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 Par ko ir šī prezentācija? 

Šī prezentācija atspoguļo nelielu daļu no 
GLAMUR projekta ietvaros veikta pētījuma, 
kurā tika novērtēta melleņu pārtikas ķēžu 
efektivitāte. 

Šai prezentācijai ir divi mērķi: es koncentrējos 
uz divām lietām: 

• Demonstrēt meža ne-koksnes produktu ķēžu 
daudzpusīgo dabu (par piemēru izmantojot 
melleņu ķēdes Latvijā); 

• Demonstrēt floras ne-koksnes produktu 
politikas veicinātas sektora transformācijas.   

 

 



 Kāpēc runāt par mellenēm? 

Ir vairāki iemesli, kādēļ runāt par savvaļas 
mellenēm (Vaccinium Murtilius) un ne-
koksnes produktiem kopumā: 

• 35,4% Latvijas iedzīvotāji lasa mellenes 
(Donis & Straupe 2011); 

• Melleņu (un meža nekoksnes sektors 
kopumā) aug (Eurostat);  

• Piemērs, kur kultūrā balstīta prakse 
transformējas biznesā. 

 

 

 



 Melleņu eksports pēdējā dekādē 

Melleņu eksports un imports (t) (Eurostat) 
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 Melleņu ķēžu sekas 

Kā citiem produktiem, kuri pārstāv agri-pārtikas 
sistēmas, ķēžu sekas ir plaši samezglotas. 

 

 

 
Sociālas 

sekas 
- Ienākumi tur, kur 
tie ir nepieciešami 

- Tīklošanās 
iespējas 

- Kultūrā sakņotu 
prakšu 

saglabāšana. 

 

Ekono-
miskas 
sekas 

- Uzņēmumu 
veidošanās 

- Ciešas saiknes 
ar citiem 

ekonomiskiem 
sektoriem 

Ekoloģiskas 
sekas 

- Kā lokālo floru 
ietekmē industrijas 

intensifikācija? 
- Kādi aspekti tiek 

ņemti vērā 
domājot par NTFP? 

 

Pārvaldības 
sekas 

- Melleņu 
industrija netiek 

pārvaldīta 
- Ir interese par 

par ienākumiem, 
ko iedzīvotāji no 

NTFP gūst! 



 Ne-koksnes produktu pārvaldība 

Neskatoties uz šo ietekmju un skaitļu uzskaitījumu, 
mēs praktiski neko nezinām par šo sektoru; 
galvenie iemesli: 

- Aizspriedumi pret NTFP; 

- Caurspīdīguma trūkums. 

 

Līdz šim politika, kas vērsta uz NTFP sakārtošanu, ir 
mēģinājusi apvienot produktu un ienākumu 
kontroli. Šī pieeja ir izrādījusies ne īpaši efektīva. 



 Pārvaldības problemātika 
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Ogu lasītāju neuzticēšanās kontroles formām 
ļauj pastāvēt pelēkām sektora struktūrām, kas 

kādam nodrošina ātru peļņu. 



 Ne-koksnes produktu pārvaldība 

Sektora pelēkā zona var būt izdevīga krīzes 
situācijā. Tomēr, tai ir virkne negatīvu seku: 

- Mēs nespējam izsekot produktu (izejvielu) 
izcelsmei; 

- Industrijā strādājošie ir pilnīgi neaizsargāti; 

- Maza kontrole pār ekoloģiskajām sekām; 

- Nesamērīga konkurence un nenomaksāti nodokļi; 

- Jaunu neredzamu tīklu veidošanās. 

 

 

 



 Secinājumu vietā 

Melleņu sektors kopumā ir mazs. Tomēr, tas spēj radīt 
sekas, kas būtu attiecināmas uz plašāku jautājumu 
loku. 
 
Līdzšinējā politika, kurā nozīmīgu vietu ieņēma 
iedzīvotāju ienākumu kontrole, ir radījusi iesaistītajos 
aģentos bažas par kontrolējošo institūciju labo gribu. 
Šīs bažas ir izdevīgas pelēko ķēžu izplatībai. 
 
Uzņēmumi, kuri ir nolēmuši darboties godīgi ir 
galvenie cietēji no esošās situācijas. Viņi arī ir vienīgie, 
kuri mēģina situāciju noregulēt. 



Paldies! 


