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Aptaujas respondenti

Sadarbības tīkli – turpmāk: ST (7):

• Biedrība "Vesels pilsētā un laukos", Straupes 
lauku labumu tirdziņš;

• LPKS Limbažu novada lauku labumi;

• LPKS «Kuldīgas labumi»;

• Pārtikas amatnieku biedrība

• LPKS Talsu novada garša;

• Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik;

• Biedrība «Saldus un Brocēnu ražojums» 

Izplatītāji – turpmāk: I (4):

• Pievedums.lv

• Zalazeme.lv

• Majrazotaji.lv

• Svaigi.lv

Fokusgrupas interviju dalībnieki

• 1. fokusgrupa: biedrības "Vesels pilsētā un laukos", Straupes lauku labumu tirdziņa; LPKS «Kuldīgas 
labumi» un  Pievedums.lv pārstāves;

• 2. fokusgrupa: 10 tūrisma uzņēmēji – naktsmītņu saimnieki
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Aptaujas struktūra

o 51 jautājums 5 tematiskajās grupās:

• Komunikācija;

• Pasūtīšanas process;

• Cenu politika;

• Loģistika;

• Nākotnes izaicinājumi.
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Respondentu profils

o >50 klientu;

o Apgrozījums variē no <25 000 līdz 1 000 000 EUR;

o Visi galvenokārt darbojas B2C sektorā; 2 izplatītāji piegādā arī ēdināšanas 

uzņēmumiem; 1 ST – izplatītājiem; 2 – mazumtirgotājiem;

o ST ir drīzāk jauni (2-3 g.), tikai viens darbojas >10 gadus;

o 57% ST iepērk savu produkciju no 11-20 ražotājiem; 1 ST un 1 izplatītājs no 
~50 ražotājiem
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Komunikācija

o 5 ST un visi izplatītāji izmanto kādu e-platformu, tomēr 2 ST neizmanto e-platformas;

o Būtiskākie reklāmas kanāli, kuros piedalās ST un izplatītāji: tirdziņi, izstādes, e-kanāli;

o Reklāmas kanāli, ko izmanto paši:

o Personīgu komunikāciju - klientu apmeklēšanu un zvanīšanu - abi izmanto vismazāk;

o E-risinājumus galvenokārt izmanto info apmaiņai; tikai 1 ST un I to izmanto arī 
norēķiniem;

Sadarbības tīkli Izplatītāji

Avīzes & soc. tīkli (85%) Soc. tīkli & mājas lapa (100%)

Mājas lapa (71%) Mutvārdu reklāma (75%)

Mutvārdu reklāma un TV (57%) Vismazāk: TV & avīzes (25%)

No intervijas ar ST & I: Laikā, kad varētu šķist, ka ātrāk un ērtāk ir visus pirkumus izdarīt internetā, pircējiem 

joprojām svarīgākais ir personiskais kontakts, iespēja uzdot jautājumu un saņemt uz to arī atbildi.
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Komunikācija: 
vai pircēji saņem pietiekami daudz info par vietējās 

pārtikas produktiem?

LV: 57% ST & 75% I uzskata, ka nē;

Baltijas jūras reģionā: 80% ST & 76 I arī uzskata, ka nē!

Vai pircēji (kuri jau zin produkciju) novērtē produkciju un 
grib iegādāties? 

Jā!
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Komunikācija: interviju rezultāti

o I: E-platforma ir svarīga, lai iepazīstinātu ar produkciju un pirmajam pasūtījumam,
tomēr tālāk pircējs izvēlas personisku komunikāciju;

Uzsvars un darbiniekiem, kuri ļoti labi pazīst produkciju, t.sk. ir to nogaršojuši.

****

o ST: Uzsver TV reklāmas nozīmi caur personīgu piemēru, kad pēc TV raidījuma
pieprasījums pēc konkrēta produkta dubultojās un ilga vēl vairākus mēnešus pēc
raidījuma. Protams, ST paši nevar atļauties šādu reklāmu un ir nepieciešams atbalsts no malas.

Personisku attiecību nozīme – klienti uz veikaliņu nāk ne tikai pēc precēm, bet arī pēc
attiecībām;

****

o Vietējo labumu tirdziņš: Mutvārdu reklāmas spēks. Reklāmas avīzēs, kam kādreiz
bija atdeve, vairs nav efektīvas.

***

o Tūrisma mītņu saimnieki: vēlme pēc vienotas, oficiālas datu bāzes, kurā apkopoti
sertificēti ražotāji, kas sniegtu 100% drošību, kad uzņēmumā ierodas uzraugošās
iestādes.
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Pasūtīšanas process: komunikācija

o Visi I izpilda pasūtījumus caur e-veikalu. 75% arī klātienē un saņemot klientu zvanus. 
50% - caur e-pastu un zvanot klientiem;

• Nākotnē vēlētos mazāk zvanus, bet visu tirdzniecību caur e-veikalu. Neviens 
nevēlas turpināt tiešo tirdzniecību. 

o Galvenais rīks ST pasūtīšanas procesā: telefons. Tikai 2 ST izmanto e-veikalu un 1 
– aplikāciju.

o Tāpat kā I nākotnē vēlās mazāk tiešās tirdzniecības, t.sk. tel. zvanu.

***

Izceļas vēlme pēc laika un darbinieku resursu taupīšanas, 
automatizētas pasūtījumu veikšanas un tālākas izpildes.

Pretruna ar intervijā 
pausto: klientu vēlmi 

pēc personiskas 
komunikācijas
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2. Pasūtīšanas process: cena & pieprasījums
ST

I

ST I
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Pasūtīšanas process: interviju rezultāti

o I: Mājas lapa sniedz iespēju iepazīstināt ar produktu, tomēr, lai veiktu pasūtījumu,
klienti dod priekšroku zvanīt. Darbinieku zināšanas par produktu!

***

o ST: Ja attiecības ar piegādātājiem ir labas (nav finanšu parādu!), preci iespējams
saņemt pat 5 no rīta!

***

o Vietējo labumu tirdziņš: Uzsver produkcijas daudzveidības trūkumu – ir daudz
līdzīgas produkcijas un konkrētas produkcijas trūkums, lai arī Latvijā to ražošanai ir
izejvielas.

***

o Tūrisma mītņu saimnieki: produkcijas piegādes laiks & apjoms nav pietiekams.
Piemēram, pat ja ēdienkartē ir iekļauts vietējais ēdiens, tas ne vienmēr ir pieejams.
Tie, kuri darbojas tuvāk lielajām pilsētās iepērkas tirgū, laukos – pie uzticamiem
ražotājiem kaimiņos. Tirdziņi ārpus pilsētām uzņēmējiem ir pār dārgu, jo tiem ir cita
mērķauditorija.
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Loģistika

o 75% ST un 100% I paši nodrošina piegādi;

o Tikai 50% I un 33% ST ir ☺ ar eksistējošo piegādes ķēdi. 

o Neapmierinātības iemesli:

• Finanšu resursu trūkums & augstās piegādes izmaksas;

• Produkcijas daudzveidības trūkums;

• Mazs tirgus;

• Nepietiekama info apmaiņa nepilnīga/neesoša IT risinājuma dēļ. 
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Loģistika: interviju rezultāti

o I: Loģistika prasa rūpīgu plānošanu, tomēr beigās tā atmaksājas;

***

o ST: Lai loģistika atmaksātos, biedriem ir jāsadarbojas savā starpā un viņi to dara, īpaši 
atrodoties 150 km attālumā no galvaspilsētas.

Biedri, kuri nesaprata un/vai nespēja pieņemt esošo piegādes ķēdi, ST ir 
pametuši.

***

o Tūrisma mītņu saimnieki: Lai iegādātos nepieciešamos labumus, paši dodas pie 
ražotājiem, jo tie visbiežāk oficiāli netirgo savu produkciju, jo nav nepieciešamo atļauju. 
Iegādājoties produkciju no sev labi zināma ražotāja, tiek nodrošināta arī pārliecība par 
tās kvalitāti.
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Cenu politika

o 50% I un tikai 5% ST pieņem maksājumus tiešsaistē; 70% I un ST pieņem norēķinus 
ar kredītkartēm;

o I par galvenajiem konkurentiem uzskata: citus izplatītājus, pārtikas ķēdes, 
mazumtirgotājus, tirdziņus;

o 43% ST uzskata, ka viņiem nav konkurentu, 28% - konkurence ir augsta;

o 100% I uzskata, ka vietējās produkcijas cena ir pārāk augsta;

o 57% ST uzskata, ka vietējās produkcijas cena ir atbilstoša;
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Cenu politika: interviju rezultāti

o I: Gala cenu veido arī  produkcijas iepakojums un mārketings, jo paši ražotāji to nedara. 
Tāpat ražotāji bieži vien neizprot iepakojuma un mārketinga nepieciešamību.

***

o ST: B2C pircēji ir gatavi maksāt vairāk un saņemt mazāku preču daudzumu salīdzinot 
ar iepirkšanos lielveikalā, jo ir pārliecināti par produkcijas kvalitāti. Būtiskas ir arī 
atmiņas, ko produkts sevī ietver. Personīga komunikācija pārdošanas procesā ļauj 
klientam izskaidrot, kas cenu veido tādu, kāda tā ir.

***

o Vietējo labumu tirdziņš: Personīga komunikācija tirdziņā ļauj izskaidrot cenas 
veidošanās mehānismu. Tā kā pircēju skaits ir pietiekams, var secināt, ka pircējs izprot 
un pieņem cenas veidošanos.

***

o Tūrisma mītņu saimnieki: Pērkot pa tiešo no ražotāja cena ir ļoti laba, īpaši laukos.



Nākotnes izaicinājumi

• Izplatītāji:

– 68% plāno investēt IT risinājumos, 
32% - transportēšanā un 
noliktavās;

– Lielākie izaicinājumi:

• Ražošanas un loģistikas 
izmaksas;

• Prasmīgi darbinieki

• Sadarbības tīkli:

– 68% plāno investēt IT risinājumos, 
32% - palielināt noliktavas;

– Lielākie izaicinājumi:

• Sadarbība ar likumdošanas 
iestādēm;

• Finanses;

• Ražošanas izmaksas;

• Klientu piesaiste.

• Interviju rezultāti:  prasmīgi darbinieki & oriģināla produkcija.
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