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PIELIKUMS Nr. 1: Tiešās pirkšanas pulciņu gadījuma apraksts  
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1. Gadījuma vispārējs raksturojums 

1.1. Gadījuma būtība un mērķi 

Tiešās pirkšanas pulciņi (TPP) ir pircēju-entuziastu kopīgi radīta un organizēta iniciatīva, kas 
ļauj dalībniekiem regulāri iegādāties (galvenokārt) bioloģiski audzētu vietējo pārtiku, 
iegādājoties to no bioloģiskajiem zemniekiem, ieguldot savu laiku. Tiešā pirkšana nav 
uzņēmējdarbība, tā balstās interesentu iniciatīvā, vēlmē kopdarboties un mainīt patēriņa 
formas. Tiešās pirkšanas pulciņu darbības pamatā ir dalībnieku dežūras, nodrošinot sev un 
pārējiem pulciņa dalībniekiem pieeju (lielākoties) bioloģiski ražotai vietējai pārtikai. TPP ir 
pārveidojoša sociālā inovācija, jo tiešās pirkšanas grupu mērķi ir lielā mērā nekomerciāli un 
saistīti ar plaša problēmu loka risināšanu. 

Tiešās pirkšanas pulciņu galvenie mērķi: 

• Nodrošināt pieeju veselīgai, vietējai, sezonālai, bioloģiski audzētai pārtikai; 

• Iegūt pārtiku bez starpniekiem par zemāku cenu; 

• Veicināt īsās pārtikas ķēdes un ilgtspējīgu pārtikas patēriņu; 

• Stiprināt kopienas, ļaujot cilvēkiem brīvprātīgi darboties; 

• Samazināt izmantoto produktu iepakojumu daudzumu; 

• Stiprināt saikni starp ražotāju un patērētāju. 
 

 1.2. Iniciatīvas rašanās un vēsture 

Pasaulē tiešās pirkšanas pulciņi darbojas jau vismaz 20 gadus, bet Latvijā tie darbojas 11 gadus. 
Iniciatīva radās, videi draudzīga dzīvesveida entuziastiem cenšoties mainīt patēriņa prakses 
– radīt iespēju iegādāties ekoloģisku, sezonālu, vietēji ražotu pārtiku, kā arī mazināt 
atrautību starp pārtikas ražotāju un patērētāju. TP kustība Latvijā izveidojās pēc Francijā 
dzīvojošas latvietes centieniem Francijas pieredzi izmantot Latvijā (Rīgā). Tad to pārņēma divas 
vides aizsardzības aktīvistes, kuras sākotnēji uzrunāja un aicināja pievienoties paziņas, bet 
nedaudz vēlāk viņas sāka uzrunāt sveši cilvēki, kuri bija dzirdējuši par iniciatīvu un vēlējās 
iesaistīties. Pakāpeniski TP kustība attīstījās līdz pašreizējam līmenim. 
 

 1.3. Iniciatīvas attīstība 

Pēdējo gadu laikā tiešās pirkšanas pulciņi guvuši plašu popularitāti, tie darbojas visā Latvijā. 
Tiesapirksana.lv izveidotas pulciņu izveides vadlīnijas un padomi, kā arī uzskaitīti pulciņi, kas 
darbojas dažādās Latvijas pilsētās. Lielākā daļa no pulciņiem (aptuveni 15) darbojas Rīgā un 
Pierīgā, viens pulciņš darbojas Kurzemē, Vidzemē darbojas ap pieciem pulciņiem, Latgalē – 
viens. Vēl pieci pulciņi visā Latvijā ir veidošanas stadijā. Precīzu pulciņu skaitu un sadalījumu 
pa reģioniem noteikt nevar, jo atsevišķi pulciņi vairs nav aktīvi, bet citi – tiek veidoti. 

Sākotnēji TPP darbojās kā ciešas domubiedru grupas, bet vēlāk ar dažādu metožu 
izmēģināšanu un kustības paplašināšanos, valsts finansējuma ieguvi produktu pasūtīšanas 
platformas izstrādei un konkrēta pulciņu darbības mehānisma ievērošanu TPP šobrīd ir 
pašpietiekami, autonomi un gandrīz nepieprasa vadību un palīdzību no ārpuses. 
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TP kustībai sākotnēji bijušas sarežģītas attiecības ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), jo 
PVD bija skeptiski noskaņoti pret vairākkārt lietojamu iepakojumu izmantošanu, higiēnas 
prasību ievērošanu. Pēc iniciatīvas izveidotāju personīgas komunikācijas un TPP būtības 
izskaidrošanas PVD darbiniekiem viedoklis mainījās, un vairāk problēmu nav bijis. Arī Valsts 
ieņēmumu dienests (VID) sākotnēji bijis skeptisks, neizprotot TPP darbības modeli, bet, tā kā 
TPP nav ienākumu, tie nav VID pārziņā. 
 

1.4. Iniciatīvas novitāte 

TPP novitāte ir ilgtspējīga patēriņa apvienojums ar kopienas stiprināšanu. Atbrīvojoties no 
starpnieka pārtikas sagādes ķēdē, patērētājs iegūst saprotamāku un caurredzamāku pārtikas 
sagādes ceļu, izjūt ciešāku saikni ar pārtikas ražotāju. Veidojas uzticībā balstītas attiecības 
starp ražotāju un patērētāju.  
 

1.5. Tīkla dalībnieki, iniciatīvas uzbūve  

Latvijā darbojas nedaudz vairāk par 20 TPP. Kopumā tajos darbojas aptuveni 400 ģimeņu. 
Katrs pulciņš sadarbojas ar 10-30 mājražotājiem un bioloģiskajiem zemniekiem. TPP 
pamatideja ir darboties bez starpniekiem un nekomerciāli uz brīvprātības pamata. TPP tiek 
organizēti dažādās šim mērķim brīvprātīgi atvēlētās telpās; cik zināms, pulciņi šīs telpas 
nenomā. Daži pulciņi darbojas kafejnīcu vai bāru telpās, citi – nevalstisko organizāciju biroju 
telpās, vēl citiem kāds no biedriem ļāvis izmantot savu privātīpašumu.  

Pulciņa dalībnieki organizē dežūras (atkarībā no pulciņa lieluma tās notiek aptuveni reizi 2-4 
mēnešos katram dalībniekam), kuru laikā dežurants tiešsaistes platformā pieņem 
pasūtījumus, nodod tos ražotājiem, pieņem pārtiku un visbeidzot atdod to pulciņa 
dalībniekiem. TPP pamatgrupa ir pulciņa dalībnieki – pircēji. Viņi piesaista mājražotājus un 
zemniekus, organizē pārtikas sagādi.  

TPP ir atvērti jaunpienācējiem, ja tajos ir brīvas vietas; TP kā kustība ir atvērta ikvienam, ir 
publicētas vadlīnijas par TPP izveidi, kustības aizsācēji (brīvprātīgi aktīvisti, kuru pamatdarbs 
nav saistīts ar TP) ir atvērti padomu sniegšanai. Iniciatīvas pamattīklam (pulciņu dalībnieki-
ražotāji) nav citu sadarbības partneru. TPP un kustībai nav formālu vadītāju un hierarhijas, 
lēmumi tiek pieņemti kopā. Ir atsevišķi aktīvākie biedri, kuri iegulda vairāk laika pulciņa 
attīstībā (piemēram, veidojot personiskas attiecības ar dalībniekiem un zemniekiem, rīkojot 
tējas vakarus un ekskursijas), bet viņiem nav lielākas varas par citiem biedriem. 
 

1.6. Iniciatīvas līdzšinējās darbības rezultāti  

TPP iniciatīvas līdzšinējie rezultāti ir kustības popularitātes pieaugums. Tiešā veidā tas izpaužas 
kā pulciņu dalībnieku, iesaistīto mājražotāju un zemnieku un pulciņu skaita pieaugums, 
tādējādi mainoties tradicionālajām patēriņa formām, dalībniekiem vismaz daļēji pārtiku 
sagādājot tieši no ražotājiem caur TP. Tiešās pirkšanas pulciņos mainās ražotāja un patērētāja 
mijiedarbība, saikne ir ciešāka nekā tradicionālajos patēriņa kanālos, nozīmīga ir savstarpēja 
uzticība un sadarbība. Netiešā veidā TPP darbības rezultāts ir alternatīvo patēriņa formu, 
ilgtspējas un īso pārtikas ķēžu jēdzienu popularizēšana, neformālu kopienas iniciatīvu 
normalizēšana, kā arī biedru skatījuma uz patēriņu izmaiņas, kas sakņojas vēlmē pēc 
personīgām attiecībām ar pārtikas ražotāju, augošā pretestībā pret lielveikalu atsvešināto un 
no dabiskajiem procesiem (pārtikas sezonalitātes, vietējuma, audzēšanas ietekmēm uz vidi, 
cilvēkiem, dzīvniekiem) atrauto darbības veidu. 
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1.7. Jaunas zināšanu apmaiņas, izmantošanas un izplatīšanas formas  

Iniciatīvas rezultātā aktualizēta ilgtspējas un veselības saikne, veicināta dziļāka izpratne par 
īsām pārtikas ķēdēm un bioloģiski ražotu pārtiku, produktu sezonalitāti un daudzveidību. TP 
kustības ietvaros organizētas ekskursijas uz saimniecībām, kur pulciņu dalībnieki var gūt 
zināšanas par pārtikas audzēšanu/ražošanu. Savukārt ražotāji komunikācijā ar pulciņu 
dalībniekiem uzzina par videi draudzīgiem produktu iesaiņošanas veidiem. Tā kā attiecības 
starp pulciņiem un ražotājiem ir personīgas un komunikācija ir viegli īstenojama, pulciņu 
dalībnieki var ietekmēt piedāvāto produktu sortimentu. Neformālu sanākšanu veidā (Covid-
19 pandēmijas laikā tikšanās notiek tiešsaistē) TPP biedri pārspriež videi draudzīga patēriņa un 
veselīga uztura jautājumus. Notiek arī individuāla saziņa starp TPP dalībniekiem un 
zemniekiem, pārtikas kvalitātes un iesaiņojuma jautājumu pārspriešana. Viena no galvenajām 
TP kustības pamatvērtībām ir godīga, cieņpilna komunikācija visu iesaistīto pušu starpā. 
Iniciatīvas veidotāji, “līderi” un aktīvākie dalībnieki apguvuši praktiskas plānošanas prasmes 
un veiksmīgas iniciatīvas izveidei nepieciešamās iemaņas. 
 

1.8. Būtiskās problēmas 

• Uzticība dalībniekiem. TPP veiksmīga darbība balstīta brīvprātīgā darbā. Ja dalībnieks 
pienācīgi neveic pienākumus, sekas izjūt visi. Gadījumā, ja kāds no dalībniekiem nepilda 
uzticētos pienākumus, viņam var nākties pamest pulciņu. 

• Patērētāja” domāšanas veids pulciņu biedru vidū. Dažkārt dalībnieki nevēlas veikt 
brīvprātīgo darbu, kas ir pulciņu darbības pamatā, pat piedāvā tā vietā maksāt naudu. Visi 
līdz galam neizprot principu “ziedot laiku, nevis naudu”. 

• Uzticība ražotājiem. TPP dalībnieki uzticas ražotājiem gan godīgu bioloģiskās ražošanas 
prakšu veikšanas kontekstā, gan nodokļu samaksas sakarā. TP kustība nepārbauda ražotāju 
darbības likumību (nodokļu maksāšanu, bioloģiskās audzēšanas principu ievērošanu). 
Gadījumos, kad atklājies, ka zemnieku prakse ir bijusi negodīga, TPP pārtrauc sadarbību ar 
šo zemnieku. 

• Ieguldītais laiks un darbs. Darbība TPP ir laikietilpīga, salīdzinot ar tradicionālajiem pārtikas 
sagādes veidiem.  

• Iepakojums. TPP biedri, kuri vēlas samazināt plastmasas patēriņu, dažkārt tomēr saņem 
plastmasā iepakotus produktus. 

• Pulciņu augstā “mirstība”. TP kustības vēsturē bijuši vairāki brīži, kad videi draudzīga 
dzīvesveida popularitātes pieauguma dēļ izveidojušies vairāki jauni pulciņi, tomēr liela daļa 
no tiem drīz vien kļūst par “spoku pulciņiem”, kuri faktiski nedarbojas. 

• Stingri noteikti principi. Godīga, cieņpilna komunikācija, vienlīdzīgā apjomā ieguldīts laiks 
un laba produktu kvalitāte ir TP kustības darbības pamatprincipi. To neievērošanas 
gadījumā dalība pulciņā (gan biedru, gan zemnieku) nav iespējama. “Nav obligāti jābūt 
TPP, ir arī lielveikals.” 

• Piegādes sarežģītība. Pulciņu skaita dēļ ražotājiem var būt sarežģīti piegādāt un pareizi 
sadalīt produkciju vajadzīgajās vietās. Ražotāji mēdz atteikt nelielu pasūtījumu piegādi. 

 

1.9. Nākotnes plāni  

TP kustība Latvijā nākotnē plāno nedaudz mainīt pārtikas piegādes veidu, ieviešot nelielu 
skaitu piegādes punktu, no kuriem produkti tālāk tiek nogādāti TPP, lai atvieglotu piegādes 
procesu ražotājiem. Apspriesti arī dažādi varianti Covid-19 (vai citas pandēmijas) risku 



SINFO: Gadījumu izpētes pārskats, BSC, 2021 

4 

mazināšanai, algojot dežurantus, tādējādi samazinot saskari starp biedriem un zemniekiem. 
Šāds dežurants būtu TPP darbinieks ar lielāku slodzi nekā brīvprātīgie dežuranti, tāpēc tiktu 
mazināta ražotāju saskare ar daudziem pulciņu dalībniekiem. Pēc Covid-19 pandēmijas beigām 
plānots atsākt ekskursijas uz saimniecībām un TPP klātienes tikšanās.  

TP kustības dalībnieki uzskata, ka vēl nepieciešams sakārtot likumdošanu, lai atvieglotu 
alternatīvu pārtikas sagādes tīklu darbību. Kustības potenciālo attīstību dalībnieki saredz vai 
nu kā katra pulciņa autonomu darbību kā līdz šim, vai arī kāda entuziasta līderības uzņemšanos 
(iespējams, apmaksātas), lai virzītu TPP attīstību, popularitāti un darbības efektivitāti. 
 

1.10. Iniciatīvas ietekme 

Tiešās pirkšanas pulciņu iniciatīvai ir tieša ietekme uz Latvijas pilsētu iedzīvotāju pārtikas 
sagādes iespējām. Pulciņu dalībnieku pārtikas sagādes paradumi ir krasi atšķirīgi no 
tradicionālajām sagādes formām, uzsverot saikni ar ražotāju, ilgtspēju un veselīgumu. 
Iniciatīvas tvērums ir gana plašs, lai lielai daļai Latvijas iedzīvotāju TPP būtu pieejami. 

TPP nodrošina samērā stabilu pieprasījumu Latvijas zemnieku un mājražotāju produkcijai, 
sniedzot drošību ražotājiem, kuri ražo šauras nišas produktus (piemēram, tējas vai garšvielas). 
Īpaši nozīmīgs stabils pieprasījums, ko sniedz TPP, ir pandēmijas laikā, kad daļa citu izplatīšanas 
kanālu (piemēram, zemnieku tirdziņi) nedarbojas.  

Plašākā mērogā TPP kustība popularizē alternatīvas pārtikas sagādes prakses, ilgtspējas nozīmi 
pārtikas sagādē un bioloģisku produktu ietekmi uz vidi un veselību.  

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). 

TPP iniciatīvas galvenie ilgtspējas mērķi ir saistīti ar veselību, pārtikas ietekmi uz vidi un 
ražotāju ekonomisko ilgtspēju. Iniciatīvas galvenais piedāvātais risinājums ir vietēju, sezonālu 
un bioloģiski ražotu produktu patēriņš un tiešu attiecību veidošana starp ražotāju un 
patērētāju, izvairoties no starpniekiem. Iniciatīva aptver visus pārtikas sistēmas posmus no 
(bioloģiskas) ražošanas, iepakojuma, transporta līdz patērētājam. TPP pievēršas tādiem 
Apvienoto Nāciju Organizācijas definētajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem kā novērsts bads 
un ilgtspējīga lauksaimniecība (2.), laba veselība un labklājība (3.), atbildīgs patēriņš un 
ražošana (12.) un rīcība klimata jomā (13.).  

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? 

TPP iniciatīva ir izveidojusi jaunu sadarbības formu starp pārtikas ražotāju un patērētāju. Tā 
balstīta tiešā pulciņa dalībnieku un mājražotāju un zemnieku komunikācijā, savstarpējā 
uzticībā un ieguldītā laikā. Veidojot ciešāku saikni starp patērētāju un ražotāju (un patērētāju 
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un pārtiku), uzsverot bioloģiski audzētu produktu labvēlīgo ietekmi uz vidi un veselību, kā arī 
īso pārtikas sagādes ķēžu nozīmi, pārtikas sistēma virzās ilgtspējas virzienā. 

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

Iespējams, arī Latvijas TPP potenciālais nākotnes attīstības virziens var apzināti ietvert atbildes 
uz problēmām, kas nav tiešā veidā saistītas ar pārtikas sagādi. Piemēram, GAS grupas Itālijā 
mudina iesaistīt (dod priekšroku saimniecībām, kurās nodarbina) un iekļauj (aicina 
līdzdarboties pulciņā) cilvēkus ar invaliditāti un bēgļus. Kopumā GAS grupu mērķis ir mainīt 
pārtikas sagādes konceptualizāciju kā “ražošanas-patēriņa” procesu un tā vietā tiekties uz 
demokrātisku un ilgtspējīgu pārtikas sistēmu, kas risina nabadzību, vides problēmas un sociālo 
integrāciju (Bernaschi & Crisci, 2018). GAS grupas Itālijā darbojas arī kā dabas katastrofu 
sociālo seku mīkstināšanas rīks, nodrošinot pieejamu, pilnvērtīgu uzturu skartajām cilvēku 
grupām un atbalstot vietējos mazos pārtikas ražotājus krīzes situācijā. Tādējādi ar izmaiņām 
pārtikas sagādes sistēmā tā virzās “solidaritātes ekonomikas” virzienā, kur aģenti var 
transformēt patēriņa formas ētiskā un ilgtspējīgā virzienā, saglabājot savu vietu kopējā 
sistēmā (Grasseni, 2014). Arī Latvijā TPP biedru prioritāte ir atbalsts zemniekiem. Covid-19 
pandēmijas laikā TP kustība nodrošina stabilu vai pat augošu pieprasījumu bioloģisko 
saimniecību produkcijai, tādējādi mīkstinot ekonomiskās krīzes radītos riskus. TPP kā 
domubiedru kopiena izpilda nozīmīgu lomu videi draudzīga dzīvesveida entuziastu piederības 
izjūtas stiprināšanā.  

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

Alternatīvo pārtikas tīklu (APT) kritiķi norāda, ka APT fenomens būtībā nerisina ilgtspējas 
problēmas, jo ir globālā neoliberālā politiski-ekonomiskā režīma blakusprodukts. APT (tostarp 
TPP) atbildību par ekonomikas, sociālajiem un ilgtspējas jautājumiem novirza uz patērētāju, tā 
vietā, lai virzītu sistēmiskas izmaiņas tradicionālajos pārtikas sagādes mehānismos. Tādējādi 
APT tiecas transformēt (sociāli un ekoloģiski) neilgtspējīgo pārtikas sagādes sistēmu ar 
patērētāju tirgus uzvedību, ko nav iespējams izdarīt pašreizējā patēriņa modelī (Fonte, 2013).  
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