iepakotas un atbilst pārtikas drošības 
prasībām, kas nozīmē izmaiņas ražošanas un loģistikas procesos. Intervija ar “XXX” pārstāvi 
rāda, ka izvēle pārdot savu produkciju “Klētī” var sekmēt plašākas izmaiņas uzņēmuma darbībā 
(konkrētajā gadījumā – bio sertifikācija), kuras citos apstākļos netiktu ieviestas. Visa procesa 
pārraudzība ļauj Rāmkalnu personālam sniegt individuālu konsultatīvo atbalstu mazajiem 
ražotājiem par dažādiem finansiālajiem, mārketinga un loģistikas jautājumiem. “Klēts” 
specifiskās prasības lielākoties saistītas ar produktu fasējumu (svars, iepakojums) un 
marķējumu (svītrkodi). 
 

1.8. Būtiskās problēmas 

● Vietējā produkcija padarīta pieejamāka, bet ar būtisku uzcenojumu (~50%), kas traucē 
produkcijas noietam. Daļēji tas skaidrojams ar starpnieku vēlmi nopelnīt, bet jāņem vērā, 
ka tiek nomaksāti nodokļi, kuri citos apstākļos ne obligāti tiktu maksāti. 

● Dažkārt problēmas saimniecībām un maziem ražotājiem sagādā arī produkcijas apjomi, kas 
nepieciešami, lai veiksmīgi startētu mazumtirdzniecības tīklā. Vienlaikus intervijā ar 
Rāmkalnu pārstāvi tika minēts, ka Rāmkalni mēģina pielāgoties ražotāju kapacitātei. 

● Dārga loģistika, jo preces jāpiegādā uz katru “Klēti”, nevis centralizētu nodošanas punktu. 
 

1.9. Nākotnes plāni  

Tiek plānots atvērt jaunas tirdzniecības vietas hipermārketos ārpus Rīgas. Ir ieceres arī 
paplašināties Baltijas mērogā gan noieta, gan “Klētī” realizēto produktu izcelsmes ziņā. “Rimi” 
“Klēti” uzskata par ilgtermiņa projektu. 
 

1.10. Iniciatīvas ietekme 

● Radītas iespējas mazajiem ražotājiem pārdot savus produktus plašākam klientu lokam. 
● Sekmēts caurspīdīgāks uzņēmējdarbības modelis (piem., ieņēmumu deklarēšana) un 

pārtikas drošības un kvalitātes prasību ievērošana mazo ražotāju/mājražotāju sektorā. 
● Izveidots ērts formāts, lai lielveikalu tīkls varētu sadarboties ar mazajiem ražotājiem. 
● Atsevišķi ražotāji, kas sākuši pārdot savu produkciju “Klētī”, spējuši paplašināt savu darbību 

un tikuši parastajos plauktos lielveikala tīklā visā Latvijā. 
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● “Klēts” sniegtais apgrozījuma pieaugums sniedz iespēju mazajiem ražotājiem veikt tālākas 
investīcijas un paplašināt savu produktu sortimentu. 

● Nodrošināta paredzama un uzticama (savlaicīga, godīga) norēķinu sistēma starp tirgotāju 
un ražotāju, sniedzot ražotājiem iespēju plānot savas finanses. 

● Realizētāja elastība un pasūtījuma apjoma savlaicīga veikšana ļauj ražotājiem efektīvāk 
plānot un izmantot resursus, neradot pārprodukciju (t. sk. pārtikas atkritumus). 

● Patērētājiem sniegta plašāka pieeja kvalitatīvai mazo vietējo ražotāju produkcijai. 
● Atbalsts vietējiem ražotājiem ļauj arī sildīt vietējo ekonomiku, jo gūtie ienākumi paliek 

Latvijā.  

2. Vispārējie pētnieciskie jautājumi 

2.1 Kādus specifiskus ilgtspējas mērķus (ekonomiskos, sociālos, ekoloģiskos, veselības, 
uztura) šī inovācija virza priekšplānā un kādus risinājumus un ceļus attīsta? Iniciatīvas 
aptvertie pārtikas sistēmas aspekti, uzrunātie lielie sabiedriskie izaicinājumi (ilgtspējīgas 
attīstības mērķi). 

Primāri uzsvars tiek likts uz ekonomisko un sociālo ilgtspēju, jo konkrētā iniciatīva ir veids, kā 
sekmēt vietējo mazo uzņēmumu attīstību un uzlabot to ienākumus, kā arī darbinieku dzīves 
kvalitāti reģionos. Šī iniciatīva netieši pozitīvi ietekmē arī veselību un uzturu, nodrošinot 
daudzveidīgāku pārtiku. 

2.2 Kā sociālā inovācija ir veicinājusi jaunas mijiedarbes un sadarbības formas iesaistīto 
dalībnieku starpā? Vai šī mijiedarbe un sadarbība ir virzījusi pārtikas sistēmas aktivitātes 
ilgtspējas virzienā? Kā tas ir noticis? Kādus specifiskus ilgtspējas mērķus (ekonomiskos, 
sociālos, ekoloģiskos, veselības, uztura) šī inovācija virza priekšplānā un kādus 
risinājumus un ceļus attīsta? 

Iniciatīva piedāvā jaunu produktu realizācijas kanālu, kas prasa uzņēmumiem ieviest 
caurspīdīgākas biznesa un ražošanas prakses. Tam ir bijusi pozitīva ietekme gan deklarēto 
ienākumu, gan pārtikas drošības ziņā. Pozitīvi vērtējami arī dažādi netiešie papildu rezultāti. 
Kā piemērs šeit minams “XXX” piegādātājs, kas attīstīja savu biznesu tāpēc, ka ražotājs savu 
produkciju veiksmīgi realizēja, tostarp “Klēts” veikalu tīklā.  

2.3 Inovācijas ietekme, tās virzieni un attīstības ceļi; iznākumi un ietekmes uz ekonomisko, 
sociālo un vides ilgtspēju. 

Iniciatīva veicina vietējās produkcijas patēriņu un vietējo uzņēmumu izaugsmi, tādējādi 
sekmējot Latvijas tautsaimniecības ekonomisko ilgtspēju. Iniciatīvā iesaistot reģionālos 
ražotājus, tiek sekmēta arī sociālā ilgtspēja. Ietekme uz vidi nav viennozīmīga. Lai gan uzsvars 
tiek likts uz ekoloģiski draudzīgu produkciju, produktu transportēšana nenotiek centralizēti, kā 
rezultātā uz katru “Klēts” stendu tiek vests salīdzinoši mazs produktu daudzums. 

2.4 Kādi ir inovāciju iezīmēto ilgtspējas ceļu veicinošie un kavējošie faktori? Kādi pārvaldības 
risinājumi sekmē izvēlētos ilgtspējas ceļus? 

Iniciatīva ir balstīta uz pārvaldības risinājumu, kas ļauj lielveikalu tīklam efektīvi sadarboties ar 
maziem ražotajiem. Tiešā atbildība par “Klēts” stenda uzturēšanu ir deleģēta starpniekam, kas 
strādā ar ražotājiem. Risinājuma dzīvotspēju nodrošina “Rimi” un Rāmkalnu sadarbība un 
spēja savstarpēji pielāgot uzņēmumu iekšējās prakses. Vienlaikus jāatzīmē, ka iniciatīvas 
turpmāko attīstību var kavēt loģistikas izaicinājumi. 


