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Kāpēc Tukuma novads izstrādā 

pārtikas stratēģiju? 

• Lai veicinātu iedzīvotāju veselību ar veselīgu 

pārtiku, mainot ēšanas paradumus ģimenēs 

• Lai veicinātu vietējās ekonomikas attīstību 

• Lai samazinātu pārtikas ražošanas un patēriņa 

ietekmi uz vidi (pārtikas transportēšanas attālumu 

un atkritumu samazināšana) 

 

 



Pārtikas stratēģijas izstrādes 

process 

Stratēģijas izstrāde 
Vīzija Mērķi 

Rīcības plāna 
izstrāde 

Pārtikas sistēmas izvērtējums 
Pārtikas 
ražotāji 

Pārtikas 
tirdzniecība 

Ēdināšanas 
serviss 

Ēdināšana skolās un 
bērnudārzos – 

publiskais iepirkums; 

Pārtikas 
patēriņa 

paradumi 

Aicināt uz dialogu un sadarbību iesaistītās puses 
Skolu 

pārstāvji 
Ēdināšanas 

serviss 
Lauksaimnieki NVO Uzņēmēji 

Esošo iniciatīvu un politikas izvērtējums 
Nacionālais līmenis Vietējais līmenis 



Novada pašvaldības galvenie 

«ieroči» 

• Pārtikas iepirkums 

• Telpiskā plānošana – pieejamās teritorijas 

mazdārziņu izveidei 

• Sabiedrības informēšana un izglītošana 

• Atbalsts vietējiem lauksaimniekiem, pārstrādes 

uzņēmumiem, bioloģiskajām saimniecībām 



Politikas plānošanas dokumenti 

un iniciatīvas pārtikas kontekstā 

• Latvijas Lauku attīstības programma  

     2014.-2020.gads ( projekts) 

• Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017. 

• Pamatnostādnes «Veselīgs uzturs 2003.-2013.gads» 

• Rokasgrāmata «Sabalansētu ēdienkaršu 

sastādīšana 1.-4.klašu skolēniem» 

• LAD programmas  

                              «Skolas auglis» un «Skolas piens» 















Mājražotāji Tukuma novadā 

Gaļas produktu ražošana; 
4 

Piena produktu ražošana; 
4 

Zvejas produktu apstrāde; 
1 Augu izcelsmes produktu 

pārstrāde; 10 

Maizes un miltu 
izstrādājumu ražošana; 3 

Ēdienu gatavošana ; 1 



Pārtikas produktu iepirkums 
 

Atklāta konkursa nolikuma pilnveidošanai: 

• produktu apjomu apzināšana; 

• sortimenta apspriešana un papildināšana; 

• iepērkamo produktu izvēle un precizēšana; 

• produktu grupēšana;  

• Piedāvājuma vērtēšanas kritēriju izstrādāšana; 

• tehniskās specifikācijas pilnveidošana. 

 



Pārtikas stratēģijas mērķi 

Tukuma novadā 

Veselīgs uzturs un 
tā veicināšana 

Vietējo zemnieku 
audzētā 

produkcija 

 

Kvalitatīva pārtika 

Bioloģiski audzēta 
pārtika 



Rīcības virzieni 
• Veselīgas un kvalitatīvas pārtikas pieejamības 

veicināšana: 

- Mazdārziņi 

- Tirgus un tirdzniecības vietu attīstība 

- Pilsētas plānošana 

    Īsās pārtikas ķēdes 

• Novada pašvaldības pārtikas iepirkums, t.sk. 
zaļais iepirkums 

• Novada lauksaimniecības attīstības veicināšana 

• Iedzīvotāju informēšana, sadarbības un izglītības 
veicināšana 

 



Paldies ! 

03.06.2014. 


