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Projekta “Novatoriskas pieejas uzvedības izmaiņu veicināšanā ilgtspējīgām pārtikas
piegādēm un ēdināšanas sistēmām Baltijas jūras reģionā attiecībā uz Covid-19 jaunām

uzņēmējdarbības nozarēm” (Change(K)Now) apraksts

Projekta iesniedzējs: Vidzemes Augstskola (Latvija)

Citi projekta partneri: Pašvaldības:
 Valmieras novada pašvaldība (Latvija)

 Kopenhāgenas pašvaldība (Dānija)
 Bornholmas reģionālā pašvaldība (Zviedrija)
 Tallinas pašvaldība (Igaunija)

Nevalstiskas organizācijas, interešu grupas:
 BEF Germany (Vācija)
 Yesil Cember – ecological intercultural education,

consultation, research and networking (Vācija)
 Green Events Hamburg (Vācija)
 Buy Responsibly Foundation (Polija)
 Environmental Center for Administration and Technology

(ECAT) (Lietuva)
 Baltijas Vides Forums (Latvija)
 BEF Estonia (Igaunija)
 Swedish Consumer Association (Zviedrija)
 Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Igaunija)
 Association of Polish Communes of the Euroregion

Pomerania (Polija)
 Coalition Clean Baltic (Zviedrija)
 Gate 21 (Dānija)

Uzņēmumi:
 POMINNO Ltd. (Polija)
 Suri Signature – Mediterranean Food (Vācija)
 Streubar - zero waste shop (Vācija)
 TINT - Start-up for multiple use packaging for take-away

and events (Zviedrija)
 Naboskab (neighborhood) (Dānija)
 Baltic Restaurants Estonia AS (Igaunija)
 UMI UseMyIdeas (Polija)

Agstskolas, zinātniskas institūcijas:
 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Vācija)

Asociētie partneri
 Stokholmas pilsētas pašvaldība (Zviedrija)
 Västerås pilsētas pašvaldība (Zviedrija)
 Utenas apgabala pašvaldība (Lietuva)
 Fureso pašvaldība (Dānija)
 Rudersdālas pašvaldība (Dānija)
 Lejre pašvaldība (Dānija)
 Gentofte pašvaldība (Dānija)
 Rīgas dome (Latvija)
 Rethinkable (Vācija)
 Agency for Environment, Climate, Energy and Agriculture,
 Hamburg (BUKEA) (Vācija)
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 New Loop Aps (uzņēmums, Dānija)
 Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte

(Zviedrija)
Finansēšanas avots: Interreg Baltijas Jūras reģiona programma 2021‒2027.
Projekta īstenošanas
termiņš:

Plānots: 2023.gada 1.janvāris – 2025.gada 31.decembris
(36 mēneši)

Projekta kopējās
attiecināmās izmaksas:

Projekta kopējais budžets ir 4 498 065 euro, tai skaitā 80 %
programmas finansējums 3 598 452 euro apmērā.

Pašvaldības
līdzfinansējums:

Kopējais partnera budžets plānots 130 496 euro apmērā.
Programmas līdzfinansējums ir 80 % apmērā jeb 104 396,80
euro. Nepieciešamā līdzfinansējuma apmērs ir 26 099,20 euro.
!NB:
1) Ja nav VARAM piešķirta valsts finansējuma: 26 099,20 euro;
2) Ja ir VARAM piešķirts valsts līdzfinansējums 5 % apmērā:

19 574,40 euro;
3) Ja ir VARAM piešķirts valsts līdzfinansējums 10% apmērā:

13 049,60 euro.
Projekta mērķis: Kopējais mērķis: veidot pašvaldības kā dzinuli sistēmas maiņai

attiecībā uz pārtikas iepakojumu pāreju uz iesaistītajām pusēm
pieņemamām atkārtotas lietošanas sistēmām, vienlaikus radot
praktiskus un plaši piemērojamus risinājumus pārtikas piegādes
un ēdināšanas sistēmu noturības un ilgtspējas stiprināšanai.

Specifiskie mērķi:
 atbalstīt pašvaldības šajās pārmaiņās, ierosinot noteikumus,

kritērijus un vadlīnijas ilgtspējīgai pārtikas piegādei “Zaļajos
pasākumos”, pārtikas tirgos, “līdzņemamajai gastronomijai”
un pārtikas piegādei;

 uzlabot jau pastāvošos kritērijus un vadlīnijas videi
draudzīgiem pasākumiem, koncentrējoties uz pārtikas
piegādes sistēmām un sadaļām par atkārtoti lietojamām
iepakošanas sistēmām;

 atbalstīt “zaļo” publisko iepirkumu, kas lielākoties tiek
organizēts produktu grupās. “Pasākumi” tajos vēl nav
iekļauta kā atsevišķa kategorija. Projekts ierosina “Zaļos
notikumus” kā kategoriju zaļajā publiskajā iepirkumā.
Lielākā daļa kritēriju attiecībā uz produktu
kategorijas/pakalpojumi šobrīd koncentrējas uz pārtikas
kvalitāti (organiskā, gaļas ēšana) – projekta priekšlikumā
būs iekļauts iepakojums, atkritumi un attālums.

 mudināt pašvaldības nodrošināt stimulus un infrastruktūru
ilgtspējīgai pārtikas piegādei, piemēram, trauku
mazgāšanas iekārtas tirgos vai pasākumos, kā arī
nodrošināt ilgtspējīgu pārtiku;

 piegādes pasākumi, kas ir obligāti operatoriem, ja tiek
organizēta pieteikšanās uz notikumu atļaujām vai
finansējumu

 padarīt jaunos pārtikas piegādes sistēmas uzņēmumus
ilgtspējīgākus un mudināt gastronomijas, pārtikas tirgu un
pasākumu operatorus eksperimentēt ar otrreizējas
izmantošanas risinājumiem, lai gūtu labumu, kā arī
uzticēšanos to iespējamībai

 izstrādāt stratēģiskus pārvaldības risinājumus, lai
pašvaldības varētu atbalstīt jauno pārtikas apgādes sistēmu
uzņēmumu ilgtspēju;
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 palielināt privāto patērētāju informētību par pārtikas
produktu izņemšanas/piegādes un ilgtspējīga patēriņa
ietekmi mikrolīmenī;

 palielināt informētību, zināšanas (spēju veidošana),
attieksmi, nodomu un panākt izmaiņas patēriņa uzvedībā
visu ieinteresēto personu vidū;

 palielināt iedzīvotāju informētību un veicināt vēlmi mainīties,
kā to jau uzvedībā pārtikas piegādēm mainīja Covid19.

Projekta galvenās aktivitātes:
1) Attīstīt un izmēģināt pārtikas piegādes un ēdināšanas

pakalpojumu risinājumus pašvaldībās.
2) Attīstīt un izmēģināt praktiskus risinājumus pārtikas

piegādes operatoriem dažādiem gadījumiem un
apstākļiem.

3) Izmēģināt risinājumus ilgtspējīgai pārtikas piegādes
uzvedības maiņai pašvaldību iedzīvotājiem.

Pašvaldības aktivitātes: Pašvaldība projektā izstrādās vadlīnijas
sabiedrisku pasākumu rīkošanai videi draudzīgā veidā, kas tiks
piemērotas arī pasākumu organizēšanā. Vadlīnijas būs
ieguldījums Valmieras kā Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027
vides ilgtspējas virziena attīstībai.
Projekts būs ieguldījums sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
zaļā iepirkuma komponenšu, tai skaitā vietējo zemnieku
produkcijas noieta iekļaušanas, un kontroles pilnveidošanai.
Projekts veicinās plastmasas atkritumu samazināšanu,
piedāvājot ilgtspējīgus traukus, ko izmantot kā pašvaldības eko
suvenīrus, kas noderīgi arī jaunu risinājumu izmēģināšanā
līdzņemamo pusdienu iepakojuma atkritumu apjoma
samazināšanai.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks
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