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ANOTĀCIJA
Promocijas darba autors: sociālo zinātņu maģistre Tatjana Tokareva.
Promocijas darba tēma: Pārtikas izšķērdēšana Latvijas mājsaimniecībās ēšanas
paradumu kontekstā.
Hipotēze: pārtikas izšķērdēšanas apjomi ir atkarīgi no mājsaimniecības locekļu
ēšanas paradumiem, kurus ietekmē ekonomiskie un sociālie aspekti.
Promocijas darba mērķis: izzināt pārtikas izšķērdēšanas apjomus un to
ietekmējošos aspektus Latvijā caur ēšanas paradumu prizmu.
Mērķa sasniegšanai izstrādātie un risinātie darba uzdevumi:
1.
formulēts ēšanas paradumu definējums pārtikas izšķērdēšanas aspektā un izpētīts
ēšanas paradumu jēdziens caur vairākām sociālo zinātņu prizmām.
2.
izvērtēts pārtikas izšķērdēšanas jautājums ekonomikas, socioloģijas, psiholoģijas
zinātņu nozaru kontekstā un pārtikas izšķērdēšanas problemātika industriālajās
valstīs.
3.
izvērtēts ar pārtikas nodrošinājumu saistītais normatīvais regulējums un tā ietekme
uz izšķērdēšanas samazinājumu.
4.
novērtēti pārtikas izšķērdēšanas apjomi un to ietekmējošie aspekti dažādās Latvijas
mājsaimniecību grupās.
Mērķa sasniegšanai pētījuma izklāsts strukturēts četrās nodaļās ar apakšnodaļām.
Pirmajā nodaļā formulēti pamatjēdzieni. Pārtikas izšķērdēšanas jautājums formulēts
caur ēšanas paradumu prizmu, kas savukārt formulēta caur ekonomikas un socioloģijas
zinātņu nozaru prizmu. No ekonomikas zinātnes nozares agrārās ekonomikas skatpunkta,
pētot ēšanas paradumus, uzmanība tika pievērsta pārtikas nodrošinājuma jautājumam, bet
no socioloģijas zinātnes nozares skatpunkta ēšanas paradumu izpēte fokusējas uz
sociālām vērtībām, simboliem un normām.
Otrajā nodaļā izpētīts, kā dažādas zinātņu nozares izvērtē cilvēku ēšanas paradumus.
Atklāts, ka ekonomikas zinātnes nozare ēšanas paradumus vērtē caur pieprasījuma–
piedāvājuma prizmu, kā arī definēti aspekti, kas saistīti ar pārtikas nodrošinājumu un
patērētāju uzvedību un ietekmē pārtikas iegādi, uzglabāšanu, patērēšanu un izšķērdēšanu.
Socioloģijas zinātnes nozare akcentē kultūras ietekmi, ko izvērtē mikro, mezo un makro
līmenī. Psiholoģijas zinātne fokusējas uz citu cilvēku ietekmi uz personu izvēli iegādāties,
patērēt un izšķērdēt konkrētu pārtiku. Nodaļā izvērtēti starptautisko pētījumu rezultāti par
ēšanas paradumiem.
Trešajā nodaļā apkopota pārtikas izšķērdēšanas normatīvā bāze un izvērtēts, kā tieši vai
netieši ar normatīvo regulējumu tiek samazināti izšķērdētās pārtikas apjomi. Nodaļā
skatīta dažādu industriālo valstu pieredze pārtikas izšķērdēšanas regulējumā un izvērtēta
šā regulējuma efektivitāte gan izšķērdēšanas novēršanā, gan jau izšķērdētās pārtikas
utilizācijā.
Ceturtajā nodaļā izpētīta pārtikas izšķērdēšanas situācija Latvijā un identificēti
ekonomiskie un sociālie aspekti, kas ietekmē pārtikas izšķērdēšanas apjomus
mājsaimniecības līmenī Latvijā. Galarezultāti saistīti ar mājsaimniecības vecuma
struktūru, atrašanās vietu, finansiāliem ieņēmumiem, ēšanas kultūru un simboliem u. c.
ekonomiskiem un sociāliem aspektiem. Aprēķināts kopējais izšķērdētās pārtikas apjoms
gadā Latvijā.
Promocijas darba apjoms ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai
ir 169 lappuses. Darbā ir 41 tabula, 53 grafiskie attēli, 29 pielikumi, izmantoti
216 informācijas avoti, t. sk. 174 avoti angļu valodā un 1 avots krievu valodā.

ANNOTATION
The author of the promotional work: the Master of Social Science Tatjana
Tokareva.
The title of the promotional work: Latvian households’ food wasting in the
context of eating habits.
The hypothesis: the amounts of wasted food are closely connected to eating habits
of household members and are influenced by economic and social factors.
The goal of the promotional work was to find out how much food gets wasted and
to identify factors that influence such behaviour in Latvia through the prism of eating
habits.
In order to reach the goal the following purposes were addressed:
1.
defined the definition of food waste by exploring the aspects of eating habits and
studied the concept of eating habits through the prisms of economic and social
sciences.
2.
the food wasting problem was evaluated in the context of such scientific disciplines
as economics, sociology and psychology, and explored how topical is the food
wasting problem in the industrialized countries.
3.
explored the normative regulation of food security and its impact on the reduction
of the food wastage.
4.
assessed the volumes of the wasted food amounts and factors that influence such
behaviour in different groups of Latvian household.
The research results were laid out in four chapters with subsections.
In the first chapter were defined basic concepts of promotional work. The food wasting
problem was defined through the prism of eating habits, that in return was defined through
such scientific discipline as economics and sociology. From the point of view of agrarian
economics, eating habits are closely connected to food security, but sociology emphasizes
the role of social values, symbols and norms when research the concept of eating habits.
In the second chapter were evaluated how different fields of science view people’s
eating habits. Discovered that the economic field of science evaluated eating habits by
the prism of demand and supply, but defined factors were connected to food security and
consumer behavior, that affected food acquisition, storing consumption and wastage. The
sociological field of science accentuated the impact of culture, evaluating it in micro,
meso and macro level. The psychology field of science was more focused on other
people’s influence on individual’s choice to buy, consume and waste the particular food.
In this chapter there were also evaluated the results of international research in the field
of eating habits.
In the third chapter was collected the food waste regulatory base, examined how
directly or indirectly through normative regulation wasted food amounts are reduced. The
chapter explored the experiences of various industrial countries with regulation of food
wasting and assessed the effectiveness of such normative regulation and its prevention of
wastage and also the utilization of already wasted food.
In the fourth chapter was examined the food waste situation in Latvia, identified the
economic and social factors that influenced the amounts of wasted food on household
level in Latvia. The final results are connected to such economic and social aspects as
location of households, the age structure, financial income, eating culture and symbols of
household members etc. Estimated total wasted food amounts in Latvia.

In order to earn the doctoral degree (Dr.oec.) the promotional work consists of
169 pages. There are 41 tables, 53 graphic figures, 29 appendixes, 216 sources of
information were used, including 174 sources in English and 1 source in Russian.

АННОТАЦИЯ
Автор промоционной работы: магистр социальных наук Татьяна Токарева.
Тема промоционной работы: Пищевое расточительство Латвийских
домохозяйств в контексте пищевых предпочтений.
Гипотеза: oбъёмы пищевого расточительства связаны с пищевыми
предпочтениями членов домохозяйства, на которые влияют экономические и
социальные факторы.
Цель исследования была выяснить какими являются объёмы пищевого
расточительства и какие факторы на это влияют в Латвии через призму пищевых
предпочтений.
Чтобы достичь цели промоционной работы, были решены следующие
задачи:
1.
сформулировано определение пищевого предпочтения в аспекте пищевого
расточительства, а также исследовано понятие пищевого предпочтения
сквозь призмы разных социальных наук.
2.
оценён вопрос пищевого расточительства в контексте таких профильных
дисциплин как экономика, социология и психология, а также оценена
проблематика пищевого расточительства в индустриальных странах.
3.
исследовано нормативное регулирование, которое нацеленно на пищевое
расточительство, и то, как это регулирование влияет на уменьшение объёмов
расточительства.
4.
оценены объёмы пищевого расточительства и факторы на это влияющие в
разных группах среди Латвийских домохозяйств.
Для достижения цели промоционная работа была поделена на четыре главы с
подглавами.
В первой главе были сформулированы основные понятия исследования. Вопрос
пищевого расточительства был сформулирован через призму пищевых
предпочтений, которая в свою очередь была сформулирована через призму таких
научных областей как экономика и социология. С точки зрения аграрной
экономики, при исследовании пищевых предпочтений, внимание было уделено
такому аспектам как продовольственная безопасность, а с точки зрения социологии
исследование пищевого предпочтения фокусировалось на социальных ценностях,
символах и нормах.
Во второй главе было исследовано как разные области науки оценивают пищевые
предпочтения. Такая область науки как экономика пищевые предпочтения
исследует с точки зрения спроса и предложения. Результаты исследования
показывают, что экономика, как область науки, пищевые предпочтения исследует
с точки зрения спроса и предложения, факторы исследования связанны с пищевой
безопасностью и поведением потребителей, которые в свою очередь влияют на то,
как пища покупается, хранится, употребляется и расточается. Социология, как
область науки, исследуя пищевые предпочтения, акцентирует влияние культуры на
микро, мезо и макро уровне. В свою очередь психология, как область науки,
исследуя пищевые предпочтения, больше внимания уделяет тому как на выбор
человека какую пищу приобрести, употребить или расточить влияют другие люди.
Также во второй главе были обобщены международные исследование пищевых
предпочтений.

В третьей главе обобщена нормативная база пищевого расточительства, было
исследовано как на прямую или косвенно нормативное регулирование может
помочь уменьшить объёмы пищевого расточительства. В рамках главы был
исследован опыт разных индустриальных стран в отношении пищевого
расточительства, и также исследована эффективность мер по борьбе с пищевым
расточительством, как превентивных, так и в отношении утилизации уже тех
продуктов питания, которые были расточены.
В четвертой главе была исследована ситуация пищевого расточительства в
Латвии, идентифицированы экономические и социальные факторы влияющие на
объёмы пищевого расточительства в Латвии на уровне домохозяйств.
Окончательные результаты связаны с возрастной структурой и местом нахождения
домохозяйства, с доходами, пищевой культурой и символами членов домохозяйств.
Вычислен общий объём годового пищевого расточительства в Латвии.
В заключении работы сформулированы выводы, главные проблемы и
возможности их решения.
Объём промоционной работы для получения научной степени доктора
экономики (Dr.oec.) составляет 169 листов. В работе есть 41 таблица,
53 графических изображения, 29 приложений, использованы 216 информационных
источника, из которых 174 источника на английском и 1 на русском языке.
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INFORMATION ON PUBLICATIONS AND SCIENTIFIC WORK
Sociālo zinātņu maģistre Tatjana Tokareva promocijas darbu „Pārtikas izšķērdēšana
Latvijas mājsaimniecībās ēšanas paradumu kontekstā” ir izstrādājusi laika periodā no
2012. līdz 2016. gadam LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes
Ekonomiskas un reģionālās attīstības institūtā ekonomikas doktores asociētās profesores
Aijas Eglītes zinātniskajā vadībā.
Pētījuma rezultāti publicēti divos tēžu publicējumos un desmit starptautiskos
zinātniskos un Latvijas Zinātnes padomes atzītos nacionālos zinātniskos izdevumos,
t. sk. viena publikācija indeksēta Scopus, divas – Web of Science, četras – EBSCO un
trīs – AGRIS:
1.
Tokareva T., Eglīte A. (2017) Food Waste in Latvian Households: Amounts,
Economics Aspects. In: Economic Science for Rural Development. Jelgava, LLU,
Latvija. p. 213-219. ISBN 978-9984-48-262-0.
2.
Tokareva T., Eglīte A. (2016) Pārtikas izšķērdēšanas problēma pārtikas
nodrošinājuma kontekstā. No: Ražas svētki „Vecauce – 2016”: Lauksaimniecības
zinātne nozares attīstībai. Zinātniskā semināra rakstu krājums. Jelgava, LLU,
Latvija, 68.–72. lpp. ISBN 978-9984-48-240-8.
3.
Tokareva T., Eglite A. (2015) Legislation on Food Waste Prevention: Overview
of Practices in Industrialized Countries. In: Social Research or Economics and
Management: Current Issues and Perspectives. Šauļi, Lietuva, p. 101–109. ISSN
1392-3110. (Indeksēta EBSCO datubāzē).
4.
Tokareva T., Eglite A. (2015) Legal Regulation of Food Waste: Examples of USA,
Japan and EU. In: Collection of Abstracts of 10th International Scientific
Conference „Students On Their Way To Science”. Jelgava, Latvija, p. 35. ISSN
2255-9566.
5.
Tokareva T. (2014) Food Wasting on Consumption Level: Analyze of the
Situation in Latvia Compared to Global Tendencies. In: Scientific Journal of RTU:
Economics and Business. Rīga, p. 113–118. ISSN 2256-0394. (Indeksēta EBSCO
datubāzē).
6.
Tokareva T., Eglite A. (2014) Non-price factors that influence consumers’ wasted
food amounts. In: Proceeding of 9th Baltic Conference on Food Science and
Technology „Food for Consumer Well-Being” FOODBALT 2014 Conference.
Jelgava, Latvija, p. 302–306. ISSN 2255-9817. (Indeksēta Web of Science, EBSCO
un AGRIS datubāzē).
7.
Tokareva T., Eglite A. (2014) Non-price factors that influence consumers’ wasted
food amounts. In: Abstract Book of 9th Baltic Conference on Food Science and
Technology „Food for Consumer Well-Being” FOODBALT 2014 Conference.
Jelgava, p. 48. ISSN 2255-9809.
8.
Tokareva T., Eglite A. (2014) Food Wasting on Consumption Level: Analyze of
the Situation in Latvia Compared to Global Tendencies. In: Abstract Book of
International Scientific Conference 55th Riga Technical University Conference
SCEE’2014 „Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” [CDROM]. Rīga, ISBN 978-9934-8275-2-59809.
9.
Tokareva T. (2014) Impact of Consumer Eating Habits on Food Waste Amount in
Latvia. In: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica
314(77)4. Szczecin, p. 141–150. ISSN 2081-0644.
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10.

11.

12.

Tokareva T. (2013) Food wastage problems in a perspective of eating habits: a
review paper. In: Research for Rural Development 2013. Jelgava, Latvija, p. 215–
220. ISSN 1691-4031. (Indeksēta Scopus, Web of Science, EBSCO, AGRIS
datubāzē).
Tokareva T., Grīnfelde A. (2012) Studentu ēšanas ieradumi un to ietekmējošie
aspekti: Latvijas lauksaimniecības universitātes piemērs. No: Sociālo zinātņu
fakultātes Raksti II. Jelgava, 118.–128. lpp. ISSN 1691-9920. (Indeksēta AGRIS
datubāzē).
Tokareva T. (2012) Ēšanas ieradumi kultūras socioloģijas aspektā. No:
Straumīte E. Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos. Jelgava. Izdota ESF
līdzfinansēta projekta „Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas izveide”
ietvaros, 276.–280. lpp. ISBN 978-9984-48-083-1.

Par pētījuma rezultātiem ziņots septiņās starptautiskās zinātniskās konferencēs:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Tokareva T. 18th International Scientific Conference Economic Science for
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raksta “The possibility of food consumption improvement by reducing food
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27.04.2017. veicu 18th International Scientific Conference Economic Science for
Rural Development plenārās sesijas priekšsēdētājas lomu.
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amounts, year 2013, % (n=610)
Apakšaspekta „aizdomāšanās par izšķērdētās pārtikas izmaksām”
ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, %
(n=610)/
The impact of sub-aspect „realizing how much wasted food costs”
on wasted food amounts, year 2013, % (n=610)
„Vidējo ienākumu uz vienu mājsaimniecības locekli” ietekme uz
aizdomāšanos par izšķērdētās pārtikas izmaksām, 2013. gads, %
(n=610)/
The impact of sub-aspect „average monthly income per household
member” on realization how much wasted food costs, year 2013, %
(n=610)
Apakšaspekta „tuvu cilvēku attieksme pret pārtikas izšķērdēšanu”
ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads,
mājsaimniecību skaits (n=610)/
The impact of the sub-aspect „close people’s attitude toward food
wastage” on wasted food amounts, year 2013, % (n=610)
Apakšaspekta „pārtikas neapēšana līdz galam” ietekme uz pārtikas
izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, mājsaimniecību skaits
(n=610)/
The impact of the sub-aspect „food products’ complete
consumption” on wasted food amounts, year 2013, % (n=610)
Apakšaspekta „biežums, ar kādu vienā ēdienreizē tiek apēsts viss
pagatavotais” ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem,
2013. gads, % (n=610)/
The impact of the sub-aspect „The frequency with which meals are
consumed wholly” on wasted food amounts, year 2013, % (n=610)
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4.36

4.37.

4.38.

4.39.

4.40.

4.41.

Apakšaspekta „vissātīgākās ēdienreizes ēšanas vieta” ietekme uz
pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of the sub-aspect „place of the most nourishing meal
consumption” on wasted food amounts, year 2013, % (n=610)
Apakšaspekta „paradums negatavot vairāk, kā ir iespējams apēst,
pirms pagatavotais sabojājas” ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas
apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of the sub-aspect „habit not to cook more, than it is
possible to consume before cooked food spoils” on wasted food
amounts, year 2013, % (n=610)
Apakšaspekta „mājas darbu sadale” ietekme uz pārtikas
izšķērdēšanas
apjomiem,
2013.
gads,
%
(n=610)/
The impact of the sub-aspect „division of household chores” on
wasted food amounts, year 2013, % (n=610).
Apakšaspekta „vainas sajūtas izjušana” ietekme uz pārtikas
izšķērdēšanas
apjomiem,
2013.
gads,
%
(n=610)/
The impact of the sub-aspect „feel of guilt” on wasted food amounts,
year 2013, % (n=610)
Mājsaimniecības jaunākā locekļa vecuma un vidējo ienākumu uz vienu
locekli sadalījums, pamatojoties uz 2016. gada kvantitatīvo pētījumu, %
(n=146)/
The distribution of the age of the youngest household member and the
average income per household member, based on the quantitative
research conducted in 2016, % (n=146)
Vidējā „nopirktā apjoma” ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas
apjomiem, 2016. gads, % (n=146)/
The impact of average „purchased food amounts” on wasted food
amounts, year 2013, % (n=146)
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AKRONĪMI UN ABREVIATŪRAS/

ACRONYMS AND ABBREVIATIONS
%
AK
ANO
ASV
ĀP pārtika
CAC
CCAfrica
CCASIA
CCCF

procenti
Apvienotā Karaliste (United Kingdom)
Apvienoto Nāciju Organizācija (The United Nations)
Amerikas Savienotās Valstis (United States of America)
ātri pagatavojamā pārtika
Pārtikas likumdošanas komisija (Codex Alimentarius Commision)
Āfrikas Koordinācijas komiteja (Coordinating Committee for Africa)
Āzijas Koordinācijas komiteja (Coordinating Committee for Asia)
Kodeksa komiteja par piesārņojumiem pārtikā
(Codex Committee on Food Contaminants)
CCEURO Eiropas Koordinācijas komiteja (Coordinating Committee for Europe)
CCFA
Kodeksa komiteja par pārtikas piedevām
(Codex Committee on Food Additives)
CCFFP
Kodeksa
komiteja
par
zivīm
un
zivju
produktiem
(Codex Committee on Fish and Fishery Products)
CCFFV
Kodeksa
komiteja
par
svaigiem
augļiem
un
dārzeņiem
(Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables)
CCFH
Kodeksa komiteja par pārtikas higiēnu (Codex Committee on Food Hygiene)
CCFICS
Kodeksa komiteja par pārtikas importa un eksporta inspekcijas un
sertificēšanas sistēmām
(Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification
Systems)
CCFL
Kodeksa komiteja par pārtikas etiķetēšanu (Codex Committee on Food
Labelling)
CCFO
Kodeksa komiteja par taukiem un eļļām (Codex Committee on Fats and Oils)
CCGP
Kodeksa
komiteja
par
vispārīgajiem
principiem
(Codex Committee on General Principles)
CCLAC
Latīņamerikas un Karību jūras valstu Koordinācijas komiteja
(Coordinating Committe for Latin America and the Carribbean)
CCMAS
Kodeksa komiteja par paraugu ņemšanas un analīžu metodēm
(Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling )
CCNASWP Ziemeļamerikas un Klusā okeāna dienvidrietumu valstu Koordinācijas komiteja
(Coordinating Committee for North America and the South West Pacific)
CCNEA
Tuvo Austrumu valstu Koordinācijas komiteja
(Cordinating Committe for the Near East)
CCNFSDU Kodeksa komiteja par uzturu un pārtiku, kas paredzēta speciālām uztura
vajadzībām
(Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses)
CCPFV
Kodeksa komiteja par pārstrādātiem augļiem un dārzeņiem
(Codex Committee on Processed Fruits and Vegetables)
CCPR
Kodeksa komiteja par pesticīdu atlikumiem
(Codex Committee on Pesticide Residues)
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CCRVDF

Kodeksa komiteja par veterināro zāļu atlikumiem pārtikā
(Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Food)
CCS
Kodeksa komiteja par cukuriem (Codex Committee on Sugars)
CCSCH
Kodeksa komiteja par garšvielām un kulinārijas garšaugiem
(Codex Committee on Spices and Culinary Herbs)
CSP
Centrālā statistikas pārvalde
ES
Eiropas Savienība (The European Union)
EUR
eiro
Eurostat
Eiropas Savienības Statistikas birojs
(The Statistical Office of the European Union)
FAO
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija
(Food and Agriculture Organization of the United Nations)
gab.
gabali
IKP
iekšzemes kopprodukts
INFOSAN Starptautiskais Pārtikas nekaitīguma iestāžu tīkls
(International Network of Food Safety Authorities)
JECFA
Pārtikas piedevu ekspertu komiteja
(The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives)
JEMRA
Apvienotās FAO/WHO ekspertu sanāksmes par mikrobioloģiskā riska
novērtējumu
(The Joint FAO/WHO Expert Meetings on Microbiological Risk
Assessment)
JMPR
Apvienotās FAO/WHO ekspertu sanāksmes par pesticīdu atliekvielām
(Joint FAO/WHO Meetings on Pesticide Residues)
kcal
kilokalorijas
kg
kilograms
l
litrs
LR
Latvijas Republika
m
metrs
2
m
kvadrātmetrs
3
m
kubikmetrs
milj.
miljons
mljrd.
miljards
OIE
Starptautiskais Epizootiju birojs (World Organisation for Animal Health)
PCI
patēriņa cenu indekss
piel.
pielikums
PVD
Pārtikas un veterinārais dienests
sk.
skatīt
t
tonna
t. sk.
tajā skaitā
tūkst.
tūkstotis
u. c.
un citi
u. tml.
un tamlīdzīgi
USD
ASV dolārs
utt.
un tā tālāk
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VARAM
VLTT
WHO
WRAP
WTO
ZM

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Vispārējais līgums par tarifiem un tirdzniecību
Pasaules Veselības organizācija (World Health Organization)
Atkritumu un resursu rīcības programma
(Waste and Resources Action Programme)
Pasaules Tirdzniecības organizācija (World Trade Organization)
Zemkopības ministrija
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IEVADS/

INTRODUCTION
Pētījuma aktualitāte. Neraugoties uz to, ka visā pasaulē katru dienu tūkstošiem
cilvēku cieš badu, pastāv arī otra galējība – pārtika tiek vienkārši izmesta. Pēc ANO
Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas datiem, visā pasaulē apmēram viena trešdaļa
no cilvēku patēriņam domātās produkcijas iet zudībā vai tiek izmesta atkritumos. Tās
apjoms gada laikā ir apmēram 1.3 miljardi t saražotās pārtikas. Vienlaikus, pēc ANO
datiem, 925 milj. iedzīvotāju ikdienā nav paēduši – cieš badu. Pārtikas izšķērdēšana ir arī
naudas izšķērdēšana un kopumā nelabvēlīgi atspoguļojas uz vidi, kurā dzīvojam
(Gustavsson et al., 2011).
Lai gan pārtika ir ļoti svarīga mūsu izdzīvošanai, Tūkstošgades attīstības mērķu
ziņojums (The Millennium Development Goals report), kas iznāca 2012. gadā pēc ANO
pasūtījuma, parāda, ka mūsdienās cilvēki pārtiku lielākoties redz tikai kā pabeigtu
produktu, nevizualizējot visu ražošanas ciklu un izmantotos resursus. Tādējādi cilvēku
apziņā neveidojas saikne starp pārtiku un tās ietekmi uz apkārtējo vidi un ekonomisko
situāciju (The Millennium Development …, 2012).
Iedzīvotāju skaitam palielinoties, pieaug bažas par pārtikas apjomu
nepietiekamības riskiem. Cilvēce meklē iespējas, kā sevi pabarot (The Cambridge ...,
2006), tāpēc tik aktuāls ir pārtikas izšķērdēšanas jautājums, jo daudzi labi apzinās, ka,
samazinot izšķērdētās pārtikas apjomus, būtu vieglāk pabarot vairāk cilvēku, kas,
iespējams, jau tagad cieš badu.
Lai motivētu cilvēkus lietot pārtiku ilgtspējīgi, Eiropas Parlamenta locekļi bija
noteikuši 2014. gadu par gadu cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu. Eiropas Parlamenta
pieņemtā rezolūcija aicināja steidzami rīkoties, lai līdz 2025. gadam uz pusi mazinātu
pārtikas šķērdēšanu Eiropā un uzlabotu trūcīgo iedzīvotāju piekļuvi pārtikai (Parliament
calls …, 2012). No Eiropas Parlamenta tika gaidīti skaidri priekšlikumi par to, kā mainīt
(bieži neilgtspējīgus) veidus, kā pārtika ES tiek ražota, un identificēt cēloņus, kāpēc ES
iedzīvotāji izšķērdē tik daudz no visas saražotās pārtikas (vismaz 30% jeb 1,6 mljrd. t),
kas palīdzētu sasniegt nospraustos mērķus un mainīt cilvēku attieksmi pret ēdienu. Tomēr
nekādi ilgtspējīgi piedāvājumi tā arī netika pieņemti. ES pret pārtikas izšķērdēšanu vērstā
politika vairāk fokusējas uz atkritumu pārstrādi, nevis uz šo atkritumu apjomu veidošanās
novēršanu vai vismaz, ja novērst nav iespējams, uz pārtikas ziedošanu. Daudzi pētnieki
un nevalstisko organizāciju biedri apgalvo, ka nopietni pūliņi cīņā pret pārtikas
atkritumiem ES netiek veikti (Staes, 2014). Bet, lai cīnītos pret šo visnotaļ sarežģīto
problēmu kā pārtikas izšķērdēšana, ir labi jāapzinās problēmas plašums, izšķērdētās
pārtikas struktūra un cilvēku motivācija izmest pārtiku. Nevar izprast pārtikas
izšķērdēšanu, neizpētot, kā veidojas cilvēka un ēdiena attiecības un kādu nozīmi pārtikai
piedēvē patērētāji, jeb neizpētot ēšanas paradumu veidošanos.
Neraugoties uz to, ka pārtikas izšķērdēšanas problēma mūsdienās kļūst arvien
aktuālāka, jo tai pievērš uzmanību ne tikai dažādas nevalstiskās, bet arī politiskās
organizācijas, tā vēl joprojām nav plaši pētīta. Tā, piemēram, sociologi pārtikas
izšķērdēšanas problēmu vairāk redz no indivīda ēšanas paradumu skatpunkta, kurus
savukārt ietekmē vairāki aspekti (Bourdieu, 1984), bet ekonomisti vairāk uzsver ēšanas
paradumu ietekmi uz izmaksām un apkārtējo vidi (Venkat, 2011). Diemžēl nav iespējams
samazināt iztērēto naudu par nopirkto pārtiku, kas beigās izšķērdēta, vai samazināt
izmaksas, kas ir nepieciešamas pārtikas atkritumu pārstrādāšanai, ja nemaina ēšanas
paradumus un nepievērš uzmanību pārtikas izšķērdēšanas aspektiem.
Pārtikas izšķērdēšanas plašāks pētījums palīdzētu izprast, cik fundamentāla ir
ēdiena izvēles ietekme uz cilvēku dzīvi, vērtējot ēdienu ne tikai no tīri bioloģiskā
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skatpunkta, bet arī no ēdiena simboliskās nozīmes, ko mēs tam ikdienā piešķiram. Ēdiena
ražošana, piegādāšana, gatavošana un patērēšana, kā arī izšķērdēšana – tas viss ietekmē
cilvēci un var ietekmēt tās izdzīvošanas spējas. Tāpēc var ar lielu pārliecību teikt, ka šī
tēma ir aktuāla.
Pētījuma objekts ir Latvijas privātās mājsaimniecības, bet pētījuma priekšmets –
Latvijas privāto mājsaimniecību pārtikas izšķērdēšanas apjomi un to ietekmējošie aspekti.
Promocijas darba hipotēze: pārtikas izšķērdēšanas apjomi ir atkarīgi no
mājsaimniecības locekļu ēšanas paradumiem, kurus ietekmē ekonomiskie un sociālie
aspekti.
Promocijas darba mērķis ir izzināt pārtikas izšķērdēšanas apjomus un to
ietekmējošos aspektus Latvijā caur ēšanas paradumu prizmu.
Promocijas darba mērķa sasniegšanas nolūkā izvirzīti šādi uzdevumi:
1)
formulēt ēšanas paradumu definējumu pārtikas izšķērdēšanas aspektā un izpētīt
ēšanas paradumu jēdzienu caur vairākām sociālo zinātņu prizmām.
2)
izvērtēt pārtikas izšķērdēšanas jautājumu ekonomikas, socioloģijas un psiholoģijas
zinātņu nozaru kontekstā un pārtikas izšķērdēšanas problemātiku industriālajās
valstīs.
3)
izvērtēt ar pārtikas nodrošinājumu saistīto normatīvo regulējumu un tā ietekmi uz
izšķērdēšanas samazinājumu.
4)
novērtēt pārtikas izšķērdēšanas apjomus un to ietekmējošos aspektus dažādās
Latvijas mājsaimniecību grupās.
Promocijas darba izstrādē izmantotā informatīvā bāze
Darba informatīvā bāze veidojas no 30 grāmatām un to nodaļām, 35 pētnieciskiem
rakstiem starptautiskos žurnālos, 25 pētniecisko institūtu un universitāšu publicētiem
rakstiem, 46 LR Centrālās statistikas pārvaldes, Eurostat, ZM, VARAM un citu Latvijas
un starptautisko organizāciju datiem, 13 LR likumiem un normatīvajiem dokumentiem,
kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulām, 40 internetā publicētām informācijas
vienībām, 16 periodiskiem izdevumiem un 7 vārdnīcām.
Promocijas darbā tiek izmantotas turpmāk minētās pētījumu metodes.
Vispārzinātniskās pētījumu metodes:

monogrāfiskā jeb aprakstošā metode, kuras izmantošana palīdzēja rast detalizētu
priekšstatu par pētāmo problēmu teorētiskajā skatījumā, balstoties uz plašu
zinātniskās literatūras apskatu;

grafiskā metode – grafiskās metodes lietošana palīdzēja uzskatāmi un efektīvi
atklāt objekta sakarības un dinamiku;

loģiski konstruktīvā metode – izsakot spriedumus, analizējot rezultātus;

sintēzes un analīzes metode – atsevišķi pētāmā objekta elementi tika savienoti
vienotā sistēmā, pētot to kopsakarības.
Socioloģisko pētījumu metode: aptauja (anketēšana) – izmantota, lai noskaidrotu
mājsaimniecības locekļu izšķērdēšanas apjomus un aspektus, kas to ietekmē.
Statistisko pētījumu metodes: tādas kā aprakstošā statistika. Latvijas mājsaimniecību
pārtikas izšķērdēšanas ietekmējošo aspektu padziļinātākai izpētei tiek lietota savstarpējo
sakarību analīze jeb korelāciju analīze, izmantojot Spīrmena rangu korelācijas
koeficientu, kā arī krostabulācijas un ordinālās regresijas analīze. Latvijas
mājsaimniecību pārtikas izšķērdēšanas novērtēšanas informācijas ieguvē izmantota
socioloģisko pētījumu metode, bet analīzē – aprakstošā statistika un datu kvalitatīvās un
kvantitatīvās pieejas kombinācija.
Pētījuma ierobežojumi
Promocijas darba mērķis ir izzināt patēriņa procesus, kas ir saistīti ar patērētāju
ikdienu, un izprast cilvēku attieksmi pret pārtikas izšķērdēšanu. Darbā tiks skatīts
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mājsaimniecību līmenis, jo, pirmkārt, šajā līmenī pārtika tiek izšķērdēta visvairāk, proti,
mājsaimniecību līmenī tiek izšķērdēts 42% pārtikas, 39% – ražošanas līmenī, 14% –
ēdināšanas iestādēs un 5% – pārtikas realizācijas vietās (Preparatory study …, 2010; The
food value chain, 2013), un, otrkārt, mājsaimniecību līmenis ir svarīgs no tāda aspekta,
ka to vismazāk ietekmē likumi un regulējumi, tāpēc to ir grūtāk apzināt un kontrolēt.
Mājsaimniecības līmenī tiks vērtēts pārtikas izšķērdēšanas apjoms no tās pārtikas, ko
mājsaimniecības locekļi iegādājušies, nevērtējot pārtiku, kas tikusi iegūta bez maksas kā
ziedojums vai dāvinājums, kā arī – kas tikusi saražota, piemēram, pārtika, kas nāk no
mājsaimniecību locekļiem piederošiem mazdārziņiem.
Promocijas darbs ir balstīts uz starpnozaru saskares bāzi un ietver gan ekonomikas,
gan socioloģijas, gan psiholoģijas zinātņu nozaru atzinumus.
Promocijas darbā iekļautās zinātnes nozares un šo nozaru fokuss saistībā ar
pārtikas izšķērdēšanas jautājumu/
Scientific disciplines included in the promotional work and the focus of these
disciplines in the context of food wasting
Nozare
Ekonomika

Socioloģija

Psiholoģija

Apakšnozare

Apakšnozares
anotācija

Agrārā
ekonomika

Iedzīvotāju
nodrošināšana ar
pārtiku.

Patērētāja
rīcība

Patērētāju uzvedība, kas
ir tieši atkarīga no
indivīda personīgajiem
raksturlielumiem,
psihoemocionālā
stāvokļa, iepriekšējās
pieredzes, viņa rīcībā
esošajiem resursiem,
preces (pakalpojuma)
īpašībām un cenas.

Kultūras un
masu
komunikāciju
socioloģija
Sociālā
psiholoģija

Ticējumi,
tradīcijas,
mediju sociālā loma.

Cilvēka
uzvedības
likumsakarības,
ko
nosaka piederība pie
sociālajām
grupām.
Sociālās
domāšanas,
sociālo ietekmju un
cilvēku sociālo attiecību
izpēte.

Aspekti, kas tiks pētīti promocijas
darbā
 Pārtikas ražošana.
 Pārtikas izplatīšana (mājokļa atrašanās
vieta, attālums līdz veikalam, pārtikas
nogādāšanas veids).
 Pārtikas drošība (t. sk. iepakojums) un
marķējums.
 Pārtikas atkritumu šķirošana.
Aspekti,
kas
veido
patērētāja
demogrāfisko profilu:
 mājsaimniecības locekļu vecums un
skaits,
 mājsaimniecības locekļu ienākumi,
 mājsaimniecības locekļu dzīves apstākļi
(platība un mājvietas tips).
Personīgie aspekti:
 maltīšu plānošana un iepirkumu
saraksta veidošana,
 uzglabāšanas vietu paredzēšana,
 izšķērdēšanas apjomu neapzināšanās,
 potenciālā finansiālā stāvokļa
uzlabošanas iespēja.
 Simboli.
 Vērtības.
 Normas.
 Iemācīta rīcība un “kultūras” gaume
 Vērtību sistēmas.
 Uzvedības normas.
 Tuvu cilvēku ietekme uz indivīda
uzvedību.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz: Latvijas Zinātnes padome, 2015; Rutten, 2013; Jones,
2004; Gustavsson et al., 2011; Baker et al., 2009; Stefan et al., 2012; Gronow, 1997; Randall,
2002; Douglas, 1975; Barthes, 2008; Loyal, Quilley, 2004; Ashley, 2004; Beardsworth, Keil,
1997; Mennell, 1986; Ballantine, Roberts, 2009; Hubbard, 2007; Lejniece, 2012; Darnton, 2008
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Pārtikas izšķērdēšanas jautājums ir starpdisciplinārs un komplekss izpētes
priekšmets, kas skar daudzas cilvēku dzīves darbības jomas, proti, kā un kāpēc cilvēki
iepērk konkrētu pārtiku, kā un kur pārtika tiek uzglabāta, pārtikas produktu pagatavošanas
īpatnības, maltīšu plānošana, iepirkumu saraksta saskaņošana, pārtikas izšķērdēšana un
arī atkritumu šķirošana, mājsaimniecības locekļu ienākumu līmenis, dzīves apstākļi u. c.,
un visi šie elementi savā starpā ir saistīti. Promocijas darbs ir balstīts uz vairāku zinātņu
nozaru atklājumiem. Tā teorētiskā un praktiskā daļa balstās uz ekonomikas un
socioloģijas zinātņu nozaru atklājumiem, bet salīdzināšanai teorētiskā daļā ir pētītas arī
psiholoģijas zinātņu nozares paradigmas pārtikas izšķērdēšanas izpētē. Savukārt
praktiskā daļa ir veidotā tā, lai izpētītu, kādā veidā ekonomiskie un sociālie aspekti, kas
aprakstīti teorētiskajā daļā, ietekmē izšķērdēšanas apjomus.
Agrārās ekonomikas pārtikas nodrošinājuma koncepts ir mainīgs, un tā
definējums mainās līdz ar realizētiem pētījumiem un politiskiem lēmumiem. Tā, tikai
pagājušajā gadsimtā dažādos publicētos rakstos pastāvēja ap 200 pārtikas nodrošinājuma
definējumu (Maxwell, Smith, 1992). Pārtikas nodrošinājuma problēmu sāka pētīt tikai
20. gs. septiņdesmito gadu vidū, un sākotnēji problēmas fokuss balstījās uz pārtikas
pieejamības un cenu stabilitātes nodrošināšanu (ODI, 1997). Deviņdesmitajos gados
problēmas fokusam pievienojās jautājums par pārtikas pietiekamību, ar to saprotot ne
tikai to, vai pārtika ir pieejama, bet arī – vai pieejamais daudzums ir pietiekams, lai
cilvēks saņemtu visas nepieciešamās uzturvielas. Turklāt problēmas lokam pievienojās
arī pārtikas drošības un uztura sabalansētības jautājumi. Sāka pētīt, kā sociālie aspekti
ietekmē ēšanas paradumus un kā dažādas neaizsargātās sociālās grupas var piekļūt
pārtikai. Daudzas organizācijas savu fokusu virzīja galvenokārt uz bada apkarošanu
(Clay, 2002). Uzlabojoties pārtikas pieejamībai un piekļuvei, 21. gs. pārtikas
nodrošinājuma problēmu lokam pievienojās pārtikas izšķērdēšanas jautājums, pētot
gan pārtikas izšķērdēšanas motivējošos aspektus, kā arī to, kā potenciālais izšķērdētās
pārtikas apjomu samazinājums ietekmē piekļuvi pārtikai noteiktā reģionā, gan sākot pētīt
pārtikas lietošanas un utilizācijas paradumus, kas ietekmē arī piekļuvi pārtikai (pārtikas
ziedošanas prakse), kā arī pētot utilizācijas paradumus, lai piedāvātu savu redzējumu
labākai pārtikas atkritumu utilizācijai (Tielens, Candel, 2014). Promocijas darbā ar
pārtikas nodrošinājumu autore saprot pārtikas pieejamību, piekļuvi pārtikai un
pārtikas lietošanu un utilizāciju, un visu šo elementu ietekmi uz izšķērdētās pārtikas
apjomiem:
1)
pārtikas pieejamība – pastāvīgi pieejams pietiekams pārtikas daudzums (Food
Security, b. g.). Promocijas darba teorētiskajās nodaļās pētīti pārtikas ražošanas
apjomi, eksporta/importa apjomi, pārtikas cenu izmaiņas; kā nodrošinājums ar
pārtiku maina iedzīvotāju ēšanas paradumus un tajā skaitā – kā izšķērdētās pārtikas
apjomi korelē ar pieejamās pārtikas apjomiem. Latvijā ir pietiekami daudz gan
ievestās, gan saražotās pārtikas, un Latvijas mājsaimniecībām ir pieejams
pietiekams apjoms pārtikas, tāpēc pārtikas pieejamības jautājums promocijas darba
praktiskajā nodaļā netika pētīts.
2)
piekļuve pārtikai – cilvēkiem ir jābūt iespējai iegūt pārtiku, to nopērkot,
izaudzējot, iegūstot ziedojuma veidā, kā arī cilvēkiem jābūt pietiekamiem
līdzekļiem, lai iegūtu pareizam uzturam atbilstošus pārtikas produktus, un jābūt
fiziskai iespējai nokļūt līdz pārtikai (Food Security, b. g.). Promocijas darba
teorētiskajās nodaļās pētīts normatīvais regulējums, kas skar pārtikas ziedošanu, un
tas, kādā veidā dažādās industriālajās valstīs tā tiek realizēta. Promocijas darba
praktiskajā nodaļā pētīts, kā mājokļa atrašanās vieta, attālums līdz veikalam un
pārtikas nogādāšanas veids ietekmē izšķērdētās pārtikas apjomus. Un, tā kā
ekonomikas zinātnes nozares apakšnozaru fokuss var pārklāties, pārtikas
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pieejamības aspekts promocijas darba praktiskajā nodaļā skatīts caur patērētāju
uzvedības prizmu, pētot, kā mājsaimniecības locekļu ienākumi korelē ar izšķērdētās
pārtikas apjomiem.
3)
pārtikas lietošana un utilizācija – pareiza pārtikas lietošana un utilizācija, kas
balstās uz pamatzināšanām par produktu uzturvērtību, kā arī piemērotu
ūdensapgādi un kanalizāciju. Katra cilvēka lietotai pārtikai jābūt pilnvērtīgai no
uztura zinātnes viedokļa, drošai un atbilstošai nacionālajai identitātei un reliģiskajai
piederībai (Food Security, b. g.; What is food security?, b. g.). Promocijas darba
teorētiskajās nodaļās pētīts normatīvais regulējums, kas skar pārtikas marķējumu,
aprakstīta nepieciešamība pēc pareiza iepakojuma un skatīts, kā industriālās valstis
nodrošina pārtikas atkritumu utilizāciju. Promocijas darba praktiskajā nodaļā pētīts,
kā pārtikas marķējums ietekmē mājsaimniecību locekļu izšķērdētās pārtikas
apjomus un vai pārtikas atkritumu šķirošanai ir ietekme uz izšķērdētās pārtikas
apjomiem. Turklāt caur patērētāju uzvedības prizmu pētīta arī iepirkumu saraksta
veidošanas, plānošanas un pārtikas uzglabāšanas vietu paredzēšanas ietekme uz
izšķērdētās pārtikas apjomiem.
Patērētāja rīcība promocijas darbā ir balstīta uz patērētāju uzvedības izpēti, kas ir
tieši atkarīga no indivīda personīgajiem raksturlielumiem, psihoemocionālā stāvokļa,
iepriekšējās pieredzes, viņa rīcībā esošajiem resursiem, preces (pakalpojuma) īpašībām
un cenas (Andersone, 2012). Visus ar patērētāju uzvedību saistītos aspektus promocijas
darba autore iedalīja divās grupās. 1. grupa – aspekti, kas ir saistīti ar patērētāju
demogrāfisko profilu, tādi kā mājsaimniecības locekļu vecums un skaits, ienākumi un
dzīves apstākļi. 2. grupa – personīgie aspekti, kas skar maltīšu plānošanu un iepirkumu
saraksta veidošanu, pārtikas uzglabāšanas vietu paredzēšanu, izšķērdēšanas apjomu
neapzināšanos, potenciālā finansiālā stāvokļa uzlabošanas iespējas. Promocijas darba
teorētiskajās nodaļās apskatīts, kā šie aspekti var potenciāli ietekmēt izšķērdētās pārtikas
apjomus, savukārt praktiskajā nodaļā izpētīts, kā Latvijas mājsaimniecībās šie aspekti
ietekmē izšķērdētās pārtikas apjomus.
Cilvēks ir sociāla būtne, un ne tikai tīri ekonomiskie aspekti ietekmē viņa izvēli
iegādāties, patērēt, uzglabāt un izšķērdēt pārtiku, tāpēc promocijas darbā autore pētīja, kā
pārtikas izšķērdēšanas jautājums tiek skatīts kultūras un masu komunikāciju
socioloģijas zinātnes apakšnozares ietvaros. Tā promocijas darba 2.2. teorētiskajā nodaļā
izpētītas socioloģijas zinātņu nozares teorētiķu paradigmas pārtikas izšķērdēšanas izpētē,
izvirzīti aspekti, tādi kā simboli, vērtības, normas, iemācīta rīcība, „kultūras” gaumes un
uzvedības iemācīšana, kas potenciāli mikro, mezo un makro līmenī var ietekmēt
izšķērdētās pārtikas apjomus, savukārt praktiskajā nodaļā gūti apstiprinājumi šiem
apgalvojumiem.
Sociālās psiholoģijas zinātnes apakšnozares atklājumi iekļauti promocijas darba
teorētiskajā daļā, lai salīdzinātu, kā atšķirīgas sociālās zinātnes pēta pārtikas
izšķērdēšanas jautājumu. 2.3. nodaļā noskaidrots, ka arī psiholoģijas zinātnes nozares
pārstāvji uz ēšanas paradumu veidošanos un maiņu daļēji skatās caur kultūras prizmu,
atzīmējot, ka cilvēka personība, tā uzskati un paradumi veidojas ģimenes, draugu, paziņu
un citu aspektu ietekmē, arī masu saziņas līdzekļiem ir liela nozīme cilvēku uzskatu
veidošanās procesā.
Pētījuma veikšanas periods: autore veica empīrisko datu ieguvi posmā no 2013.
līdz 2016. gadam, savukārt iegūto datu salīdzināšanai izmantoti dati par izšķērdēšanas
apjomiem un ietekmējošiem aspektiem no 2004. gada līdz 2016. gadam.
Pētījuma novitātes:
1)
promocijas darbs ir balstīts uz starpnozaru saskares bāzi un ietver vairāku zinātņu
nozaru pētījumu atzinumus. Latvijā iepriekš nav veikts plašs pētījums par pārtikas
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2)

3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)
1)

2)

3)

1)
2)
3)

izšķērdēšanas apjomiem un to ietekmējošiem aspektiem, bet šāds pētījums palīdz
atklāt sakarības, cik fundamentāla ir ēdiena izvēles ietekme uz cilvēku dzīvi, jo
ēdiena ražošana, piegādāšana, gatavošana un patērēšana ir savā starpā saistītas
darbības un ietekmē pārtikas izšķērdēšanas apjomus.
pamatojoties uz autores teorētisko pētījumu un starptautisko pieredzi, ir aprobēta
metodoloģija pārtikas izšķērdēšanas analīzei Latvijā, kurā apkopoti gan
ekonomiskie, gan sociālie aspekti, kas var potenciāli ietekmēt izšķērdētās pārtikas
apjomus Latvijā.
balstoties uz autores veikto teorētisko un empīrisko izpēti, iegūti oriģināli dati par
mājsaimniecību pārtikas izšķērdēšanas apjomiem un tos ietekmējošiem aspektiem.
pamatojoties uz autores divu veikto pētījumu rezultātiem, izstrādāti pasākumu plāni
pārtikas izšķērdēšanas novēršanai, kā arī ieteikumi, kas ir vērsti uz jau izšķērdētās
pārtikas nenonākšanu atkritumu poligonos.
Pētījuma zinātniskais nozīmīgums:
precizēti jēdzieni „ēšanas paradums” un „pārtikas izšķērdēšana”.
pētījuma rezultātā identificēti aspekti, kas iespaido mājsaimniecību locekļus
attiecībā uz pārtikas izšķērdēšanu.
apzināts pārtikas izšķērdēšanas problēmas plašums, izšķērdētās pārtikas struktūra
un aspekti, kas ietekmē pārtikas izšķērdēšanu Latvijā.
definēta nodrošinājuma izpratne pārtikas izšķērdēšanas kontekstā, iekļaujot tādus
terminus kā marķēšana un drošība.
apzināti pārtikas izšķērdēšanas apjomi un izstrādāti ieteikumi šo apjomu
samazināšanai mājsaimniecībās.
Pētījuma tautsaimnieciskais nozīmīgums:
iegūtos rezultātus iespējams izmantot likumu un normatīvā regulējuma izstrādē, kas
skar pārtikas atkritumu apsaimniekošanu (nosakot nepieciešamo konteineru
esamību bioloģiski noārdāmiem atkritumiem), darbs palīdz arī pamatot pārtikas
ziedošanas procedūras regulējuma nepieciešamību, kā arī nepieciešamību pārdomāt
pārtikas produktu marķējumu un veidot informatīvos pasākumus, kas palīdzētu
izskaidrot galīgā un minimālā derīguma termiņa atšķirības.
pētījums sniedz atzinumus valsts un nevalstisko organizāciju turpmākās darbības
pilnveidošanai, izskaidrojot patērētājiem gan to, kā viņu ēšanas paradumi kopumā
ietekmē pārtikas izšķērdēšanas apjomus, gan kādus finansiālus ieguvumus viņi
varētu gūt, samazinot izšķērdētās pārtikas apjomus, gan kā pārtikas izšķērdēšana
ietekmē apkārtējo vidi un ko katrs mājsaimniecības loceklis var darīt, lai
samazinātu šo ietekmi.
promocijas darbā publicētie teorētiskie un empīriskie rezultāti ir izmantojami
dažādu līmeņu sociālo zinātņu studiju zinātnisko darbu izstrādē gan ēšanas
paradumu, gan pārtikas izšķērdēšanas kontekstā.
Promocijas darba aizstāvamās tēzes:
izšķērdētās pārtikas apjomus ietekmē sociāli ekonomiskie aspekti.
normatīvais regulējums vairāk fokusējas uz to, lai izšķērdētā pārtika nenonāktu
atkritumu poligonos, un mazāk tiek darīts, lai izšķērdēšanu novērstu.
Latvijā nozīmīgākie ekonomiskie aspekti, kas ietekmē izšķērdētās pārtikas
apjomus, ir mājsaimniecības atrašanās vieta, jaunākā mājsaimniecības locekļa
vecums, vidējais ienākums uz vienu mājsaimniecības locekli, iepirkumu saraksta
veidošana, maltīšu plānošana, izšķērdēšanas apjomu neapzināšanās un potenciālā
finansiālā stāvokļa uzlabošanas iespēja.
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4)
5)

Latvijā nozīmīgākie sociālie aspekti, kas ietekmē izšķērdētās pārtikas apjomus, ir
ģimenes un draugu piemērs, mājsaimniecībā izveidojušās tradīcijas un masu mediju
ietekme.
veiksmīga pārtikas izšķērdēšanas ierobežošana nākotnē Latvijā mājsaimniecību
līmenī nevar notikt bez vairāku pušu iesaistes, un tai jāskar tādus jautājumus kā
pārtikas ziedošana, ēšanas paradumu maiņa, pārtikas produktu marķējuma
papildināšana un pārtikas šķirošanas nepieciešamība.
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1.

ĒŠANAS PARADUMU KONCEPTUALIZĒŠANA PĀRTIKAS
IZŠĶĒRDĒŠANAS ASPEKTĀ/

CONCEPTUALIZATION OF EATING HABITS IN THE ASPECT
OF FOOD WASTING

Visefektīvākais veids, kā pārbaudīt, vai noteiktai tēmai ir fundamentālā bāze, ir
literatūras avotu analīze, kas palīdz atklāt principus, teorijas, doktrīnas un
pamatnostādnes, kuras attiecas uz pētāmo tēmu. Lai izprastu patērētāju attieksmi pret
pārtikas izšķērdēšanu, ir nepieciešams izpētīt problēmu daudz plašāk un apskatīt vairākas
sociālo zinātņu teorijas, lai varētu pietiekami izanalizēt problēmu, kas kalpotu par labu
pamatu disertācijas empīriskajai daļai. Līdz ar to pārtikas izšķērdēšanas jautājums tiks
skatīts caur vairākām prizmām, analizējot cilvēku ēšanas paradumu veidošanās principus,
izpētot pasaules līmeņa pētījumus par ēšanas paradumiem, patēriņu un izšķērdību. Šajā
nodaļā tiks izvērtēti ēšanas paradumi kā kultūras un ekonomikas elements, proti, tiks
apskatīts kultūras jēdziens un tiks definēts, kas ir ēšanas paradumi un pārtikas
izšķērdēšana.
Pirmajā nodaļā analizēts ēšanas paradumu un pārtikas izšķērdēšanas/zaudēšanas
jēdziens, kā arī izvērtēts pārtikas izšķērdēšanas jautājums caur pārtikas pieejamības
prizmu pārtikas nodrošinājuma kontekstā un izpētīta ēšanas paradumu jēdziena izpratne
un raksturojums socioloģijā, kā arī piedāvāts pārtikas izšķērdēšanas definējums.
1.1. Pamatjēdzienu formulējums/
The formulation of basic concepts
Patērētājs ir mājsaimniecība, kas pērk preces un pakalpojumus patēriņam, un šī
darbība reprezentē viņu vēlmes (Crivits et at., 2010). Patērētāji bieži tiek attēloti vai nu
kā visu zinoši un spējīgi pieņemt sev izdevīgu lēmumu, vai nu kā viegli manipulējami un
mazzinoši patērētāji. Vai arī tos redz kā egoistiskus, uz savām vēlmēm orientētus
patērētājus vai arī kā altruistiskus, uz kopējo labumu orientētus patērētājus (Gabriel,
Lang, 2006; Clarke et al, 2007). Savukārt patēriņš ir iegādāto labumu izmantošana, lai
apmierinātu savas vajadzības.
Ar pārtikas izšķērdēšanu saprot darbību, kad pārtika tiek izmesta, to pilnībā
nepatērējot (Food waste, b. g.); tas ir cieši saistīts ar attieksmi un uzvedību (Gustavsson,
Cederberg, 2011). Savukārt pārtika tiek „zaudēta”, ja to ietekmē strukturāli cēloņi, kas ir
saistīti ar infrastruktūras nesakārtotību, tehnikas novecošanos, saldēšanas iekārtu
neesamību, nepareizu uzglabāšanu utt. (Food loss …, 2014). Pārtika var tikt izšķērdēta
arī posmos pirms tiešās patērēšanas, piemēram, zemniekiem nenovācot visu ražu, dārzeņu
un augļu izbrāķēšana to formas dēļ utt.
Process, kurā pārtika no ražošanas stadijas nonāk patērēšanas stadijā, ir ilgs, un
tāpēc zināmus pārtikas apjomus nākas zaudēt visos posmos: gan lauksaimniecības
produkcijas ražošanas, gan ražas novākšanas / lopu nokaušanas un uzglabāšanas, gan
transportēšanas un uzglabāšanas, kā arī patērēšanas posmos. Tās pārtikas produkcijas
zaudēšanu, kas vēl nav nonākusi līdz patērētājam, uzskata par „zaudēto pārtiku”, savukārt
pārtiku, kas nonāk līdz patērētājam, uzskata jau par „izšķērdēto” (Gustavsson et al.,
2011).
Nabadzīgajās valstīs pārtikas zaudēšanas problēmu varētu atrisināt ieguldījumi ceļu
infrastruktūrā un elementārās pārstrādes un uzglabāšanas tehnoloģijās un iekārtās,
respektīvi, palielinot finansējuma pieejamību, bet bagātākajās valstīs bieži vien ir jāmaina
cilvēku attieksme pret ēdienu, paradumi, kā arī likumi kopumā.
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Pārtika var tikt izšķērdēta arī stadijās pirms tiešās patērēšanas, piemēram, kad
lauksaimnieki nenovāc visu ražu, kad dārzeņi un augļi tiek izmesti, jo to forma neatbilst
ideālai, kad lielveikalos izliek pārāk daudz pārtikas, lai varētu izveidot viltus ilūziju par
ļoti plašu izvēli utt. Tas bieži vien noved pie tā, ka liels daudzums pārtikas tiek izšķērdēts,
it īpaši lielveikalos, kuros nav savas virtuves, kur būtu iespējams pārtikas produktus, kas
ir zaudējuši savu pievilcību, izmantot kā izejvielas gatavo ēdienu pagatavošanai
(Schneider, 2008).
To, ko vieni uzskata par „ēdamo” pārtikas daļu vai produktu, citi savukārt var
uzskatīt par pilnīgi ēšanai nepiemērotu. Piemēram, zivs galva: dažās kultūrās zivs galvas
apēšana tiek uzskatīta par privilēģiju, citās – to viegli izmet. Līdzīga situācija ir ar gaļu,
kuru cilvēki izvēlas patērēt. Franču virtuvē bieži ēdienu pagatavošanā izmanto zirgu gaļu,
savukārt britu patērētāji zirgu gaļas patēriņu uzturā uzskata par neētisku. Pastāv arī
cilvēku izvēlīgums, izvēloties augļus un dārzeņus pēc to formas vai krāsas (Murcott,
1982). Atkarībā no kultūras arī ne visas dzīvnieku daļas tiek uzskatītas par pievilcīgām
uzturā, piemēram, dzīvnieku plaušas, sirdis utt. (Schneider, 2013). Visi šie piemēri ir cieši
saistīti ar pārtikas izšķērdēšanu. Tāpēc pārtikas izšķērdēšanas koncepts nav strikti
definēts un dažādos pētījumos var atšķirties. Arī pati klasifikācija var atšķirties atkarībā
no reģiona un kultūras, un to var ietekmēt paša pētnieka ēšanas paradumi. Tāpēc
izšķērdēšanas definējums var ietvert ne tikai stadijas, kurās pārtika tiek izšķērdēta, bet arī
interpretāciju par to, kādu pārtikas daļu izšķērdēšanu var novērst un kādu pārtikas daļu
nav iespējams neizšķērdēt. Piemēram, Dž. Lenglijs (J. Langley) u. c. (2010) uzskata, ka
visa pārtika, kas tiek izmantota pagatavošanā, ir ēdama, tādējādi tās izmešana tiek
automātiski uzskatīta par izšķērdēšanu, savukārt Atkritumu un resursu rīcības
programmas (Waste and Resources Action Programme) pētnieki pieturas pie cita
viedokļa, ka visu pārtiku un tās daļas var iedalīt tādā, kuru nav iespējams neizšķērdēt, un
tādā, kuru ir iespējams neizšķērdēt.
Pārtika, ko ir iespējams neizšķērdēt (possibly avoidable food). Tā ir pārtika, ko
vieni cilvēki ēd un citi ne (kā zivs galvas, dažādu augļu mizas, maizes garozas utt.), kā
arī tā pārtika, ko varētu pilnībā patērēt, pagatavojot uzturam citādi (Household Food …,
2009). Pētījumos lielākoties tiek likts uzsvars uz to, ka pie pārtikas, ko iespējams
neizšķērdēt, var nosaukt gandrīz visu pārtiku, kas netiek pilnīgi patērēta, tiek patērēta
nepilnīgi vai netiek izlietota vispār.
Pārtika, ko nav iespējams neizšķērdēt (unavoidable food waste). Tās
neizšķērdēšana nav atkarīga no cilvēku ēšanas paradumiem vai no tā, cik pilnīgi pārtika
tiek patērēta, kā, piemēram, dažādi kauli, kauliņi, cieto augļu un dārzeņu mizas (arbūza
miza) utt. (Ventour, 2008).
Tādējādi, izejot no iepriekš minētajiem definējumiem, šajā darbā pārtikas
izšķērdēšanu mājsaimniecību līmenī definē kā darbību, kad patēriņam derīga pārtika
tiek izmesta pilnībā vai daļēji (piemēram, pagatavojot pārtiku noteiktā veidā, tiek
izmestas noteiktas pārtikas daļas, augļu mizas, maizes garozas utt.) vai kad pārtika tiek
iepirkta, bet pilnībā vai daļēji netiek patērēta laikā, kad tā bijusi derīga patēriņam
(piemēram, iepērkot pārāk lielu pārtikas apjomu vai veicot pirkumu spontāni, to vēlāk tā
arī neizmantojot maltīšu pagatavošanā).
Ja ar vārdu uzturs saprot personas ēšanas un dzeršanas modeli (Brown, 2010), bet
ar vārdu paradums – darbību, ko dara bieži vai regulāri, dažkārt pat neapzinoties, kāpēc
to dara (Habit, b. g.), jeb darot to neapzināti, tad termins ēšanas paradums attiecas ne
tikai uz to, kādu pārtiku cilvēki izvēlas ēst, bet arī – kāpēc un kā cilvēki ēd, kāpēc izvēlas
konkrēto pārtiku, ar kādiem cilvēkiem kopā izvēlas ēst, kā arī – kā un kāpēc cilvēki
iegūst, uzglabā, izmanto un izmet pārtiku (Rodriguez, 2011).
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Nianses, kas izšķir ēšanas ieradumus no paradumiem, var būt maldinošas. Latviešu
literārās valodas vārdnīcas definējums skan šādi: ieradums – tas, kas ir ierasts (kādam
cilvēkam) (LLVV, 1975), bet paradums ir gan stabils, ierasts (cilvēka) darbības, rīcības,
izturēšanās veids, gan tas, kas ir ierasts (tautai, sabiedrībai); ieraža, tradīcija
(LLVV,1986). No definējumiem var secināt, ka „ieradums” ir attiecināms uz indivīdu vai
ģimeni (piemēram, daudz lietot ķiplokus vai ēst galertu ar etiķi, vispār nelietot uzturā
zivis u. c.), bet „paradums” var tikt attiecināts ne vien uz indivīdu, bet arī uz plašāku ļaužu
grupu. Piemēram, bēru mielastā iesākumā pasniegt kūkas gabaliņu, bet pēc tam buljonu
drīzāk būs paradums, jo tas neaprobežojas ar konkrētu indivīdu, savukārt dažu cilvēku
dzīves ritms, kurā ietilpst pamatīga maltīte ar zupu brokastīs, būs ieradums, jo tas
raksturīgs tikai konkrētai ģimenei. Tāpēc promocijas darbā tiks lietot termins „ēšanas
paradums”.
Dž. Rodrigesa (J. Rodriguez) ir zinātniece, kas visu savu dzīvi ir veltījusi
pētījumiem, kuri cieši ir saistīti ar uzturvērtības un patērētāju uzvedības jautājumiem, kā
arī aizstāvējusi disertāciju par tēmu „Vecāka gadagājuma puertorikāņu uztura uzvedības
modeļu atbilstība: biomedicīnas iespējas” un uzskata, ka ēšanas paradumi ietekmē to,
kā pārtika tiek izmesta.
Lai varētu samazināt izšķērdētās pārtikas apjomus, ir jāapzinās ne tikai problēmas
apjomi, bet arī cilvēku motivācija, lai izprastu, kāpēc daži cilvēki tik viegli izmet nopirkto
pārtiku. Tāpēc pārtikas izšķērdēšanas jautājums ir jāskatās caur ēšanas paradumu prizmu,
kas vizuāli tiek atveidots 1.1. attēlā.

Avots: autores konstrukcija pēc Rodriguez, 2011

1.1. att./ Fig. 1.1. Ēšanas paradumu ietekmes jautājumi pasaulē/
Eating habits’ impact issues in the world.
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Ēšanas paradumi attīstās gadiem ilgi un var mainīties dzīves laikā, tomēr lielākā
ietekme uz ēšanas paradumiem ir bērnības garšas sajūtām (Jebb, 2007). Paradumi var būt
visdažādākie, un tos ietekmē vairāki aspekti – kā individualitāte, mentalitāte, sociālie
aspekti, kultūra, reliģija, ekonomiskā situācija, ienākumi, atrašanās vieta, apkārtējās vides
piesārņojums, indivīda dzīves stils, politiskie aspekti un citi. Izejot no ēšanas paradumu
prizmas, var apgalvot, ka pārtikas izšķērdēšanu ietekmē cilvēka ēšanas paradumi.
Visus ēšanas paradumus nosacīti var iedalīt labajos un sliktajos jeb veselībai
labvēlīgos un nelabvēlīgos, piemēram, par sliktajiem ēšanas paradumiem var uzskatīt:
1)
brokastu neēšanu;
2)
uztura ziņā pilnvērtīgas maltītes aizstāšanu ar uzkodām;
3)
ātro uzkodu ēšanu;
4)
maltīšu steidzīgu apēšanu, to nepietiekami sakošļājot;
5)
badošanos;
6)
ēdiena izmantošanu kā nomierinošu līdzekli;
7)
nepietiekamu šķidruma lietošanu;
8)
vairākas vienlaicīgas darbības ēšanas laikā (piemēram, ēšanu un televizora
skatīšanos);
9)
tik daudz ēdienu pagatavošanu, ko nav iespējams apēst pirms sabojāšanās
(Desjardins, 2011).
Cilvēks integrē savu ķermeni sociālo attiecību kontekstā un padara to par savu
instrumentu sociālo mērķu sasniegšanai. Ķermenis, no vienas puses, diktē savus
noteikumus, spiežot cilvēku ieklausīties savās vajadzībās un cīnīties par to
apmierināšanu, pamatojoties uz šajā sabiedrībā sev pieejamiem resursiem, bet, no otras
puses, cilvēks izmanto ķermeni sociālo mērķu sasniegšanai (Jebb, 2007). Tāpēc ēdiena
izvēle ir svarīga ne tikai no medicīniskā vai socioloģiskā, bet arī no ekonomiskā aspekta.
Ēdiens ietekmē gan attiecības starp cilvēku grupām, piemēram, musulmaņu dzīvnieku
rituāla nonāvēšanas paņēmienu izmantošana ES valstīs var izraisīt masu nemierus
dominējošās kultūras pārstāvju vidū (Vīksniņa, 2009), gan veselību, kas ietver tādus
svarīgus jautājumus kā dzīves ilgums un reproduktīvo funkciju nodrošinājums, kas noved
pie ģimenes atražošanas jautājuma (Mediķi …, 2009). Cilvēka veselības stāvoklis nosaka
arī darba izvēli (tas ir saistīts ar materiālo, finansiālo nodrošinājumu), atpūtas brīvību un
veidu, kā ēšana un atbrīvošanās no ēdiena notiek ģimenē, kā tiek socializēti bērni. Ēdiens
ir arī viens no cēloņiem, kāpēc cilvēki sāk aizdomāties par savu eksistenci, veidojot
subkultūras, iesaistoties reliģiskajās kopienās, izveidojot jaunas sociālās normas savas
kopienas iekšienē.
Visi cilvēki ēd, lai izdzīvotu, bet viņi ēd arī, lai izteiktu atzinību, parādītu piederību
pie ģimenes, daži – lai parādītu, ka ciena noteiktas valsts tradīcijas, daži – lai pašrealizētos
(Rodriguez, 2011). Piemēram, kāds, kurš nav izsalcis, var apēst gabaliņu kūkas, kas ir
cepta par godu viņam. Vai arī, cienot vietējās tradīcijas, svētkos var tikt pagatavoti
konkrēti ēdieni, pat ja tie īpaši negaršo mājsaimniecības locekļiem un beigās tiks
lielākoties izmesti. Cilvēki iegādājas pārtiku un ēd saskaņā ar iemācīto uzvedību, tas
attiecas uz etiķeti, ēdienu un uzkodu sabalansēšanas modeļiem, uz to, kas tiek uzskatīts
par pieņemamu pārtiku, pārtikas kombinācijām un porciju lielumu. Etiķete norāda uz
pieņemamu (sagaidāmo) uzvedību. (Rodriguez, 2011). Piemēram, dažās grupās ir
pieņemts ēdot laizīt pirkstus, bet citās grupās to uzskata par primitīvu uzvedību. Ir valstis,
kurās restorānos ir pieņemts lūgt neapēsto ēdienu iesaiņot līdzņemšanai, tādējādi
samazinot izšķērdētās pārtikas apjomus. Etiķete un ēšanas rituāli lielākoties ir atkarīgi no
tā, vai maltīte ir formāla, neformāla vai īpaša (piemēram, pārtika, ko gatavo dzimšanas
dienās vai reliģiskos svētkos).
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Ekonomiskās teorijas vairāk apskata pārtikas izšķērdēšanas problēmu jau kā
rezultātu un tās ietekmi uz finansiālo stāvokli un vides piesārņojumu, savukārt sociologi
vairāk pievērš uzmanību vai nu ļoti individuālai pieejai, vai skatās uz šo jautājumu no
plaša kultūras aspekta, nemēģinot skatīties šo jautājumu caur vairākām prizmām un arī
iekļaut savos darbos citu zinātņu atklājumus. Tāpēc ir svarīgi paraudzīties uz ēšanas
paradumiem plašāk, integrējot vairāku sociālo zinātņu atklājumus.
Piemēram, psiholoģijas zinātnes pārstāvji mēģina izskaidrot individuālo
uzvedību ar atšķirībām cilvēku bioloģiskajās un psiholoģiskajās iezīmēs (McIntosh,
1996). Viņi pievērš uzmanību ēšanas disfunkcijām, tā sauktajiem sliktajiem ēšanas
paradumiem. No psiholoģijas puses daudz tiek pētīts, kādu ietekmi uz cilvēkiem atstāj
garša un smarža.
Cita pieeja ir raksturīga antropologiem, kuri pievērš uzmanību cilvēku uzvedībai,
kas sakņojas kultūrā (McIntosh, 1996), atzīmējot, ka ēdiens un apģērbs reprezentē
noteiktu kultūru. Ir arī zinātnieki, kuri atzīst, ka kultūras iekšienē nav „vienotības” un ir
arī citi aspekti, tādi kā reliģija, ētiskā identifikācija, konkrēts cilvēka statuss sabiedrībā,
kas viņiem liek citādi skatīties uz ēdienu un tā izšķērdēšanu. Antropologi Hariss (Hariss)
un Ross (Ross) vairāk pievērš uzmanību tieši iracionāliem ēdiena pagatavošanas un
patērēšanas ticējumiem un praksei (Harris, Ross, 1989). Piemēram, Mauritānijas paražas
piespiedu kārtā pārbarot meitenes, jo tikai meitenes ar lieko svaru tiek uzskatītas par
skaistām un var tikt pie labāka vīra (Mauritania’s ‘wife-fattening’ farm, 2004).
Socioloģijas pieeja, analizējot ēdienu patērēšanu, var efektīvi parādīt sociālo
diferenciāciju (pēc dzimuma, vecuma, sociālā statusa sabiedrībā). Savukārt ēdiena
ražošanas un izplatīšanas analīze palīdz labāk izprast ekonomisko sistēmu (Beardsworth,
Keil, 1997).
Grūti sākt runāt par ēšanas paradumiem, neparaugoties atpakaļ pagātnē, neizprotot
kritiskus brīžus, kas noveduši pie konkrētiem ēšanas paradumiem tagadnē. Nevar ar
100% pārliecību spriest par akmens laikmeta cilvēku ēšanas paradumiem, jo nav tiešu
liecību, kas varētu apstiprināt zinātnieku minējumus. Bet ir atrasti darbarīki, un cilvēku
apmešanās vietās atrasti arī dzīvnieku kauli; tas liek aizdomāties par to, ka mūsu senči
uzturam varēja medīt dzīvniekus, bet kaut ko noteikt viennozīmīgi nevar, un tas ir diezgan
strīdīgs jautājums „ko tad ēda mūsu senči?”. Jo nevar pierādīt, ka dzīvnieki būtu
nogalināti, lai tiktu apēsti, savukārt kaulus varēja atstāt kādi citi dzīvnieki, kā leopardi,
vilki, hiēnas. Tomēr ir arī interesanta pieeja, kā noteikt, ko varēja ēst mūsu senči, tas ir,
novērojot primātus. Pētījumi ir parādījuši, ka pastāv zināma negatīva korelācija starp
ķermeņa masu un patērētā ēdiena kvalitāti. Tā lielie primāti, tādi kā gorillas un
orangutani, pārtiek vairāk no grūti sagremojamas pārtikas (lapām, stumbriem, mizām),
kurai piemīt zema enerģētiskā vērtība. Savukārt mazo primātu diēta sastāv no augstākas
kvalitātes pārtikas, kas ir vieglāk sagremojama un enerģētiski pilnvērtīgāka. To diēta
sastāv no saknēm, riekstiem, augļiem un no daudziem sīkiem dzīvniekiem un insektiem
(Beardsworth, Keil, 1997). Savukārt cilvēki patērē enerģētiski daudz „kvalitatīvāku”
ēdienu, nekā tas būtu nepieciešams tāda lieluma primātiem (Beardsworth, Keil, 1997).
Cilvēku uztura kvalitāte ir augstāka, nekā tas būtu nepieciešams cilvēkiem, jo, piemēram,
graudaugi un gaļa sniedz lielāku enerģijas daudzumu nekā lapas un sakņaugi
(Beardsworth, Keil, 1997). Zinātnieki Leonards (Leonard) un Robertsons (Robertson)
uzskata, ka tas iespējams tāpēc, ka senie cilvēki mainīja savus ēšanas paradumus, tas
palīdzēja „attīstīt” viņu smadzeņu darbību, un cilvēce attīstījās līdz tādai stadijai, kādu
mēs to pazīstam pašlaik (Leonard, Robertson, 1994). Bet mūsdienās šie paradumi noved
pie aptaukošanās un veselības problēmām. Tāpēc var apgalvot, ka ēšanas paradumu
pētīšana ir ļoti svarīga visas cilvēces izdzīvošanai.
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Savā darbā „Medniecības evolūcija” („The Evolution of Hunting”) 1968. gadā
publicētajā grāmatā „Cilvēks mednieks” („Man the Hunter”) Vašburns (Washburn) un
Lankasters (Lancaster) izsaka domu, ka ne tikai pats ēdiens ietekmē cilvēces attīstību.
Arī medības attīstīja domāšanas spējas, mudināja cilvēkus strādāt grupās, veidot
ekonomiskās attiecības. Citi zinātnieki atzīmē, ka tieši aktīva medniecība noveda pie
medījamo dzīvnieku skaita samazināšanās un pamudināja cilvēkus pieradināt dzīvniekus,
nodarboties ar lauksaimniecību, veidot plašākas pastāvīgās apdzīvotās vietas un
koncentrēties šajās vietās, kas savukārt prasīja no cilvēkiem jaunu sociālo iemaņu
attīstīšanu un dažādu risinājumu meklēšanu, kā nodokļu sistēmas ieviešana, kara mākslas
attīstīšana utt. (Beardsworth, Keil, 1997).
Sabiedrībai attīstoties, parādījās jaunākas tehnoloģijas, sākās industrializācija, kas
radīja daudzas izmaiņas gan cilvēku ikdienas dzīvē, gan kultūrā kā tādā. Vairs
nevajadzēja tik daudz roku darba, lai varētu saražot pārtikas produktus; šie produkti kļuva
pieejamāki. Tradicionālas lielās lauku mājsaimniecības industriālajā sabiedrībā ir retums,
jo industriālajā sabiedrībā nav vajadzīgs liels skaits mazkvalificētu darbinieku, kas varētu
darīt darbu lielās platībās, bieži vien vairāk ir vajadzīgi cilvēki ar zināšanām un iemaņām.
Bērni agrārajā sabiedrībā ir nepieciešamība, savukārt industriālajā un postindustriālajā
sabiedrībā bērni kļūst par traucēkli, jo ir vairāk konkurenti nekā palīgi darbā (Ballantine,
Roberts, 2009).
Arī attieksme pret pārtikas iegūšanu, uzglabāšanu, izmantošanu un izmešanu
ir mainījusies. Akmens laikmetā cilvēkiem nebija iespējas „iegādāties” pārtiku. Viņiem
tā bija jāiegūst pašiem, uztraucoties par to, lai ēdiens vienmēr būtu pieejams, jo bija tieši
saistīts ar izdzīvošanu, bet izšķērdēšanas apjomi bija nelieli, un to ietekme uz vidi bija
minimāla. Attīstoties darbarīkiem un lauksaimniecībai, jau bija iespējams saražot vairāk
pārtikas, bija arī nepieciešams dzīvot konkrētos apvidos, tas cilvēkiem lika aizdomāties
par pārtikas atkritumu apsaimniekošanu, pārtiku izmetot konkrētā vietā aiz saimniecības
robežām, bet lielāko daļa no paliekām izmantojot lopu barošanai (Schneider, 2011).
20. gs., attīstoties tehnoloģijām, radās iespēja ražot pārtiku lielos apjomos dažās
zemnieku saimniecībās. Lauksaimniecības produkcija tiek ražota rūpnieciskos apjomos,
un to ir arī iespējams daudz ilgāk uzglabāt (jo parādījās atdzesēšanas un saldēšanas
tehnoloģijas, pārtikas termiskās apstrādes tehnoloģijas, konservanti un dažāda tipa
iepakojumi) un arī daudz tālāk transportēt, piemēram, banānus ir iespējams ēst pat tur,
kur tie nespēj augt. Iespējams, tāpēc Tūkstošgades attīstības mērķu ziņojums (The
Millennium Development Goals report), kas iznāca 2012. gadā pēc Apvienoto Nāciju
Organizācijas pasūtījuma, parāda, ka mūsdienās cilvēki pārtiku redz lielākoties tikai kā
galaproduktu, nevizualizējot visu ražošanas ciklu un resursus, kas tiek izmantoti.
Cilvēku apziņā neveidojas saikne starp pārtiku un tās ietekmi uz apkārtējo vidi (The
Millennium Development …, 2012). Bet pilnībā nepatērēt saražoto pārtiku ir ne tikai
neētiski, sociāli bezatbildīgi, bet arī ekonomiski neracionāli, un tas rada patiesus
zaudējumus visai sabiedrībai.
Katrs cilvēks izaug noteiktas kultūras ietekmē, un to, kas ir normāls un nenormāls,
veselīgs un neveselīgs, bieži vien nosaka reģiona kultūra. Tomēr ir arī kultūras ietekmēti
bioloģiski un ekonomiski jautājumi, kas var izveidot veselīgu vai mazāk veselīgu nāciju
un tīru vai piemēslotu vidi (The Cambridge ..., 2006). Pārtikas produkti tiek vairāk
apstrādāti, tāpēc nepieciešams mazāk laika uztura gatavošanai, un tas var palīdzēt
izveidot individuālus ēšanas paradumus. Ēdienreizes kļūst mazāk regulāras, vienveidīgas,
paredzamas.
Šajā apakšnodaļā noskaidrots, ka pārtikas izšķērdēšana mājsaimniecību līmenī ir
darbība, kad patēriņam derīga pārtika tiek izmesta pilnībā vai daļēji (piemēram,
pagatavojot pārtiku noteiktā veidā, tiek izmestas noteiktas pārtikas daļas, augļu mizas,
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maizes garozas utt.) vai kad pārtika tiek iepirkta, bet pilnībā vai daļēji netiek patērēta
laikā, kad tā bijusi derīga patēriņam (piemēram, iepērkot pārāk lielu pārtikas apjomu vai
veicot pirkumu spontāni, to vēlāk tā arī neizmantojot maltīšu pagatavošanā). Termins
„ēšanas paradums” attiecas ne tikai uz to, kādu pārtiku cilvēki izvēlas ēst, bet arī – kāpēc
un kā cilvēki ēd, kāpēc izvēlas konkrēto pārtiku, ar kādiem cilvēkiem kopā izvēlas ēst, kā
arī – kā cilvēki iegūst, uzglabā, izmanto un izmet pārtiku. Pilnībā nepatērēt saražoto
pārtiku ir ne tikai neētiski, sociāli bezatbildīgi, bet arī ekonomiski neracionāli, un tas rada
patiesus zaudējumus visai sabiedrībai. Lai izpētītu pārtikas izšķērdēšanas jautājumu, ir
jāsaprot, kādi elementi ietekmē un veido ēšanas paradumu veidošanos caur socioloģijas
zinātnes nozares prizmu, kas vairāk pievērš uzmanību cilvēku motivācijai un to
ietekmējošiem aspektiem gan pārtikas izvēlē, uztura gatavošanā un ēšanā, gan izmešanā.
Svarīgi apskatīt šo problēmu caur ekonomikas zinātnes prizmu, kas ļauj izprast, kādas
cēloņsakarības veidojas starp nopirkto un izmesto pārtiku, izmaksām un ieguvumiem.
1.2. Pārtikas izšķērdēšanas problēma pārtikas nodrošinājuma kontekstā/
Food waste problem in the context of food security
Ēšanas paradumu termins iekļauj sevī tādus jēdzienus kā pārtikas iegūšana,
uzglabāšana un izmešana, tāpēc, pētot šos aspektus no agrārās ekonomikas skatpunkta,
kas pievērš uzmanību pārtikas nodrošinājuma jautājumam, uzmanība tiks veltīta tādām
ekonomikas kategorijām kā pārtikas produktu ražošana un to izplatīšana, kā arī pārtikas
ražošanas un izšķērdēšanas ietekme uz apkārtējo vidi. Šie jautājumi tiks pētīti,
analizējot ražošanas apjomus, importa un eksporta specifiku, pārtikas produktu cenas un
produkta pievienoto vērtību, kā arī iepakojuma izvēli un tā ietekmi uz pārtikas produktu
svaigumu un patērētāju informētību par produktu derīgumu, kā arī pārtikas atkritumu
pārstrādes nepieciešamību.
Vēsturiski pārtikas produkti tika ražoti pašpatēriņam un pārdošanai nelielos
apjomos un lielāki vai mazāki mielasti gatavoti mājās. Ar industrializācijas un
globalizācijas procesiem cilvēki sāka koncentrēties lielās pilsētās, pārtikas ražošana kļuva
produktīvāka, tas ļāva ražot vairāk produkcijas, un arī produkcijas klāsts kļuva plašāks,
savukārt patērētāji vairāk sāka ēst ārpus mājām, tādējādi mainījās cilvēku tradicionālie
ēšanas paradumi.
1.1. tabula/ Table 1.1.
Pārtikas produktu ražošana un patēriņš, 2014./2015. gads/
Food production and consumption, year 2014/2015
Ražošana un patēriņš

Labības
augi

Pasaulē
kopumā
saražots
2561.8
patēriņam, milj. tonnu
Patēriņš uz vienu patērētāju,
148.9
kilogrami gadā
Avots: autores veidots pēc FAO Food Outlook, 2016

Gaļa un
tās
produkti
315.4

Piens un tā
produkti
789.1

Zivis un
to
produkti
146.3

43.4

108.6

20.1

Pārtikas un lauksaimniecības produkcijas ražošana pasaulē veido piecu triljonu
ASV dolāru lielu industriju, kas ik gadu tikai aug, jo, palielinoties cilvēku skaitam, arī
pieprasījums pēc pārtikas pieaug (Goedde et al., 2015). Pārtikas industrijas produkcija,
kas pasaulē ražota visvairāk, ir kvieši, rīsi, gaļa, piens, zivis, kā arī to produkti. Kopumā
pasaulē labības augi cilvēku patēriņam tiek saražoti visvairāk no visiem pārtikas
industrijas produktiem, tie arī tiek patērēti daudz lielākos apjomos, proti, 148.9 kg uz
vienu patērētāju gadā. Vismazākajos apjomos tiek patērētas zivis un to produkti, ikgadējie
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apjomi nepārsniedz 21 kg uz vienu patērētāju. Šie rādītāji ir zemāki nekā gaļas un tās
produktu patēriņa radītāji.
1.2. tabula/ Table 1.2.
Kviešu un rīsu apjoma ziņā lielākās ražojošās valstis, milj. tonnu, 2014. gads/
Countries that produce wheat and rice the most in volume terms, M ton, year 2014
Kvieši
Valsts
Apjoms
Valsts
Eiropas Savienība
157.1
Ķīna
Ķīna
126.2
Indija
Indija
95.9
Indonēzija
Krievijas Federācija
59.7
Bangladeša
ASV
55.1
Vjetnama
Avots: autores veidots pēc FAO Food Outlook, 2016

Rīsi
Apjoms
141.5
105.5
44.4
34.5
29.2

Kvieši un rīsi ir vislielākajos apjomos ražotā, kā arī patērētā kultūra. 2014. gadā
kviešus visvairāk saražoja Eiropas Savienībā, ap 157 milj. tonnu. Savukārt rīsus
vislielākajos apjomos ražo Ķīnā, kur 2014. gadā saražoja ap 141 milj. tonnu rīsu.
Vērtējot Latvijas pārtikas un dzērienu rūpniecību, jāsecina, ka tā visnotaļ ir viena
no svarīgākajām Latvijas tautsaimniecībā, jo pārtikas rūpniecība ir otra lielākā apstrādes
rūpniecības apakšnozare (pēc kokapstrādes un mēbeļu ražošanas), kas 2014. gadā
nodarbināja vairāk nekā 25 500 cilvēku jeb 22% no visiem apstrādes rūpniecībā
nodarbinātajiem (Zorgenfreija, 2014).
Gaļa
12%

Olas
3%

Rapšu sēklas
8%

Piens
18%
Graudi
33%
Citi
lopbarības
produkti
17%
Dārzeņi
5%

Kartupeļi
4%

Avots: ZM, Latvijas lauksaimniecība 2016, 2016

1.2. att. / Fig 1.2. Lauksaimniecības preču galaprodukcijas struktūra 2015. gadā, %/
Agricultural Commodity structure of finished products in the year 2015, %.
Latvijā 2015. gadā vislielākais saražotās produkcijas īpatsvars bija graudiem, proti,
33% no visas lauksaimniecības produkcijas veidoja graudi. Otrs visvairāk ražotais
produkts bija piens. Kā liecina Zemkopības ministrijas dati, salīdzinājumā ar 2014. gadu
graudu īpatsvars ir palielinājies par 5.9 procentpunktiem, sasniedzot rekordu, bet piena
īpatsvars ir samazinājies par 5.3 procentpunktiem, sasniedzot mazāko līdz šim reģistrēto
īpatsvaru. Tieši piena ražošana no 2007. līdz 2014. gadam veidoja vidēji 21.4% no
lauksaimniecības preču kopējās vērtības (ZM, Latvijas lauksaimniecība 2016, 2016).
Iekšzemes kopprodukta (IKP) vērtība ir viens no rādītājiem, kuru visbiežāk
izmanto, lai aprakstītu valsts attīstību un ekonomisko aktivitāti. Lai gan daudzus
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ekonomikas sektorus ietekmēja 2008. gada krīze, lauksaimniecības sektoru tas ietekmēja
mazākā mērā; tas ir saistīts gan ar jaunu realizācijas tirgu meklēšanu, gan jaunāko
tehnoloģiju parādīšanos tirgū, kas palīdz samazināt izmaksas, gan ar naftas produktu cenu
samazināšanos. Kopumā, neraugoties uz krīzes gadiem, cilvēku labklājība, it sevišķi
attīstītajās valstīs, pieaug, tādējādi cilvēkiem parādās daudz vairāk līdzekļu, ko tie tērē arī
pārtikai. Tas, cik labi lauksaimniecības sektors spēj strādāt, ir atkarīgs gan no laika
apstākļiem, pieejamiem zemes resursiem un cenas, kas par šiem resursiem tiek prasīta,
gan arī no kredītnosacījumiem, inflācijas līmeņa, cilvēku pirktspējas un kopējā valsts
korumpētības līmeņa, kas ietekmē gan motivāciju strādāt lauksaimniecības biznesā, gan
sadarbības partneru meklēšanu, kuri varētu investēt biznesā. Produkta pievienotā vērtība
procentos no IKP kopumā pasaulē no 2000. līdz 2014. gadam nav mainījusies, līdzīga
situācija ir novērota arī ASV un Lielbritānijā (abu valstu IKP no lauksaimniecības
produkcijas veido ap 1%), savukārt Japānā un Latvijā šis radītājs salīdzinājumā ar
2000. gadu ir samazinājies (Japānā samazinājums pa šiem gadiem no 2% līdz 1%,
savukārt Latvijā – no 5% līdz 3.3%); tas var norādīt gan uz to, ka valstī tiek vairāk
attīstītas citas nozares, gan arī to, ka krīzes ietekmē lauksaimniecības sektors samazinājās
(FAO Statistical Pocketbook, 2015).
Jāatzīmē, ka ne visur pasaulē pārtika ir pieejama vienādos apjomos un arī izvēles
klāsts atšķiras. Tā kā vietēji audzētās pārtikas pieejamība ir atkarīga no reģiona,
socioekonomiskā līmeņa, ēšanas paradumiem, kā arī no sezonalitātes un ar to saistītiem
laika apstākļiem, vietējam tirgum nespējot apmierināt patērētāju pieprasījumu pēc
pārtikas, valstīm pārtika ir jāimportē. Savukārt valstis, kas ražošanas produktivitātes vai
reģiona zemes auglības vai atbilstošo laika apstākļu dēļ ražo pārtikas produktus lielos
apjomos, ir spējīgas pārtiku eksportēt.
1.3. tabula/ Table 1.3.
Pārtikas produktu imports un eksports, milj. ASV dolāru, 2012. gads/
Food product import-export, M USD dollars, year 2012
Reģions
Eksportētās pārtikas vērtība
Eiropa
403
Ziemeļamerika un
266
Dienvidamerika
Āzija
160
Āfrika
29
Okeānija
45
Avots: FAO Statistical Pocketbook, 2012

Importētās pārtikas vērtība
418
159
264
64
14

Pārtikas vērtība, ko eksportē un importē valstis, krasi atšķiras pa reģioniem. Eiropa
kopumā eksportē un importē pārtiku pēc vērtības līdzīgā apjomā. Ziemeļamerikas un
Dienvidamerikas reģions, līdzīgi kā Okeānijas reģions, pēc pārtikas vērtības daudz vairāk
eksportē nekā importē, savukārt Āzijas reģiona valstis daudz vairāk importē, kas tieši ir
saistīts ar valstu ģeogrāfisko atrašanās vietu un to, ka valstīs nav pietiekamu resursu –
zemes, lai apmierinātu pieaugušo pieprasījumu pēc pārtikas. Līdzīgi kā Āzijas reģionā,
arī Āfrikas reģiona valstis importē pēc vērtības daudz vairāk pārtikas nekā eksportē, bet
pie šādas tendences rezultātiem var minēt ne tikai ģeogrāfiskās īpatnības, bet arī
infrastruktūras nesakārtotību un politisko nestabilitāti šajā reģionā. Top 5 valstis, kas
importē visvairāk pārtikas pēc tās vērtības, ir Ķīna, ASV, Vācija, Japāna un Apvienotā
Karaliste. Pārtikas eksporta vadošais piecnieks pēc tās vērtības ir ASV, Brazīlija,
Nīderlande, Vācija un Francija.
Attīstītās valstis bieži vien arī ražo pārtikas produktus ar mazākiem izdevumiem uz
vienu kilogramu vai litru, to panākot ar attīstītas infrastruktūras pieejamību, ar
jaunākajām tehnoloģijām pārtikas audzēšanā, savākšanā, uzglabāšanā un sadalē, kā arī ar
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pieejamiem subsīdijas maksājumiem. Panākot mazākas izmaksas un ražojot pietiekami
daudz pārtikas, pāri palikusī pārtika tiek eksportēta, tajā skaitā uz attīstības valstīm, no
vienas puses, nodrošinot šīs valstis ar pārtiku, bet, no otras puses, kropļojot vietējo tirgu,
jo vietējie ražotāji, nespējīgi konkurēt ar zemajām ievestās pārtikas produkcijas cenām, ir
spiesti pārtraukt ražošanu (The food value ..., 2013).
1.4. tabula/ Table 1.4.
Pārtikas produktu imports un eksports pasaules mērogā 1990., 2000. un 2014. gadā/
Food product imports and exports on a global scale, year 1990, 2000 and 2014
Pārtikas piegāde

1990
215 425

2000
276 704

2014
945 572

28 597

39 317

111 636

Lielbritānija

6169

6927

13 824

Japāna

642

893

1750

Latvija
Pasaule
ASV

89
237 329

88
294 271

1548
966 964

16 696

26 914

63 704

Lielbritānija

15 794

17 484

42 602

Japāna

17 884

24 832

45 107

Latvija

38

398

1474

Pasaule
ASV
Pārtikas eksports (milj. ASV dolāru)

Pārtikas imports (milj. ASV dolāru)

Avots: autores veidots pēc FAO Statistical Pocketbook, 2012

ASV, Apvienotā Karaliste un Japāna tika izvēlēta salīdzināšanai, jo šajās
valstīs ir visnotaļ liels ģenerētais pārtikas atkritumu daudzums, bet šīs valstis ir arī vienas
no tām, kur pārtikas izšķērdēšanai politiskajā līmenī tiek pievērsta pastiprināta uzmanība.
Šīs uzmanības formas tiks aprakstītas 3.3. nodaļā.
Kopumā pasaulē pārtikas produkcijas eksports strauji pieaug. Pieaugums no
1990. līdz 2000. gadam veidoja 128%, bet, salīdzinot 2000. un 2014. gadu, šis
pieaugums jau bija 342%. Arī importētās pārtikas apjoms pēc vērtības ir tikpat strauji
pieaudzis. Kā norāda FAO, jau pašlaik tiek saražots tik daudz pārtikas, lai varētu pabarot
visus pasaules iedzīvotājus. Kopumā pārtikas produktu pieejamība ir palielinājusies.
1960. gadā pārtikas pieejamība uz vienu iedzīvotāju bija 2597 kilokalorijas (kcal),
savukārt 2014. gadā šis skaitlis jau bija 2903 kcal uz vienu iedzīvotāju. Jaunattīstības
valstīs šis rādītājs pa šiem gadiem mainījies no 1850 kcal līdz 2640 kcal uz vienu
iedzīvotāju. Saražotās pārtikas pieaugums apvienojumā ar uzlabotu piekļuvi pārtikai ir
palīdzējis procentuāli samazināt hroniski nepietiekami paēdušo cilvēku skaitu
jaunattīstības valstīs no 34% 20. gs. septiņdesmito gadu vidū līdz 15% trīs gadu desmitus
vēlāk (FAO Statistical Pocketbook, 2015). Tomēr galvenā problēma nav tajā, ka tiek
saražots pietiekami daudz pārtikas, bet tajā, ka visā pasaulē ir daudz cilvēku, kuru
ienākumi nav pietiekami, lai iegādātos vai izaudzētu pietiekami daudz pārtikas.
Jānorāda, ka pa šiem gadiem strauji pieaudzis arī iedzīvotāju skaits. 1990. gadā
pasaulē dzīvoja 5.3 mljrd. cilvēku, 2000. gadā – 6.1 mljrd. (115% pieaugums
salīdzinājumā ar 1990. gadu), savukārt 2014. gadā jau 7.2 mljrd. cilvēku (118%
pieaugums salīdzinājumā ar 2000. gadu) (World Population …, 2015). Mainījušies arī
cilvēku ēšanas paradumi. Kā norāda Pasaules Tirdzniecības organizācija – no 1984. gada
dubultojušies aptaukošanās rādītāji, tas norāda uz to, ka kļuvis divreiz vairāk to cilvēku,
kuru ķermeņa masas indekss pārsniedz 30 (BMI classification, 2016), un 2014. gadā
1.9 mljrd. pieaugušo bija liekais svars (ķermeņa masas indekss 25–29.99), tajā skaitā
600 milj. cilvēku viņu svars norādīja jau uz aptaukošanos (Obesity and overweight,
2016). Kopš 20. gs. deviņdesmitajiem gadiem ir arī krasi mainījušās pārtikas produktu
cenas.
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Vēsturiski pārtikas piedāvājumu ietekmēja tādi aspekti kā laika apstākļi, augsnes
auglība, kukaiņu invāzijas utt. Mainoties tehnoloģijām, mainījās arī pārtikas piegādes
ķēde – visdažādākie pārtikas produkti kļuva pieejami visā pasaulē. Bet pārtikas
produktu cenas arī sāka mainīties daudz straujāk. Cenu pieaugumu ietekmē pieaugušais
pieprasījums pēc pārtikas, kuru ietekmē gan iedzīvotāju skaita pieaugums, gan attīstīto
valstu iedzīvotāju labklājības līmeņa pieaugums, turklāt pārtikas produktu cenu
pieaugumu ietekmē arī piedāvātās pārtikas apjomu samazinājums, nemainoties
pieprasījumam pēc konkrētas pārtikas. Apjomu samazinājums var būt gan apzināts,
samazinot noteiktas produkcijas ražošanu, gan to var ietekmēt dabas apstākļi, kas neļauj
saražot pietiekamu produkcijas apjomu. Pārtikas cenu samazinājumu ekonomiskās
nestabilitātes laikā ietekmē pieprasījuma samazināšanās pēc konkrētas pārtikas, kad
patērētāji nevar atļauties pirkt iecienīto produkciju un, lai to realizētu, pārdevēji ir spiesti
samazināt cenas. Pārtikas cenas var ietekmēt arī valstu, kā arī politisko un ekonomisko
savienību lēmumi, piemēram, samazinot kādas pārtikas produkcijas ražošanas
subsidēšanu, paaugstinot nodokļus un nodevas (gāzei, naftas produktiem utt.), regulējot
herbicīdu, pesticīdu utt. lietošanu, kas var tieši ietekmēt ražas lielumu, kā arī citi
pasākumi. Pārtikas cenu samazinājumu var ietekmēt arī pieprasījuma samazināšanās
ēšanas paradumu maiņas ietekmē, piemēram, cilvēkiem izvēloties ēst daudz mazāk gaļas
un tās produktu.

Avots: FAO Food Security Data, 2015

1.3. att./ Fig. 1.3. Patēriņa cenu izmaiņu indekss un IKP uz vienu iedzīvotāju
izmaiņas no 2001. līdz 2013. gadam/
Consumer price index and GDP per capita changes in the period 2001–2013.
Patēriņa cenu indekss (PCI) atspoguļo patēriņa preču un pakalpojumu cenu
pārmaiņas noteiktā laika periodā. PCI mēra vidējā cenu līmeņa izmaiņas iedzīvotāju
patēriņā nozīmīgākajām precēm un pakalpojumiem (fiksētam patēriņa grozam). Latvijā
šis indekss tiek lietots kā galvenais inflācijas rādītājs. PCI ir tīrais cenu indekss. Tas
neatspoguļo ietekmi uz cenu līmeņa izmaiņām, ko nosaka patērētāju iepirkšanās
paradumu, preču zīmolu vai tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu maiņa
(Patēriņa cenu indekss, 2016). FAO PCI kopumā apkopo 73 pārtikas produktu cenas
(World Food Situation, 2016). Grafikā var novērot, ka Latvijā pastāv zināma saistība
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starp PCI un IKP uz vienu iedzīvotāju, PCI indeksam augot tomēr straujāk. Lielākais PCI
pieaugums novērojams no 2004. gada, kad Latvija iestājās ES. IKP uz vienu iedzīvotāju
arī stabili kāpa. Bet 2008. gada pasaules krīze ietekmēja IKP ienākumus un arī PCI, tika
novērots straujš PCI indeksa samazinājums un arī IKP uz vienu iedzīvotāju
samazinājums, kas nebija tikpat straujš kā PCI samazinājums. Pašlaik Latvijā ir
novērojams neliels PCI samazinājums, kas ir saistīts ar naftas cenu kritumu. Savukārt,
vērtējot pasaules tendences, uz IKP uz vienu iedzīvotāju 2008. gada krīze neatstāja lielu
ietekmi. Tika novērots neliels PCI samazinājums pirmskrīzes gados, proti, no 2006. līdz
2008. gadam, bet, sākoties krīzei, PCI atkal sāka kāpt uz augšu. Nozīmīgāku PCI
samazinājumu var novērot no 2013. gada, būtiski samazinoties naftas cenai.
Kopumā Latvijā kopš 2013. gada lauksaimniecības produktu vidējām cenām ir
tendence samazināties: 2013. gadā par nepilniem 5%, 2014. gadā par 6%, bet 2015. gadā
par 7%. Straujš cenu samazinājums 2015. gadā bija gan augkopības produktiem – vidēji
par 5,5%, gan lopkopības produktiem – par 11,7%. Graudaugu vidējās cenas 2015. gadā
samazinājās par 7% un kviešu cena par 9%. Būtiski samazinājās kartupeļu cena – par
14%, savukārt rapšu cena palielinājās par 8%, bet vidējās dārzeņu, augļu un ogu cenas
saglabājās iepriekšējā gada līmenī (ZM, Latvijas lauksaimniecība 2016, 2016).
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1.4. att./ Fig. 1.4. Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.–2015. gadā, bāzes
cenās, milj. EUR/
Dynamics of the value of individual products in the period 2010–2015, base prices, M
EUR.
2015. gadā Latvijā, salīdzinot ar 2014. gadu, starp galvenajiem ražošanas
produktiem būtiski palielinājusies graudu un rapšu vērtība, attiecīgi par 32,9% un 73,8%,
savukārt piena un kartupeļu vērtība ievērojami samazinājusies, attiecīgi par 15,8% un
21,9% (ZM, Latvijas lauksaimniecība 2016, 2016). 2015. gadā kopējais lauksaimniecības
cenu indekss salīdzinājumā ar 2014. gadu samazinājās par 7.4%, to ietekmēja lopkopības
cenu indeksa kritums par 15.8%, īpaši piena cenas kritums, savukārt augkopības
produkcijas cenu indekss palielinājās par 2.4%. Piena vidējā iepirkuma cena samazinājās
par 25.7% – no 290.61 eiro par tonnu 2014. gadā līdz 216.06 eiro 2015. gadā (CSP,
Latvijas lauksaimniecība 2016, 2016). Piena cenu kritumu ietekmēja Krievijas aizliegums
importēt lauksaimniecības produktus no Eiropas Savienības valstīm, kā arī situācija piena
tirgū Eiropā un pasaulē, kas nebija labvēlīga Latvijas piena industrijas ražotājiem.
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Pārtikas produktu ražošana, kā arī utilizācija nevar neatstāt ietekmi uz apkārtējo
vidi. Lai saprastu, kādu ietekmi uz vidi atstāj cilvēku pārtikas aktivitātes, izmanto
vairākus paņēmienus, piemēram, ekoloģiskās ietekmes analizēšanu vai to, kādu ietekmi
uz ūdens un gaisa kvalitāti atstāj pārtikas ražošana un izšķērdēšana. Pārtikas industrija ir
viena no industrijām, kurai ir nepieciešams visvairāk resursu, bet no visiem atkritumiem
tieši pārtikas atkritumi veido 40% (Mata-Alvarez et al., 2000). Savukārt jau pašlaik
intensīvas lauksaimniecības dēļ aramzemes augsnes kvalitāte ik gadu samazinās.
2008. gada dati liecina, ka aramzemes augsnes degradācija pasaulē jau veidoja 20% (Bai
et al., 2008). Ūdens piesārņojums, kas saistīts ar pārtikas industrijas darbību, veidoja 8.6%
(Kummu et al., 2012). Tieši lopkopības produkcijas ražošana prasa vairāk resursu nekā,
piemēram, labības ražošana, jo dzīvnieki savas dzīves laikā patērē vairāk ūdens un tie ir
arī jābaro ar tiem pašiem labības produktiem. Lai, piemēram, saražotu vienu tonnu
kukurūzas, ir nepieciešams 900 m3 ūdens; lai saražotu kviešus tādā pašā apjomā –
1300 m3 ūdens, rīsus – 3000 m3 ūdens. Savukārt, lai saražotu tonnu cāļa gaļas, ir
nepieciešams 3900 m3 ūdens, cūkgaļas – 4900 m3 ūdens, liellopu gaļas – 15 500 m3
ūdens. Ik gadu pasaulē lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā izmantoti
7 980 000 000 000 m3 ūdens jeb 1240 m3 ūdens uz vienu pasaules iedzīvotāju, viena
trešdaļa no šā apjoma tiek izmantota irigācijai (Hoekstra, Chapagain, 2007).
Tas, cik daudz ūdens tiks izmantots valstī pārtikas produktu ražošanā, ir atkarīgs no
šajā valstī dzīvojošo iedzīvotāju ēšanas paradumiem. Piemēram, lieli ūdens resursi
izmantoti ASV tieši tāpēc, ka valsts iedzīvotāji patērē daudz gaļas jeb vidēji 120 kg uz
vienu iedzīvotāju gadā, un, lai apmierinātu visas ar ēdienu saistītās vēlmes, ir
nepieciešams 2480 m3 ūdens uz vienu valsts iedzīvotāju gadā. Ūdens daudzuma
nepieciešamību nosaka arī patērētais pārtikas apjoms; jo vairāk tiek patērēts, jo vairāk
resursu izmanto, lai saražotu šo pārtiku. Vēl viens aspekts, kas ietekmē lielāka ūdens
resursu daudzumu izmantošanu, ir klimats. Šis aspekts izskaidro, kāpēc tik daudz ūdens
pārtikas produktu ražošanā izmanto tādas valstis kā Senegāla, Mali, Sudāna, Čada,
Nigērija un Sīrija. Ceturtais aspekts ir zema ūdens resursu izmantošanas produktivitāte,
kad ūdens tiek izmantots nelietderīgi. Lai samazinātu ūdens patēriņu, ir nepieciešams
izvērtēt ūdens izmantošanas produktivitāti valstīs, kā arī valsts iedzīvotājiem mainīt savus
ēšanas paradumus, izmantojot uzturā mazāk gaļas produktu, jo tieši gaļas produkcijas
ražošanā tiek izmantots visvairāk ūdens. Var arī valstī mazāk pašiem ražot produkciju,
kuras ražošana klimata un neattīstītas infrastruktūras dēļ prasa lielākus ūdens resursus, un
šo produkciju importēt. Piemēram, Jordānija tieši lielo ūdens resursu nepieciešamības dēļ
neaudzē kviešus un rīsus, bet gan tos importē no ASV, kur to audzēšanai ir vajadzīgs
mazāks ūdens daudzums (Hoekstra, Chapagain, 2007).
Ietekme uz vidi nebeidzas, kad pārtika ir saražota, tai vēl ir jānonāk līdz
patērētājam. Saražotie pārtikas produkti ir jāatlasa, jāsagriež un jāsafasē, un tieši atlases
laikā daudz pārtikas produktu tiek izšķērdēts, jo pastāv standarts, kā noteiktai pārtikai ir
jāizskatās (Gunders, 2012). Savukārt, lai pārtiku varētu safasēt/transportēt/patērēt, ir
jāizmanto iepakojums. Iepakojums pats par sevi var kalpot par apkārtējās vides
piesārņojumu, bet arī neatbilstoša iepakojuma izvēle var samazināt pārtikas produkta
derīguma termiņu vai arī otrādi – kalpot par garantu, ka pārtika ilgāk paliks svaiga, vai
arī informēs patērētāju par pārtikas svaiguma pakāpi (Magnier et al., 2016). Un, lai gan
pārtikas produkcijas cenas bieži vien ir nozīmīgāks aspekts, kas ietekmē patērētāju izvēli
par labu vienai vai otrai precei, netieši ietekmējot arī izšķērdētās pārtikas apjomus, tomēr,
vērtējot pārtikas preces pievilcību tikai pēc cenas, patērētāji var iegādāties pārtiku, kas
garšas ziņā viņiem var nepatikt un kas beigās tiks izšķērdēta. Tāpēc arī iepakojuma
aspektam ir jākļūst par tikpat nozīmīgu aspektu, jo tas ietekmē pārtikas uzglabāšanu un
turpmāko lietošanu, un arī pašam iepakojumam jābūt dabai maksimāli draudzīgam.
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Pēdējo 100 gadu laikā strauja pārtikas produktu iepakojuma veida maiņa palīdzēja
gan uzglabāt pārtiku ilgāk, gan paildzināt pārtikas svaigumu un tās derīgumu patēriņam,
gan padarīja produkciju pievilcīgāku, gan atviegloja patēriņu. Jaunākais iepakojuma
industrijā ir „gudro” etiķešu iestrādāšana pārtikas produkcijas iepakojumos, kas informē
patērētājus par pārtikas produktu svaiguma pakāpi, tādējādi palīdzot samazināt
izšķērdētās pārtikas apjomus un samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, jo, kad nepatērētā
pārtika tiek izšķērdēta un nonāk atkritumos, tiek izšķērdēta ne tikai pati pārtika, bet arī
visi resursi, kas tika ieguldīti šīs pārtikas ražošanā, uzglabāšanā, pārstrādē,
transportēšanā, kā arī gatavošanā. Savukārt sliktākajā gadījumā, pārtikai nonākot
atkritumu poligonos un tai sadaloties, atmosfērā izdalās dabai kaitīgas gāzes (oglekļa
dioksīds, metāns un nelielos daudzumos citas gāzes), kas provocē siltumnīcas efekta
pastiprināšanos. Vidējais oglekļa dioksīda izdalīšanās daudzums gadā no izšķērdētās
pārtikas uz vienu pasaules iedzīvotāju ir 500 kg. Tiešās ekonomiskās izmaksas, ko sev
līdzi atnes pārtikas produktu izšķērdēšana, ir vienādas ar 750 mljrd. ASV dolāru gadā, šīs
izmaksas ir vienādas ar visas Šveices IKP gada ieņēmumiem (FAO Food wastage
footprint, 2013).
Cilvēku ēšanas paradumu maiņa varētu krasi samazināt negatīvo ietekmi uz vidi,
gan, piemēram, ja cilvēki samazinātu gaļas patēriņu, ja pievērstu savu uzmanību pārtikas
produktu iepakojumam, ja pārdomātu iepirkšanās un gatavošanas rutīnu, tad beigās
mazāk pārtikas produktu tiktu izšķērdēts, tādējādi nodarot mazāku kaitējumu apkārtējai
videi.
Šajā apakšnodaļā noskaidrots, ka cilvēku tradicionālo ēšanas ieradumu maiņa ir
cieši saistīta ar industrializācijas un globalizācijas procesiem, kas ļāva pārtiku ražot
produktīvāk, kā arī piedāvāt plašāku produkcijas klāstu. Pārtikas un lauksaimniecības
produkcijas ražošana pasaulē veido piecu triljonu ASV dolāru lielu industriju. Latvijā
pārtikas rūpniecība ir otra lielākā apstrādes rūpniecības apakšnozare, kas nodarbina
vairāk nekā 20% no visiem apstrādes rūpniecībā strādājošajiem. Visvairāk pasaulē tiek
saražoti kvieši un rīsi, arī Latvijā dominē graudu ražošana. Pārtikas vērtība, ko eksportē
un importē valstis, krasi atšķiras; to ietekmē ģeogrāfiskās īpatnības, infrastruktūras
sakārtotība, politiskā stabilitāte utt. Cenu pieaugumu ietekmē pieaugušais pieprasījums
pēc pārtikas, kuru ietekmē gan iedzīvotāju skaita pieaugums, gan attīstīto valstu
iedzīvotāju labklājības līmeņa pieaugums, turklāt pārtikas produktu cenu pieaugumu
ietekmē arī piedāvātās pārtikas apjomu samazinājums, nemainoties pieprasījumam pēc
konkrētas pārtikas. Pārtikas industrija ir viena no industrijām, kurai ir nepieciešams
visvairāk resursu, bet to atkritumi veido 40%. Intensīvas lauksaimniecības dēļ aramzemes
augsnes degradācija pasaulē veido 20%, ūdens piesārņojums – 8.6%. Ietekme uz vidi
nebeidzas, kad pārtika ir saražota; kad nepatērētā pārtika tiek izšķērdēta un nonāk
atkritumos, tiek izšķērdēta ne tikai pati pārtika, bet arī visi resursi, kas tika ieguldīti šīs
pārtikas ražošanā, bet atkritumu poligonos no izšķērdētās pārtikas gaisā nonāk dabai
kaitīgas gāzes.
1.3. Ēšanas paradumu jēdziena izpratne un raksturojums socioloģijā/
Understanding and characterization of the eating habits’ concept in sociology
Par pārtikas izšķērdēšanu kultūras socioloģijas kontekstā nerunā tikai kā par
pārtikas iegādāšanos, uzglabāšanu un izmešanu, bet uzsver, ka arī visi iepriekšējie posmi,
kas izriet no ēšanas paradumu definīcijas, galu galā tomēr ietekmē izšķērdētās pārtikas
apjomus.
Cilvēku vajadzības – tie ir viņu normālas eksistences nosacījumi. Cilvēks ir
biosociāla būtne, kas sastāv no divām daļām, proti, viena daļa jeb ķermenis ir dabas
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izveidota un dzīvo pēc dabas likumiem, otra jeb personība formulējas socializācijas
procesā. Šis sadalījums ir visai nosacīts, un pierādījumu, ka abas šīs „daļas” var dzīvot
atsevišķi, pagaidām nav (Ильин, 2008). Ķermenim ir milzu ietekme uz personības
formēšanās procesiem, ne velti pastāv sens teiciens: „Veselā miesā vesels gars!” Un, lai
gan šī saikne nav stingra, tā tomēr ir neapstrīdama.
Kultūru mēdz pretstatīt visam bioloģiskajam – antropologi ar kultūru apzīmē
iemācītos un ne bioloģiskos cilvēku sabiedrības aspektus kā valodu, tradīcijas, paražas
(Ayora-Diaz, 2015). Kultūra ir arī pretstats dabiskajam, barbariskajam – anglo-franču
intelektuālajās tradīcijās kultūras jēdzienu izmanto kā sinonīmu jēdzienam civilizācija,
savukārt vācu sociālajā domā kultūra saistās ar cilvēku izcilību un mākslinieciskajiem
sasniegumiem. Daļa sociologu sabiedrības struktūru skata kā sociālo institūtu veidotu,
kuru kopā integrē un satur kultūra. Kultūru reizēm pretstata materiālajam, piemēram,
marksistiskajā socioloģijā kultūra ir pārliecību, prakšu un ideju joma, kuras formu nosaka
vai ietekmē ekonomiskā struktūra. Šajā kontekstā kultūrai piešķirta tāda pati nozīme kā
ideoloģijai. Ar kultūru apzīmē arī intelektuālās, garīgās un estētiskās attīstības vispārīgu
procesu. Ar kultūru saistāms sabiedrības vai tās grupu dzīvesveids kādā laika posmā.
Jēdziena visplašākajā nozīmē kultūra ir viss, ko radījusi cilvēce: gan garīgās, gan
materiālās vērtības (Drouard, 2015).
Kultūras struktūru veido materiālā un nemateriālā kultūra:

materiālo kultūru veido cilvēku radītie fiziskie objekti, kas pilda noteiktu
funkciju, tiem ir noteikta vērtība un simboliskā nozīme;

nemateriālā kultūra ir cilvēku darbības rezultāts, kas galvenokārt radīts ar prātu
un vairāk eksistē apziņā (Macionis, Plummer, 1998).
Kultūrai piemīt arī universāli pamatelementi. Tie ir: simboli, vērtības, valoda un
normas (Basic Elements of Culture, 2012). No uztura viedokļa ir mazsvarīgi, ko cilvēks
ēd; svarīgi, lai ēdiens būtu sabalansēts un piemērots indivīdam. Tādējādi, vai tā būtu gaļa,
zivis, pākšaugi, olas vai kas cits, kas labi apgādā ķermeni ar proteīniem, tas ir mazāk
svarīgi nekā šā ēdiena daudzums un kvalitāte. Bet, ja atmet uztura jautājumus, kāpēc
cilvēks izvēlas ēst to, ko ēd? Kāpēc viena sabiedrība pievērš lielāku uzmanību vienai
pārtikai un noliedz citu? Kāpēc vienā sabiedrībā kāda daļa no pārtikas tiek uzskatīta par
ēdamu, bet citā ne? Var droši apgalvot, ka ēdienu pagatavošanas, ēšanas un pārtikas
izmešanas kulturālais nozīmīgums fokusējas uz sociālām vērtībām, simboliem un
normām (Murcott, 1982). Cilvēku ēdiena izvēle un tas, kā pret ēdienu cilvēks izturas, nav
nejaušība, bet parāda gan noteiktu sistēmu, gan regularitāti. Ēdiens nav arī vienkāršs
psiholoģisko un fizisko vajadzību apmierinājums, tas ir arī indivīda izvēles
atspoguļojums. Un ēdienam, ēšanai un izšķērdēšanai viennozīmīgi ir arī kulturāla nozīme,
jo cilvēki ēd, iegūst un izmet pārtiku sociāli organizētā veidā. Tādējādi cilvēki paši
nosaka, kāds ēdiens un kad ir jāpasniedz un kāds ēdiens nav pieņemams noteiktos
gadījumos, arī – kā ir jāuzvedas pie galda, kā ēdienam būtu jāizskatās uz šķīvja, cik daudz
no ēdiena var atstāt uz šķīvja, kā arī – kas ir jādara ar neapēsto maltīti. Tas, ko cilvēki
apņemas uzņemt savā ķermenī, var gan atspoguļot viņu sociālo identitāti, gan parādīt,
kādas sociālās grupas pārstāvji tie ir (Murcott, 1982).
Simboli ir realitātes atspoguļojums. Tās ir jēdzieniskas vai tēliskas priekšmetu un
attieksmju zīmes ar noturīgu saturu. Katrai kultūrai pastāv savi simboli, kas tiek sasaistīti
ar noteiktu pieredzi un uztveri, un šo simbolu nozīme var mainīties. Simboli var būt kā
verbālie, tā neverbālie. Simbols var būt: vārds, priekšmets, tēls, skaņa, krāsa, cipars,
talismans utt. (Farooq, 2011). Arī ēšanas paradumi var kalpot par simbolu, tā „jaozi
pelmeņi” simbolizē labklājību un veiksmi, rīsu pankūkas Ķīnā un daudzās citās valstīs
tiek ēstas, svinot Jaungadu, jo tās simbolizē labus panākumus visu gadu, nūdeles
simbolizē garu dzīvi (Taylor, 2012). Kā atzinis Līčs (Leach, 1989): „Ēdiens ir īpaši
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piemērots starpnieks, tāpēc, kad mēs ēdam, mēs burtiski veidojam tiešo saikni starp sevi
(kultūru) un ēdienu (dabu). Tādējādi ēdienam ir gan materiālā, gan simboliskā nozīme.”
Simboliska ietekme nav tikai tiešai pārtikas izvēlei vai pagatavošanas veidam, bet arī tam,
kā un kādas pārtikas daļas tiek izmestas. Piemēram, dažiem reliģioziem cilvēkiem maize
simbolizē Kristus miesu, viņi uzskata, ka maizi nekādā veidā nedrīkst izmest; ja nu
gadījies, ka maize sabojājas, tā ir jāsadedzina (Kalvišs, 2007). Piemēram, Taizemē,
Filipīnās, Ķīnā ciemos ir pieņemts atstāt mazliet neapēstas pārtikas uz šķīvja, jo tas
simbolizē, ka mājas saimnieks/saimniece ir pietiekami labi pabarojis(-usi) savus viesus
(Cultural Etiquette ..., b. g.).
Vērtības ir nozīmīgi ticējumi vai ideāli, ko savā starpā dala kultūras pārstāvji par
to, kas ir labs, pareizs, vēlams un pretēji – slikts, nepareizs, nevēlams. Tie ir noteiktas
sabiedrības mērķi un vispārpieņemtie, visnozīmīgākie ideāli. Vērtībām ir liela ietekme uz
indivīda uzvedību, un tās kalpo par pamatnostādnēm visās situācijās (Values, 2012).
Piemēram, Indijas iedzīvotāji ir pārliecināti, ka govs ir svēts dzīvnieks, tāpēc izmantot to
ēdiena pagatavošanai un patērēšanai ir nepareiza un nevēlama uzvedība (Holy Cow,
2012). Pārtikas izšķērdēšana arī Rietumu sabiedrībā bieži vien netiek uzskatīta par
nevēlamu uzvedību, tāpēc ka sabiedrība kopumā neaizdomājas par to, kādi resursi un
darbs ir jāiegulda, lai saražotu noteiktu pārtiku.
Normas ir vispārpieņemti uzvedības noteikumi, kas regulē cilvēka darbību trīs
veidos: atļaujot, motivējot un aizliedzot. Noteiktas sabiedrības cilvēku radīti uzvedības
standarti nosaka, kā drīkst un kā nedrīkst izturēties. Preskriptīvās normas norāda, kas
cilvēkiem būtu jādara, savukārt aizliedzošās – ko cilvēkiem nevajadzētu darīt (Macionis,
Plummer, 1998). Piemēram, mūsdienās Rietumu pasaulē ir ļoti izplatīta norma ēst visur
un vienmēr, netiek nosodīta ēšana citur, nevis pie ēdamgalda un nenoteiktos laikos.
Netiek arī nosodīta pārtikas izmešana, ja tā bijusi nopirkta, bet mainīgo vēlmju dēļ nav
patērēta laikus, pirms tā sabojājusies, un tikusi izmesta (Ochs, Shohet, 2006).
Mūsdienās pastāv zināms kontrasts starp tā sauktajiem tradicionālajiem un
„mūsdienīgajiem” ēšanas paradumiem. Lielākoties tas ir izskaidrojams ar mūsdienu
cilvēka iespēju izvēlēties un brīvi pirkt produktus, kas pirms vairākiem gadiem nebūtu
iespējams (Ballantine, Roberts, 2009), tas saistīts gan ar jaunākajiem tehnoloģiskajiem
atklājumiem pārtikas ražošanā un uzglabāšanā, gan cilvēku skaita pieaugumu, gan
urbanizācijas (kas pārrāva tiešo saikni starp pārtikas ražošanu un patērēšanu) un
globalizācijas procesiem.
Sabiedrība sastāv no atsevišķiem indivīdiem, tā dzīvo kopā kādā konkrētā teritorijā
un mijiedarbojas savā starpā labumu gūšanas laikā. Katrā sabiedrībā ir svarīgas
institūcijas, kuras nodrošina cilvēku pamatvajadzības, kas var būt gan ģimene, gan
mācību iestādes, gan reliģiskās un valsts organizācijas. Kā cilvēki domā un uzvedas,
nosaka kultūra, kas tiek „iemācīta” jau no mazotnes un kas pati par sevi visu laiku mainās
un pielāgojas cilvēkiem (Ballantine, Roberts, 2009). Visas darbības sabiedrībā iziet caur
kultūras prizmu, kas nosaka mūsu zināšanas, ticējumus, vērtības, noteikumus, likumus,
tradīcijas, simbolus. Bez kultūras sabiedrībā pastāvētu haoss.
Kultūras elementus var izprast tikai konkrētās kultūras kontekstā. Vieni un tie paši
elementi (piemēram, simboli vai vērtības) dažādās kultūrās var būt uztverti un vērtēti
dažādi, tiem piešķir pavisam citādu nozīmi (Farooq, 2011). Izdala divus kultūru līmeņus,
proti, elitāro un masu jeb popkultūru, ko var attiecināt arī uz ēšanas paradumiem. Elitārā
jeb augstā kultūra ir individuālās radošās darbības rezultāts, savukārt populārā jeb masu
kultūra ir komerciāla un radīta masu patēriņam (Kendall, 2010). Lai masu kultūras
elementi kļūtu cilvēkiem piemēroti, varas struktūras un masu saziņas līdzekļi ar dažādiem
paņēmieniem veicina „vajadzīgo” stereotipisko uzvedību. Tā pie elitāriem ēšanas
paradumiem var minēt mājās gatavotu ēdienu lietošanu, kuru pagatavošana prasa gan
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laiku, gan radošumu. Popkultūras ietekmēti ēšanas paradumi lielākoties ir saistīti ar
komerciāli populāru produktu ēšanu, kas bieži prasa tikai tos uzsildīt.
Kultūra nav kaut kas nemainīgs un statisks, tajā nepārtraukti notiek dažādi attīstības
procesi, jo vienas sabiedrības kultūra atrodas mijiedarbībā ar citām. Mūsdienu
globalizācijas laikā cilvēkiem parādās vairāk iespēju uzzināt par citu cilvēku ēšanas
tradīcijām, pamēģināt kaut ko jaunu. Bet katrā sabiedrībā pastāv noteikti tabu, ko nav tik
viegli lauzt. Etnocentrisms jeb iemācīta tendence uztvert savas sabiedrības un kultūras
ekspektācijas kā pareizas un pārākas savā veidā tur sociālās grupas kopā, bet tas arī
ietekmē nesaprašanos starp cilvēkiem (Ballantine, Roberts, 2009) un – ēšanas paradumu
gadījumā – citu „īpatnējo/neparasto” ēšanas paradumu nepieņemšanu.
Globalizācijas procesa ietekmes rezultātā vietējās kultūras ietekme kļūst mazāk
nozīmīga un cilvēki tiek vairāk un vairāk mudināti domāt „ārpus” savas kultūras rāmjiem
(The Cambridge dictionary ..., 2006), tas liek tiem mēģināt kaut ko jaunu, saprast labāk
citas grupas. Tādējādi arī ēšanas paradumi kļūst globālāki un vairāk neierasti konkrētai
vietai un kultūrai. Notiek citu kultūru integrācija, vairāku kultūru interakcija, un
rezultātā viena kultūra pārņem kultūras elementus (tādus kā paradumi/normas) no citām
kultūrām (Kuran, Sandholm, 2007).
Globalizācijas process stimulē arī kultūras asimilācijas procesus, kurā etniskās
minoritātes grupas pārstāvji zaudē viņu kultūrai raksturīgās īpašības, kas tos atšķir no
dominējošās kultūras grupas, vai arī pārņem citas grupas kultūras īpašības (Cultural
assimilation, 2009). Harha (Hurh) pētījums parāda, ka tie korejieši, kas ilgāku laiku
dzīvojuši Amerikā, daudz labprātāk izvēlas ēst tieši amerikāņu ēdienus, viņi arī daudz
mazāk praktizē iepriekš sagatavota ēdiena nešanu uz darbu, kā tas ir pieņemts Korejā, bet
gan ēd kopā ar saviem amerikāņu kolēģiem dažādās ēdnīcās un restorānos (Hurh, 1998).
Arī kultūršoks jeb dezorientācija, ko cilvēki izjūt, kad viņi sastopas ar kultūrām,
kas radikāli atšķiras no viņu pašu kultūras, kad tie arī tic, ka nevar paļauties uz
iepriekšējām zināšanām un ierastajām normām (Kendall, 2010), var tikt attiecināts arī uz
ēšanas paradumiem, jo ēšanas paradumi dažādās valstīs ļoti atšķiras: atšķiras gan ēdieni,
ko ēd, gan veids, kā to dara, gan arī tas, kā cilvēki kopumā attiecas pret pārtiku un pārtikas
izmešanu. Kultūra ietekmē katra indivīda pārtikas izvēli, tādējādi var izskaidrot,
kāpēc noteikts ēdiens mums asociējas ar kādu nāciju (Ballantine, Roberts, 2009),
piemēram, makaroni un pica ar Itāliju, kimči ar Koreju, tēja ar Angliju, suši ar Japānu,
buritos un takos ar Meksiku. Ir etniskās grupas, kas ēd noteiktu pārtiku, un citas, kas
nepieņem šādu pārtiku, piemēram, būtu grūti iedomāties, ka Latvijas iedzīvotāji labprātīgi
ēstu suņus, jo tas vienkārši nav pieņemts, bet šāds ēdiena veids vēl joprojām ir izplatīts
Ķīnā un Korejā. Tādējādi var ar lielu pārliecību apgalvot, ka tas, kādam ēdienam mēs
dodam priekšroku, ir sociāli ietekmēts. Un tas nav tik „individuāls” process, kā cilvēki
domā.
Kultūras anomija ir stāvoklis, kurā sociālā kontrole kļūst neefektīva, jo tiek
zaudētas stingri noteiktas sociālās normas jeb vecās normas zūd, bet jaunās tikai veidojas
un darbojas vēl nepietiekami (Kendall, 2010). Arī 20. gs. deviņdesmitajos gados Latvijā
pēc PSRS izjukšanas un jaunu produktu parādīšanās tirgū tika novērota zināma kultūras
anomija: iepriekš sabiedrībā bija izveidojies noteikts ēšanas paradumu stereotips, cilvēki
ticēja, ka viņi ēd diezgan veselīgi, valstī pastāvēja zināms veselīga ķermeņa kults un bija
mazāk pieejama gatava un pusgatava pārtika, kas bija tik pieprasīta Rietumos. Bet ar veco
normu izjukšanu cilvēkiem kļuva grūtāk izvēlēties starp uztura ziņā pilnvērtīgu maltīti,
kuras pagatavošana prasa laiku un/vai lielākus līdzekļus, un daudz vieglāk pagatavojamu
ēdienu, kas bieži vien ir arī salīdzinoši lētāks. Tādējādi noteiktai cilvēku grupai sāka
veidoties izteikti neveselīgi ēšanas paradumi, kas nevarēja neatstāt ietekmi uz cilvēku
veselību. Šīs pārmaiņas ietekmēja arī to, kā cilvēki uztver pārtikas nozīmīgumu. Padomju
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laikos liela daļa cilvēku audzēja pārtiku savām vajadzībām, tāpēc šāda pārtika tika vērtēta
augstāk, jo tās audzēšanā tika ieguldīts lielāks darbs, un tās izmešana tika uzskatīta par
negatīvu darbību. Mūsdienās cilvēki bieži neredz ciešo saikni starp sūro darbu un pārtiku,
ko tie patērē, tāpēc arī to izmest ir vieglāk.
Kultūru konflikts – situācija, kad rodas spriedze starp aktuālām vērtībām un
saskarsmes modeļiem, no vienas puses, un tradicionālajām normām, reliģiskajiem un
ideoloģiskajiem priekšstatiem, no otras puses (Culture conflict, b. g.). Arī likumprojekts
par dzīvnieku kaušanu reliģiskiem rituāliem Latvijas iedzīvotājiem izraisīja daudz
negatīvu emociju, lai gan lielākā daļa šo iedzīvotāju līdz pat šai dienai nepārzina
„ierastās” metodes, ar kurām kautuvēs tiek iegūta gaļa, tāpēc nav iespējams objektīvi
spriest par to, vai grozījumi likumā ir „cietsirdīgāki” vai arī atvieglos dzīvnieku nāvi, bet,
tā kā jaunās normas krasi atšķīrās no pieņemtajām, tad šis likumprojekts izraisīja tik
daudz negatīvu emociju un nesapratni (Tusēns, 2009).
Ēšanas paradumos mūsdienās tiek novērota arī kultūras diversifikācija
(daudzveidība), kuras ietekmē dominējošā kultūra sadalās vairākās kultūrās, piemēram,
subkultūrās (Cultural diversity, b. g.). Parādās daudzas sociālās kustības, kas stimulē
jaunu ēšanas paradumu veidošanos; tā veģetārisms postulē zināmu atteikšanos no
dzīvnieku izcelsmes produktiem, lēnas ēšanas kustība pievērš cilvēku uzmanību tam, ka
vislabāk ir ēst tradicionālas maltītes, kas ir raksturīgas noteiktam reģionam, turklāt šīs
kustības pārstāvji mudina cilvēkus ražot pašiem savu pārtiku, tādējādi cīnoties pret
globalizēto pārtikas ražošanu (Slow Food, b. g.). Ir daudz interesantu subkultūru, kurām
ir savdabīgi, tikai savai grupai raksturīgi ēšanas paradumi:

vietējās pārtikas ēdāji (locavores) ir tie cilvēki, kuri ēd tikai vietējo pārtiku, turklāt
šai pārtikai jābūt izaudzētai ne tālāk kā 100 metru no cilvēku dzīvesvietas. Viņi
uzskata, ka šāda nodarbe var ne tikai palīdzēt izvairīties no veselības problēmām,
bet arī attīstīt vietējo pārtikas ražošanas biznesu.

veģetārieši (vegetarians) postulē zināmu atteikšanos no dzīvnieku izcelsmes
produktiem, uzsverot to, ka tas ne tikai samazina dzīvnieku ciešanas, bet arī pozitīvi
ietekmē vidi.

lēnie ēdāji (slow eaters) uzskata, ka vislabāk ir ēst tradicionālas maltītes, kas ir
raksturīgas noteiktam reģionam, tādējādi stimulējot konkrēta reģiona ekonomiku,
turklāt šīs kustības pārstāvji mudina cilvēkus ražot pašiem savu pārtiku, cīnoties
pret globalizēto pārtikas ražošanu (Slow Food, b. g.).

jēlas pārtikas ēdāji (raw foodists) izvēlas savu pārtiku ēst termiski neapstrādātu.
Viņu diēta sastāv arī no svaigas gaļas un zivju produktiem, kurus arī viņi termiski
neapstrādā. Šie cilvēki uzskata, ka tas ir vienīgais dabiskais veids, kā būtu jāēd.

bezbailīgie ēdāji (adventurous eaters) ir tie, kas nebaidās ēst visdažādāko dīvaino
pārtiku no dažādām valstīm. Viņi speciāli meklē īpatnējus ēdienus, lai tos
pagaršotu.

ceļojums pēc ēdiena (road trips for foodies). Šīs subkultūras pārstāvji apvieno
ceļošanas prieku un meklējumus pēc pārtikas. Viņi speciāli ceļo uz citām valstīm,
lai pagaršotu vislabāko pārtiku. Kad viņi plāno ceļojumu, tad viss tiek plānots kopā
ar ēdienu, izvēloties, kur konkrētā valstī var aiziet paēst un ko tur var pagaršot.

valsts gadatirgu ēdāju (state fair food) subkultūras pārstāvji apmeklē visus
gadatirgus, kur tas ir iespējams, lai pagaršotu ēdienus. Viņi uzskata, ka gadatirgu
ēdiens labi parāda vietējās kultūras specifiku un arī ļauj cilvēkiem atgriezties
bērnībā.

konkurējošie ēdāji (competitive eaters) ir tie, kas piedalās dažādās ātras ēšanas
sacensībās, to viņi dara ne tikai balvas dēļ, bet arī iespējas dēļ palielīties ar savu
panākumu citu cilvēku priekšā.
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frutariāņi (fruitarians) ir cilvēki, kuru diēta sastāv no augļiem, riekstiem, sēklām,
dārzeņiem un dažādiem graudaugiem. Šīs subkultūras pārstāvji ļoti seko līdzi tam,
ko viņi ēd un kā tas ietekmē viņu ķermeni. Lai gan grupa nav tik homogēna, daži
šīs subkultūras pārstāvji ēd tikai to pārtiku, kas dabīgā veidā nokrīt no auga, bet
daži neēd graudaugus, jo uzskata, ka tas nav dabīgi.

frīgāni (freegans) ir cilvēki, kuri vāc ēdienu no atkritumu konteineriem nevis
finansiālu problēmu dēļ, bet gan lai akcentētu pārmērīga patēriņa un ēdiena
izmešanas problēmu (Williams, 2015).

vēl viena interesanta subkultūra ir starptautiskā čili sabiedrība (International Chili
Society). Šī sabiedrība organizē ikgadējus čili maltīšu pagatavošanas čempionātus.
Čili maltīšu galvenā sastāvdaļa ir čili pipari, viss pārējais var būt pievienots pēc
pavāra uzskatiem, tie ir gan tomāti, gan pupiņas, gaļa u. c. Šīs sabiedrības mērķis ir
popularizēt čili visā pasaulē.

mikro alus klubs (Micko Beer Club) ir subkultūra ar diezgan lielu cilvēku skaitu,
kas apvieno ļaudis no dažādām valstīm. Kluba pārstāvji apmeklē dažādus alus
festivālus un alus darītavas un veido seminārus, kur dalās ar iespaidiem. Šis klubs
organizē arī izbraukumus, lai dalībnieki varētu nobaudīt dažādu valstu alu.

nacionālā ceptas gaļas asociācija (National Barbeque Association) ir ļoti populāra
subkultūra Amerikā, kas apvieno ceptas gaļas mīlētājus. Tie organizē dažādus gaļas
cepšanas turnīrus un gadatirgus (10 Really Fascinating ..., 2012).
Globalizācija un tehnoloģiju attīstība ir novedusi pie tā, ka daudzās valstīs ir
iespējams nopirkt pārtiku, kura tur citādā veidā nemaz nevarētu būt pieejama. Šo pārtiku
var glabāt ilgstoši, un tas noved pie tā, ka cilvēki, kas var to atļauties, var ēst, ko vien
vēlas, un tādos apjomos, kādos vēlas. Tā kā pārtika ir pieejama visu laiku, cilvēkiem ir
parādījusies problēma, ko tad izvēlēties ēst, citiem vārdiem – jāizvēlas savs diētas veids
jeb jāizvēlas pārtika, ko patērēs visbiežāk, kā arī kādā veidā pārtiku izmantot maltīšu
pagatavošanā.
Ja vērtē ēšanas paradumus no uztura gatavošanas viedokļa, tad var apgalvot, ka
ilgstoši, proti, līdz 20. gs., ēdiena gatavošana Rietumu pasaulē tika uzskatīta par mazāk
svarīgu aktivitāti. Tas bija veids, kā praktiski pavadīt brīvo laiku, vairāk roku nekā
intelektuālais darbs, kas neprasa lielu kreativitāti, kur ir vajadzīgas prasmes, bet ne
mākslinieciskās dotības. Necildens darbs, kuru veica galvenokārt sievietes (Beardsworth,
Keil, 1997). Bet pašlaik arvien biežāk Rietumu pasaulē mājās gatavots ēdiens tiek
uzskatīts par retu parādību, jo cilvēki labprātāk izvēlas ēst ārpus mājas, tāpēc arī vairāk
novērtē to, ka „sarežģīts” ēdiens var būt pagatavots arī mājās un ka tam vajadzīgas gan
zināšanas, gan zināmas prasmes, gan spēja kreatīvi domāt.
Arī masu saziņas līdzekļu pārstāvju attieksme pret ēšanas paradumiem ar gadiem ir
mainījusies. Piemēram, Norvēģijas televīzijā 20. gs. sešdesmitajos gados ēdienu
pagatavošana tika atainota kā kaut kas ļoti nopietns un televīzijas pavāri gatavoja
tradicionālos ēdienus, savukārt pašlaik vispopulārākie gatavošanas kanāli ēdiena
gatavošanu uztver kā jautru un izklaidējošu pasākumu (Bugge, 2003). Līdzīga situācija ir
novērojama arī Latvijā.
Šajā apakšnodaļā apskatīta ēšanas paradumu un to ietekmējošo aspektu kultūras
jēdzieniskā izpratne. Izskaidrots, ka ēdienam piemīt noteikta simbolika, tas sevī nes
noteiktas sociālās grupas vērtības, ēdiena izvēle var arī izskaidrot normas, kas ir
pieņemtas noteiktā sabiedrībā. Mūsdienās pastāv zināms kontrasts starp tā sauktajiem
tradicionālajiem un „mūsdienīgajiem” ēšanas paradumiem. Lielākoties tas ir
izskaidrojams ar mūsdienu cilvēka iespēju izvēlēties un brīvi pirkt produktus, kas pirms
vairākiem gadiem nebūtu iespējams, tas saistīts gan ar jaunākajiem tehnoloģiskajiem
atklājumiem pārtikas ražošanā un uzglabāšanā, gan cilvēku skaita pieaugumu, gan
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urbanizācijas un globalizācijas procesiem. Globalizācija un tehnoloģiju attīstība ir
novedusi pie tā, ka daudzās valstīs ir iespējams nopirkt pārtiku, kura tur citādā veidā
nemaz nevarētu būt pieejama. Šo pārtiku var glabāt ilgstoši, un tas noved pie tā, ka cilvēki,
kas var to atļauties, var ēst, ko vien vēlas, un tādos apjomos, kādos vēlas. Tā kā pārtika ir
pieejama visu laiku, cilvēkiem ir parādījusies problēma, ko tad izvēlēties ēst, citiem
vārdiem – jāizvēlas savs diētas veids jeb jāizvēlas pārtika, ko patērēs visbiežāk, kā arī
kādā veidā pārtiku integrēt maltīšu pagatavošanā.

Kopsavilkums un secinājumi par pirmo nodaļu/

Summary and conclusions of the first chapter

1.
2.

3.

Pārtikas izšķērdēšana mājsaimniecību līmenī ir darbība, kad patēriņam derīga
pārtika tiek izmesta pilnībā vai daļēji vai kad pārtika tiek iepirkta, bet pilnībā vai
daļēji netiek patērēta laikā, kad tā bijusi derīga patēriņam.
Ēšanas paradumu termins iekļauj sevī tādus jēdzienus kā pārtikas iegūšana,
uzglabāšana un izmešana, tāpēc, pētot šos aspektus no ekonomikas zinātnes nozares
agrārās ekonomikas skatpunkta, tika pievērsta uzmanība pārtikas nodrošinājuma
jautājumam caur pārtikas pieejamības prizmu un tādām ekonomikas kategorijām
kā pārtikas produktu ražošana un to izplatīšana, kā arī pārtikas ražošanas un
izšķērdēšanas ietekme uz apkārtējo vidi. Ēšanas paradumu izpēte caur ekonomikas
zinātnes prizmu ļauj izprast, kādas cēloņsakarības veidojas starp pārtikas produktu
ražošanas apjomu, importa un eksporta specifiku, pārtikas produktu cenu un
produktu pievienoto vērtību, kā arī iepakojuma izvēli un tā ietekmi uz pārtikas
produktu svaigumu un patērētāju informētību par produktu derīgumu, kā arī
pārtikas atkritumu pārstrādes nepieciešamību un izšķērdētās pārtikas apjomiem.
Sociālo zinātņu nozarē ēšanas paradumi tiek pētīti kā cilvēku motivācija un to
ietekmējošie aspekti gan pārtikas izvēlē, gan uztura gatavošanā, gan ēšanā, gan
izmešanā. Socioloģijas zinātnes nozarē ēšanas paradumu nozīmīgums fokusējas uz
sociālajām vērtībām, simboliem un normām. Ēdiena izvēle un tas, kā pret ēdienu
cilvēks izturas, nav nejaušība, bet parāda gan noteiktu sistēmu, gan regularitāti.
Cilvēki ēd, iegūst un izmet pārtiku sociāli organizētā veidā, un šādu darbību
ietekmē vairāki aspekti, kurus visus var iedalīt ietekmes līmeņos.
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2.

ĒŠANAS PARADUMU UN TO IETEKMĒJOŠO ASPEKTU
IZPĒTES PARADIGMAS/

THE RESEARCH PARADIGMS OF EATING HABITS AND THEIR
AFFECTING ASPECTS
Dažādas zinātnes nozares izvērtē cilvēku ēšanas paradumus no cita skatpunkta.
Socioloģijas zinātnes nozare vairāk akcentē kultūras ietekmi, ko izvērtē trijos līmeņos,
proti, mikro, mezo un makro līmenī. Ekonomikas zinātnes nozare ēšanas paradumus
izvērtē starp pieprasījuma–piedāvājuma prizmu, kur pastāv dažādi aspekti, kas ietekmē
pārtikas iegādi, patērēšanu un izšķērdēšanu. Psiholoģijas zinātnes nozare vairāk fokusējas
uz citu cilvēku ietekmi uz personu izvēli iegādāties, patērēt un izšķērdēt konkrētu pārtiku.
Šajā nodaļā tiks izvērtēti dažādu zinātņu nozaru pētījumi, kas cieši ir saistīti ar ēšanas
paradumu izpēti.
Otrajā nodaļā izvērtēts pārtikas izšķērdēšanas jautājums caur pārtikas piekļuves
prizmu pārtikas nodrošinājuma kontekstā. Novērtēta patērētāju uzvedības ietekme uz
izšķērdēšanas apjomiem. Izpētītas arī socioloģijas un psiholoģijas zinātņu nozaru
teorētiķu paradigmas pārtikas izšķērdēšanas izpētē.
2.1. Ekonomikas zinātņu nozares teorētiķu paradigmas pārtikas izšķērdēšanas izpētē/
Theoretical paradigms in the research of food waste in the science of economics
Ekonomikas zinātnes nozare pēta ēšanas paradumus vairāk caur pārtikas iegādes un
patēriņa prizmu, proti, no piedāvājuma un pieprasījuma aspekta viedokļa, kā attiecības
starp pārtikas ražotāju un patērētāju, analizējot pārtikas cenu, izmaksu un izšķērdētās
pārtikas ietekmi uz apkārtējo vidi un pētot to, kā pārtikas pieprasījuma vai piedāvājuma
palielināšana var ietekmēt pārtikas izšķērdēšanu.
Kopumā jāatzīmē, ka ekonomikas zinātne, vērtējot patērētāju uzvedību, uzsver
pārtiku kā vērtību, kuras derīgums nes gan īstermiņa, gan ilgtermiņa labumus. Daži
pārtikas aspekti, tādi kā garša, konsistence, bada sajūtas remdējums, atnes tūlītēju
apmierinājumu. Tāpēc, analizējot pārtikas izvēli caur ekonomikas prizmu, bieži vien
piemin patērētāju apmierinātību ar šodienas izvēli un sekas, kas var rasties nākotnē. Un
to, cik labi patērētāji var interpretēt noteiktas pārtikas ietekmi uz veselību, parāda, cik
daudz patiesībā viņi zina par atsevišķu produktu sastāvu, enerģētisko vērtību un ietekmi
uz veselību kopumā. Zinātnieki uzskata, ka izvēli par labu vienam vai otram pārtikas
produktam un to, kas ar šo pārtiku tiks darīts tālāk, patērētāji pieņem ienākumu, cenas un
pieejamās informācijas ietekmē. Vēsturiski informācijas sniegšana par labvēlīgiem
ēšanas paradumiem tika uzskatīta par labāko veidu, kā ietekmēt patērētāju ēšanas
paradumus, vairāk tomēr pievēršot patērētāju uzmanību tieši uztura, nevis izšķērdēšanas
jautājumam (Just et al, 2007).
Katru gadu pārtikas cenas tikai palielinās, un vairāki zinātnieki uzskata, ka, lai
samazinātu pārtikas izmaksas, ir jāpalielina pārtikas ražošanas apjomi (How to Feed …,
2009). Neaizdomājas par to, ka jau pašlaik liela daļa no saražotās pārtikas vienkārši tiek
izšķērdēta, un ir ļoti iespējams, ka vēl lielāks ražošanas jaudas palielinājums novedīs pie
tā, ka vienkārši vēl vairāk pārtikas tiks izšķērdēts. Tāpēc, pētot pārtikas izšķērdēšanas
jautājumu, tiek pievērsta uzmanība piedāvājuma un pieprasījuma izvērtējumam. Tomēr
vēl aizvien pilnībā nav izvērtēta šo aspektu ietekme, jo informācija par šiem procesiem
nav pieejama pilnībā (Just et al, 2007). Piemēram, ja tirgotāji samazinās cenu, vai tas
vienmēr sekmēs patēriņu, vai visa nopirktā pārtika tiks arī patērēta? Vai arī cenu
samazinājums novedīs pie tā, ka ražotāji cietīs zaudējumus, bet daļa no pārtikas veikalu
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plauktos tik un tā tiks izšķērdēta? Vai arī – cik liela ir varbūtība, ka, samazinot izšķērdētās
pārtikas apjomus (gan ražojot, gan tirgojot, gan patērējot), tas palīdzēs mazāk attīstītajām
valstīm ar pārtikas nodrošinājuma problēmu? Pārtikas produktu viegla pieejamība sekmē
pasaules pārtikas cenu līmeņa samazināšanos, bet var negatīvi ietekmēt ražotājus no
attīstības valstīm. To, vai ietekme būs negatīva, var iespaidot gan tas, cik pārtikas patērē
vietējie pircēji šajās attīstības valstīs, gan tirdzniecības barjeru esamība/neesamība, kas
var traucēt brīvai pārtikas preču kustībai. Tomēr cenas samazināšanai var būt arī pozitīva
ietekme uz ražotājiem un tirgotājiem, tas liktu tiem daudz vairāk aizdomāties par to, kā
varētu samazināt zaudētās/izšķērdētās pārtikas apjomus. Pārtikas cenu samazināšanai var
būt arī zināma negatīva ietekme uz vidi, jo zemas cenas mudina cilvēkus pirkt tādus
produktus kā gaļa, kuras ražošana vidi ietekmē daudz negatīvāk nekā augļu, dārzeņu un
graudaugu audzēšana. Bet palielina biogāzes ražošanu, kurai ir pozitīva ietekme uz vidi.
Pārtikas izšķērdēšanas novēršanas teorētiskā paradigma ir balstīta uz piedāvājuma
un pieprasījuma teoriju pilnīgas konkurences apstākļos, izvērtējot, kas ietekmē
izšķērdētās pārtikas apjomus vairāk – piedāvājuma vai pieprasījuma palielinājums
(Rutten, 2013). Ar šo teoriju tiek mēģināts izvērtēt, kā pārtikas zaudējumu/izšķērdēšanas
apjomu samazinājums izskatīsies daļēja līdzsvara analīzē. 2.1. att. ir redzams pārtikas
pieprasījums un piedāvājums pēc pārtikas. Cenas mehānisms nodrošina, ka punktā, kur
krustojas piedāvājuma un pieprasījuma līknes, veidojas līdzsvara punkts, kas attēlā ir
apzīmēts ar A, attiecīgi līdzsvara cena ar P0 un līdzsvara apjoms ar Q0 (Rutten, 2013).

Avots: Rutten, 2013

2.1. att./ Fig. 2.1. Pārtikas zaudējumu/izšķērdēšanas apjomu mainīgums pārtikas
piedāvājuma izmaiņu ietekmē, daudzums un cena/
Impacts of reducing food losses/wastage in supply, quantity and price.
Pieņemsim, ka pārtikas ražošanas un piegādes tīklā pastāv pārtikas zudumi. Šādā
gadījumā līkne S’ līknei, kas reprezentē situāciju, kurā nebūtu novēroti pārtikas
zaudējumi/izšķērdējumi, atrodas aiz oriģinālās piedāvājuma līknes S. Ja pārtikas zudumi
tiktu samazināti līdz minimumam, tad, ja patērētāji būtu gatavi pirkt pārtikas produktus
par to pašu cenu jeb cenu P0, ražotāji/tirgotāji spētu pārdod Q2 apjomu. Bet sākotnējo
līdzsvara daudzumu Q0, ja ražotājam neveidojas zudumi, var saražot ar mazākām
izmaksām P3 (punktā C) (Rutten, 2013).
Zudumu samazinājums, pieņemot, ka pieprasījums pēc pārtikas produktiem
nemainīsies, novestu pie tā, ka samazinātos sākotnējā pārtikas cena (tagad veidojas
punktā P1), un, saglabājot līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu, tirgum varētu
piedāvāt lielāku pārtikas daudzumu (punkts Q1), tādējādi jaunais līdzsvara punkts
veidojas punktā D. Tas novestu pie tā, ka patērētājiem būtu iespēja iegādāties vairāk preču
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par zemākām cenām, kā rezultātā paaugstinātos patērētāju labklājības līmenis (apgabals
P0ADP1). Ražotāji savukārt varētu pārdot vairāk par zemāku cenu, un tas samazinātu
pārtikas produkcijas pārpalikumus (Rutten, 2013). Vispārējs labklājības pieaugums
līdzsvarosies ar piedāvājuma un pieprasījuma palielinājumu.
Ja pieņem, ka pārtikas zudumi samazinās, pārtikas piedāvājums palielinās,
pieprasījuma daudzumam nemainoties (Q0) (vertikālā elastība), jaunais līdzsvara punkts
veidotos punktā C. Patērētāji izjustu pārtikas cenu samazinājumu un savas labklājības
palielinājumu. Ja pieņem, ka pārtikas zudumi samazinās, pārtikas piedāvājums palielinās,
pieprasījums nav statisks un pieprasījuma apjoms arī palielinās (horizontālā elastība), bet
nemainās cena, par kuru tirgotāji ir gatavi pārdod produkciju, jaunais līdzsvara punkts
veidotos punktā B, kur ražotāju/tirgotāju pārtikas zaudējumu/izšķērdējumu
samazinājums novestu pie lielākiem ienākumiem, un jaunais līdzsvara punkts veidotos
pie augstākas cenas un lielāka pārdotā apjoma (P0 un Q2) (Rutten, 2013).
No grafika var secināt, ka kopumā, samazinot zaudētās/izšķērdētās pārtikas
produkcijas daudzumus ražošanas/izplatīšanas līmeņos, tas novestu pie zināma patērētāju
labklājības līmeņa palielinājuma. Attiecībā uz ražotājiem/tirgotājiem: ja piedāvātais
daudzums palielinās, jo ir iespējams samazināt zudumus, bet pieprasītais daudzums
paliek tādā pašā līmenī, tas novedīs pie pārprodukcijas; ja pieprasījums būs vairāk elastīgs
un patērētāji būs gatavi maksāt tādu pašu cenu (kā pie apjoma Q0), tad tirgotāji neko
nezaudēs, bet arī neiegūs. Kopumā pārtikas produktu izšķērdējumu samazinājums
ražotājus/tirgotājus ietekmē vai nu neitrāli, vai negatīvi, jo veidojas pārtikas
pārprodukcija, bet negatīvo ietekmi var samazināt, ja ir iespējams pārtikas produktus
izmantot citādi, piemēram, biodegvielai, citu produkcijas veidu ražošanai. Šajā modelī
nav apskatīts tas, vai pārtikas zaudējumu/izšķērdējumu samazinājums var būt par iemeslu
izmaksu palielinājumam piedāvājuma pusē.
Ne tikai pārtikas piedāvājuma daudzuma izmaiņas var zināmā mērā ietekmēt
izšķērdēšanu un patērētāju labklājību, bet arī pieprasījuma palielinājumam ir zināma
ietekme. 2.2. att. atveidota sākotnējā piedāvājuma un pieprasījuma līkne ar līdzsvara
punktu, kas attēlā ir apzīmēts ar A, un attiecīgi līdzsvara cenu P0 un līdzsvara daudzumu
Q0 (Rutten, 2013).

Avots: Rutten, 2013

2.2. att./ Fig. 2.2. Pārtikas zaudējumu/izšķērdēšanas apjomu mainīgums pārtikas
pieprasījuma izmaiņu ietekmē, daudzums un cena/
Impacts of reducing food waste in demand, quantity and price.
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Ja pieņem, ka līdzsvara punktā atrodas tāds pieprasījums, kas sevī ietver izšķērdētās
pārtikas apjomus, tad, ja patērētāji neizšķērdētu zināmu daudzumu pārtikas, tiem arī
nevajadzētu tik daudz pirkt, un pieprasījums samazinātos (līkne D’), tādējādi par to pašu
naudu tie pirktu mazāk pārtikas (punkts B, cena P0, apjoms Q2). Savukārt, ja pārtika vairs
netiktu izšķērdēta, bet, lai to pircēji būtu ar mieru pirkt iepriekšējā līmenī, pārtikas cenām
vajadzētu samazināties, jo patērētāju acīs pārtikai vairs nebūtu tādas pašas vērtības
(punkts C, cena P3, daudzums Q0) (Rutten, 2013).
Ja patērētāji varētu samazināt nopirktās pārtikas izšķērdēšanu līdz minimumam,
tad, vērtējot D’ līkni, jaunajai pārtikas cenai vajadzētu būt P1, bet jaunajam pieprasījuma
apjomam, ko patērētāji būtu gatavi iegādāties, – Q1, veidojot jaunu līdzsvara punktu – D.
Tādējādi tirgotāji varēs pārdod daudz mazāk par mazāku cenu, un tas negatīvi ietekmēs
viņu labklājību (P1DE–P0AE=–P1DAP0) (Rutten, 2013). Piedāvātās produkcijas
daudzums samazinātos. Savukārt, ja samazinātos izšķērdētās pārtikas apjomi patēriņā, bet
ražotāji/tirgotāji nesamazinātu cenu, tai paliekot punktā A, Q0 daudzumam zustu vērtība,
pieprasījums samazinātos no Q0 uz Q1 (jo patērētājiem zustu nepieciešamība pēc Q0
daudzuma), tādējādi, nesamazinoties cenām, palielinātos izšķērdētās pārtikas apjomi
ražošanas/tirdzniecības vietās.
Autore domā, ja samazinātos pārtikas izšķērdēšanas apjomi patēriņa līmenī,
patērētāji būtu gatavi vai nu pirkt tikpat daudz pārtikas par mazāku cenu, vai pirkt mazāk
par to pašu cenu, un tas varētu negatīvi ietekmēt ražotājus/tirgotājus, tas ir, piedāvājumu.
Arī ražotāji/tirgotāji var palielināt savus ienākumus, ražojot/tirgojot kaut ko citu, jo tagad
patērētājiem būtu vairāk naudas, ko tērēt citiem pirkumiem, vai arī tie varētu naudu krāt
un izmantot lielākiem pirkumiem, kas pirms tam nebija iespējams.
Pašlaik ir maz pētījumu, kuros tiktu vērtēts, kā pārtikas izšķērdēšanas apjomu
samazinājums/palielinājums ietekmē agrāro sektoru kopumā. Vairāk fokusējas uz to, ka,
neizšķērdējot pārtiku, netiek nelietderīgi izmantoti dabas resursi, tādi kā zeme un ūdens,
savukārt izšķērdējot tiek negatīvi ietekmēta daba, palielinoties siltumnīcefekta gāzu
emisijai. Bet tas vairāk apraksta problēmas lielumu, nevis to, kādu tiešu ietekmi uz agrāro
sektoru atstāj izšķērdēšana, jo grūtāk prognozēt, kādu ietekmi pārtikas izšķērdēšanas
samazinājums atstās uz IKP, uz sektorā strādājošo algām, uz to, cik produktīvi tiks
izmantotas lauksaimniecības zemes, cik lielā mērā samazināsies/palielināsies pārtikas
produkcijas cenas, vai mainīsies eksporta/importa bilance. Ietekme mainīsies atkarībā no
tā, kā uz situāciju reaģēs iesaistītās puses, proti, ražotāji/tirgotāji/patērētāji. Piemēram,
samazinot izšķērdēšanas apjomus pieprasījuma līmenī industriālajās valstīs, tas varētu
sniegt pozitīvu ietekmi uz patērētāju pieejamiem naudas līdzekļiem, bet ražotāji var ciest
zināmus zaudējumus, un tas var negatīvi atspoguļoties uz sektora darbiniekiem, kurus var
gaidīt gan atlaišana, gan arī algu samazinājums. Un, lai gan pārtikas izšķērdēšanas
samazinājums var pozitīvi ietekmēt apkārtējo vidi, jo atkritumu poligonos nonāktu mazāk
atkritumu, tas var arī veicināt patērētāju veselības problēmas, jo tas, kas iepriekš tika
izšķērdēts, tagad tiks patērēts. Pie pašreizējas problēmas analīzes nevar izveidot
optimālo pārtikas izšķērdēšanas samazinājuma modeli, kas apmierinātu visas
iesaistītās puses.
Kopumā, analizējot 2.1. un 2.2. attēlu, jāsecina, ka pieprasījuma vai piedāvājuma
palielināšanās var vai nu pozitīvi, vai neitrāli ietekmēt patērētājus, savukārt
ražotāju/tirgotāju ienākumi vai nu samazinās, vai paliek sākotnējā līmenī. Tādējādi
ilgtermiņā kopējā ietekme ir vai nu negatīva, vai neitrāla (ilgtermiņā, ja gan
ražotāji/tirgotāji, gan patērētāji kopīgi censtos samazināt izšķērdētās pārtikas apjomus,
tas kopumā neitrāli ietekmētu abus).
Tāpēc tīri no ekonomiskā izdevīguma ražotājiem/tirgotājiem nav izdevīgi, lai
pārtika tiktu mazāk izšķērdēta, jo tas nozarei nesniedz ienākumus, tāpēc arī pārtikas
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ražotāji/tirgotāji bieži vien ir tie, kuru dēļ ir grūti īstenot pret pārtikas izšķērdēšanu vērstu
politiku, tāpēc ka tirgotāju ienākumi ir proporcionāli saistīti ar pārdotās pārtikas
apjomiem, nevis ar patērētās pārtikas apjomiem. Lielāko pozitīvo ietekmi uz pārtikas
izšķērdēšanas samazināšanos var panākt, pievēršot patērētāju uzmanību šai problēmai, un
cilvēku informēšanai jānotiek visos līmeņos. Neko nedarot šīs problēmas kontekstā,
izšķērdētās pārtikas apjomi nākotnē varētu tikai palielināties, palielinoties
mājsaimniecību ienākumiem un samazinoties mājsaimniecības lielumam.
Piedāvājuma un pieprasījuma teorija labi izskaidro, kā pārtikas izšķērdēšana
ietekmē patērētājus un ražotājus/tirgotājus un kā abas puses ietekmētu potenciāls
izšķērdēšanas apjomu samazinājums. Savukārt patērētāju rīcības zinātnes apakšnozares
atklājumi palīdz izprast aspektus, kas ietekmē patērētāju uzvedību attiecībā uz pārtikas
iegādi, uzglabāšanu un pagatavošanu pārtikas izšķērdēšanas kontekstā.
No Ievas Andersones promocijas darba „Patērētāju rīcība tirgū uzņēmējdarbības
lēmumu pieņemšanas kontekstā” (2012) izriet, ka patērētāju rīcība ir ekonomikas zinātnes
apakšnozare, kura pēta patērētāju uzvedību, kas ir dažādu aspektu ietekmē stimulēta
atsevišķa indivīda rīcība, kura ir tieši atkarīga no indivīda personīgajiem raksturlielumiem
(vecuma, dzimuma, izglītības u. c.), psihoemocionālā stāvokļa, iepriekšējās pieredzes,
viņa rīcībā esošajiem resursiem, preces (pakalpojuma) īpašībām un cenas.
Patērētāja rīcības modelēšanas pirmsākumi ir meklējami 20. gs. sešdesmitajos
gados, un var uzskatīt, ka patērētāja rīcības modelēšana ir pilnveidojusies vienlaikus ar
mārketinga teoriju. Lai izskaidrotu patērētāju uzvedību, eksistē vairākas teorijas, kas pēc
sava veida, apjoma, situācijas, lietošanas nosacījumiem un sarežģītības pakāpes ir visai
atšķirīgas, tās izmanto visas sociālās zinātnes – ekonomika, psiholoģija, socioloģija un
antropoloģija.
Viens no patērētāju ekonomikas teorijas pamatlicējiem ir Alfrēds Maršals (Alfred
Marshall). Maršala teorija balstās uz pieņēmumu, ka indivīds ir racionāls pircējs, kuram
ir visa informācija par tirgu, kurš zina savas vajadzības un vēlmes un pats spēj noteikt
labāko veidu, kā tās apmierināt (Marshall, 1920).
Sociālās psiholoģijas klasiķis Džordžs Mīds (George Mead) izdalījis patērētāju
uzvedības tipoloģizācijas četras fāzes: impulsīvā, percepcijas, manipulācijas un
konsumācijas (Gillespie, 2005). Savukārt atkarībā no tā, cik svarīga pircējam ir konkrēta
zīmola izvēle un kā viņš uztver atšķirības starp zīmoliem, iespējams noteikt četrus
dažādus patērētāju tipus: sarežģītie, dažādības meklētāji, diskomforta mazinātāji un
ieradumu vadītie (Kotler, Keller, 2012). Tādējādi patērētāju uzvedība ir tipoloģizācijas
fāžu īsāka vai garāka ķēde, kurā cilvēks realizē, apmierina savas pieaugošās prasības,
vēlmes, iegribas un to rezultātā veidojas viņa uzvedības jēga (Lejniece, 2012).
Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process ir apdomāta un secīga rīcība, lai
apmierinātu kādu vajadzību. Patērētāja pirkšanas lēmuma pieņemšana var būt ilgstošs
process vai arī impulsa rezultāts. Pircēju lēmuma pieņemšana sastāv no vairākiem
posmiem, un līdz ar pirkuma veikšanu šis process neapstājas, jo pēc pirkuma izdarīšanas
seko vēl vairāki ļoti svarīgi patērētāju rīcības posmi – produkta patērēšana, uzglabāšana,
pagatavošana un arī izšķērdēšana, ja produkts netiek patērēts laikā (Darnton, 2008).
Visus aspektus, kas ietekmē izšķērdēšanas apjomu palielināšanos/samazināšanos
mājsaimniecību līmenī, var iedalīt divos virzienos – tas, kas pārtikas izšķērdēšanas
kontekstā ietekmē iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku (pārtikas izplatīšana, pārtikas
drošība un marķējums, pārtikas atkritumu šķirošana), un patērētāju uzvedība, gan
aspekti, kas veido demogrāfisko profilu (mājsaimniecības locekļu vecums, skaits,
mājsaimniecības locekļu ienākumi, mājsaimniecības locekļu dzīves apstākļi), gan
personīgie aspekti (maltīšu plānošana un iepirkumu saraksta veidošana, uzglabāšanas
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vietu paredzēšana, izšķērdēšanas apjomu neapzināšanās, potenciālā finansiālā stāvokļa
uzlabošanas iespēja).
2.1. tabula/ Table 2.1.
Pārtikas produktu izšķērdēšanu ietekmējošie ārpuscenas aspekti pasaulē/
Non-price aspects that influence food waste in the world
Aspekti
Mājokļa
atrašanās vieta,
attālums līdz
veikalam un
pārtikas
nogādāšanas
veids

Iepakojums

Marķējuma
neizpratne

Atkritumu
šķirošana
Locekļu vecums
un skaits

Vidējie
ienākumi uz
vienu
mājsaimniecības
locekli mēnesī

Pozitīva ietekme
Negatīva ietekme
Pieprasījums
Piedāvājums
Pieprasījums
Piedāvājums
Iedzīvotāju nodrošināšana ar pārtiku
Veikalu tuvums
Jo lielākā
Jo veikals ir
Jo tālāk no blīvi
ļauj brīvāk
apdzīvotā vietā
tuvāk / ja ir
apdzīvotām vietām
iepirkties, pirkt
atrodas veikals, jo piemērots
veikals atrodas, jo
svaigu pārtiku
vieglāk realizēt
transports,
grūtāk tirgotājiem
biežāk.
produkciju, mainīt patērētāji var
realizēt pārtikas
Piemērots
produkcijas
biežāk iepirkties,
produktus, pirms
transports ļauj
sortimentu.
tādējādi var
tiem beidzas
atvest vairāk
biežāk veikt
derīguma termiņš.
pārtikas
impulsīvus
produktu.
pirkumus.
Ļauj ilgāk
Ļauj pārdot
Nekvalitatīvs
Nekvalitatīvs
uzglabāt un
produktu par
iepakojums neļauj iepakojums neļauj
ilgāk patērēt
pievilcīgāku cenu
pilnībā patērēt
pārdot produktu
produktu.
ilgāk.
iegādāto pārtiku.
laikā / par
pieņemamu cenu.
nav
Ļauj pārdot
Var iegādāties
Visu laiku ir jāseko
produktus, kuriem pārtiku, kurai drīz derīguma
tuvojas derīguma
beigsies derīguma termiņiem.
termiņa beigas.
termiņš.
Var traucēt pārdot
Ļauj pārdot to, ko Var nopirkt
produktu, ja tajā ir
pircēji, iespējams, pārtiku, kas pēc
nepilnīga/maldinoša
citādi nepirktu.
savām īpašībām
informācija.
neatbilst tam, ko
patērētājs gribējis
nopirkt.
nav
nav
Palielinās
Palielinās izdevumi.
izdevumi.
Patērētāju uzvedība – demogrāfiskais profils
Jo vairāk
Jo plašāks ir
Dzīvojot vienam,
Patērētāju vecumam
cilvēku dzīvo
patērētāju vecuma cilvēks ne
ir ietekme uz to,
kopā, jo lielāka
diapazons, jo
vienmēr var
kādiem pārtikas
ir iespējamība,
plašāku
paspēt patērēt
produktiem cilvēki
ka iepirktā
produkcijas klāstu iegādāto pārtiku,
dod priekšroku.
pārtika tiks
ir iespējams
pirms tā sabojājas, Samazinoties
pilnībā patērēta, realizēt.
it īpaši, ja
iedzīvotāju skaitam,
pirms tā
Jo vairāk cilvēku
ekonomijas dēļ
samazinās arī
sabojāsies.
dzīvo kopā, jo
iegādāta pārtika
realizētās pārtikas
potenciāli var
lielos apjomos.
apjomi.
pārdot pārtiku
iepakojumos ar
lielāku apjomu.
Palielinoties
Palielinoties
Palielinoties
Ienākumu
ienākumiem,
ienākumiem,
ienākumiem,
samazinājums
patērētaji var
patērētāji var
palielinās iepirktie ietekmē realizētās
iepirkt vairāk /
nopirkt dārgāku
apjomi, kurus nav pārtikas apjomus.
kvalitatīvāku
pārtiku / iepirkt
iespējams patērēt
pārtiku.
lielākus apjomus.
laikā. Biežāk var
veikt impulsīvus
pirkumus.
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2.1. tabulas turpinājums/ Continuation of Table 2.1.
Aspekti
Mājsaimniecības
locekļu dzīves
apstākļi

Iepirkumu
saraksta
veidošana

Maltīšu
plānošana

Pozitīva ietekme
Pieprasījums
Piedāvājums
nav
nav

Negatīva ietekme
Pieprasījums
Piedāvājums
Jo mazāka ir
nav
mājvieta, jo
grūtāk tajā ir
paredzēt
pietiekami daudz
uzglabāšanas
vietu un pārtika
var tikt nepareizi
uzglabāta.
Patērētāju uzvedība – personīgie aspekti
Mazāk tiek
nav
nav
Samazināsies
veikti impulsīvi
pārdošanas apjomi.
pirkumi.
Lielāka
iespējamība, ka
produkti tiks
patērēti pilnībā.
Lielāka
iespējamība, ka
produkti tiks
patērēti pilnībā.

nav

nav

Uzglabāšanas
veids

Produktus var
lietderīgāk
izmantot, ilgāku
laiku, pirms tie
sabojājas.

Ļauj saglabāt
produktu
pievilcību.

nav

Izšķērdēšanas
apjomu
neapzināšanās
Potenciālā
finansiālā
stāvokļa
uzlabošanas
iespēja

nav

Var pārdod vairāk,
iegūt lielāku
peļņu.
Izdevīgi ne ar
pārtikas
tirdzniecību
saistītiem
uzņēmumiem.

Izšķērdē ne tikai
pārtiku, bet arī
naudu.
nav

Ļauj ietaupīt,
tāpēc motivē
mazāk izšķērdēt.

Samazināsies
impulsīvi nopirktas
pārtikas apjomi.
Akcijām veikalos
būs mazāka
ietekme.
Patērētāji retāk
iepirksies, ja viņu
pārtikas produktu
uzglabāšanas
paradumi
uzlabosies.
nav
Patērētāji mazāk
pirks pārtikas
produktus.

Avots: autores veidota konstrukcija pēc Rutten, 2013; Baker et al., 2009; Stefan et al., 2012;
Gunders, 2012; Nerlita, 2011; Marshal, 1920; Gillespie, 2005; Kotler, Keller, 2012; Lejniece,
2012; Darnton, 2008

Visi aspekti ietekmē gan patērētāju pieprasījumu pēc pārtikas, gan
tirgotāju/ražotāju iespēju šo pārtiku realizēt, kā arī visiem aspektiem ir gan pozitīva, gan
negatīva ietekme. Savukārt iepirkšanās rutīnai un to ietekmējošiem aspektiem ir liela
ietekme uz izšķērdētās pārtikas apjomiem.
Pārtikas izšķērdēšana nav saistīta tikai ar to, kāpēc cilvēki izmet pārtiku, bet arī –
kāpēc pārtika tiek nopirkta. Piemēram, Latvijas iedzīvotāji bieži izvēlas pirkt importēto
pārtiku (Foreign trade of Latvia …, 2011), lielākoties arī cenas ietekmē, jo importētie
produkti bieži vien ir lētāki. Vērtējot, kā aspekti, kas raksturo iedzīvotāju nodrošināšanu
ar pārtiku, ietekmē pārtikas izšķērdēšanu no pieprasījuma/piedāvājuma skatpunkta, tika
izvirzīti šādi aspekti: mājvietas atrašanās vieta, attālums līdz veikalam un pārtikas
nogādāšanas veids, iepakojums, marķējuma neizpratne, atkritumu šķirošana. Mājvietas
atrašanās vieta, attālums līdz veikalam un pārtikas nogādāšanas veids ietekmē to,
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cik daudz pārtikas var patērētāji iepirkt vienā iepirkšanās reizē, cik bieži var iepirkties,
kādā veidā pārtiku varēs nogādāt mājās, proti, jo tuvāk mājvietai veikals atrodas, jo
pārtiku ir vieglāk nogādāt mājās, pat bez transportlīdzekļa. 1.2. apakšnodaļā tika
aprakstīti gan iepakojuma veidi, gan to ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas samazinājumu
mājsaimniecībās. No pieprasījuma/piedāvājuma skatpunkta – iepakojums ļauj ilgāk
pārtiku patērēt un neļaut tai sabojāties pirms derīguma termiņa beigām, tas ir izdevīgi gan
patērētājiem, gan ražotājiem/tirgotājiem. Marķējuma neizpratne ir aspekts, kas nevar
pozitīvi ietekmēt patērētāju izvēli, savukārt ražotāji/tirgotāji var gūt zināmu labumu, jo
tas ļauj pārdod produktus, kuriem tuvojas derīguma termiņa beigas, kā arī ļauj pārdod to,
ko pircēji, iespējams, citādi nepirktu, un tas savukārt var novest pie pārtikas turpmākas
izšķērdēšanas mājsaimniecībā. Arī autore Nerlita (2011) uzskata, ka daudzos gadījumos
cilvēki izmet pārtiku, kas ir vēl derīga patēriņam, nepilnīga marķējuma un nepiemērota
iepakojuma dēļ. Iepakojumam ir liela nozīme, jo tas palīdz saglabāt pārtiku svaigu ilgāku
laiku, kā arī padara produkciju pievilcīgāku. Bet pārtika var ātri bojāties, ja tiek izmantots
nepiemērots iepakojuma veids vai arī ja iepakojuma kvalitāte ir zema. Tāpēc ražotājiem
ir jāpievērš lielāka uzmanība iepakojuma kvalitātei. Pārtikas izšķērdēšana atstāj negatīvu
ietekmi uz apkārtējo vidi; šī negatīvā ietekme tika apskatīta 1.2. apakšnodaļā. Viens no
būtiskiem aspektiem, kas palīdz samazināt šo negatīvo ietekmi, ir atkritumu (arī
pārtikas) šķirošana. Bet pārtikas šķirošana prasa gan finansiālus ieguldījumus (maisiņi,
šķiroto atkritumu uzglabāšanas vietas), gan piepūli (atkritumi ir jāsašķiro pareizi, jāzina,
kas ar ko ir šķirojams). Iepirkšanās/realizācijas laikā nav novērota pozitīva atkritumu
šķirošanas ietekme, savukārt ir redzama negatīvā – palielinās izdevumi.
Aspekti, kas raksturo patērētāju uzvedības demogrāfisko profilu, ir: locekļu
vecums un skaits, vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī,
mājsaimniecības locekļu dzīves apstākļi. Mājsaimniecību locekļu vecums un skaits
ietekmē iepirktās pārtikas apjomus, tādējādi arī izšķērdētās pārtikas apjomus.
2.4. apakšnodaļā aprakstītais pētījums parāda, ka vienas personas mājsaimniecībā tiek
izšķērdēts daudz vairāk pārtikas, kas pat nav tikusi izmantota maltīšu pagatavošanai
(EPA, 2012). Mājsaimniecības locekļu vecums nosaka arī iepirktās pārtikas klāstu, tas,
ko patērē vecāka gadagājuma cilvēki, atšķiras no tā, ko drīkst un var patērēt mazi bērni.
Tieši bērnu ēdienkarte ir specifiskākā, prasa lielāku plānošanu, tāpēc arī potenciāli šāda
pārtika var tikt izšķērdēta mazākos apjomos. No vidējiem ienākumiem uz vienu
mājsaimniecības locekli mēnesī ir tieši atkarīgs iepirktās pārtikas daudzums, kas var gan
pozitīvi, gan negatīvi ietekmēt ražotājus/tirgotājus. Palielinoties ienākumiem, patērētāji
var iegādāties kvalitatīvāku un dārgāku pārtiku, tāpēc ražotāji/tirgotāji var paplašināt
potenciāli realizējamās pārtikas klāstu. Negatīvā ietekme: patērētāji var iegādāties vairāk
pārtikas, nekā ir iespējams patērēt, pirms tā sabojāsies, kā arī vairāk veikt impulsīvus
pirkumus, kurus būs grūtāk izmantot maltīšu plānošanā, tādējādi palielinot izšķērdētās
pārtikas apjomus. Savukārt ražotāji/tirgotāji cietīs zaudējumus, ja samazināsies
potenciālo patērētāju ienākumi, jo līdz ar to samazināsies arī iepirktās pārtikas apjomi.
Mājsaimniecības locekļu dzīves apstākļi var ietekmēt gan iepirktās, gan izšķērdētās
pārtikas apjomus; pie šādiem dzīves apstākļiem var minēt mājvietas tipu un platības
lielumu. Šim aspektam nav tiešas pozitīvas ietekmes, bet ir negatīva, ja no dzīves
apstākļiem ir atkarīga pārtikas uzglabāšanas vietu paredzēšana. Jo mazāks ir mājoklis, jo
grūtāk tajā ir paredzēt pietiekami daudz uzglabāšanas vietu un pārtika var tikt nepareizi
uzglabāta, tādējādi var sabojāties ātrāk.
Patērētāju uzvedību raksturojošie personīgie aspekti ir: iepirkumu saraksta
veidošana, maltīšu plānošana, uzglabāšanas veids, izšķērdēšanas apjomu neapzināšanās
un potenciālā finansiālā stāvokļa uzlabošanas iespēja. Liela daļa patērētāju neveido
iepirkumu sarakstu un iepriekš neplāno, ko viņi ēdīs tuvākajā laikā, nerunājot par
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tuvāko nedēļu. Tāpēc pārtika tiek impulsīvi iepirkta un uzglabāta, bet pēc tam tā arī netiek
izmantota, vai arī tiek nopirkts tik daudz, ka pilnībā to nav iespējams izlietot pirms
sabojāšanās. Lielākoties pārtika lielos apjomos tiek iepirkta arī tāpēc, ka lielāks apjoms
nodrošina zemāku cenu uz vienu vienību, tā ražotāji un tirgotāji motivē patērētājus pirkt
vairāk, bet tam ir negatīva ietekme uz izšķērdētās pārtikas apjomiem (Gunders, 2012).
Iepirkumu saraksta veidošanai un plānošanai nav negatīvas ietekmes uz patērētāju
iepirkšanās rutīnu, turpmāko pārtikas lietošanu un izšķērdētās pārtikas apjomiem,
savukārt negatīva ietekme ir uz ražotājiem/tirgotājiem, jo samazinās pārdošanas apjomi,
samazināsies impulsīvi nopirktas pārtikas apjomi, savukārt akcijām veikalos būs mazāka
ietekme uz patērētājiem. Plānošana un iepirkumu saraksta veidošana tiešā veidā
ietekmē izšķērdētās pārtikas apjomus, jo, neraugoties uz to, ka plānošanai ir pozitīva
ietekme uz izšķērdētās pārtikas apjomu samazināšanos, iepirkšanās rutīna, tieši otrādi, to
ietekmē negatīvi. Attieksme pret izšķērdēšanu un ieinteresētības trūkums parāda būtisku
negatīvu ietekmi uz vēlmi neizšķērdēt pārtiku. Tādējādi, cik morāli pieņemama ir viena
vai otra darbība konkrētam cilvēkam, vislabāk izskaidro indivīda nolūkus un darbības
(Stefan et al., 2012). Ne tikai tas, kā cilvēki iegūst pārtiku, ir svarīgs aspekts, kas ietekmē
pārtikas izšķērdēšanu, bet arī tas, kā cilvēki uzglabā pārtiku, jo tas, cik ilgi pārtika paliks
svaiga un derīga patēriņam, ir svarīgs aspekts, lai pārtika netiktu izšķērdēta (Gustavsson
et al., 2011). Zināšanu trūkums, kā pareizi uzglabāt pārtiku, kā arī nepieciešamo
uzglabāšanas vietu trūkums tieši ietekmē izšķērdētās pārtikas apjomus. Piemērota
uzglabāšanas veida negatīvā ietekme ir tikai ražotāju/tirgotāju pusē, jo patērētāji retāk
iepirksies, ja viņu pārtikas produktu uzglabāšanas paradumi uzlabosies. Jāatzīst, ka
lielākoties, kad cilvēki apgalvo, ka tie nemaz tik daudz pārtikas neizšķērdē, tie tiešām tam
arī tic, tāpēc ka pārtika, kas ir domāta izmešanai, nepaliek mājās pārāk ilgi, un tāpēc
cilvēki neapzinās īstos izšķērdēšanas apjomus, jo patērētie apjomi salīdzinājumā ar
kopumā izmestajiem šķiet daudz lielāki, savukārt izmestā pārtikas daļa šķiet niecīgi maza
(Jones, 2004). Patērētājiem no šādas neapzināšanās nav pozitīvas ietekmes, jo viņi
izšķērdē ne tikai pārtiku, bet arī naudu, savukārt ražotāji/tirgotāji izjūt tikai pozitīvo no
tā, ka patērētāji izšķērdēšanas apjomu neapzinās, jo viņi var pārdod vairāk pārtikas
produktu un iegūt lielāku peļņu. Kas attiecas uz rūpēm par vidi, tas daudz mazāk motivē
cilvēkus neizšķērdēt savu pārtiku nekā iespēja ietaupīt naudu, un tieši potenciālā
finansiālā stāvokļa uzlabošanas iespēja ir galvenais iemesls, kas liek cilvēkiem
aizdomāties mazāk izšķērdēt pārtiku un kopumā pievērst šim jautājumam daudz vairāk
savas uzmanības, nekā tas, ka pārtikas izšķērdēšanas samazināšana varētu pozitīvi
ietekmēt vidi (Baker et al., 2009). Samazinot izšķērdētās pārtikas apjomus, finansiālu
apsvērumu vadīti, tie tik un tā pozitīvi ietekmētu vidi kopumā. Tomēr lielākoties cilvēki
izjūt zināmu atbildību un cenšas sekot tam, lai izmestās pārtikas apjomi būtu nelieli,
pārtiku vairāk izšķērdējot neapzināti, ēšanas paradumu ietekmē. No vienas puses,
ražotājus/tirgotājus varētu pozitīvi ietekmēt fakts, ka patērētāji aizdomājas par to, lai
samazinātu izšķērdētās pārtikas apjomus, tādējādi uzlabojot savu finansiālo stāvokli, jo,
neizšķērdējot pārtiku un lietderīgi to izmantojot, patērētājiem paradīsies brīvi naudas
līdzekļi, tas var motivēt patērētājus tos ieguldīt nepārtikas produktu iegādē, un šādas
produkcijas ražotāji būs ieguvēji, bet, no otras puses, no šādas darbības var ciest tieši
pārtikas ražotāji/tirgotāji.
Šajā apakšnodaļā noskaidrots, ka pārtikas izšķērdēšanas novēršanas ekonomikas
zinātnes nozares teorētiskā paradigma ir balstīta uz piedāvājuma un pieprasījuma
teoriju, izvērtējot, kas ietekmē izšķērdētās pārtikas apjomus vairāk – piedāvājuma vai
pieprasījuma palielinājums. Savukārt piedāvājumu un pieprasījumu ietekmē vairāki
aspekti, kas ir saistīti ar pārtikas nodrošinājuma un patērētāju uzvedības izpēti. Samazinot
zaudētās/izšķērdētās pārtikas produkcijas daudzumus ražošanas/izplatīšanas līmeņos, tas

58

novestu pie zināma patērētāju labklājības līmeņa palielinājuma. Kopumā pārtikas
produktu izšķērdējuma samazinājums ražotājus/tirgotājus ietekmē vai nu neitrāli, vai
negatīvi, jo veidojas pārtikas pārprodukcija, bet negatīvo ietekmi var samazināt, ja ir
iespējams pārtikas produktus izmantot citādi, piemēram, biodegvielai un biogāzei, citu
produkcijas veidu ražošanai. Ražotājiem/tirgotājiem nav izdevīgi, lai pārtika tiktu mazāk
izšķērdēta, jo tas nozarei nesniedz ienākumus, tāpēc arī pārtikas ražotāji/tirgotāji bieži
vien ir tie, kuru dēļ ir grūti īstenot pret pārtikas izšķērdēšanu vērsto politiku, tāpēc ka
tirgotāju ienākumi ir proporcionāli saistīti ar pārdotās pārtikas apjomiem, nevis ar
patērētās pārtikas apjomiem. Lielāko pozitīvo ietekmi uz pārtikas izšķērdēšanas
samazināšanos var panākt, pievēršot patērētāju uzmanību šai problēmai. Visi pārtikas
izšķērdēšanas kontekstā izdalītie aspekti ir iedalīti divās grupās: 1. grupa – iedzīvotāju
nodrošināšana ar pārtiku (pārtikas izplatīšana, pārtikas drošība un marķējums, pārtikas
atkritumu šķirošana, vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī),
2. grupa – patērētāju uzvedība, kas ietver gan demogrāfisko profilu (mājsaimniecības
locekļu vecums, skaits, mājsaimniecības locekļu ienākumi, mājsaimniecības locekļu
dzīves apstākļi), gan arī patērētāju uzvedību ietekmējošos personīgos aspektus (maltīšu
plānošana un iepirkumu saraksta veidošana, uzglabāšanas vietu paredzēšana,
izšķērdēšanas apjomu neapzināšanās).
2.2. Socioloģijas zinātņu nozares teorētiķu paradigmas pārtikas izšķērdēšanas izpētē/
Theoretical paradigms in the research of food waste in the science of sociology
Pārtikas iegūšana, izvēle, pagatavošana, ēšana un izmešana ir komplicēta cilvēku
aktivitāte. Cilvēkam uztura uzņemšana ir neizbēgama fizioloģiska nepieciešamība, bet
pats ēšanas process ir komplicētāks – tas ietver daudz dažādu procesu, kā fizioloģiskus,
psiholoģiskus, ekonomiskus, sociālus, kultūras, ekoloģiskus un politiskus (Rodriguez,
2011). Un, lai gan socioloģija kā zinātnes nozare vairāk pievērš uzmanību tieši „kultūras”
aspektam, nepētot bioloģisko sastāvdaļu, lai varētu labāk izskaidrot ēšanas paradumus no
vairākiem aspektiem – dzimuma, seksualitātes, cilvēku ķermeņa vajadzībām, veselības
un slimībām –, ir nepieciešams skatīt šo jautājumu arī no bioloģisko vajadzību
apmierināšanas skatpunkta, kā arī no cilvēku psiholoģiskajām vajadzībām (Loyal,
Quilley, 2004). Lai varētu runāt par ēšanas paradumiem, ir jāsaprot, kā ēšana un ēdiena
ieguve ir mainījusies visā cilvēces pastāvēšanas laikā. Tā var ar diezgan lielu ticamības
pakāpi apgalvot, ka mūsu senči ieguva savu pārtiku ar medību un augu vākšanu palīdzību,
kas savukārt veidoja noteiktas attiecības starp cilvēkiem. Kad evolūcijas gaitā cilvēki
saprata, ka ir nepieciešams nodarboties ar lauksaimniecību, tas pilnībā mainīja daudzus
aspektus, piemēram, cilvēku skaitu, apdzīvojamās vietas, cilvēku populācijas blīvumu,
sociālās organizētības sarežģītību, un tas radīja ne mazu devumu ekonomikas, politikas,
kultūras un reliģijas attīstībai.
Pašlaik, urbanizācijas un globalizācijas laikmetā, augu un dzīvnieku izcelsmes
pārtikas produktu iegūšanas veids ir mainījies (tiek izmantota selekcija, biežāk pārtika
tiek ģenētiski modificēta, tiek lietota modernāka lauksaimniecības tehnika, pārtikas
produktu ražošanā izmanto pesticīdus un herbicīdus, mainījies arī pārtikas produktu
uzglabāšanas un transportēšanas veids, kas ļauj no lielāka attāluma atvest pārtikas
produktus utt.), tāpēc arī pārtikas klāsts veikalos ir mainījies. Un, ja tradicionālajā
ekonomiskajā sistēmā cilvēki ražoja salīdzinoši maz pārtikas, galvenokārt, lai pabarotu
sevi un pārdotu vai uzglabātu pārpalikumus, tad mūsdienu ekonomiskā sistēma prasa
augsti specializētu pārtikas ražošanu. Pārtikas ražošana vairs nav lokalizēta, bet gan
globalizēta. Savukārt modernās tehnoloģijas palīdz sasniegt daudz labākus rezultātus ar
mazākiem cilvēkresursiem, un tas nozīmē, ka pieaug produktivitāte. Mūsdienās bieži vien
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cilvēku pārtikas pieejamība nav vairs atkarīga no gadalaika, bet gan no tā, cik naudas
līdzekļu cilvēki ir spējīgi atvēlēt pārtikai.
Autore šajā nodaļā izvērtēs, kas liek cilvēkiem izvēlēties to vai citu produktu, kad
viņiem ir pieejama plaša pārtikas produktu izvēle, kā arī – kas mudina gatavot konkrētus
ēdienus vai ēst noteiktā laikā un daudzumā, kā izvēlas kādu pārtiku un tās daļas izmest,
bet ko vēl mēģināt integrēt maltīšu pagatavošanā.
Ir diezgan maz sociālo klasiķu, kas būtu pētījuši ēšanas paradumus no socioloģiskā
aspekta. Mīds (Mead), Markss (Marx), Parsons (Parsons), Gidens (Giddens) – viņi visi
vai nu tikai pieminējuši, ka šāds „fenomens” pastāv, vai runā par ēdiena izvēles
nepieciešamību ikdienas aktivitāšu kontekstā, ko vairāk saista ar ēdiena gatavošanu nekā
patērēšanu. Vienīgi Zimmels (Simmel) un Burdjē (Bourdieu) pievērsa uzmanību tieši
ēdiena patērēšanas jautājumam (McIntosh, 1996).
Savā darbā „Atšķirība: Estētiskā redzējuma nosodīšanas sociālā kritika”
(„Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste”) Burdjē (Bourdieu, 1984)
apgalvoja, ka estētiskā izvēle ir atkarīga no cilvēku šķiras un šie estētiskie redzējumi
atdala vienas šķiras cilvēkus no citiem. Tas, kā mēs novērtējam, kas ir garšīgs, ir atkarīgs
no mūsu sociālā stāvokļa, vai, citiem vārdiem sakot, tas ir atkarīgs no tā, kā cilvēks domā,
kā viņam būtu jāuzvedas atkarībā no sociālā stāvokļa. Pati sabiedrība spiež vienas šķiras
cilvēkus pieņemt konkrētus estētiskos redzējumus un just zināmu nepatiku pret citu šķiru
cilvēku „redzējumu”; tas attiecas gan uz objektiem, gan uzvedību. Estētiskais redzējums
parāda, ka sabiedrību ietekmē ne tikai sociālais un ekonomiskais kapitāls, bet arī kultūras
kapitāls un tā, kā estētiskais redzējums tiek iemācīts un pieņemts jau jaunībā, diferencējot
dažādu šķiru pārstāvjus. Burdjē nenoliedza, ka kultūras kapitālu var arī iegūt ar
iemācīšanos, ja cilvēkam ir pietiekams ekonomiskais kapitāls, bet tik un tā pastāvēs
kritiskās atšķirības starp tiem, kuri piedzimuši augstākajā šķirā un kuriem šie paradumi ir
dominanti, un starp tiem, kas šos „paradumus” sevī izskolojuši. Ekonomiski un sociāli
dominējošās šķiras estētiskais redzējums bieži vien nomāc citu šķiru redzējumu, nosodot
atšķirīgu rīcību, saucot to par neētisku, primitīvu. Tomēr jāatzīst, ka Burdjē estētiskās
gaumes jautājuma redzējums ir diezgan novecojis, jo daudzi zinātnieki atzīst, ka visa
sociālā struktūra ir dramatiski mainījusies un ka pašlaik nevar vērtēt „sociālās šķiras”, kā
to varēja Burdjē laikā. Mūsdienās gandrīz visu sabiedrību kultūrās ir novērojams augstāko
un populāro kultūru sajaukums.
Zimmels savos darbos pievērsa uzmanību tam, ka bieži vien estētiska cilvēku izvēle
ir iracionāla un to, ko cilvēks ēdīs, nosaka sabiedrības kultūras ietekme un cilvēku
sociālais statuss, bet viņš arī norādīja uz to, ka cilvēkam, dzīvojot „stilizētajā” pasaulē,
tomēr paliek arī individuāla iespēja izpausties kultūras ietvaros (Gronow, 1997). Viņš
uzsvēra arī, ka cilvēkam vajag tā saukto ieganstu, lai varētu attaisnot savus ēšanas
paradumus.
Cilvēku ēšanas paradumus un to ietekmējošos aspektus var pētīt caur vairāku
zinātņu nozaru teoriju prizmām. Tādi autori kā Menels (Mennell), Murkots (Murcott) un
Vuds (Wood) skatījās uz ēdiena izvēles jautājumu caur strukturālisma un attīstības
(developmentalism) paradigmas prizmu (Randall, 2002). 2.2. tabulā ir attēlots, kā dažādos
līmeņos veidojas cilvēku ēšanas paradumi, sākot ar mikro un beidzot ar makro līmeni.
Aspekti, kas ietekmē ēšanas paradumu (un tādējādi arī pārtikas izšķērdēšanas paradumu)
formēšanos dažādos līmeņos, ir atšķirīgi.
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2.2. tabula/ Table 2.2.
Simboliskā interakcionisma, attīstības, strukturālā funkcionālisma un
konfliktu teoriju izskaidrojošā tabula/
The explanatory table of Symbolic interactionism, Development, Structural
functionalism and Conflict theories
Ēšanas
paradumu
operacionalizācija

Kāpēc ēd

Mikrolīmenis
(individuālā identitāte)
Simboliskais
interakcionisms
Ēdiens ir simbols.
Ar ēdienu identificē sevi.
Viens pārtikas produkts
tiek uzskatīts par
pieņemamu, cits par
aizliegtu.
Individuālās asociācijas
ietekmē citi cilvēki.
Ēdiena paradumi atšķir
vienas grupas pārstāvjus
no citām grupām.

Ēd pārtiku, kurai ir
„pieņemama” simboliskā
nozīme.
Kādu
pārtiku ēd

Kā ēd

Kur ēd
Kā iegūst,
uzglabā,
izmanto un
izmet
pārtiku
Aspekti,
kas
ietekmē
ēšanas
paradumus

Visām darbībām ir
noteikta „asociācija”
(rūpes, gādība, kopība).
Simboliskais redzējums,
piemēram, ēšana dārgos
restorānos var tikt asociēta
ar resursu izšķērdēšanu.
Pieņemamas darbības –
tiek atkārtots tas, ko dara
tuvi cilvēki, tiek motivēts
no reliģijas puses.

Individualitāte
Mentalitāte
Reliģija
Ģimene/draugi

Mezolīmenis
(uzturs)
Attīstības teorija
Cilvēks spēj
iemācīties „pareizi”
uzvesties un
izvēlēties
„vajadzīgo” uzturu.
Sabiedrība uzliek
dažiem pārtikas
produktiem tabu.
Dažādi sociālie
institūti kontrolē
ēdiena un cilvēka
attiecības.
„Civilizētas
apetītes”
fenomens –
ierobežo sevi, jo ne
visu iepatikušos
produktu
patērēšana tiek
uzskatīta par
pieņemamu.
–
–

Veidojas
subkultūras kā
protests pret
globālo pārtikas
izšķērdēšanu.
Kultūra
Dzīvesveids
Tradīcijas

Makrolīmenis
(sabiedrības veselība, pieņemtās
ēšanas sistēmas)
Strukturālais
Konfliktu teorijas
funkcionālisms
Ēdiens ir kods,
Etniskās,
kurā iekodētas
reliģiozās,
ziņas par
politiskās vērtības,
sociālajiem
ideoloģija,
pasākumiem un ticējumi.
sociālajām
Globalizācijas
lomām.
procesi.
Vairākuma ēšanas
modeļi ietekmē
mazākuma
paradumus.

Ēdiens –
komunikācijas
sistēmas zīme
(„ēdienkartes”
jeb „stili”/
„diētas”).

–

Tas, ko mēs ēdam,
ir „pareizi”.
Kas atbilst viņu
iekšējai pārliecībai,
ko ietekmē etniskā,
nacionālā
piederība,
reliģiozitāte,
politiskā pārliecība.
Attiecības starp
ķermeni un ēdienu.

Vietas izvēli
ietekmē
prestižs.

Nāciju ideoloģija.

Pārtikas
pieejamība
ietekmē pārtikas
produktu
vērtību
patērētāju acīs.

Lielo korporāciju
patēriņa veidošanas
stratēģijas.

Ienākumi
Ekonomiskais
stāvoklis

Mentalitāte
Reliģija
Atrašanās vieta
Masu saziņas
līdzekļi

Avots: autores veidota pēc Gronow, 1997; Randall, 2002; Douglas, 1975; Barthes, 2008; Loyal,
Quilley, 2004; Ashley, 2004; Beardsworth, Keil, 1997; Mennell, 1986; Ballantine, Roberts, 2009;
Hubbard, 2007; Hall, 2009; Sütterlin, Siegrist, 2015

Simboliskais interakcionisms izskaidro, kā mēs apmaināmies ar materiālo un
nemateriālo simbolu nozīmi. Katrā kultūrā simbolu nozīme var atšķirties, un pati
sabiedrība piešķir simboliem nozīmi, kas viņiem ir saprotama (Ballantine, Roberts,
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2009): tā tītars amerikāņiem asociējas ar pateicības svētkiem (Thanksgiving), bet
piparkūkas ar Ziemassvētkiem. Simbolu nozīme var būt ne tikai lokāla un zināma tikai
kādai konkrētai sabiedrībai, bet arī globāla. Tādējādi, apmainoties ar simbolu nozīmi,
sabiedrība nosprauž normas, vērtības, ticējumus un likumus. Teorijas pamatā ir ideja, ka
ne tikai kultūra ietekmē indivīdu, bet arī katrs indivīds ir spējīgs ietekmēt kultūru
(Ballantine, Roberts, 2009). Ēdiena izvēli un pagatavošanas paņēmienus nosaka cilvēka
statuss, lomas, varas pakāpe, bērnu esamība, reliģiozā pārliecība, sociālās normas un
aizliegumi, kas pastāv kultūras grupā (Hubbard, 2007).
Mikrolīmenī arī paša cilvēka un tam tuvu cilvēku gaidas var ietekmēt indivīda
pārtikas izšķērdēšanas paradumus, piemēram, ģimenē var būt pieņemts gatavot vairāk
ēdina, nekā ģimene var apēst, tādējādi kāda daļa vienmēr tiks izšķērdēta, vai arī cilvēks
var būt ļoti izvēlīgs ēdiena ziņā, un tādu uzvedību iedrošina tuvi cilvēki (Gronow, 1997;
Randall, 1999).
No attīstības prizmas (developmentalism) izriet, ka kulturāla „gaume” un
uzvedība mainās ar laiku un šo izmaiņu pamats ir iepriekšējo paaudžu attīstība. Attīstības
pieeja fokusējas uz izmaiņām, kas rodas sabiedrībā, un šīs izmaiņas tiek skatītas kā
mehānisms, kas arī maina „kulturālo” izvēli (Randall, 2002). Tas palīdz izprast, kāpēc un
kā noteikta nozīme tiek saistīta ar ēdienu un ēdiena uzņemšanu.
Socioloģijas zinātnes nozare pēta jautājumu, kur ir robeža starp bioloģisko, sociālo
un psiholoģisko. Vācu sociologs Norberts Eliass (Elias), kurš attīstīja savas idejas caur
attīstības teorijas prizmu, uzskatīja, ka tas ir lieks darbs mēģināt saprast, kurš vairāk no
šiem trim aspektiem ietekmē cilvēka uzvedību. Pēc viņa domām, visi trīs aspekti ir savā
veidā nedalāmi, un to viņš pamatoja ar saviem ilgstošajiem cilvēku pētījumiem, kuros
viņš pētīja cilvēku vardarbības vēsturi, seksuālo aktivitāti, ēšanas paradumus, cilvēku
emocijas. Lai gan cilvēku uzvedība neapstrīdami tiek pamatota ar bioloģiskām
vajadzībām, nevar arī izvairīties no resursu ierobežotības problēmas, tādējādi savā ziņā
tas savieno cilvēku psihi un ilgstošas kulturālās transformācijas, ko Eliass nosauca par
„civilizēšanas procesu” (Loyal, Quilley, 2004).
Civilizēšanas process tiek raksturots ar pakāpenisku iemācītās uzvedības dominanti
pār instinktuālo: cilvēki mazāk un mazāk pamatojas uz savām pamata bioloģiskajām
vajadzībām un instinktiem, bet izdzīvo, jo tiem piemīt spēja iemācīties „pareizi” uzvesties
(Ashley, 2004). Civilizēšanas process ir noticis, kad ārējie ierobežojumi no sabiedrības
puses kļūst par iekšējiem ierobežojumiem, ko cilvēks uzliek sev pats (Beardsworth, Keil,
1997). Menels (Mennell) to nosauca par „apetītes civilizēšanu”, koncepts, kas izskaidro
tādus atšķirīgus uztura fenomenus kā veģetārisms un nervozā anoreksija (Mennell, 1986).
Hariss (Hariss) caur šo teorijas prizmu uzrakstījis vairākas esejas, kas pievērsa uzmanību
tabu jautājumiem, kuri saistīti ar ēdienu un veidojas uz morāles, reliģiozas vai simboliskas
bāzes (cūkgaļas ēšanas tabu starp musulmaņiem, liellopu gaļas – hinduismā). Viņš izteica
domu, ka reizēm šādi aizliegumi var arī būt pat ļoti praktiski un loģiski (Beardsworth,
Keil, 1997).
Cilvēku dzīvesveids ietekmē to, kā cilvēki iegūst, uzglabā, izmanto un izmet
pārtiku (Beardsworth, Keil, 1997). Piemēram, ir cilvēki, kas sevi sauc par frīgāniem
(freegans), tie ir cilvēki, kuri vāc ēdienu no atkritumu konteineriem nevis finansiālu
problēmu dēļ, bet gan lai akcentētu pārmērīga patēriņa un ēdiena izmešanas problēmu
(Williams, 2015). Lai gan šajā līmenī ir arī jāakcentē cilvēka dzīvesvieta, tāpēc ka tā
ietekmē ne tikai to, kādu pārtiku ir vispār iespējams nopirkt un cik liela ir produktu izvēle,
bet arī to, kā pret pārtikas atkritumu apsaimniekošanu/pārstrādāšanu attiecas
reģionā, un šī attieksme bieži vien ir saistīta ar vietējām tradīcijām (Rodriguez, 2011).
No strukturālisma pieejas izriet, ka objekti iegūst nozīmi strukturālo attiecību
rezultātā, un tas ir pamats visām sociālajām darbībām (Randall, 2002). Ar strukturālisma
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pieejas palīdzību var izskaidrot, kāpēc kāda konkrēta pārtika tiek izvēlēta un kā tā ir
saistīta ar socioloģijas zinātni, bet šīs pieejas vājais punkts ir tas, ka ēšanas paradumi
netiek skatīti laika griezumā jeb izmaiņas, kas rodas ar laiku, netiek izskatītas (Randall,
2002).
Duglasa (Douglas) pētīja ēdienu un ēšanu caur strukturālās pieejas prizmu. Viņa
bāzēja savu analīzi uz strukturālām idejām jeb uz to, ka ēdiens tiek uztverts kā kods un ar
ēdiena palīdzību tiek iekodētas ziņas par sociālajiem pasākumiem un sociālajām lomām,
piemēram, hierarhiju, iekļaušanu un izslēgšanu, robežas un apmaiņu starp robežām
(Douglas, 1975).
Turpinot strukturālistu pieeju, franču autors Bartess (Barthes) nonāca līdz idejai, ka
ēdiens veido savdabīgu informāciju, tādējādi viss ēdiens ir noteikta veida komunikācijas
sistēmas zīme. Teorijā konceptuālās vienības, ar ko var aprakstīt ēdienu, ir sava veida
izstrādātas „ēdienkartes” un „stili” jeb „diētas”. Tas palīdz izprast, kādu informāciju sevī
ēdiens nes. Piemēram, analizējot ēdienu reklāmas, Bartess identificēja vairākas ēdiena
reprezentācijas īpatnības. Pirmais motīvs reklāmās norāda uz ēdiena saikni starp pagātni
un tagadni, otrais motīvs runā par sievišķību un vīrišķību, kas ietver seksualitātes aspektu,
savukārt trešajā motīvā bieži tiek pieminēta veselība diezgan specifiskā veidā, proti,
barojot savu ķermeni ar konkrētu ēdienu, tiek iestāstīts, ka jūs iegūsiet vairāk „enerģijas”,
„modruma” vai arī otrādi – spēsiet „atslābināties” (Barthes, 2008).
Cilvēka/mājsaimniecības ienākumi var ietekmēt veidu, kā cilvēki iepērkas un arī kā
beigās izmet pārtiku, un šī sakarība uzvedina uz domām – jo vairāk cilvēki pērk pārtikas,
jo vairāk pārtikas beigās tiek izšķērdēts. Pēc Hola (Hall) u. c. (2009) novērojumiem, tāpēc
ka pārtikas produkti kļūst pieejamāki un tos bieži reklamē, kā arī tāpēc ka patērētājiem ir
pieejama lēta, jau pagatavota pārtika, Amerikas iedzīvotāji bieži pērk pārāk daudz
pārtikas. Tas noved pie pārpalikumu veidošanās un izšķērdētās pārtikas apjomu
palielināšanās, kas rezultātā ietekmē apkārtējo vidi.
No konfliktu teorijas izriet, ka visi cilvēki sabiedrībā iemācās konkrētas vērtības,
normas, noteikumus un likumus, bet katrs šis kultūras veidojums var mudināt cilvēkus
uzvesties citādi. Tā katra sabiedrības grupa (etniskā, reliģiskā, politiskā utt.) tiecas
ietekmēt citas grupas. Tās aizstāv savas intereses un mēģina panākt, ka grupu kulturālās
iezīmes kļūst par dominējošām plašākas sabiedrības vidū (Ballantine, Roberts, 2009). Tas
var kalpot par sabiedrības saliedējošo aspektu, piemēram, organiskas produkcijas
ražošanas un patērēšanas aktivitāte, kas aktualizējas pēc modificētās pārtikas parādīšanās.
Pēc konfliktu teorijas pārstāvju domām, cilvēki ar zināmām ietekmes privilēģijām
mēģina manipulēt dažādās institūcijās, lai panāktu izdevīgumu sev (Ballantine, Roberts,
2009). Piemēram, musulmaņu kopienas mēģinājumi vairākās Eiropas valstīs, arī Latvijā,
ieviest savai kultūrai raksturīgos dzīvnieku nonāvēšanas paradumus.
Konfliktu teorija palīdz arī izprast globalizācijas tendences. Globalizācija tiek
skatīta kā bagāto nāciju ideoloģijas iesakņošana nabadzīgāko valstu kultūrās, veidojot
„līdzīgas” valstis ar līdzīgām idejām par politiku, ekonomiku, reliģiju un arī ēšanas
paradumiem (Ballantine, Roberts, 2009). Pārtikas standartizācija ietekmē arī standartizēta
ķermeņa tēlu, ar ko bieži saista ēšanas traucējumus (Hubbard, 2007).
Makrolīmenī cilvēku pārtikas izvēli un izšķērdēšanas paradumus ietekmē tāds
aspekts kā reliģija, kas diktē cilvēkiem, kādu pārtiku un tās daļu var lietot uzturā, kā arī –
kad pārtiku drīkst patērēt, tādējādi tieši ietekmējot izšķērdēšanu (Hubbard, 2007). Masu
saziņas līdzekļiem ir liela ietekme uz masām, tie bieži var manipulēt ar informāciju, lai
lielās korporācijas, kas ražo pārtikas produktus, iegūtu finansiālus labumus. Piemēram,
stāstot, ka pie aptaukošanās ir vainīga tauku uzņemšana, nevis cukuru uzņemšana vai ka
augļu izcelsmes cukuru uzņemšana ir mazāk kaitīga (Sütterlin, Siegrist, 2015), tādējādi
ietekmējot patērētāju uzvedību.
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Šā darba praktiskajā daļā tika izmantoti visu iepriekš minēto teoriju pamatelementi,
lai, kā to var redzēt no 2.1. tabulas, izskaidrotu ēšanas paradumus un to ietekmējošos
aspektus vairākos līmeņos, sīkākai izpētei izmantojot simboliskā interakcionisma un
attīstības teorijas.
Šajā apakšnodaļā tika noskaidrots, ka lauksaimniecības attīstība pilnībā ir
mainījusi daudzus aspektus, piemēram, cilvēku skaitu, apdzīvotības struktūru, cilvēku
populācijas blīvumu, sociālās organizētības kompleksumu, kas radīja ne mazu devumu
ekonomikas, politikas, kultūras un reliģijas attīstībai. Burdjē apgalvoja, ka estētiskā izvēle
ir atkarīga no cilvēku šķiras un šie estētiskie redzējumi atdala vienas šķiras cilvēkus no
citiem. Tas, kā mēs novērtējam, kas ir garšīgs, ir atkarīgs no mūsu sociāla stāvokļa, vai,
citiem vārdiem sakot, tas ir atkarīgs no tā, kā cilvēks domā, kā viņam būtu jāuzvedas
atkarībā no sociālā stāvokļa. Zimmels savos darbos pievērsa uzmanību tam, ka bieži vien
estētiska cilvēku izvēle ir iracionāla un to, ko cilvēks ēdīs, nosaka sabiedrības kultūras
ietekme un cilvēku sociālais statuss, bet viņš arī norādīja uz to, ka, dzīvojot „stilizētajā”
pasaulē, tomēr jebkuram paliek arī individuāla iespēja izpausties kultūras ietvaros.
Simboliskais interakcionisms izskaidro, kā mēs apmaināmies ar materiālo un
nemateriālo simbolu nozīmi. No attīstības prizmas izriet, ka ar laiku mainās kulturālā
„gaume” un uzvedība un šo izmaiņu pamats ir iepriekšējo paaudžu attīstība, veidojot
„kulturālo” izvēli jeb pakāpenisku iemācītas uzvedības dominanti par instinktuālo.
Veidojas noteikts dzīvesveids. No strukturālisma pieejas izriet, ka objekti iegūst nozīmi
strukturālo attiecību rezultātā un tas ir pamats visām sociālajām darbībām. Ēdiens veido
savdabīgu informāciju, tādējādi viss ēdiens ir noteikta veida komunikācijas sistēmas
zīme. No konfliktu teorijas izriet, ka visi cilvēki sabiedrībā iemācās konkrētas vērtības,
normas, noteikumus un likumus, bet visiem šiem kultūras veidojumiem nav vienotības
spēka. Tā katra sabiedrības grupa (etniskā, reliģiozā, politiskā utt.) tiecas ietekmēt citas
grupas. Tās aizstāv savas intereses un mēģina panākt, ka grupu kulturālās iezīmes kļūst
par dominējošām plašākas sabiedrības vidū.
2.3. Psiholoģijas zinātņu nozares teorētiķu paradigmas pārtikas izšķērdēšanas izpētē/
Theoretical paradigms in the research of food waste in the science of psychology
Socioloģijas teorētiķi, pētot ēšanas paradumus, akcentē kultūras ietekmi. Bet ir arī
citu radniecisku zinātņu pieejas, kas ļauj izprast ēšanas paradumus un to ietekmējošos
aspektus. Šo zinātņu skatījums uz to, kā veidojas ēšanas paradumi, arī ir ļoti svarīgs. Visas
šīs zinātnes neeksistē slēgtā sistēmā, tāpēc var droši apgalvot, ka sociālās zinātnes
ietekmē cita citu, un, lai gan šā darba praktiskajā nodaļā tiks vairāk pievērsta uzmanība
socioloģiskiem un ekonomiskiem aspektiem, kas ietekmē pārtikas izšķērdēšanu, kā vienu
no ēšanas paradumu komponentēm tomēr ir svarīgi izvērtēt, kā psiholoģijas zinātnes
nozare redz ēšanas paradumus un to veidošanos. Šajā apakšnodaļā tiks aprakstītas tādas
teorijas kā ekoloģijas teorija, plānotas uzvedības (pārdomātas rīcības) teorija, sociālās
iemācīšanās teorija un dzīves prasmju teorija, kas palīdzēs izprast, kā psiholoģijas
zinātnes nozare redz ēšanas paradumus un pārtikas izšķērdēšanu kā paradumu sastāvdaļu
un kādi elementi ietekmē cilvēku rīcību.
No ekoloģijas teorijas (The Ecological Theory) izriet, ka cilvēki un vide savā
starpā mijiedarbojas. Teorijas pamatlicējs ir Bronfenbrenners (Bronfenbrenner), krievu
izcelsmes amerikāņu psihologs, kas 1979. gadā uzrakstīja grāmatu „Cilvēku attīstības
ekoloģija: dabīgie un izveidotie eksperimenti” („The ecology of human development:
experiments by nature and design”) (Russo, b. g.), kurā viņš izskaidroja savu teoriju,
iedalot to vairākās sistēmās:
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mikrosistēma: vide, kurā cilvēks dzīvo, kas sevī ietver citas personas, ģimeni,
draugus, skolu, darbavietu, kaimiņus utt., tos cilvēkus, ar kuriem personai veidojas
tuvas attiecības. Mikrosistēmā tiek novērota vistiešākā interakcija ar sociālajiem
aģentiem. Vidē indivīds nav vienkārši pasīvs pieredzes saņēmējs, bet ir arī viens no
tiem, kas veido vidi. Šajā sistēmā nav ietverti vides aspekti un kultūra.

mezosistēma: tiek runāts par attiecībām starp mikrosistēmām (starp kontekstiem).
Piemēram, var minēt attiecības starp ģimenes locekļiem.

eksosistēma: ietver saikni starp sociālo vidi, kurā personai nav aktīvas lomas, un
indivīda tiešo kontekstu. Tā ietver aspektus, kas netiešā veidā ietekmē cilvēka
attīstību. Piemēram, kā veidojas attiecības ģimenē, kurā vecāki ir šķīrušies, vai kā
cilvēku ietekmē citi ģimenes locekļi, kas nav bieži viesi ģimenē.

makrosistēma: ietver kultūras un subkultūras normas un vērtības, kas var ietekmēt
indivīdu. Tās ir arī kultūras īpatnības, kā sociāli ekonomiskais statuss, nabadzība,
etniskā piederība.

hronosistēma: savieno visu sistēmu komponentus vienā. Gan pats indivīds, gan
vide, kurā viņš atrodas, nemitīgi mainās. Tie visi ir sociāli vēsturiskie apstākļi,
piemēram, tuvu draugu / ģimenes locekļu nāve, vecāku šķiršanās, pārcelšanās uz
citu dzīvesvietu.
Visām sistēmām savā ziņā ir kas kopīgs. Tās visas atzīst, ka tuvi cilvēki, apkārtne
un masu saziņas līdzekļi ir tie, kas visvairāk ietekmē cilvēka ēšanas paradumus
(Bronfenbrenner, 1979).
Plānotas uzvedības (pārdomātas rīcības) teorijas (Theory of Planned Behavior)
vadmotīvs: cilvēki izturas un lemj atbilstoši savai vērtību sistēmai un ņemot vērā citu
cilvēku uzvedības normas (Ajzen, 1991). Uzvedību nosaka mūsu nodomi jeb nolūki. Šīs
teorijas pamatlicējs ir sociālās psiholoģijas doktors Aizens (Ajzen), kas uzskatīja, ka
personas sīki izstrādātās domas par subjektīvām normām nav nekas cits kā personu
uztvere par to, kāda konkrēta uzvedība no personas tiek sagaidīta no draugu, ģimenes un
no sabiedrības puses kopumā. Sociālo ietekmi mēra, izvērtējot dažādas sociālās grupas
un to ietekmi (Ajzen, 1991). Plānotas uzvedības teorija pauž uzskatu, ka indivīda iecerēto
uzvedību nosaka divas komponentes: indivīda attieksme pret savu rīcību (iekšējais
aspekts) un sociālo normu uztvere (ārējais aspekts). Attieksme biežāk nosaka nodomus
(nolūkus), nevis uzvedību. No tā izriet, ka uzvedība ir racionāla lēmuma (nodoma)
rezultāts, cilvēks zina sekas un pārzina sociālās normas. Kopumā šī teorija izskaidro
uzvedību, pamatojoties uz cilvēka iecerēm vai nodomiem.
Sociālās iemācīšanās teorijas (Social Learning Theory) vadmotīvs: cilvēku
uzvedību vairāk ietekmē citas „svarīgas personas vai avoti” nekā mūsu zināšanas vai
nodomi (nolūki). Mēs varam iemācīties kaut ko darīt, novērojot citas personas (Bandura,
1977). Šīs teorijas pamatlicējs ir kanādiešu izcelsmes psihologs Bandura (Bandura), kurš
kā pārāk vienkāršotu noliedz biheiviorisma teoriju, kas apgalvo, ka vide rada atbilstošu
uzvedību katram, kurš tur atrodas. Viņš teoriju papildina ar atziņu, ka personības attīstība
ir apkārtējās vides, uzvedības un indivīda psiholoģisko procesu mijiedarbības rezultāts.
Autors sociālās iemācīšanās teoriju sauc arī par mācīšanos vērojot, jo te tiek uzsvērts citu
cilvēku uzvedības, attieksmes un emocionālās reakcijas atdarināšanas un modelēšanas
svarīgums (Bandura, 1986). Uzvedības modelēšanas procesu veido atsevišķas
komponentes: uzmanības pievēršana, novērotā saglabāšana, reproducēšana un
motivēšana (Bandura, 1977). Galvenie aspekti: vides mainīgie aspekti – kādus ēšanas
paradumus piekopj vietējā sabiedrība; kā arī individuālie mainīgie aspekti – sociālā izziņa
(cognition) un rīcība (conduct) (Schultz D., Schultz S., 2005).
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Dzīves prasmju teorijas (Life Skills Theory) vadmotīvs: cilvēku mijiedarbību ar
mums „nozīmīgajiem” citiem var ietekmēt sociālo un individuālo prasmju iemācīšanās.
Teorijas pamatlicējs ir psiholoģijas profesors Gilberts Botvins (Gilbert Botvin), kas savu
teoriju izstrādāja, lai izskaidrotu cilvēku atkarības un palīdzētu cīnīties ar tām, vairāk
pievēršot savu uzmanību narkotiku lietošanai un dažādu maisījumu smēķēšanai (Botvin,
1995), bet šo teoriju var izmantot visu veidu atkarību un veselību slikti ietekmējošo
paradumu izskaidrošanai, arī ar ēdienu saistītu atkarību un neveselīgu, dabu graujošu
rīcību (McKay, 2011). Dzīves prasmju teorijā svarīgākais: problēmu risināšanas prasmes,
kritiska domāšana, saskarsmes prasmes, sevis apzināšanās, spēja tikt galā ar stresu.
Dzīves prasmju pieeja dod iespēju apgūt prasmes, kas ļauj izvairīties no manipulēšanas,
ko rada ārējā ietekme. Tā palīdz cilvēkiem kontrolēt savu uzvedību un pieņemt zinošus
lēmumus, kas veidos pozitīvu uzvedību un vērtības. Galvenie aspekti: pašpārliecinātība,
lēmumu pieņemšanas prasmes, prasmes tikt galā ar stresu, problēmu risināšanas prasmes,
sociālās prasmes (Botvin, 1995).
Šīs nodaļas kontekstā var konstatēt, ka arī psiholoģijas pārstāvji uz ēšanas
paradumu veidošanos un maiņu daļēji skatās caur kultūras prizmu, atzīmējot, ka cilvēka
personība, tā uzskati un paradumi veidojas ģimenes, draugu, paziņu un citu aspektu
ietekmē, arī masu saziņas līdzekļiem ir liela nozīme cilvēku uzskatu veidošanas procesā.
Nākamajā nodaļā vairāk tiks pievērsta uzmanība konkrētiem pētījumiem, kuri veikti
dažādos laikos.
Šajā apakšnodaļā tika noskaidrots, ka sociālās ekoloģijas teorijas pamatdoma ir
tajā, ka tuvi cilvēki, apkārtne un masu saziņas līdzekļi ir tie, kas visvairāk ietekmē cilvēka
ēšanas paradumus. Plānotas uzvedības (pārdomātas rīcības) teorijas vadmotīvs:
cilvēki izturas un lemj atbilstoši savai vērtību sistēmai un ņemot vērā citu cilvēku
uzvedības normas. Kopumā teorija uzvedību izskaidro, pamatojoties uz cilvēka iecerēm
vai nodomiem. Sociālās iemācīšanās teorijas vadmotīvs: cilvēku uzvedību vairāk
ietekmē citas „svarīgas personas vai avoti” nekā mūsu zināšanas vai nodomi (nolūki).
Mēs varam iemācīties kaut ko darīt, novērojot citas personas. Dzīves prasmju teorijas
vadmotīvs: cilvēku mijiedarbību ar mums „nozīmīgajiem” citiem var ietekmēt sociālo
un individuālo prasmju iemācīšanās. Svarīgākās ir problēmu risināšanas prasmes, kritiska
domāšana, saskarsmes prasmes, sevis apzināšanās, spēja tikt galā ar stresu.
2.4. Ēšanas paradumu izpēte pasaulē/
The research of eating habits in the world
Pētījumi par pārtikas izšķērdēšanas apjomiem un motivējošajiem aspektiem netiek
veikti regulāri, un tiem nav globāla rakstura (Okawa, 2015), piemēram, pēdējie
visaptverošie dati par situāciju ES tiek datēti ar 2006. gadu, un, pēc šiem datiem, tikai
mājsaimniecību līmenī vien gadā tiek izšķērdēti 89 milj. t pārtikas, 179 kg uz vienu
iedzīvotāju. Visvairāk pārtikas tiek izšķērdēts mājsaimniecību līmenī, proti, 42%.
Ražošanas līmenī tika izšķērdēti 39% no saražotās pārtikas, 14% – ēdināšanas iestādēs
un 5% – pārtikas realizācijas vietās (Preparatory study …, 2010). Pētījuma „Globālie
pārtikas zaudējumi un izšķērdēšana”, kas tika veikts no 2010. gada augusta līdz
2011. gada janvārim un ko veica Zviedrijas Pārtikas un biotehnoloģiju institūts (Swedish
Institute for Food and Biotechnology) pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas pasūtījuma,
dati liecina, ka ES izšķērdēšanas apjomi uz vienu iedzīvotāju ir palielinājušies līdz 280–
300 kg/ gadā (Gustavsson et al., 2011). Savukārt kopumā pasaulē izšķērdētās un zaudētās
pārtikas apjomi ir aptuveni 24% no visas pārtikas, kas domāta cilvēku patēriņam (Kummu
et al., 2012). Kummu un kolēģu pētījums rāda arī, ka mājsaimniecības līmenī 2012. gadā
Eiropā tika izšķērdēti 50% no visas nopirktās/pieejamās pārtikas, savukārt ASV – 60%.
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Piemēram, Apvienotajā Karalistē mājsaimniecības līmenī tiek izšķērdēti 22%, kas ir
aptuveni 330 kg uz vienu mājsaimniecības locekli gadā. Turklāt 65% pārtikas vispār tiek
izmesta, kad tā vēl ir derīga patēriņam, savukārt 35% pārtikas tiek izmesta laicīgas
neapēšanas dēļ – tā sabojājas un nav vairs derīga patēriņam, tādējādi tiek izmesta
atkritumos (Household Food …, 2009). Savukārt Somijā mājsaimniecības līmenī tiek
izšķērdēts 63% nopirktās pārtikas (Koivupuro et al., 2012). Šādu lielu rādītāju atšķirību
var izskaidrot arī ar izšķērdētās pārtikas noteikšanas metožu atšķirībām.
No Eiropas valstīm Dānijā tika novērots vismazākais izšķērdētās pārtikas rādītājs,
proti, 105 kg uz vienu mājsaimniecības locekli gadā, 40% no izmestās pārtikas bija vēl
derīga patēriņam. Šie dati tika iegūti, izpētot 800 mājsaimniecību atkritumus, ko veica
pētnieki pēc Dānijas Vides aizsardzības aģentūras pieprasījuma. Pētnieki secināja, ka
visbiežāk valstī tiek izšķērdēti dārzeņi un augļi, turklāt tie bieži vien tiek izmesti, kad ir
vēl derīgi patēriņam. Mājsaimniecībās ar locekļu skaitu mazāk par četriem cilvēkiem tiek
ļoti bieži izmesti pārpalikumi no neapēstām maltītēm, savukārt lielākās mājsaimniecībās
pārpalikumi tiek izmesti daudz retāk. Vienas personas mājsaimniecībā tiek izšķērdēts
daudz vairāk pārtikas, kas pat nav tikusi izmantota maltīšu pagatavošanai. Pēdējo 30 gadu
laikā izšķērdētās pārtikas apjomi valstī ir samazinājušies no 11.8 kg izmestas pārtikas
nedēļā 1979. gadā līdz 3 kg nedēļā 2012. gadā (EPA, 2012).
Neraugoties uz to, cik nopietna ir pārtikas izšķērdēšanas problēma, visaptveroši
pētījumi tiek veikti ļoti reti, un vēl mazāk ir pētījumu, kuros būtu apkopota informācija
par atsevišķām valstīm, kuros pētnieki ne tikai konstatētu problēmu un tās apjomus, bet
arī meklētu sakarības, cēloņus un piedāvātu risinājumus. Austrālijas valdība jau vairākus
gadus finansē ar pārtikas izšķērdēšanas izpēti saistītus pētījumus. Tā, 2009. gadā veicot
1603 Austrālijas patērētāju aptauju, izmantojot iespēju respondentus aptaujāt
neklātienē, proti, ar interneta starpniecību, pētnieki nonāca pie secinājuma,
mājsaimniecības izšķērdē pārtiku par summu 5 mljrd. USD gadā, un ka izšķērdētās
pārtikas apjomi ir atkarīgi no mājsaimniecībā dzīvojošo ienākumiem un mājsaimniecības
lieluma, novērojot sakarību, ka, palielinoties ienākumiem, izšķērdētās pārtikas apjomi
palielinās, bet samazinās, palielinoties mājsaimniecībā dzīvojošo skaitam.
Mājsaimniecībās, kurās dzīvo četri un vairāk cilvēku, izšķērdē vismazāk pārtikas uz vienu
personu, bet cilvēki, kuri dzīvo vieni, izšķērdē visvairāk. Ir vēl viena kategorija, kurā
cilvēki izšķērdē vēl vairāk, – tie ir vienu mājokli kopā īrējoši divi cilvēki, kuri nav saistīti
ar draudzības, ģimeniskām vai romantiskām saitēm. Pētījums, līdzīgi kā citi pētījumi, kuri
veikti visā pasaulē, parāda, ka augļi un dārzeņi tiek izšķērdēti visvairāk (Baker et al.,
2009).
Cilvēki daudz pārtikas izšķērdē arī restorānos, pat bieži vien nepamanot, cik daudz
pārtikas paliek uz viņu šķīvjiem pēc maltītes. Tā kā viņi ir samaksājuši par savu ēdienu,
viņi ir izšķērdējuši ne tikai pārtiku, bet arī savu naudu. Tomēr ir jāpiebilst, ka cilvēki var
arī neapēst pilnībā visu, ko tie pasūtījuši, nevis tāpēc, ka viņus neuztrauc pārtikas
izšķērdēšanas jautājums, bet tāpēc, ka piedāvātās porcijas ir pārāk lielas un ne visos
restorānos ir pieņemts lūgt paņemt ēdiena pārpalikumus sev līdzi (Your Scraps …, 2013).
Gaļa un zivis ir vēl viena pārtikas izšķērdēšanas grupa, un to apjomi ir tieši atkarīgi no
reģionālās kultūras, proti, atkarībā no tā, ko ir pieņemts uzturā izmantot biežāk – gaļu vai
zivis –, otrs, mazāk izmantotais produkts tiek izšķērdēts vairāk (Ventour, 2008).
Pētījums „Dzīvescikla pieeja mājsaimniecību pārtikas izšķērdēšanas
pārvaldībai – Zviedrijas visaptverošs pētījums” („A life cycle approach to the
management of household food waste – A Swedish full-scale case study”) ir ļoti līdzīgs
citiem pētījumiem un arī parāda, ka vislielāko izšķērdētās pārtikas apjoma daļu veido tieši
augļi un dārzeņi, uzsverot, ka, šiem produktiem sadaloties, izdalās daudz metāna
(Bernstad, Jansen, 2011). Zināmā mērā, ja mājsaimniecības pašas rūpētos par pārtikas
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atkritumu šķirošanu un veiktu atkritumu kompostēšanu, tad pārvaldīt anaerobos procesus
būtu daudz vieglāk, kas kopumā pozitīvi ietekmētu dabu (Williams, 2015). Lai to
panāktu, ir ļoti svarīgi veidot „pareizas” morālās vērtības un ēšanas paradumus un motivēt
cilvēkus šķirot pārtikas atkritumus.
Arizonas universitātes antropologs Džons (Jones) savā 10 gadus veiktajā
pētījumā, kuru publicēja 2004. gadā, secināja, ka kopumā Amerikas iedzīvotāji
neapzinoties izmet 14% no pārtikas, visbiežāk tiek izmesti augļi un dārzeņi. 50% no
pārtikas, kas tiek izmesta, ir vēl derīga patēriņam. Džons ir izpētījis, ka vidēji viena
ģimene izmet augļus, dārzeņus, gaļas un miltu izstājumus kopumā par summu, kas veido
590 dolāru gadā. (2011. gada dati norāda, ka šī summa jau bija no 1300 līdz
2000 dolāriem gadā.) ASV mērogā summa bija 43 mljrd. dolāru, kas ir jau liela
ekonomiska problēma jeb izšķērdība. Ja samazinātu pārtikas izmešanas apjomus vismaz
uz pusi, tas varētu samazināt nelabvēlīgo ietekmi uz vidi pat par 25%, jo tiktu mazāk
piepildītas izgāztuves, mazāk tiktu saražots metāns, kas rodas, pārtikai pūstot, augsne
mazāk noārdītos, kā arī samazinātos mēslojuma, pesticīdu un herbicīdu pielietošanas
apjomi (Jones, 2004). Piemēram, izmetot kilogramu vārītu rīsu, tiek „izmesti” arī
1550 litri ūdens, kas bija nepieciešami to ražošanai un pagatavošanai, bet, izmetot
kilogramu cūkgaļas, tiek izmesti tūkstošiem litru ūdens (Bouman, Tuong, 2001).
2009. gadā publicētajā pētījumā, ko veica Holls (Hall) un viņa komanda, balstoties
uz slimību apkarošanas un profilakses centra sniegtajiem datiem par to, cik daudz
pārtikas patērē Amerikas iedzīvotāji, un to, cik daudz viņi paši saražo un cik daudz ieved,
atklāja, ka vidēji viens amerikānis izšķērdē 1400 kilokaloriju dienā (vidēja pieauguša
cilvēka dienas deva ir 2000 kilokaloriju), kas kopumā valstī veido 150 triljonus
kilokaloriju gadā jeb 40% no visiem valsts pārtikas krājumiem, savukārt 1974. gadā šis
skaitlis bija tikai 28% (Hall, 2009).
Ēšanas paradumi biežāk tiek pētīti, uzsverot pārtikas ieguves, uzglabāšanas un
izmantošanas nozīmīgumu. Interesants pētījums tika veikts 2003. gadā pēc Austrālijas
valdības pasūtījuma sadarbībā ar organizāciju „Migrant Resource Centre of Canberra &
Queanbeyan”. Lai izprastu citu valstu kultūru un cīnītos ar stereotipiem, tika izveidota tā
sauktā „kultūras vārdnīca” („The Cultural Dictionary”), kurā tika pievērsta uzmanība
80 valstu iedzīvotāju normām, paradumiem, paražām un citām noteiktas tautas kultūras
īpatnībām, arī ēšanas paradumiem (McIlroy, 2003). Lai iegūtu datus pētījumam,
zinātnieki sadarbojās ar dažādiem speciālistiem no vairākām valstīm, intervēja arī
migrantus un bēgļus, kuri dzīvo Austrālijā, strādāja ar dažādām Austrālijas kopienām un
arī vēstniecību darbiniekiem, tādējādi izveidojot savu skatījumu uz citu valstu kultūrām
(McIlroy, 2003). Izvērtējot datus no visiem iepriekšminētiem avotiem, zinātnieki no
Austrālijas secināja, ka Latvijā augsti tiek vērtēta ēšana visiem kopā pie viena galda
ģimenes lokā. Brokastis parasti sastāv no maizes, sviesta, siera, gaļas un tomātiem, bieži
tiek ēstas arī biezputras, pankūkas, šķiņķis, dažāda veida cīsiņi, tiek dzerta tēja un kafija
ar pienu. Pusdienas bieži vien ir pati svarīgākā ēdienreize, ko ēd no 13.00 līdz 15.00.
Pusdienās bieži pasniedz zupas, gaļu un kartupeļus, kā arī saldo ēdienu. Maize bieži vien
tiek ēsta visās ēdienreizēs. Vieglas vakariņas ēd pēc 18.00. Visiecienītākie produkti ir
karbonāde, kāpostu un biešu zupa. Pamatprodukti, kuri tiek patērēti visbiežāk, ir
kartupeļi, sīpoli, dažādas zupas, mājputnu un sarkanā gaļa. Cilvēki patērē kā vietējos
produktus (saknes, dārzeņus, ogas, ābolus, sēnes), tā arī ievestos. Bieži tiek patērēta rudzu
maize, kā arī pilngraudu maize. Alu un bezalkoholiskos dzērienus dzer atvēsinātus, bet
ne aukstus, jo tiek uzskatīts, ka auksti dzērieni atstāj negatīvu ietekmi uz veselību. Stipro
zāļu balzamu (kā Rīgas balzams) pievieno klāt saldējumam un dzer kopā ar kafiju, pastāv
ticējums, ka balzams labi ietekmē veselību (McIlroy, 2003).
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1997. gada vasarā tika veikts pētījums „Ar uzturu saistīti Baltijas republiku
ticējumi” („Dietary beliefs in the Baltic republics”), kas fokusējas uz Baltijas valstīs
izplatītiem ar ēšanu saistītiem ticējumiem un to ietekmi uz ēdiena izvēli un veselību.
Pētījumā piedalījās iedzīvotāji vecumā no 19 līdz 64 gadiem, kopumā 6479 cilvēki: no
Igaunijas – 2018, no Latvijas – 2308 un no Lietuvas – 2153. Zinātnieki secināja, ka
ēšanas paradumi Centrāleiropā un Austrumeiropā ir mazāk veselīgi nekā Rietumeiropā,
jo šo valstu iedzīvotāji daudz vairāk patērē treknus ēdienus, kā arī ēd maz dārzeņu, augļu
un ar dabīgiem antioksidantiem bagātas pārtikas, viņi arī retāk aizdomājas par veselīga
ēšanas plāna izveidi. Autori nonāca pie secinājuma, ka šāda uzvedība ir padomju laika
mantojums. No 1961. līdz 1981. gadam pieauga gaļas, olu un cukura pieejamība, savukārt
to produktu pieejamība, kuri ir bagāti ar šķiedrvielām, kā graudaugi un kartupeļi, sāka
samazināties. Un, lai gan 20. gs. deviņdesmitajos gados valstu pāreja uz tirgus ekonomiku
lielā mērā ietekmēja arī gaļas, olu un piena pieejamību, šo produktu patēriņš samazinājās
attiecīgi par 26%, 18% un 20%, bet sakņaugu patēriņš palielinājās par 20%; neraugoties
uz visām šīm izmaiņām, varēja novērot, ka piena produktu un taukus saturošo produktu
patēriņa apjomi palika augstā līmenī (Pomerleau et al., 2001).
Pētījuma apgalvojumi, kas saistīti ar ēšanas paradumiem:

sāls daudzums ēdienā neietekmē veselību;

visu veidu tauki ir neveselīgi un izraisa sirds un asinsvadu slimības;

gaļa ir būtiska ikdienas diētas sastāvdaļa;

visu veidu alkohols satur daudz kaloriju (Pomerleau et al., 2001).
Balstoties uz citu pētījumu rezultātiem, ka liela sāls daudzuma patērēšana var
izraisīt veselības problēmas, autori gribēja noskaidrot, cik procentuāli cilvēku Baltijas
valstīs ierobežo sāls patēriņu. 73% cilvēku Igaunijā, 71% Lietuvā un 66% cilvēku Latvijā
atzina, ka izprot sāls ietekmi uz veselību. Katrā no valstīm sievietes daudz biežāk
atbildēja, ka izprot sāls ietekmi uz organismu. No visām sievietēm tās, kas jaunākas par
50 gadiem, daudz biežāk deva pozitīvu atbildi. Savukārt no Lietuvas vīriešiem šī atbilde
biežāk bija negatīva gados vecāku vīriešu vidū, bet Igaunijā un Latvijā gados vecāki
vīrieši ir bijuši tieši tie, kas ar gadiem vairāk sākuši aizdomāties par sāls patēriņa
ierobežošanu un vairāk apzinās riskus (Pomerleau et al., 2001).
Vairāk nekā puse no visiem Lietuvas respondentiem (52%) tic, ka visu veidu tauki
nevar būt vienlīdz kaitīgi veselībai un nevar izraisīt asinsvadu slimības. Igaunijā šis
radītājs bija vienāds ar 43%, savukārt Latvijā – 29%. Katrā no Baltijas valstīm sievietes
un gados jaunākie cilvēki atzīmēja, ka ir svarīgi pievērst uzmanību, kāda veida taukus
viņi patērē. Gaļu par būtisku nepieciešamību neuzskatīja tikai 52% respondentu Lietuvā,
47% Igaunijā un 42% Latvijā. Sievietes daudz biežāk nekā vīrieši ticēja, ka gaļas ēdienus
nav nepieciešams patērēt katru dienu. 66% Igaunijas, 60% Lietuvas un 46% Latvijas
respondentu atzīmēja, ka alkoholam ir liela enerģētiskā vērtība. Igaunijā un Lietuvā par
to bija vairāk pārliecinātas sievietes, un tikai Latvijā šādu atbildi biežāk atzīmēja vīrieši
(Pomerleau et al., 2001).
Autori norādīja, ka sāls patēriņu ietekmē ne tikai dzimums, bet arī sociāli
ekonomiskie, izglītības un demogrāfiskie aspekti, vecumam nebija noteicošas lomas
(tikai Latvijā sievietes, kas ir vecākas par 50 gadiem, norādīja, ka neuzskata, ka sāls
daudzums produktos var ietekmēt veselību). Tika pētīta arī tautības ietekme uz noteiktu
uzskatu veidošanos. Zinātnieki nonāca pie secinājuma, ka krievu un citu nacionalitāšu
pārstāvji daudz mazāk uztraucas par sāls ietekmi uz organismu. Lai gan Lietuvā starp
krievu un lietuviešu respondentu atbildēm nebija būtisku atšķirību – diezgan līdzīgās
daļās respondenti atbildēja, ka sāls daudzums var ietekmēt veselību –, tomēr pastāvēja
atšķirība viedokļos par šo jautājumu „citu” nacionalitāšu pārstāvju vidū. Arī ja vērtē pēc
cilvēku dzīvesvietas, tad lauku iedzīvotāji daudz biežāk tic, ka sāls ir būtiski
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nepieciešams, lai cilvēks būtu veselīgs, savukārt pilsētu iedzīvotāji ir mazāk par to
pārliecināti (Pomerleau et al., 2001).
Attieksmi pret taukiem un to saturošiem produktiem lielā mērā ietekmē tieši
izglītības līmenis. Mazākā mērā to ietekmē arī sociāli ekonomiskie un demogrāfiskie
aspekti. Piemēram, Latvijā cilvēki ar lielākiem ienākumiem daudz biežāk zināja, ka ne
visi tauku veidi veicina sirds un asinsvadu slimības. Igaunijā šo ticējumu ietekmēja arī
vecums un nacionalitāte, tā krievu tautības pārstāvji biežāk atbildēja, ka dažādu veidu
tauki dažādi ietekmē veselību, bet atšķirīgu tendenci varēja novērot Latvijā, kur krievu
nacionalitātes pārstāvji uzskatīja, ka visiem taukiem ir vienāda ietekme uz veselību
(Pomerleau et al., 2001).
Pētījums parādīja arī, ka Baltijas valstīs cilvēku vidū ir izplatīts paradums sālīt
produktus, pirms viņi tos pagaršo, tādējādi produkti var tikt pārsālīti. Paradums ir vairāk
izplatīts Latvijas iedzīvotāju vidū, tā dara 78%. Paradums ir arī vairāk izplatīts vīriešu un
gados vecāku cilvēku vidū. 1997. gadā jonizēto sāli savu produktu pagatavošanai
izmantoja tikai 5% Latvijas un Lietuvas iedzīvotāju (Pomerleau et al., 2001).
1997. gadā Baltijas valstīs biežāk cepšanai cilvēki izmantoja saulespuķu sēklu eļļu
(Latvijā – 78%, Igaunijā – 73%, Lietuvā – 57%), to arī biežāk izmantoja sievietes nekā
vīrieši. Bet daļa Baltijas valstu iedzīvotāju ēdienu pagatavošanai izmanto sviestu un
margarīnu, turklāt daļa vīriešu atzina, ka ēdienu pagatavošanai izmanto arī dzīvnieku
taukus, un vecāka gadagājuma sievietes Latvijā bieži produktu pagatavošanai izmantoja
tieši cūku taukus. Kopumā tauku izmantošana būtiski samazinās, cilvēkiem kļūstot
vecākiem (Pomerleau et al., 2001).
Pastāv fundamentāls uzskats, ka, reklamējot veselīga uztura programmas, daudzi
cilvēki ieklausās un maina savus paradumus. Tomēr jānorāda: ticējumi, ka, piemēram,
kāda pārtikas produkta apēšana nes laimi, veselību un zināšanas, nav vienīgie aspekti, kas
ietekmē veselīga uztura veidošanos, pastāv arī tādi ietekmējošie aspekti kā produktu
pieejamība, cena, garšas īpatnības, psiholoģiskās un apkārtējās vides barjeras, kas mazākā
vai lielākā mērā var ietekmēt konkrēta ēdiena izvēli. Pastāv vairāki zinātniski darbi, kas
norāda uz to, ka zināšanām ir liela nozīme ēšanas paradumu maiņas jautājumos
(Pomerleau et al., 2001).
2002. gadā tika veikts cits pētījums „NORBAGREEN pētījums 2002” („The
NORBAGREEN 2002 study”), kurā piedalījās 8397 cilvēki no Zviedrijas, Norvēģijas,
Dānijas, Islandes, Somijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas (kopumā ne mazāk kā
1000 cilvēku no katras valsts) vecumā no 15 līdz 74 gadiem un kurš fokusējas uz augļu,
dārzeņu un zivju patēriņu (gaļas produktu patēriņš netika ņemts vērā). Pētījums fokusējas
uz veselīgu produktu patēriņu, jo, pēc zinātnieku atzinuma, augļu un dārzeņu patēriņa
pieauguma veicināšanai jābūt katras sabiedrības mērķim un ir svarīgi apzināties, cik liels
ir patēriņš sākotnējā situācijā. Pētījums tika balstīts uz citu zinātnieku darbiem, kuri savos
pētījumos un eksperimentos pierādīja (Similä et al., 2003), ka augļu un dārzeņu patēriņš
samazina vēža parādīšanās risku (Food, nutrition …,2007; Feskanich et al, 2000; Veer,
2000; Voorrips at al., 2000), sirds un asinsvadu slimību parādīšanās risku, kā arī samazina
insulta risku (Ness, Powles, 1997; Klerk, 1998) un arī diabēta parādīšanās risku
(Williams, 1999). Zivju produktiem tika pievērsta uzmanība, jo tie satur omega 3
taukskābes, kas atstāj labvēlīgu ietekmi uz veselību (Sheard, 1998).
Ikdienā dārzeņu patēriņš ir augstāks Zviedrijā, Somijā, Latvijā un Lietuvā. Savukārt
Dānijā, Islandē un Igaunijā ir salīdzinoši vairāk cilvēku nekā četrās iepriekš minētajās
valstīs, kas maz patērē dārzeņus (mazāk nekā vienreiz dienā), to ir vairāk nekā 10%. Visās
valstīs, izņemot Latviju un Lietuvu, var novērot, ka sievietes patērē vairāk dārzeņu nekā
vīrieši (Similä et al., 2003).
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Visās valstīs veģetāriešu skaits nepārsniedz 2–3%, izņemot Zviedriju, kur
veģetāriešu ir 7%. Ja no visiem veģetāriešiem atlasītu tikai tos, kas neēd ne gaļu, ne zivis,
tad tādu cilvēku skaits katrā no astoņām valstīm nepārsniedz 2% (Similä et al., 2003).
Vispopulārākie dārzeņi ir kartupeļi, sīpoli, gurķi, tomāti un burkāni. Lapu salāti un
paprika bija populārāki Ziemeļvalstīs nekā Baltijas valstīs. Savukārt Baltijas valstīs
iedzīvotāji daudz biežāk dod priekšroku kāpostiem nekā Ziemeļvalstīs (Similä et al.,
2003).
Baltijas valstīs, Somijā un Islandē cilvēki patērē daudz kartupeļu (divreiz dienā vai
vairāk). To cilvēku īpatsvars, kas patērē maz kartupeļu, variē no 1,3% Latvijā līdz 8%
Dānijā. Kartupeļu patēriņa apjomi starp sievietēm un vīriešiem īpaši neatšķiras, izņemot
Islandi, kur kartupeļus biežāk patērē vīrieši nekā sievietes. Vārīti kartupeļi ir pieprasīti
visās valstīs, bet cepti kartupeļi nekur citur nav tik ļoti pieprasīti kā Baltijas valstīs (Similä
et al., 2003).
Augļi ir vairāk pieprasīti Ziemeļvalstīs. Visaugstākais to cilvēku rādītājs, kas patērē
augļus katru dienu, bija fiksēts Zviedrijā. No Baltijas valstīm visbiežāk augļi tiek patērēti
Lietuvā un visretāk Igaunijā. Sievietes biežāk patērē augļus nekā vīrieši – rādītājs ir
augstāks Ziemeļvalstīs un Igaunijā. Visbiežāk patērētie augļi ir: āboli, citrusaugļi, banāni
un bumbieri. Vīnogas tiek pieprasītas visās valstīs, izņemot Lietuvu. Savukārt kivi ir
mazāk populārs produkts Igaunijā un Somijā. Baltijas valstīs un Dānijā cilvēki biežāk
patērē plūmes un ķiršus, bet Ziemeļvalstīs (izņemot Somiju) cilvēki daudz biežāk izvēlas
persikus, nektarīnus un aprikozes. Ananasi un melones ir ļoti pieprasītas Somijā,
Norvēģijā un Islandē. Kopumā Baltijas valstīs labprāt tiek patērētas visu veidu vietējās
ogas (Similä et al., 2003).
Visretāk zivis patērē Baltijas valstīs, Dānijā un Somijā. Savukārt biežāk zivis patērē
Islandē, Norvēģijā un Zviedrijā, kur 90% to ēd vismaz vienu reizi nedēļā. Lielas atšķirības
dzimumu ziņā pētnieki neatklāja (Similä et al., 2003).
Baltmaizi biežāk ēd Baltijas valstīs, bet rudzu maize tiek vairāk patērēta
Ziemeļvalstīs. To cilvēku vidū, kas izvēlas rudzu maizi, nav lielas atšķirības dzimumu
ziņā (Similä et al., 2003).
Kopumā augļi, dārzeņi un zivis Ziemeļvalstīs un Baltijā netiek patērēti pietiekamā
daudzumā. Tāpēc ir jāveicina izglītojošās kampaņas.
Lai izpētītu, kā ēdiena izvēle ietekmē veselību, tika veikts ilggadējs pētījums
„Dzimuma atšķirības, kas vērojamas gaļas, augļu un dārzeņu patēriņā, ir līdzīgas
Somijā un Baltijas valstīs” („Gender differences in the consumption of meat, fruit and
vegetables are similar in Finland and the Baltic countries”), kura rezultāti tika publicēti
2006. gadā. Pētnieki gribēja noskaidrot iemeslus, kāpēc sievietes dzīvo ilgāk nekā vīrieši,
un izpētīt, vai šī sakarība nav saistīta ar uzturu. Pētījumā piedalījās respondenti vecumā
no 20 līdz 64 gadiem, kopumā pa visiem gadiem pētījumā piedalījās 3686 respondenti no
Igaunijas, 9354 no Somijas, 6106 no Latvijas, 5948 no Lietuvas (Pratta et al., 2006).
Pētnieciskie jautājumi:
1.
vai sievietes patērē gaļu un gaļas produktus retāk, bet augļus un dārzeņus biežāk
nekā vīrieši;
2.
vai var novērot līdzīgas tendences sieviešu un vīriešu ēšanas paradumos Igaunijā,
Somijā, Latvijā un Lietuvā;
3.
vai vecums, izglītības līmenis, dzīvesvieta un ģimenes stāvoklis ietekmē ēšanas
paradumus (Pratta et al., 2006).
Dzimumu atšķirības pārtikas izvēles ziņā ir saistītas ar sociālajām normām un
ticējumiem, kas ir saistīti ar kultūru. Pārtikas pirkšana un ēdiena gatavošana ģimenē
tradicionāli uzskatīta par sieviešu pienākumu. Arī noteikti uzturprodukti tiek vairāk
asociēti ar vīrišķību, bet citi – ar sievišķību. Tā gaļa simbolizē „vīrišķību”, bet augļi un
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dārzeņi asociējas ar „sievišķību”. „Vīrišķīgi” ēšanas paradumi ir tipiski strādnieku šķiras
vīriešiem, arī tiem vīriešiem, kuriem piemīt tradicionālāks dzīvesveids nekā, piemēram,
valsts pārvaldē strādājošiem vīriešiem (Pratta et al., 2006).
Pētījuma rezultāti parādīja, ka visās valstīs vīrieši daudz biežāk ēd gaļu nekā
sievietes. Vecums, izglītības līmenis, dzīvesvieta un ģimenes stāvoklis dažādās valstīs
ietekmē šo tendenci atšķirīgi. Tā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā gaļas patēriņš ir augstāks
jaunāku respondentu vidū. Savukārt Somijā šis rādītājs nebija saistīts ar vecumu. Ja vērtē,
kā izglītības līmenis ietekmē gaļas patēriņu, var secināt, ka tikai Igaunijā cilvēki ar
augstāko izglītību ēd gaļu daudz biežāk nekā tie, kuriem izglītības līmenis ir zemāks.
Atšķirīgu tendenci var novērot pārējās valstīs. Dzīvesvieta kā aspekts vairāk ietekmē
Somijas un Igaunijas iedzīvotājus, jo šo valstu lauku iedzīvotāji ēd gaļu daudz biežāk.
Bet Latvijā un Lietuvā nav novērota līdzīga tendence. Igaunijā un Lietuvā cilvēki, kas
dzīvo laulībā, daudz biežāk ēd gaļu, bet citās valstīs gaļas patēriņš nav saistīts ar ģimenes
stāvokli (Pratta et al., 2006).
Visās valstīs sievietes patērē daudz vairāk augļu nekā vīrieši. Tika novērots, ka
izglītības līmenis augstākā mērā ietekmē augļu patēriņu, proti, jo augstāks ir bijis
izglītības līmenis, jo vairāk cilvēki patērēja augļus savā ikdienas dzīvē. Cilvēki no
laukiem Baltijas valstīs daudz vairāk patērē augļus nekā cilvēki, kas dzīvo pilsētās. Bet
Somijas iedzīvotāju augļu patēriņu maz ietekmē dzīvesvietas atrašanās vieta. Ja vērtē, cik
lielā mērā vecuma aspekts ietekmē augļu patēriņu, var novērot, ka Igaunijā jaunāki
respondenti daudz vairāk patērē augļus, bet Somijā, tieši otrādi, tie ir vecāki respondenti.
Savukārt Latvijas un Lietuvas iedzīvotāju patēriņu neietekmē viņu vecums. Ģimenes
stāvoklis, pēc iegūtajiem datiem, ietekmē tikai Somijas iedzīvotājus, kas ēd augļus daudz
vairāk un biežāk, ja tie nav precējušies (Pratta et al., 2006).
Dārzeņu patēriņu ietekmē dzimums (sievietes ēd biežāk), dzīvesvieta (lauku
iedzīvotāji dārzeņus ēd vairāk) un vecums (Somijā vecāki respondenti, bet Lietuvā
jaunāki respondenti ēd dārzeņus daudz biežāk). Izglītības līmenis neietekmēja patēriņu
Igaunijā, bet citās valstīs – jo augstāks ir bijis respondentu izglītības līmenis, jo vairāk tie
patērēja dārzeņus savā ikdienas dzīvē. Igaunijā ikdienā dārzeņus biežāk ēd pilsētās:
laukos 20% sieviešu un 10% vīriešu, bet pilsētās 26% sieviešu un 19% vīrieši ikdienā ēd
dārzeņus. Somijā precēti vīrieši daudz vairāk ēd dārzeņus nekā neprecētie. Sieviešu vidū
ģimenes stāvoklis tik lielā mērā neietekmēja šo rādītāju. Ar gadiem Somijas vīrieši sāk
patērēt vairāk dārzeņu ikdienā (Pratta et al., 2006).
Šajā apakšnodaļā noskaidrots, ka Baltijas valstu un Ziemeļvalstu iedzīvotāju
ēšanas paradumi ir līdzīgi. Valstīs pastāv noteikti stereotipi, kas saistīti ar ēdienu. Pētnieki
nonāca pie secinājuma, ka ēšanas paradumi ir viens no aspektiem, kas ietekmē sieviešu
un vīriešu veselības stāvokli, un ar to izskaidro, kāpēc sievietes dzīvo ilgāk nekā vīrieši.
Latvijā, pērkot pārtiku, iedzīvotāji priekšroku bieži vien dod lētākai precei, kas bieži ir
ievesta, tādējādi neatbalstot vietējos ražotājus, bet beigās šie pārtikas produkti netiek
patērēti pilnībā. Ievestās pārtikas zemās kvalitātes un organoleptisko īpašību dēļ cieš ne
tikai paši patērētāji, bet arī vietējie ražotāji. Pēc sniegtajiem datiem, var tikai noprast, kādi
ir bijuši izšķērdētās pārtikas apjomi Latvijā 2006. gadā, un salīdzināt šos datus ar citu
Eiropas valstu rādītājiem. Baltijas valstu vidū Latvijai kopumā bija vismazākie
izšķērdēšanas apjomi, proti, 216 tūkst. t izšķērdētas pārtikas; ES kopumā šajā gadā tika
izšķērdēts 89 milj. t pārtikas (Preparatory study …, 2010).
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Kopsavilkums un secinājumi par otro nodaļu/

Summary and conclusions of the second chapter
1.

2.

3.

4.

Ekonomikas zinātnes nozare pārtikas izšķērdēšanu vairāk skata caur piedāvājuma
un pieprasījuma teoriju, uzsverot pārtikas piekļuves aspektus.
Ražotājiem/tirgotājiem nav izdevīgi, lai pārtika tiktu mazāk izšķērdēta, jo tas
nozarei nesniedz ienākumus, tāpēc arī pārtikas ražotāji/tirgotāji bieži vien ir tie,
kuru dēļ ir grūti īstenot pret pārtikas izšķērdēšanu vērsto politiku, tāpēc ka tirgotāju
ienākumi ir proporcionāli saistīti ar pārdotās pārtikas apjomiem, nevis ar
patērētās pārtikas apjomiem. Var izdalīt astoņus ekonomiskos apakšaspektus, kas
ietekmē pārtikas produktu izšķērdēšanu: izšķērdēšanas apjomu neapzināšanās,
uzglabāšanas veids, iepakojums, rūpes par vidi, finansiālā stāvokļa uzlabošana,
iepirkumu saraksta veidošana, maltīšu plānošana, marķējuma neizpratne.
Socioloģijas zinātnes nozare ēšanas paradumus vairāk pēta caur kultūras prizmu.
Pastāv vairākas teorijas, kas apskata ēšanas paradumus dažādos līmeņos, no
mikrolīmeņa līdz makrolīmenim. Simboliskais interakcionisms izskaidro, kā
indivīdi mikrolīmenī apmainās ar materiālo un nemateriālo simbolu nozīmi.
Mezolīmenī no attīstības prizmas izriet, ka „kulturālā” gaume un uzvedība mainās
ar laiku un šo izmaiņu pamats ir iepriekšējo paaudžu attīstība, veidojot „kulturālo”
izvēli jeb kultūras pakāpenisku iemācītas uzvedības dominanti pār instinktuālo.
Makrolīmenis pētīts caur divu teoriju prizmu: strukturālisma pieeju un konfliktu
teoriju. No strukturālisma pieejas izriet, ka objekti iegūst nozīmi strukturālo
attiecību rezultātā un tas ir pamats visām sociālajām darbībām. No konfliktu
teorijas izriet, ka visi cilvēki sabiedrībā iemācās konkrētas vērtības, normas,
noteikumus un likumus, bet visiem šiem kultūras veidojumiem nav vienota spēka.
Katra sabiedrības grupa (etniskā, reliģiozā, politiskā utt.) tiecas ietekmēt citas
grupas.
Psiholoģijas zinātnes nozares atzinumi ir ļoti līdzīgi socioloģijas zinātnei, bet
uzsverot vairāk cilvēku kopas ietekmi uz indivīda ēšanas paradumiem. Sociālās
ekoloģijas teorijas pamatdoma ir tajā, ka tuvi cilvēki, apkārtne un masu saziņas
līdzekļi ir tie, kas visvairāk ietekmē cilvēka ēšanas paradumus. Plānotas uzvedības
(pārdomātas rīcības) teorijas vadmotīvs: cilvēki izturas un lemj atbilstoši savai
vērtību sistēmai un ņemot vērā citu cilvēku uzvedības normas. Sociālās
iemācīšanās teorijas vadmotīvs: cilvēku uzvedību vairāk ietekmē citas „svarīgas
personas vai avoti” nekā mūsu zināšanas vai nodomi (nolūki). Dzīves prasmju
teorijas vadmotīvs: cilvēku mijiedarbību ar mums „nozīmīgajiem” citiem var
ietekmēt sociālo un individuālo prasmju iemācīšanās.
Pētījumiem, kas skar pārtikas izšķērdēšanas problemātiku, nav izstrādāts vienots
izpētes princips, jeb atšķiras pārtikas izšķērdēšanas definējums un tas, kā tiek
fiksēts izšķērdēšanas fakts: vai paši respondenti pēc sajūtām norāda izšķērdēšanas
apjomus, vai viņi fiksē izšķērdēšanas apjomus un pieraksta tos vai arī specializēti
cilvēki pēta cilvēku atkritumus. Vairākās valstīs pārtikas izšķērdēšanas problēma
nemaz netiek pētīta. Ēšanas paradumi vairāk tiek pētīti pārtikas iegādāšanās un
patērēšanas kontekstā. Pētījumi ar lielu respondentu skaitu, kuros pētītu ēšanas
paradumu pārtikas izšķērdēšanas aspektu, netiek veikti bieži jeb nav zināmas
regularitātes, arī dati ir vairāk apkopoti pa valstīm kopumā, un netiek detalizēti
izvērtēta situācija konkrētā valstī. Izšķērdēšanas apjomi Latvijā tika pētīti lielāko
pētījumu ietvaros, kas iekļāva citas Eiropas valstis.
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3.
PĀRTIKAS IZŠĶĒRDĒŠANAS NORMATĪVAIS
REGULĒJUMS PĀRTIKAS NODROŠINĀJUMA UN EFEKTĪVAS
IZMANTOŠANAS KONTEKSTĀ/

REGULATORY FRAMEWORK OF FOOD WASTAGE IN THE
CONTEXT OF FOOD SECURITY AND FOOD EFFECTIVE USAGE
Pārtikas izšķērdēšanu, it īpaši mājsaimniecības līmenī, kontrolēt ir grūti, tāpēc ka
izšķērdēt vai neizšķērdēt pārtiku katrs indivīds vai cilvēku kopums, kas dzīvo vienā
mājsaimniecībā, izvēlas pats/paši. Bet pārtikas izšķērdēšanu kopumā, arī
mājsaimniecības līmenī, ietekmē pārtikas nodrošinājuma un drošības aspekts, ko vairākas
institūcijas un organizācijas pasaulē cenšas ietekmēt. Valstiskā līmenī pastāv arī daudz
pozitīvu piemēru, kad valstu valdības atrod iespēju, kā kopumā valstī un arī
mājsaimniecībās cilvēki var tikt mudināti izšķērdēt mazāk pārtikas produktu.
Trešajā nodaļā izpētīts normatīvais regulējums, kas, pētot no agrārās ekonomikas
skatpunkta, skar pārtikas piekļuves, kā arī lietošanas un utilizācijas regulējumu.
Apkopota informācija, kādas starptautiskās institūcijas un organizācijas nodrošina ar
pārtiku saistītu vadlīniju izstrādi un ieviešanu, kā arī apkopota dažādu industriālo valstu
pieredze pārtikas izšķērdēšanas apkarošanā.
3.1. Starptautiskās institūcijas un organizācijas, kas nodrošina ar pārtiku saistītu
vadlīniju izstrādi un ieviešanu/
International institutions and organizations that provide development and
implementation of food related guidelines
Starptautiskā līmenī pārtikas izšķērdēšanas jautājums reti kad tiek skatīts caur
pārtikas efektīvas izmantošanas prizmu jeb to, kā pārtiku var izmantot ilgtspējīgāk vai
kā apkarot pasaules bada problēmu, savukārt pārtikas nodrošinājums tiek skatīts
detalizētāk, un šis skats tiek balstīts uz trim pīlāriem:
1.
pārtikas pieejamība – pastāvīgi pieejams pietiekams pārtikas daudzums;
2.
piekļuve pārtikai – pietiekami līdzekļi, lai iegūtu pareizam uzturam atbilstošus
pārtikas produktus;
3.
pārtikas lietošana un utilizācija – pareiza pārtikas lietošana, kas balstās uz pamata
zināšanām par produktu uzturvērtību, kā arī piemērotu ūdensapgādi un kanalizāciju
(Food Security, b. g.).
Savukārt katram cilvēkam pieejamajai pārtikai jābūt:

pilnvērtīgai no uztura zinātnes viedokļa;

drošai;

atbilstošai nacionālajai identitātei un reliģiskajai piederībai (Food Security, b. g.).
Pārtikas izšķērdēšanu, kas saistīta ar nacionālo identitāti un reliģisko piederību, ir
daudz grūtāk kontrolēt, jo tas vairāk saistīts ar cilvēku uzvedību un iemācītu rīcību, ko
var mainīt, izglītojot cilvēkus. Savukārt pārtikas drošuma jautājums ir tieši saistīts ar
izšķērdētās pārtikas apjomiem.
Lai nodrošinātu pārtikas drošumu patērētājiem, kā arī lai lauksaimnieciskā darbība
īpaši nelabvēlīgi neietekmētu vidi, ir izveidotas vairākas organizācijas, katra ar savu
misiju un darbības jomu, kas nosaka gan higiēnas, gan mikrobioloģiskās prasības, gan to,
cik bieži ir jāveic pārbaudes konkrēta tipa iestādēs.
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Vadlīniju izstrāde ir balstīta uz vispārīgajiem starptautisko tiesību principiem un ir
cieši saistīta ar:

Pārtikas atbalsta konvenciju;

Cilvēktiesību konvenciju;

Pasaules Tirdzniecības organizācijas līgumu prasībām;

Pārtikas likumdošanas komisijas rekomendācijām (Food Security, b. g.).
Savukārt vadlīnijas nosaka prasības visiem pārtikas nodrošinājuma posmiem, tajā skaitā:

pārtikas ražošanai;

izplatīšanai;

pieejamībai (Food Security, b. g.).
Vadlīnijas ir paredzētas nacionālajām valdībām, lai tās tiktu ietvertas nacionālo
stratēģiju un dažādu citu politisko dokumentu izstrādē un ieviešanā.

Avots: autores konstrukcija

3.1. att./ Fig. 3.1. Globālās pārtikas uzraudzības institūcijas, 2017. gads/
Global food supervisory institutions, year 2017.
Organizācijas, kas ar savu darbību ietekmē pārtikas apriti, pārtikas kvalitātes
prasības un pārtikas utilizāciju un izšķērdēšanu pasaulē:

Apvienoto Nāciju Organizācija (no angļu valodas United Nations Organization,
turpmāk tekstā – ANO) dibināta 1945. gadā un pašlaik apvieno 193 valstis. Latvija
par dalībvalsti kļuva 1991. gadā un kopš tā laika cieši sadarbojas ar vairākām ANO
sistēmas apakšstruktūrām. ANO dibināšanas galvenais mērķis ir bijis veicināt
starptautisko sadarbību, galvenokārt, lai nepieļautu globālo konfliktu izraisīšanos –
tādu, kāds bija Otrais pasaules karš. Mūsdienās šīs organizācijas, ko finansē pašas
dalībvalstis, mērķis ir veicināt mieru un drošību, cilvēktiesību ievērošanu, sekmēt
sociālo un ekonomisko attīstību, kā arī aizsargāt apkārtējo vidi, sniegt humāno
palīdzību dabas katastrofu, militāro konfliktu, bada gadījumā (UN Overview, b. g.).

Pasaules Tirdzniecības organizācija (no angļu valodas The World Trade
Organization, turpmāk tekstā WTO) ir starptautiska organizācija ar galveno mītni
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Ženēvā Šveicē un 159 dalībvalstīm, kas pārrauga lielu daļu no tiem līgumiem, kuri
veido „tirdzniecības noteikumus” starp WTO valstīm. WTO tika izveidota
1995. gada 1. janvārī, lai aizstātu Vispārējo līgumu par tarifiem un tirdzniecību
(no angļu valodas General Agreement on Tariffs and Trade, turpmāk tekstā VLTT),
veselu virkni pēckara laika tirdzniecības vienošanos, kuru nolūks bija sekmēt brīvo
tirgu. VLTT principus un līgumus pārņēma WTO, un tās uzdevums bija tos
administrēt un paplašināt. Pretstatā VLTT – WTO ir ievērojama institucionālā
struktūra, un tās galvenais mērķis ir samazināt vai atcelt barjeras starptautiskajai
tirdzniecībai un nodrošināt vienlīdzību jeb (ar dažiem izņēmumiem) vienādas tirgus
tiesības visām WTO dalībvalstīm (Who we are, b. g.). Mūsdienās WTO galvenās
funkcijas ir izstrādāt vienošanos par preču, pakalpojumu un intelektuālo īpašumu
tirdzniecību. Šī vienošanās iekļauj sevī dalībvalstu vēlmi samazināt nodokļu tarifus
un citas ar starptautisko tirdzniecību saistītas barjeras, kā arī atvērt visām
dalībvalstīm pakalpojumu tirgu. WTO izstrādā vienošanos, kādā veidā tiek risinātas
nesaskaņas, bet šīs vienošanās var tikt mainītas, un to var panākt pārrunu ceļā,
tādējādi var tikt pievienotas vai rediģētas jaunas vienošanās. WTO pieprasa arī no
dalībvalstu valdībām, lai tās padara savu tirdzniecības politiku maksimāli
caurskatāmu. WTO ir organizācija, kas risina radušās nesaskaņas, piesaistot
ekspertus un izvērtējot valstu parakstītās saistības un vienošanās, lai nodrošinātu
nepārtrauktu tirdzniecības plūsmu. WTO vienošanās iekļauj sevī zināmus atbalsta
pasākumus attīstības valstīm, proti, valstīm ir atvēlēts ilgāks laiks vienošanās
parakstīšanai. WTO meklē arī veidus, kā palielināt valstu tirdzniecības iespējas ar
citām valstīm, kā arī palīdz valstīm palielināt ražošanas jaudu un piemēroties
tehniskajiem standartiem. WTO mērķis attiecībā uz jaunattīstības valstīm ir attīstīt
šo valstu tirdzniecības prasmes un infrastruktūru, lai valstis varētu daudz efektīvāk
eksportēt savu produkciju (What we do, b. g.).
Pasaules Veselības organizācija (no angļu valodas World Health Organization,
turpmāk tekstā WHO) dibināta 1948. gadā (193 dalībvalstis) un ir specializēta
ANO aģentūra, kuras pamatnodarbošanās ir veselības aizsardzība; tai ir vadošā un
koordinējošā loma veselības jomā pasaulē. WHO mērķis ir pēc iespējas sekmēt
veselību ikvienam pasaules iedzīvotājam, veselību definējot kā fizisku, garīgu un
sociālu labklājību, nevis tikai slimības vai invaliditātes trūkumu. Organizācija
pievērš uzmanību ne tikai dažādu slimību apkarošanai, bet arī pārtikas drošuma,
pilnvērtīga uztura un veselīgu ēšanas paradumu veidošanas jautājumiem. Viena no
galvenajām WHO konstitūcijā noteiktajām funkcijām ir nodrošināt dalībvalstis ar
objektīvu, uzticamu informāciju un ekspertīzi sabiedrības veselības jautājumos
(Pasaules Veselības organizācija, 2009).
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (no angļu valodas Food and
Agriculture Organization, turpmāk tekstā FAO) dibināta 1945. gadā un pašlaik
apvieno 183 dalībvalstis un vienu dalīborganizāciju – Eiropas Savienību. Tās
mērķis ir nabadzības mazināšana un cīņa pret badu visā pasaulē, sekmējot
lauksaimniecības attīstību, veicinot veselīgas un drošas pārtikas ražošanu
jaunattīstības valstīs un sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos nabadzīgajos lauku
apvidos visā pasaulē. Pārtikas un lauksaimniecības organizācija ir ANO vadošā
aģentūra, kuras mērķis ir globāli sekmēt lauku attīstību, lauksaimniecību,
mežsaimniecību un zivsaimniecību. FAO koordinē starptautiskos pasākumus pret
badu un darbojas kā pārrunu un pieredzes apmaiņas starpnieks starp jaunattīstības
un attīstītajām valstīm. Organizācija apkopo un publisko datus par tādām tēmām kā
pārtika, barība un lauksaimniecība (ANO Pārtikas ..., b. g., Apvienoto Nāciju ...,
b. g.). Organizācija veicina un atbalsta zinātnes aktivitātes un tehnisko sadarbību
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starp valstīm. Latvija ir FAO locekle kopš 1991. gada. Kā dalībvalstij tai ir iespēja
saņemt tehnisko palīdzību ar organizācijas darbību saistītu sektoru kapacitātes
stiprināšanai. FAO atbalstītie projekti var tikt sadalīti nacionālajos (kur palīdzība
tiek fokusēta uz noteikta sektora attīstību Latvijā), reģionālajos (kur Latvija ir viena
no projekta saņēmējvalstīm) un TeleFood speciālā fonda projektos (kuri ir centrēti
uz palīdzību maznodrošinātiem lauku iedzīvotājiem pārtikas produktu ražošanas
sākšanai pašu vajadzībām vai tālākai realizācijai, kā arī uz palīdzību
bezdarbniekiem, it īpaši sievietēm, lauku rajonos) (About FAO’s TeleFood ..., b. g.;
Pārtikas un lauksaimniecības ..., 2010).
Mūsdienās pārtikas ražošana un izplatība bieži rada raizes par pārtikas nekaitīgumu
un drošību starptautiskā līmenī. Tādējādi ar pārtikas drošību jānodarbojas ne tikai
nacionālajā līmenī, bet arī starptautiskā līmenī. Starptautiskais Pārtikas
nekaitīguma iestāžu tīkls (no angļu valodas The International Food Safety
Authorities Network, turpmāk tekstā INFOSAN) ir globāls varas organizāciju tīkls,
kas nodarbojas ar pārtikas drošības un nekaitīguma jautājumiem. INFOSAN mērķis
ir veicināt informācijas apriti par pārtikas drošību un nekaitīgumu, sadarbību starp
valstīm, kā arī starp iekšējiem tīkliem, palīdzēt valstīm būt gatavām risināt
problēmas, kas var rasties nedrošas/kaitīgas pārtikas produkcijas parādīšanās dēļ.
INFOSAN nodarbojas ar to, ka pārrauga un nodod informāciju, kas saistīta ar
pārtikas drošības pasākumiem, saskaņo darbības iekšējo varas organizāciju vidū,
informē par svarīgiem atklājumiem neparedzētiem gadījumiem un kritisku stāvokli,
nodrošina ar tehnisko palīdzību, izstrādā pamācības, kā risināt ar pārtikas drošību
saistītus jautājumus (Bishop, 2008).
Pārtikas piedevu ekspertu komiteja (no angļu valodas The Joint FAO/WHO
Expert Committee on Food Additives, turpmāk tekstā JECFA) ir starptautiska
ekspertu komiteja, kas darbojas kopš 1956. gada. Organizācijas mērķis ir novērtēt,
cik lielā mērā piesārņojums, toksīni, kas rodas dabiskā veidā, un zāles, ko lieto
veterinārajā medicīnā, ietekmē pārtiku jeb galaproduktu. Komiteja sanāk divreiz
gadā un līdz šim ir apkopojusi informāciju par 2600 piedevu kaitīgumu,
50 piesārņojuma veidiem un toksīniem, kas rodas dabīgā veidā, un 95 zāļu
paliekām, ko lieto veterinārmedicīnā. Komiteja izstrādā arī principus, pēc kuriem ir
jāvadās, novērtējot pārtikā atrodamo toksīnu daudzumu (Joint FAO/WHO ..., b. g.).
Apvienotās FAO/WHO ekspertu sanāksmes par pesticīdu atliekvielām (no
angļu valodas The Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, turpmāk tekstā
JMPR) ir starptautiska zinātniskā ekspertu grupa, kuras sastāvā ir iekļauti FAO un
WHO eksperti. Ekspertiem mainoties, sanāksmes notiek regulāri jau kopš
1963. gada. Sanāksmēs tiek pārrunāti atklājumi, kas skar pesticīdu nogulsnes, to
metabolismu audos un ietekmi uz vidi, kā arī to, kā konkrēti pesticīdi būtu jālieto,
lai tas atbilstu labai saimniekošanas praksei (Joint FAO/WHO, b. g.).
Apvienotās FAO/WHO ekspertu sanāksmes par mikrobioloģiskā riska
novērtējumu (no angļu valodas The Joint FAO/WHO expert meetings on
microbiological risk assessment, turpmāk tekstā JEMRA). Ekspertu mērķis ir
novērtēt riskus, kas ir saistīti ar mikrobioloģiskajiem draudiem, un nodot
informāciju tālāk, kā arī spēt dod norādījumus, kādi pasākumi ir jāveic, lai novērstu
mikrobioloģisko draudu parādīšanos, kā novērtēt mikrobioloģisko draudu esamību,
kā arī dot padomus, kā turpmāk tos likvidēt (JEMRA, b. g.).
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Avots: autores konstrukcija

3.2. att./ Fig. 3.2. Pārtikas likumdošanas komisijas struktūra (2014. gada 1. janvāris)/
The structure of food legislative commissions on January 1st 2014.
Pārtikas likumdošanas komisija (no angļu valodas Codex Alimentarius
Commission, turpmāk tekstā CAC) tika izveidota 1962. gadā. Tā ir paredzēta standartu,
rekomendāciju un vadlīniju izstrādāšanai, kas palīdzētu aizsargāt patērētāju veselību un
nodrošinātu godīgu tirdzniecības praksi, vienlaikus veicinot starptautisko tirdzniecību.
Izstrādātie pārtikas standarti tiek publicēti Pārtikas kodeksā (Codex Alimentarius), un to
var uzskatīt par starptautisku standartu krājumu, kas paredzēts visu dalībvalstu lietošanai.
Pašreiz CAC ir 170 dalībvalstis, arī Latvija. Kā novērotāji komisijas darbā piedalās
dažādas starptautiskās zinātniskās, rūpnieciskās, tirdzniecības un patērētāju
organizācijas. CAC pamatmērķi ir aizsargāt patērētāju veselību, nodrošināt godīgu
starptautiskās tirdzniecības praksi, koordinēt visu pārtikas standartizācijas darbu
starptautiskā līmenī. Komisijas sanāksmes notiek reizi gadā (kopš 2003. gada) FAO
galotņu mītnē Romā vai WHO galotņu mītnē Ženēvā. Komisija pieņem gala standartus
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un saistošos tekstus, kā arī apstiprina galvenos lēmumus par vispārīgo Pārtikas
likumdošanas komisijas darbību (Pārtikas likumdošanas komisija, b. g.).
CAC sniedz norādes starptautiskajai tirdzniecībai, kā arī valstīm, kuras izstrādā
nacionālo pārtikas normatīvo regulējumu vai pārtikas standartus, kā arī piedāvā
FAO/WHO tehnisko palīdzību valstīm nacionālā normatīvā regulējuma izstrādē vai
atjaunošanā. Pašreiz Pārtikas likumdošanas komisija ir izstrādājusi 241 pārtikas standartu
(Standard), kas ir paredzēti galaproduktam, un 44 prakses kodus (Codes of Practice), kas
ir paredzēti ražošanas/pārstrādes procesiem, novērtējusi 207 pesticīdus, noteikusi vairāk
nekā 2500 maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku līmeņu un 33 maksimāli pieļaujamos
piesārņotāju līmeņus, novērtējusi vairāk nekā 1000 pārtikas piedevu, 60 veterinārās zāles
un noteikusi tām 289 maksimāli pieļaujamos līmeņus. Uz CAC un tās institūcijām balstās
atbildība par standartu apstiprināšanu. Standarti ir zinātniski pamatoti un tiek izstrādāti,
ņemot vērā ekspertu padomus, ko sniedz FAO un WHO izveidotās apvienotās ekspertu
komitejas, proti, iepriekš pieminētās JECFA, JMPR, JEMRA (Codex Alimentarius
Commission, 2013). 1. piel. CAC komisijas sastāvs ir apkopota informācija par komisijas
sastāvu un tajā ietilpstošo komiteju darbības jomas, kā arī standartu izstrādes procedūras
gaita.
Kā tas jau norādīts, pārtikas nodrošinājuma aspektam no pārtikas drošības
skatpunkta tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, un vairākas pasaules valstis ir
iestrādājušas savos normatīvajos aktos ar pārtikas drošību saistītus regulējumus. Savukārt
pārtikas ilgtspējīgas izmantošanas jautājums un ar to saistītais bada jautājums vēl
joprojām ir mazāk aktuāls. FAO kā starptautiska organizācija mēģina šai problēmai
pievērst pasaules valstu uzmanību, izstrādājot dažādus pārtikas ilgtspējīgas izmantošanas
principus. Pašlaik ir izstrādāti ilgtspējīgas attīstības mērķi (Sustainable Development
Goals (SDGs)), kas paredz līdz 2030. gadam samazināt pasaules badacietēju skaitu līdz
nullei, bet principi ir vairāk saistīti:

ar izšķērdēšanas apjomu samazināšanu (ar to domājot pārtikas dalīšanas principu,
proti, paredzot pārtikas ziedošanu visos līmeņos);

ar darbībām, kas saistītas ar to, lai pasaulē visas sievietes varētu brīvāk iesaistīties
lauksaimniecībā, gan pārtikas tiešā ražošanā, gan pārstrādē, un lai sievietēm būtu
tiesības būt kāda zemesgabala īpašniecēm, kur viņas varētu audzēt pārtiku sev un
sev tuviem cilvēkiem (aktuāla problēma attīstības valstīs);

ar vietējo valdību motivēšanu atbalstīt vietējos ražotājus, tādējādi nodrošinot
lauksaimniecības sektora attīstību valstī;

ar vietējo valdību motivēšanu sekmēt produktīvāko pārtikas produktu ražošanu,
izmantojot attiecīgu tehniku (ledusskapjus un saldētavas, kas strādā, izmantojot
saules enerģiju, dažādas augu iestādīšanas/novākšanas iekārtas utt.) un jaunākos
atklājumus pārtikas ražošanas jomā, kā pareizas augu sekas izmantošana, dažādu
pesticīdu un minerālmēslu izmantošanas lietderība utt. (pievēršot uzmanību
galvenokārt attīstības valstu problēmai);

turklāt šie principi paredz visu valstu valdībām pārtraukt visdažādākos pārtikas
produktu ievešanas un izvešanas aizliegumus un pārtraukt pārtikas ražotāju
subsidēšanas politiku (FAO Food and Agriculture, 2016).
Turpmāk 3.3. nodaļā tiek apskatīts, kā industrializētajās valstīs mēģina īstenot šos
principus. Tomēr jāatzīmē, ka šie principi vairāk fokusējas uz attīstīto valstu problēmām,
mazāk piedāvājot pasākumus, kā ilgtspējīgāk ražot, realizēt un patērēt pārtiku.
Šajā apakšnodaļā noskaidrots, ka starptautiskās institūcijas, pievēršoties pārtikas
nodrošinājuma jautājumam, vairāk uzsver pārtikas drošības aspektu nekā pārtikas
ilgtspējīgas izmantošanas iespējas, šajā jomā dodot tikai dažus ieteikumus, no kuriem
liela daļa fokusējas uz situācijas uzlabošanu attīstības valstīs.
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3.2. Normatīvais regulējums pārtikas drošības un lietošanas kontekstā Eiropā/
Regulatory framework in Europe in the context of food safety and usage
ES līdzšinējais normatīvais regulējums ir vairāk koncentrējies uz pārtikas drošību,
kas nestimulē neizšķērdēt pārtiku, jo pretizšķērdēšanas pasākumi savā veidā grauj
pārtikas drošības sajūtu, piemēram, atļaujot brīvāk izplatīt pārtiku, kurai drīz beigsies
derīguma termiņš, mainīt derīguma termiņa izpratni, izveidot normatīvo regulējumu, kurš
labāk kontrolētu, kas notiek ar pārtikas atgriezumiem un nestandarta dārzeņiem un
augļiem, motivēt ražotājus/tirgotājus/patērētājus pirkt arī šādu pārtiku.
ES integrētās pārtikas drošības pieejas mērķis ir nodrošināt gan pārtikas drošību,
gan dzīvnieku labklājību, gan augu veselību visā ES, izstrādājot regulējumu, kas
kontrolētu pārtiku no ražotāja līdz patērētājam. ES dalībvalstu parakstītā ANO
Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 11. pants (par
tiesībām uz pārtiku) noteic, ka dalībvalstis atzīst katra cilvēka tiesības uz viņam un viņa
ģimenei atbilstošu dzīves līmeni. Dalībvalstīm, atzīstot katra cilvēka pamattiesību neciest
badu, jāveic nepieciešamie pasākumi individuāli un starptautiskās sadarbības veidā,
īstenojot konkrētas programmas, lai:
1)
uzlabotu pārtikas produktu ražošanas, glabāšanas un sadales metodes, pilnīgi
izmantojot zinātniskās un tehniskās zināšanas, popularizējot zināšanas par uztura
principiem un pilnveidojot agrākās sistēmas vai izdarot to reformu tā, lai
visefektīvāk apgūtu un izmantotu dabas resursus;
2)
sekmētu pasaules pārtikas krājumu taisnīgu sadali atbilstoši vajadzībām, ievērojot
tiklab pārtikas produktus importējošo, kā arī tos eksportējošo valstu problēmas
(International Covenant ..., 1976).
ES pārtikas drošuma politikas galvenais mērķis ir aizsargāt patērētāju veselību un
intereses, vienlaikus garantējot netraucētu ES vienotā tirgus darbību. Lai sasniegtu šo
mērķi, ES nodrošina, ka tiek noteikti un stingri ievēroti kontroles standarti attiecībā uz
pārtiku un pārtikas produktu higiēnu, dzīvnieku veselību un labturību, piesārņojuma riska
novēršanu un pārtikas produktu marķējumu.
Visaptveroša ES pārtikas drošuma stratēģija attiecas ne tikai uz drošu pārtiku, bet
arī uz dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību un augu veselību. Stratēģija nodrošina
pārtikas produktu izsekojamību visas pārtikas ķēdes garumā, pat ja pārtika šķērso ES
dalībvalstu iekšējās robežas (Želve, b. g.). ES pārtikas drošuma stratēģijai ir trīs galvenie
elementi: tiesību akti par pārtikas un dzīvnieku barības drošumu; zinātniski pamatoti
ieteikumi lēmumu pieņemšanai; tiesību aktu ieviešana un to izpildes kontrole.
Ja izdala Latviju kā vienu no ES dalībvalstīm, tad valstī ir šādas regulas, kas regulē
pārtikas apriti un uzraudzību:
1)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 178/2002, ar ko paredz vispārīgus
pārtikas aprites tiesību aktu principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu.
2)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu
higiēnu, kas nosaka uzņēmumu telpu izvietojumu, projektu, konstrukciju, atrašanās
vietu un lielumu. Tiek noteikts, kādai jābūt ventilācijai, kanalizācijas sistēmai,
ūdensapgādes sistēmai, apgaismojumam uzņēmumā, arī kādi dezinfekcijas līdzekļi
būtu jālieto, kādā veidā būtu jātīra telpas, lai uzņēmumā nebūtu kaitēkļu. Regulā
tiek arī noteikts, kādus iesaiņojuma veidus var lietot, lai pārtika būtu pasargāta no
piesārņojuma.
3)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus
higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku.
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4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus
noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās
kontroles organizēšanu.
5)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli,
ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un
pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības
noteikumiem. Tā noteic, ka dzīvnieku barībai un pārtikai jābūt nekaitīgai un
pilnvērtīgai. Minētie noteikumi attiecas gan uz dzīvnieku barības, gan uz pārtikas
ražošanu un laišanu tirgū.
6)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 197/2006 par pārejas posma
pasākumiem attiecībā uz agrāko pārtikas produktu savākšanu, transportēšanu,
apstrādi, izmantošanu un apglabāšanu.
7)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un
veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kurā tiek izskaidroti dažādu
norāžu marķējumi, piemēram, „AUGSTS PROTEĪNS”, tiek marķēta tāda pārtika,
kurā vismaz 20% no enerģētiskās vērtības nāk no proteīniem.
8)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas
produktu informācijas sniegšanu patērētājiem, kura nosaka, kāda informācija
un kāpēc ir jāietver pārtikas produktu ražotājiem un citiem.
Pēc Latvijas iestāšanās ES visas pārtikas drošuma prasības ir jāievēro, gan
produkciju izvedot uz citu valsti, gan pašsaražoto produkciju izplatot Latvijas valsts
robežās. Likumi ir instruments, ar ko tiek uzraudzīti šie procesi pēc iestāšanās savienībā.
Savukārt ES regulas ir tieši piemērojami normatīvie akti, tāpat kā Ministru kabineta
izstrādātie noteikumi un Latvijas valsts likumi, kas attiecas gan uz zemniekiem, gan
pārstrādātājiem, gan tirgotājiem.
Pārtikas valsts uzraudzības politiku Latvijā izstrādā Zemkopības ministrija.
Pārtikas valsts uzraudzības politikas mērķus īsteno Zemkopības ministrijas Pārtikas un
veterinārais dienests (PVD) un tā teritoriālās struktūrvienības, nosakot aktuālus
uzdevumus un izveidojot adekvātus valsts uzraudzības mehānismus šo mērķu
sasniegšanai. PVD nodrošina veterināro uzraudzību un pārtikas aprites kontroli. Uz
Eiropas Savienības ārējās robežas cauru diennakti strādā PVD sanitārie robežinspektori,
zinātniskus pētījumus veic un specifiskus pārtikas veidus pirms to laišanas tirgū novērtē
PVD Novērtēšanas un reģistrācijas centrs (Par dienestu, b. g.). Savukārt Veselības
ministrija veido un koordinē uztura politiku, sagatavo priekšlikumus uztura politikas
optimizācijai, analizē uztura izraisīto slimību monitoringa rezultātus, kā arī organizē
zinātniski pamatotu priekšlikumu sagatavošanu par uztura problēmu risināšanu un
informē sabiedrību par aktuālajiem uztura jautājumiem (Pārtikas aprites uzraudzības
likums, 1998). Kopumā Latvijā ir izstrādāti 16 likumi, kas regulē pārtikas apriti, drošību
un uzraudzību valstī, visi šie likumi un to darbības apraksts ir apkopots 2. piel. Likumi,
kas Latvijā regulē pārtikas apriti, drošību un uzraudzību.
Kā to jau autore ir noskaidrojusi, gan starptautiskā līmenī, gan ES līmenī pārtikas
nodrošinājuma kontekstā detalizētāk tiek skatīts tieši pārtikas pieejamības aspekts caur
pārtikas drošības prizmu, bet saistībā ar „ES gadu cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu” tika
aktualizēts arī pārtikas lietošanas aspekts, kas skatīts caur pārtikas derīguma prizmu,
proti, vai visai pārtikai tik viennozīmīgi var noteikt galīgo derīguma termiņu vai arī var
atļaut kādas izmaiņas, protams, arī šo jautājumu skatot caur pārtikas drošības prizmu.
Eiropas Parlaments nāca klajā ar dubulta marķējuma ideju, kur būtu norādīts, līdz kādam
datumam tirgotājam ir atļauts tirgot preci, proti, „pārdot līdz datumam” (sell-by date) jeb
minimālais derīguma termiņš, un otrs datums parādītu, līdz kuram laikam pārtika ir vēl
derīga patēriņam, proti, ieviešot „izlietot līdz datumam” (use-by date) jeb galīgo
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derīguma termiņu (Parliament calls …, 2012). Tādējādi ir svarīgi apzināties, ka pastāv
atšķirība starp „derīgs līdz”, ko izmanto pašlaik, un „izlietot līdz”, ko piedāvā Eiropas
Parlaments, jo lielākoties pārtiku, kurai ir beidzies termiņš „derīgs līdz”, var vēl lietot
uzturā. Atšķirīgs marķējums palīdzētu patērētājiem labāk orientēties jautājumā, cik ilgi
konkrēta pārtika var tikt uzglabāta un var kļūt bīstama patērētāju veselībai, un samazināt
velti izmestas pārtikas apjomus.
Jau pašlaik ES un arī Latvijā pastāv produktu grupas, kam var nenorādīt minimālo
un galīgo derīguma termiņu, un tie ir:

svaigi augļi un dārzeņi, arī kartupeļi, kas nav mizoti, sagriezti vai apstrādāti
(izņemot diedzētus graudus, pākšaugu dīgstus vai citus līdzīgus diedzētus
produktus);

vīni, liķiervīni, dzirkstošie vīni un aromatizētie vīni, kā arī līdzīgi dzērieni, kas
iegūti no augļiem un ogām un dzērieniem, kuri ir ražoti no vīnogām vai nenorūguša
vīnogu vīna;

dzērieni, kuri satur 10 vai vairāk tilpumprocentu alkohola; bezalkoholiskie dzērieni,
augļu sulas, augļu nektāri un alkoholiskie dzērieni traukos, kuru tilpums ir lielāks
par pieciem litriem un kuri ir paredzēti vairumpatērētājiem;

maize un konditorejas izstrādājumi, kuru sastāvdaļas ātri bojājas un kurus parasti
izlieto 24 stundu laikā pēc izgatavošanas;

etiķis;

vārāmais sāls;

konditorejas izstrādājumi, kas sastāv galvenokārt no aromatizēta vai krāsota
cukura;

košļājamās gumijas un līdzīgi košļājamie produkti;

saldējuma porcijas.
Šajā apakšnodaļā noskaidrots, ka ES integrētās pārtikas drošības pieejas mērķis ir
nodrošināt gan pārtikas drošību, gan dzīvnieku labklājību, gan augu veselību visā ES,
izstrādājot regulējumu, kas kontrolētu pārtiku no ražotāja līdz patērētājam. ES pārtikas
drošuma politikas galvenais mērķis ir aizsargāt patērētāju veselību un intereses,
vienlaikus garantējot netraucētu ES vienotā tirgus darbību. Visaptveroša ES pārtikas
drošuma stratēģija attiecas ne tikai uz drošu pārtiku, bet arī uz dzīvnieku veselību,
dzīvnieku labturību un augu veselību. Pēc Latvijas iestāšanās ES visas pārtikas drošuma
prasības ir jāievēro, gan produkciju izvedot uz citu valsti, gan to izplatot izcelsmes valstī.
Pārtikas valsts uzraudzības politiku Latvijā izstrādā Zemkopības ministrija. Veselības
ministrija veido un koordinē uztura politiku, sagatavo priekšlikumus uztura politikas
optimizācijai, analizē uztura izraisīto slimību monitoringa rezultātus, kā arī organizē
zinātniski pamatotu priekšlikumu sagatavošanu par uztura problēmu risināšanu un
informē sabiedrību par aktuālajiem uztura jautājumiem. Pārtikas derīguma marķējuma
normatīvā regulējuma pārskatīšana un lielāka patērētāju informēšana par derīga termiņa
izpratni palīdzētu samazināt izšķērdētās pārtikas apjomus.
3.3. Industrializēto valstu normatīvā regulējuma piemēri cīņā ar pārtikas izšķērdēšanu/
Industrialized countries’ examples of regulatory frameworks of food wastage
Vērtējot pārtikas izšķērdēšanu normatīvā regulējuma kontekstā, ir jāizvērtē, kas
darāms, lai:

motivētu ražotājus/tirgotājus/patērētājus izšķērdēt mazāk, izmantojot pārtiku
ilgtspējīgāk, – izšķērdēšanas novēršana (ražotu/tirgotu/pirktu mazāk);
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integrēt pārtiku jaunu maltīšu pagatavošanā vai pārstrādāt pārtiku, kas jau tikusi
izšķērdēta, – darbības, kas vērstas uz to, lai potenciāli izšķērdētā pārtika nenonāktu
atkritumu poligonos.
Daudz ko ir iespējams darīt, lai motivētu ražotājus/tirgotājus/patērētājus mainīt gan
savu attieksmi, gan rīcību, lai novērstu turpmāku pārtikas izšķērdēšanu, piemēram,
izmainītu industrializēto valstu attieksmi pret pārtiku, kur „izmest ir lētāk nekā lietot
atkārtoti” – attieksme, kas noveda pie izteiktas pārtikas izšķērdēšanas. Industrializētās
pārtikas pārstrādes līnijas bieži sagriež pārtikas produktus tā, lai tie atbilstu noteiktiem
pārtikas standartiem pēc formas un svara, un pēc tam nevajadzīgo vienkārši izmet.
Pārtikas produkti tiek arī bieži izšķērdēti, kad to izskats neatbilst noteiktiem kritērijiem,
piemēram, iepakojums ir mazliet saburzīts, kādam auglim/dārzenim ir nelieli plankumi,
ir redzamas tārpu invāzijas pēdas. Standartizētās pārtikas pārstrādes līnijās šāda pārtika
tiek izmesta jeb izšķērdēta (Stuart, 2009). Tomēr gan komerciālās, gan labdarības
organizācijas pašas varētu savākt, pārdot un izmantot „nestandartizēto” pārtiku, kuru ir
droši lietot uzturā un kuras garšas nianses atbilst patērētāja vēlmēm.
Kā zināms, izšķērdēšanas novēršanas risinājums varētu būt arī veids, kā pārtikas
produkcija tiek pārdota un reprezentēta. Pašlaik veikalos ir izteikti liela pārtikas produktu
izvēle. Tirgotāji pasūta no ražotājiem lielus apjomus, lai tādējādi varētu pārdot pārtiku
par pievilcīgāku cenu. Patērētāji arī ir pieraduši sagaidīt plašu produkcijas klāstu, kas būtu
tiem pieejams. Bet liels daudzums produkcijas palielina iespējamību, ka daļa no
piedāvātās produkcijas sabojāsies jau veikalā, tādējādi tiks izšķērdēta (Meybeck et al.,
2012).
Lai gan pastāv noteikti pasākumi, kurus varētu īstenot, lai novērstu pārtikas
izšķērdēšanu, tomēr liela daļa likumu koncentrējas uz otro punktu, proti, ko ir iespējams
darīt, lai jau izšķērdētā pārtika nenonāktu nešķirotā veidā atkritumu poligonā. Tādējādi
koncentrējas uz to, kā motivēt cilvēkus šķirot atkritumus un kā izveidot tādu pārstrādes
sistēmu, kas strādātu efektīvi.
Pārtikas izšķērdēšanas samazinājums un atkritumu apsaimniekošanas prakse tika
apskatīta Japānā, ASV un ES, jo šīs valstis un valstu savienība ir tās vietas, kur pārtikas
izšķērdēšanas apjomi ir lieli.
Japāna ir viena no paraugvalstīm, kurā pret pārtikas izšķērdēšanu attiecas ļoti
nopietni.
3.1. tabula/ Table 3.1.
Ģenerētie materiāli Japānas sadzīves atkritumu plūsmā 2010. gadā un šo
atkritumu pārstrādes attiecība/ Materials generated in Japan municipal waste
stream in year 2010 and reuse ratio of various biomass
Materiāli
Liellopu ekskrementi
Notekūdens nosēdumi
Alkoholiskie dzērieni
Makulatūra
Pārtikas atkritumi
Koksnes atkritumi no kokmateriāliem
Koksnes atkritumi no būvniecības
Neēdamā daļa no pārtikas kultūrām
Mežsaimniecības pārpalikumi

Ģenerētie
atkritumi
(10 000 t)
8.800
7.800
1.400
2.700
1.900
340
410
1.400
800

Atkritumu
pārstrādes
attiecība
2010 (%)
90
77
100
80
27
95
90
85
0

Mērķa
pārstrādes
attiecība
2020 (%)
90
85
100
85
40
95
95
90
30

Avots: autores veidots pēc Production of Bioethanol ..., 2010

2010. gadā Japānā kopumā tika izmests 19 milj. t. pārtikas jeb 149 kg uz vienu
iedzīvotāju (savukārt 2009. gadā šis skaitlis bija lielāks jeb 23 milj. t. pārtikas kopumā un
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196 kg uz vienu iedzīvotāju). No 5 līdz 8 milj. t. no šīs pārtikas vēl bija derīga patēriņam,
kad tā tika izmesta.
Šis pārtikas apjoms ir gandrīz vienāds ar rīsa apjomu, kas gadā tiek izaudzēts Japānā
(8.39 milj. t.). No 3 līdz 4 milj. t. pārtikas nāca no pārtikas ražošanas/pārstrādes nozares
un no 2 līdz 4 milj. t. – no mājsaimniecībām. Lai vieglāk saprastu, kāds ir šo apjomu
salīdzināmais lielums, to var salīdzināt ar visu pārtiku, ko dažādas nevalstiskās
organizācijas izdala trūcīgajiem kā palīdzību ik gadu (organizācijas ik gadu izdala ap
4 milj. t. pārtikas) (Marra, 2013). Citas attīstītās valstis arī izšķērdē pārtiku, bet Japānā šī
situācija ir vairāk paradoksāla, tāpēc ka 2013. gadā Japānas saimnieciskās patstāvības
rādītājs bija vienāds tikai ar 39% (2009. gadā šis rādītājs bija 40%), tas nozīmē, ka liela
daļa pārtikas produktu ir importēti, un tik un tā viena trešdaļa no pārtikas tiek izmesta
atkritumos (Focus less …, 2014).
Pārtikas pārstrādes likums Japānā stājās spēkā 2001. gada maijā, lai atvieglotu ar
pārtiku saistītu uzņēmumu centienus (to uzņēmumu, kas iesaistīti pārtikas ražošanā un
izplatīšanā, vai to, kas iesaistīti ēdināšanas un restorānu pakalpojumu biznesā) pārstrādāt
pārstrādājamus pārtikas resursus. Likums tika pārskatīts 2007. gadā, lai paplašinātu
izskaidrojošo likuma daļu, pastiprinātu ar pārtiku saistīto uzņēmumu uzraudzību un
atvieglotu pārtikas pārstrādi. Likums ar pārtiku saistītos uzņēmumus kopīgi ar
mēslojuma/barības ražotājiem vai personām, kas ir iesaistītas lauksaimniecības,
mežsaimniecības vai zivsaimniecības ražošanā, mudina izveidot un apstiprināt
lauksaimniecības un zivsaimniecības produkcijas pārstrādes plānus (Global Environment
Centre Foundation, 2011). Pārtikas pārstrādes likums veicina „pārstrādes cilpas”
veidošanos, kas industrijai, kura saistīta ar pārtikas produkciju, pieprasa pirkt produktus
tieši no ražotājiem, kas augu ražošanā izmanto kompostu un mājlopu audzēšanā – barību,
kura iegūta no pārtikas atkritumiem (Takata et al., 2012). Likuma panākumi ļāva Japānas
pārtikas industrijai samazināt, atkārtoti izmantot un pārstrādāt vidēji 27% no izšķērdētās
pārtikas 2010. gadā.
Galvenais virzītājspēks, kas motivēja valdību aizdomāties par pārtikas atkritumu
pārstrādi, bija valsts atkarība no dabas resursu importa. Tikai mājlopu deficīts vien
2011. gadā bija 74%, jeb šādu apjomu bija nepieciešams ievest no ārzemēm. Pašlaik
Japānas valdības plāns ir līdz 2020. gadam palielināt saimnieciskās patstāvības rādītāju
līdz 38%, vairāk izmantojot „pārstrādes cilpas” paņēmienu. Globāli pieaugot cenām līdz
pat 50% par kukurūzu un soju, ko lauksaimnieki importēja savu mājlopu barošanai, kļuva
aktuāli savas mājsaimniecības mājlopu barošanā integrēt vietējo pārstrādāto pārtiku
(Marra, 2013). Tādējādi tika panākts ne tikai negatīva sloga uz vidi samazinājums, bet arī
tika izveidoti jauni uzņēmējdarbības modeļi, infrastruktūra, izstrādātas jaunas
tehnoloģijas un tika sniegts politisks atbalsts atkritumu pārstrādei ar tiešo mērķi uzlabot
vietējās pārtikas ražošanu un stabilu pārtikas apgādi.
Lai gan ir daļa pārtikas, kas varētu būt arī derīga cilvēku patēriņam un to varētu arī
ziedot, tas bieži vien netiek darīts, jo ražotāji/tirgotāji ir noraizējušies, ka potenciālie
pārtikas patērētāji nespēs pareizi izprast ar pārtikas uzglabāšanu un lietošanu saistītos
aspektus un tādējādi var saindēties un/vai saslimt, un pēc tam par to sūdzēsies. 90%
Japānas valsts skolu neatļauj saviem skolēniem ņemt maizes pārpalikumus no skolas
ēdnīcas uz mājām. Šis aizliegums ir cieši saistīts ar 1996. gada notikumiem, kad skolēni
Osakā saindējās ar pārtiku un nomira četri bērni. Lai gan saindēšanās avotu tā arī nekad
neatklāja, tomēr pastāvēja uzskats, ka sabojātā pārtika tika pasniegta skolā. Savukārt
pašreizējais aizliegums skolēniem ņemt uz mājām pārpalikumus vairāk saistīts ar skolu
raizēm par iespējamiem tiesas darbiem, ja šāds saindēšanās uzliesmojums atkārtotos
vēlreiz (Brasor, 2009). Tādējādi pārtika, kas netiek pilnībā apēsta, tiek vienkārši
izšķērdēta.
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Mājsaimniecības līmenī tiek sagaidīts, ka visi mājsaimniecības locekļi šķiros visus
atkritumus, tostarp arī pārtikas atkritumus. Viņi ir arī spiesti pirkt speciālus maisus, kas
ir atšķirīgi atkarībā no atkritumu veida un mājsaimniecības atrašanās vietas (Kioto
pilsētas piemērs: kannas, stikla pudeles, plastmasas pudeles tiek izmestas baltos maisos,
metāla produkciju izmet caurspīdīgos maisos, savukārt citi atkritumi nonāk dzeltenos
maisos; katra maisa cena ir atšķirīga un atkarīga no tā, cik konkrētajai pašvaldībai
izmaksā atkritumu apsaimniekošana un cik bieži atkritumus izved). Specializēto maisu
izvešana ir atkarīga no tā, kas tajos savākts. Tā lielākoties vispārējos mājsaimniecības
atkritumus savāc vienu divas reizes nedēļā, maisus ar tukšām plastmasas pudelēm, citiem
plastmasas atkritumiem un kannām, kas paliek no konservētiem produktiem, papīru –
reizi nedēļā, maisus ar tukšām aerosola pudelēm, virtuves piederumiem (kā pannas
u. tml.) – reizi mēnesī. Savukārt baterijas tiek nodotas specializētās nodošanas vietās vai
ieliktas caurspīdīgos maisos un izmestas atsevišķi no visiem atkritumiem. Tomēr katrā
pašvaldībā pastāv sava unikāla atkritumu izmešanas un savākšanas sistēma, dažviet
atkritumi tiek savākti biežāk, citur retāk; arī maisu krāsa un tas, ko šajos maisos var likt,
atšķiras. Tāpēc, kad jauni cilvēki ievācas mājā/dzīvoklī, tie bieži vien saņem detalizētu
sarakstu lielas brošūras veidā par to, kur un kā var izmest atkritumus. Šīs brošūras ir tikai
japāņu valodā, bet tajās ir attēli, lai to varētu saprast arī iebraucēji. Cilvēki tiek arī
informēti, kurās dienās notiek atkritumu savākšana; pārējās dienās paredzēts, ka
atkritumus glabā mājsaimniecībā. Ja tiek nokavēta atkritumu savākšanas diena un
laiks, iedzīvotājiem atkritumi jāglabā līdz nākamajai savākšanas reizei (Brasor, Tsubuku,
2013; Trash In Japan …, 2013). Tādējādi cilvēki ir spiesti domāt par to, ko viņi izmet,
kā to pareizi šķirot un kā nenokavēt atkritumu savākšanas dienu un laiku, bet arī – kā
izmest mazāk, tāpēc ka uzglabāt atkritumus ir problemātiski un, jo lielāks ir atkritumu
apjoms, jo vairāk par to jāpiemaksā, pērkot specializētos maisiņus. Iedzīvotāji, kas nepērk
savas pašvaldības specializētos atkritumu savākšanas maisiņus, bet pērk, piemēram,
maisiņus, kas domāti citu pašvaldību atkritumu savākšanai, vai tie, kas šķirotos
atkritumus izmet nelegāli, piemēram, citā pašvaldībā, kurā nedzīvo, vai atkritumus izmet
nespecializētos maisos, var nonākt cietumā līdz pieciem gadiem vai arī ir spiesti maksāt
10 milj. Japānas jenu lielu sodu (ap 70 tūkst. eiro) (Illegal Dumping Prevention, 2010).
Pašlaik Japānas valdība strādā pie iniciatīvām, kas nākotnē varētu palīdzēt valsts
iedzīvotājiem labāk izprast pārtikas marķējumu, lai potenciāli ēdama pārtika mazāk
nonāktu atkritumos.
ASV arī ir viena no tām industrializētajām valstīm, kur izšķērdētās pārtikas apjoms
2014. gadā, pēc ASV Vides aizsardzības aģentūras datiem, bija vienāds ar 14.5% no
visiem atkritumiem ar tendenci pieaugt. ASV ir valsts, kur tiesiskais regulējums attiecībā
uz pārtikas izšķērdēšanas samazinājumu atšķiras katrā štatā.
3.2. tabula/ Table 3.2.
Ģenerētie materiāli ASV sadzīves atkritumu plūsmā 2010. gadā un šo
atkritumu pārstrādes attiecība/
Materials generated in USA municipal waste stream in year 2010 and reuse ratio
of various biomass
Materiāls
Papīrs un kartons
Stikls
Izšķērdētā pārtika

2012. gadā ģenerētie
atkritumi, % no visiem
savāktajiem atkritumiem

Atkritumu pārstrādes attiecība
2012. gadā, %

27.4

64.6

4.6

27.7

14.5

4.8

Koks

6.3

15.2

Metāls

8.9

34.0
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3.2. tabulas turpinājums/ Continuation of Table 3.2.
Materiāls

2012. gadā ģenerētie
atkritumi, % no visiem
savāktajiem atkritumiem

Atkritumu pārstrādes attiecība
2012. gadā, %

Plastmasa

12.7

8.8

Pagalma atkritumi

13.5

57.7

Cits

12.1

16.1

Avots: autores veidots pēc US environmental protection agency, 2014

ASV iedzīvotāji 2012. gadā izmeta vairāk nekā 36 milj. t. pārtikas; pārrēķinot uz
vienu iedzīvotāju, šis skaitlis veido 115 kg, bet mazāk nekā 5% no šiem atkritumiem tiek
utilizēti (US environmental protection agency, 2014). Lielākā daļa izšķērdētās pārtikas
nonāk atkritumu poligonos, kur tā izdala metānu – vienu no siltumnīcas efektu
veicinošām gāzēm, kas potenciāli ir vainīga pie klimata pārmaiņām.
Pašlaik visradikālākie pasākumi tiek veikti Masačūsetsas štatā, kur vietējās
amatpersonas ir izsludinājušas pilnīgu komerciālās pārtikas izšķērdēšanas aizliegumu. Ar
šo normatīvo regulējumu tiek pievērsta uzmanība tādām vietām kā universitātes,
viesnīcas, pārtikas veikali, sporta un izklaides vietas, kas nedēļā saražo vairāk nekā vienu
tonnu pārtikas atkritumu. Tā vietā, lai vienkārši izmestu pārtikas pārpalikumus, atkritumu
ražotājiem ir izvēle vai nu ziedot pārtiku, kas netiek izmantota, vai nosūtīt nevēlamu
pārtiku uz specializētām kompostēšanas vietām, kur tā vai nu pārtop biogāzē, vai arī tiek
izmantota kā lopbarība. Lai likumdošanas normu varētu veiksmīgi ieviest dzīvē, jau
2012. gadā visi uzņēmumi un organizācijas tika informētas par šādu nodomu, kopumā
šādu organizāciju ir bijis 1700. Paši lielveikalu vadītāji ir konstatējuši, ka šāda norma pat
ļāvusi viņiem ietaupīt no viena līdz diviem milj. dolāru gadā. Aizlieguma veidotāji
uzskata, ka aizliegumu nākotnē varētu attiecināt arī uz mazākiem uzņēmumiem un
mājsaimniecībām (EOEEA, 2014).
Patlaban tādos štatos kā Vermonta un Konektikuta, kā arī tādās pilsētās kā
Ņujorka un Sanfrancisko ir izstrādāti līdzīgi noteikumi, taču tie nav tik radikāli kā
Masačūsetsā. Un pašlaik vairāki štati sāk aizdomāties par šāda aizlieguma ieviešanu, lai
tādējādi pārtikas atkritumi tiktu pārstrādāti, nevis vienkārši izmesti atkritumu poligonos,
bet diemžēl vēl nav izstrādāta infrastruktūra, kas milzīgu daudzumu pārtikas atkritumu
varētu pārvērst mēslojumā vai elektrībā. Pašreizējie ASV kompostēšanas uzņēmumi
lielākoties ir mazi, un gandrīz visu uzņēmumu anaerobie bioreaktori ir paredzēti, lai
attīrītu notekūdeņus, nevis pārveidotu pārtikas atkritumus (Johnston, 2014).
Lai varētu veiksmīgāk motivēt pārtikas produktus ziedot un tiesiski aizsargāt
ziedotājorganizācijas un saņēmējorganizācijas no atbildības, 1996. gadā tika pieņemts
Bila Emersona laba samarieša pārtikas ziedošanas likums (Bill Emerson Good
Samaritan Food Donation Act). Ar likumu no atbildības tiek aizsargāti indivīdi,
korporācijas, vairumtirgotāji, ēdināšanas iestādes, lauksaimnieki u. c. ar nosacījumu, ka
pārtika tiek ziedota pēc godprātības principiem un ar to nav bijis domas kādam speciāli
kaitēt. Pastāv arī organizācijas, kas pašas brauc uz veikaliem un pie lauksaimniekiem un
savāc pārtiku, kuru tie ir ar mieru ziedot; pie šādām organizācijām var minēt „Pabaro
Ameriku” (Feeding America) un „Pārtikas atradēji” (Food Finders) (Here’s Why …,
2014). Lai veicinātu pārtikas ziedojumu, 2015. gadā tika pieņemts Konsolidētais līdzekļu
piešķiršanas likums (Consolidated Appropriations Act), kas nodrošina uzņēmumu
nodokļu atvieglojumu politiku, lai uzņēmumi – lielie un arī mazie – būtu ieinteresēti
pārtiku ziedot (United States Tax Benefits, 2015). Savukārt mājsaimniecību līmenī
saskaņā ar aptauju, ko 2014. gadā veica Valsts atkritumu pārstrādes asociācija un kurā
piedalījās 2025 cilvēki, kas bija vecāki par 18 gadiem, lielākā daļa cilvēku būtu gatavi
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izmēģināt šķirot pārtikas atkritumus kompostam, bet vienīgi – ja viņiem neprasīs par to
piemaksāt (National Waste & Recycling Association, 2014). No pētījuma datiem var
secināt, ka 72% ASV iedzīvotāju nekompostē savu pārtiku, no tiem 67% būtu gatavi to
darīt, ja kompostēšana būtu ērti pārdomāta un netālu no viņu dzīvesvietas, savukārt 62%
no tiem, kas būtu gatavi kompostēt, tomēr atzīst, ka to nedarītu, ja par to nāktos
piemaksāt. Bet valsts politika ir tāda, ka drīzumā varētu izstrādāt normas, ka nekompostēt
būtu neiespējami.
ES saskaņā ar Eurostat datiem 2006. gadā kopumā tika izšķērdēti 89 milj. t.
pārtikas; rēķinot uz vienu iedzīvotāju gadā, tas ir apmēram 179 kg pārtikas. No šīs
summas aptuveni 76 kg pārtikas atkritumu saražo mājsaimniecības (Preparatory study ...,
2010).

Avots: STOA, 2013

3.3. att./ Fig. 3.3. 2010. gadā ES ģenerēto pārtikas atkritumu apjoms pa valstīm,
milj. t/ Materials generated in EU municipal waste stream divided by countries in
year 2010, M ton.
ES galvenais izšķērdētās pārtikas apkarošanas instruments ir atkritumu
pamatdirektīva (Waste Framework Directive), kas paredz, ka visi atkritumi tiek savākti,
pārvadāti, pārstrādāti un uzglabāti. Direktīva paredz, ka visās ES valstīs tiek veikti
nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu atkritumu pārstrādi vai uzglabāšanu,
neapdraudot cilvēku veselību un neradot kaitējumu videi, un ietver sevī reģistrācijas un
pārbaudes prasības. Direktīva pieprasa arī no dalībvalstīm, lai tās veiktu atbilstošus
pasākumus, kas, pirmkārt, novērstu vai vismaz samazinātu atkritumu rašanos un cīnītos
pret to kaitīgumu un, otrkārt, veidotu otrreizējās pārstrādes infrastruktūru un motivētu
atkritumus izmantot atkārtoti, lai iegūtu otrreizējās izejvielas vai izmantotu atkritumus kā
enerģijas avotu (Defra, 2014).
ES atkritumu poligonu direktīvā (Landfill Directive) ir noteikts mērķis attiecībā uz
bioloģiski noārdāmo atlieku samazināšanu atkritumos, kas nonāk izgāztuvēs, proti, par
piemēru ņemot 1995. gada bioloģiski noārdāmo atkritumu apmērus katrā valstī, noteikts,
ka līdz 2010. gadam šis apjoms bija jāsamazina līdz 75%, 2013. gadā – līdz 50%,
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savukārt 2020. gadā – līdz 35% no 1995. gada apjomiem. Direktīva uzliek par pienākumu
dalībvalstīm rīkoties ar atkritumiem tā, lai tie nevarētu nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku
veselību un vidi, tajā iekļaujot savākšanu, transportēšanu, apstrādi, glabāšanu, kā arī
atkritumu apglabāšanu. Saskaņā ar direktīvu dalībvalstīm ir noteikts pārstrādes mērķis,
kas ir atšķirīgs katrai valstij, un valstīm ir jānodrošina tāda atkritumu apsaimniekošanas
prakse, kas atbilstu atkritumu pārstrādes hierarhijai, kurā atkritumu rašanās novēršana ir
uzskatīta par labvēlīgāko variantu, kam seko atkārtota izmantošana, pārstrāde un
reģenerācija, un atkritumu apglabāšana kā vismazāk pieņemamais paņēmiens (Nattrass,
2013).
Vairākās ES dalībvalstīs pārtikas izšķērdēšana nav plaši pētīta un pētījumi, kas
skartu pārtikas atkritumu samazināšanas problēmu, nav veikti, savukārt Apvienotās
Karalistes valdība un šīs valsts nevalstiskās organizācijas ir vairāk nobažījušās par
pārtikas izšķērdēšanu. Apvienotās Karalistes valdība noteikusi mērķi samazināt
atkritumus, kā tas ir noteikts ES atkritumu poligonu direktīvā.
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3.4. att./ Fig. 3.4. Apvienotās Karalistes bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu
apjomi, kas tiek apglabāti atkritumu poligonos/
Landfilled amounts of biodegradable waste in the United Kingdom.
Viens no Lielbritānijas mērķiem bija līdz 2013. gadam atkritumos izmest mazāk
par 17 milj. 844 tūkst. t pārtikas atkritumu. Šis mērķis saskaņā ar valdības pagaidu
aprēķinu ir sasniegts. Nākamais mērķis ir darīt visu, lai 2020. gadā atkritumu poligonos
nenokļūtu vairāk par 12 milj. 491 tūkst. t pārtikas atkritumu (Watson, 2013).
2011. gadā veikalu tīkls Sainsbury’s kļuva par pirmo britu lielveikalu, no kura
pārtika nenonāk atkritumu poligonos. Lielāko daļu pārdošanai nederīgās pārtikas
lielveikalu tīkls savāc un pārstrādā, lai radītu enerģiju, izmantojot anaerobo pārstrādi.
Sākot ar 2011. gadu, Sainsbury’s kļuva par lielāko britu mazumtirdzniecības uzņēmumu,
kas pārtiku sadala anaerobā ceļā un kam ir trīs gadu līgums ar lielāko atkritumu
apsaimniekotāju. Savu ideju tas lolot sāka 2009. gadā, kad tirdzniecības tīkls pasludināja
par mērķi samazināt pārtikas atkritumos nonākušas pārtikas apjomus līdz nullei. Ar šādu
uzņēmuma politiku Sainsbury’s bija viens no tiem uzņēmumiem, kas palīdzēja
Lielbritānijai izpildīt ES atkritumu poligona direktīvu, kura paredzēja, ka līdz
2013. gadam Lielbritānijai atkritumos nonākušās bioloģiski noārdāmās produkcijas
daudzums jāsamazina līdz 50% no tiem apjomiem, kas valstī bija konstatēti 1995. gadā.
Sainsbury’s ir veicis arī pasākumus, lai varētu samazināt potenciālās izšķērdētās pārtikas
apjomus, labāk kontrolējot veikala produkciju, kā arī labāk pārdomājot akciju veidošanas
politiku, prognozējot patērētāju aktivitātes, kā arī ziedojot daļu pārtikas valstī labi
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zināmām labdarības organizācijām. Mazumtirdzniecības tīkls ar pārtikas labdarību
nodarbojas jau 18 gadus un kopumā pabarojis ne mazāk kā miljonu ēstgribētāju (Stuart,
2011). Taču šādi ražotāji/pārdevēji/izplatītāji joprojām ir retums, tāpēc valstī ieviesti
nodokļi, kas skar atkritumu ievešanu poligonos, – pašlaik 72 sterliņu mārciņas par tonnu,
kas joprojām kalpo par galveno virzītājspēku iestādēm, mudinot to vadītājus domāt par
atkritumu samazināšanas politiku uzņēmumā.
Horvātijas situācija ir atšķirīga, tur atkritumu apsaimniekošana pašlaik ir viens no
lielākajiem izaicinājumiem vides sektorā, un šī joma prasa arī lielākas korekcijas, tāpēc
valsts pašlaik nevar sasniegt ES atkritumu direktīvas nospraustās normas. Horvātijā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sektors pārdzīvo radikālu transformāciju no
decentralizētas nešķirotas atkritumu savākšanas, kas nonāca vairākos nelielos
nestandartizētos atkritumu poligonos vairākos novados, līdz centralizētiem atkritumu
savākšanas un apsaimniekošanas centriem, kas apsaimniekotu gan vietējos atkritumus,
gan atkritumus no citām valstīm. Bet pašlaik Horvātijai joprojām trūkst efektīvas
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas. Lielākā daļa atkritumu valstī tiek izvesti apstrādei
uz citām Eiropas valstīm, galvenokārt uz Austriju (Matkovic, 2012).
Zviedrija ir vēl viena no ES dalībvalstīm, kas var lepoties ar lielisku atkritumu
apsaimniekošanas politiku.
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3.5. att./ Fig 3.5. Zviedrijas atkritumu poligonos apglabāto bioloģiski noārdāmo
sadzīves atkritumu apjomi/
Landfilled amounts of biodegradable waste in Sweden.
Zviedrijas atkritumu apsaimniekošanas politiku bieži sauc par ES veiksmīgas
saimniekošanas piemēru. Valsts atkritumu pārstrādes rādītājs jau 2001. gadā bijis augsts,
kad pārstrādāti tika 40% no visiem bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem, savukārt
2010. gadā – ap 49%. Un var prognozēt, ka 2020. gadā direktīvā noteiktos apjomus valstij
būs arī ne īpaši grūti sasniegt. Uz 2016. gadu Zviedrijā tiek pārstrādāti vairāk nekā 99%
no visiem sadzīves atkritumiem. Par būtisku pagrieziena punktu atkritumu novirzīšanai
no poligoniem uz pārstrādes uzņēmumiem kļuva Zviedrijas valdības pieņemtais
apsaimniekošanas nodoklis, kas stājās spēkā 2000. gada 1. janvārī. Šis nodoklis tika
paaugstināts 2002., 2003. un, visbeidzot, 2006. gadā. Savukārt 2002. gadā pieņēma
likumu, kas paredzēja aizliegumu atkritumu poligonos ievest šķirotos degošos
atkritumus, un 2005. gadā – ievest organiskos atkritumus (Milios, 2013).
Citas valstis – kā Dānija, Vācija un Nīderlande – ir tās, kur tradicionāli pastāv gan
augsts atkritumu sadedzināšanas līmenis, gan augsts otrreizējās pārstrādes līmenis.
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3.6. att./ Fig. 3.6. Latvijas atkritumu poligonos apglabāto bioloģiski noārdāmo
sadzīves atkritumu apjomi/
Landfilled amounts of biodegradable waste in Latvia.
Latvijā ik gadus rodas 600 000–700 000 tonnu sadzīves atkritumu un ap 50 000
tonnu bīstamo atkritumu. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna darbības periodā
(2006.–2012. gadā) Latvijā tika izveidoti 10 atkritumu apsaimniekošanas reģioni,
pabeigta atkritumu apglabāšanas poligonu izveide un pilnībā slēgtas visas atkritumu
izgāztuves, no kurām lielākā daļa arī rekultivētas (VARAM, 2012), bet pašlaik Latvijā
atkritumu apsaimniekošanas rādītāji nesasniedz ES atkritumu poligonu direktīvā
nospraustos mērķus, un, lai sasniegtu 2020. gadam izvirzītos rādītājus, Latvijai jau no
2010. gada bija jāpalielina atkritumu apsaimniekošanas rādītāji par četriem
procentpunktiem katru gadu (Aleksic, 2013). Tādējādi, lai veicinātu atkritumu kā resursu
izmantošanu, nevis to apglabāšanu, no 2013. līdz 2020. gadam Latvijā ir paaugstinātas
dabas resursu nodokļa likmes, vienlaikus paredzot atbrīvojumu no nodokļa, ja tiek
izveidota un īstenota iepakojuma, videi kaitīgo preču atkritumu vai nolietotu
transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēma. Savukārt bioloģisko atkritumu
apsaimniekošanas plāni neparedz konkrētas darbības (VARAM, 2012).
Kopumā pārtikas izšķērdēšanas samazināšanas politika vairāk fokusējas uz
atkritumu pārstrādi, nevis uz šo atkritumu apjomu veidošanās novēršanu vai vismaz, ja
novērst nav iespējams, uz pārtikas ziedošanu. Daudzi pētnieki un nevalstisko organizāciju
biedri apgalvo, ka nopietni pūliņi cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu ES netiek veikti.
2014. gadā bija gaidīts, ka Eiropas Parlaments publicēs aktu ar nosaukumu „Veidojot
ilgtspējīgu Eiropas pārtikas sistēmu”. Bet tā vietā Eiropas Komisijas
ģenerālsekretariāts atkal bloķēja šo aktu. No Eiropas Parlamenta tika gaidīti skaidri
priekšlikumi par to, kā mainīt (bieži neilgtspējīgus) veidus, kā pārtika ES tiek ražota, un
identificēt cēloņus, kāpēc ES iedzīvotāji izšķērdē tik daudz no visas saražotās pārtikas
(vismaz 30% jeb 1,6 mljrd. t), kas palīdzētu sasniegt nospraustos mērķus un mainīt
cilvēku attieksmi pret ēdienu. Pašlaik ar šo pārtikas izšķērdēšanas jautājumu
nenodarbojas vis ES Vides ģenerāldirektorāts, bet gan Veselības un patērētāju
ģenerāldirektorāts, ar šo uzsverot, ka ES pārtikas izšķērdēšanas problēma netiek uzskatīta
par nopietnu vides problēmu (Staes, 2014).
Tāpēc 2014. gada septembrī nevalstiskās organizācijas, arodbiedrības, pret pārtikas
izšķērdēšanu vērstas kustības un solidaritātes grupas Beļģijā (kopumā 70 organizācijas ar
340 brīvprātīgajiem) apvienojās vienā koalīcijā ar nosaukumu „11.11.11.”, lai sasniegtu
mērķi par taisnīgāku pasauli bez bada, un sāka kampaņu „Ar nožēlu nepietiek” (Sorry is
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niet genoeg). Kampaņas mērķis ir aicināt sabiedrību izdarīt spiedienu uz politikas
veidotājiem rīkoties stingri pret pārtikas atkritumiem. „11.11.11.” locekļi uzskata, ka
bloķēt aktu, kas paredzēja novērst pārtikas atkritumu veidošanos lielos apmēros un kas
veicinātu ilgtspējīgu pārtikas politiku, ir apkaunojoša parlamentāriešu darbība un par to
ir jāzina plašākai publikai (Sorry is niet genoeg, 2014).
Pētījums „ES atkritumu aptauja” veikts 2013. gada decembrī, tajā piedalījās
26 595 respondenti no dažādām sociālajām un demogrāfiskajām grupām, visi respondenti
tika aptaujāti telefoniski par jautājumiem, kas skāra sadzīves atkritumu problēmu.
Pētnieki nonāca pie secinājuma, ka respondenti neizprot, cik nopietna ir pārtikas
izšķērdēšanas problēma. Un, lai gan 92% respondentu atzina, ka izšķērdētās pārtikas
apjomu samazināšana ir visnotaļ pozitīva, tomēr tikai 43% respondentu piekrita, ka varētu
būt no tiem, kas pārāk daudz izšķērdē pārtiku, un ka viņi varētu aizdomāties, kā samazināt
šos apjomus. 71% respondentu norādīja, ka būtu ar mieru šķirot savus atkritumus, ja
viņiem būtu pārliecība, ka visi sašķirotie atkritumi beigās nenonāktu parastos atkritumu
poligonos, bet gan tiktu efektīvi pārstrādāti. Vairāk nekā 50% respondentu atzina, ka
finanšu ieguvumi un otrreizējās pārstrādes un kompostēšanas iekārtu tuvums noteikti
motivētu viņus tērēt mazāk vai šķirot un nodot atkritumus. Starp cilvēkiem no Dānijas
(34%) un Lietuvas (31%) bija vislielākais īpatsvars to respondentu, kas būtu pat ar mieru
nodokļos maksāt noteiktu summu par atkritumu apsaimniekošanu (Survey of wastes …,
2014).
Pašlaik Eiropas Parlamentā tiek apspriests priekšlikums par to, ka marķējumam
„ieteicams līdz” (best before) būtu drīzumā jāpazūd no pārtikas etiķetēm. Šo priekšlikumu
izvirzīja Nīderlandes un Zviedrijas ministri, kas uzskata, ka šis marķējums bieži vien
cilvēkiem nav saprotams un tāpēc atkritumos nonāk pārtika, kas vēl ir derīga patēriņam
(Cohen, 2014). Par vienīgo atskaites punktu klientiem kalpotu ražošanas datums, kā arī
produkcijas smarža, izskats un garša. Klienti būs spiesti paši spriest, vai pārtika ir vēl
pieņemama patēriņam, izmantojot visas savas prasmes, nevis balstīt izvēli tikai uz to, kas
rakstīts uz etiķetes. Tomēr nevar droši apgalvot, ka šāda iniciatīva nenovedīs pie vēl
lielākas pārtikas izšķērdēšanas, ja pircēji labprātāk pirks tikai to pārtiku, kuras ražošanas
datums ir nesens, baidoties no saindēšanās vai sabojājušās pārtikas pirkšanas, jo pārtikas
produkts var šķist pārāk vecs patēriņam.
Šajā apakšnodaļā noskaidrots – neraugoties uz to, ka pastāv pasākumi, kas
palīdzētu novērst izšķērdēšanu (piemēram, atteikties no pārtikas standartizēšanas, kad
tiek izšķērdēta patēriņam derīga pārtika, kuras iepakojums ir mazliet saburzīts, kādam
auglim/dārzenim ir nelieli plankumi, ir redzamas tārpu invāzijas pēdas), tomēr
normatīvais regulējams vairāk fokusējas uz pasākumiem, kas neļauj izšķērdētās pārtikas
atkritumiem nonākt atkritumu poligonos. Šie pasākumi nosaka pārtikas šķirošanu,
atkritumu pārstrādi un potenciāli izšķērdējamās pārtikas integrēšanu jaunu maltīšu
gatavošanā. Pasākums, kas viennozīmīgi palīdzētu novērst pārtikas izšķērdēšanu, ir
pārtikas ziedošana, kā arī atlīdzības paredzēšana par to, bet ne visās valstīs ir pārdomāts
normatīvais regulējums saistībā ar pārtikas ziedošanu, tāpēc atsevišķi
indivīdi/organizācijas/ražotāji/tirgotāji baidās pārtiku ziedot tiesas darbu dēļ. Ar
normatīvo regulējumu ir grūti tieši motivēt patērētājus neizšķērdēt pārtiku, tāpēc ir
valstis, kas to dara netieši, piemēram, palielinot nešķirotas pārtikas izmešanas izmaksas
(šķirojot atkritumus, cilvēki labāk apzinās, cik pārtikas viņi izšķērdē, kā arī – jo lielākas
ir izmaksas par atkritumu izmešanu, jo lielāka ir motivācija mazāk izšķērdēt, bet tas
vairāk attiecas uz privātmājās dzīvojošiem patērētājiem, kuri maksā par konkrētu
atkritumu apjomu) vai nosakot konkrētas dienas, kad pārtikas atkritumus drīkst izmest,
bet visu pārējo laiku atkritumiem būtu jāpaliek mājsaimniecībā.
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Kopsavilkums un secinājumi par trešo nodaļu/

Summary and conclusions of the third chapter

1.

2.

3.

4.

5.

Mūsdienās starptautiskā līmenī dažādas organizācijas un valstu valdības mazākā
mērā pievērš uzmanību tam, cik efektīvi tiek izmantota jau saražotā pārtika, un
vairāk pievērš uzmanību pārtikas ražošanai un izplatīšanai, kas bieži rada raizes par
pārtikas nekaitīgumu un drošību, no agrārās ekonomikas skatpunkta uzsverot
pārtikas piekļuves, lietošanas un utilizācijas aspektus. Arī ES dalībvalstīs tam
tiek pievērsta pastiprināta uzmanība un izstrādāta integrētās pārtikas drošības
pieeja, kuras mērķis ir nodrošināt gan pārtikas drošību, gan dzīvnieku labklājību,
gan augu veselību. Un pēc Latvijas iestāšanās ES arī Latvijai visas pārtikas drošuma
prasības ir jāievēro, gan produkciju izvedot uz citu valsti, gan to izplatot izcelsmes
valstī.
Pasākumi, kuri ir vērsti uz izšķērdētās pārtikas apjomu samazināšanu jeb
izšķērdēšanas profilaksi, ietver sevī ražotāju/mazumtirgotāju/patērētāju
mudināšanu ziedot patēriņam vēl derīgu pārtiku, pārdomājot valsts normatīvo
regulējumu tā, lai pārtikas ziedošana būtu droša ziedotājiem, kā arī paredzot
nodokļu atvieglojumus. Cits iespējamais risinājums, ko valdības jau pašlaik varētu
mēģināt darīt savās valstīs, lai samazinātu izšķērdētās pārtikas apjomus, –
ražotājiem/pārdevējiem būtu jānosaka vienota cena par produkta kg/l neatkarīgi no
tā apjoma. Turklāt ražotāji/pārdevēji būtu jāmotivē labāk pārdomāt iepakojuma
veidu, lai nodrošinātu pārtikas mitruma, gatavības un svaiguma kontroli.
Ir dažādi veidi, kā valstis risina jau izšķērdētās pārtikas problēmu, piemēram,
dažās valstīs iedzīvotāji ir vairāk motivēti atkritumus šķirot un pēc tam nodot
pārstrādei, citviet tiek domāts, kā motivēt iedzīvotājus/iestādes ziedot savu pārtiku.
Lielākā daļa valstu izmanto nodokļu lielumu kā galveno motivējošo spēku, kā
piespiest ražotājus/mazumtirgotājus/patērētājus ziedot, šķirot un/vai mazāk izmest
atkritumos savu pārtiku. Cita efektīva metode, kad runa ir par pārtikas izšķērdēšanu
mājsaimniecības līmenī, ir noteikt konkrētas atkritumu savākšanas dienas, savukārt
pārējās dienās noteikt, ka atkritumiem jāpaliek mājsaimniecībā. Tādējādi
mājsaimniecības locekļi vairāk izprastu savus izšķērdēšanas apjomus, kā arī
domātu, kā tos samazināt.
Jau pašlaik industriālajās valstīs pastāv problēma, ka pārtika netiek izmantota
efektīvi un daļa pārtikas tiek izšķērdēta. Dažās valstīs valdība cenšas ieviest
pasākumus, kas neļautu pārtiku vienkārši izmest kopējos atkritumos (Japāna,
Zviedrija), tomēr ir arī valstis, kur obligātā pārtikas atkritumu šķirošana nav ieviesta
(Latvija), tāpēc pārtikas atkritumi nesašķirotā veidā nonāk atkritumu poligonos, kur
tie veido lielāko atkritumu sastāvdaļu. Daudzās valstīs nemaz nav specializētu
uzņēmumu, kas nodarbotos ar bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi; šādu
iestāžu un infrastruktūras veidošana prasa finansiālus ieguldījumus, un tādu
līdzekļu vairumam valstu pašlaik nav. Arī paši patērētāji nav gatavi šķirot un nodot
atkritumus, ja tas prasīs no viņiem finansiālus ieguldījumus vai arī ja tas traucēs
brīvi izvēlēties pārtiku.
Pašlaik maz darīts, lai pārtikas produkti netiktu pārproducēti jeb lai mazāk tiktu
ražoti/tirgoti/pirkti, piemēram, atceļot pārtikas produktu ražošanas subsīdiju
maksājumus, kā arī valdībām netraucējot brīvu pārtikas produktu ievešanu un
izvešanu, atceļot visus ievešanas/izvešanas embargo. Bet, lai patērētāji pirktu
mazāk, viņi vairāk jāinformē par to, kādu iespaidu uz apkārtējo vidi atstāj neapēstas
pārtikas atkritumi.
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4.

PATĒRĒTĀJU PĀRTIKAS IZŠĶĒRDĒŠANAS APJOMI UN
IETEKMĒJOŠIE ASPEKTI/ CONSUMERS’ FOOD WASTE

AMOUNTS AND AFFECTING ASPECTS

Pētījumiem, kas skar pārtikas izšķērdēšanas problemātiku, nav izstrādāts vienots
izpētes princips, pat vienas valsts pētījumu ietvaros; šī problēma daudzās valstīs nemaz
netiek pētīta, un pētījumi, kas tomēr top, netiek atkārtoti ar zināmu regularitāti, tāpēc
nevar veikt dinamikas izpēti (Schneider, 2013).
Latvijā iepriekš nav veikti atsevišķi pētījumi attiecībā uz pārtikas izšķērdēšanu.
Situācija Latvijā pētīta kontekstā ar visām Eiropas valstīm, un, lai gan šie pētījumi ir bijuši
apjomīgi, tie veikti tikai divreiz, proti, 2006. gadā Eurostat veikts pētījums, kuru rezultāti
tika publicēti 2010. gadā (Preparatory study …, 2010), un jaunākais pētījums „Globālais
pārtikas zudums un izšķērdība” tika veikts 2010. gadā un publicēts 2011. gadā. Šo
pētījumu finansēja FAO, savukārt pašu pētījumu veica Swedish Institute for Food and
Biotechnology (SIK) (Gustavsson et al., 2011).
Autores mērķis promocijas darba praktiskajā daļā – 4. nodaļā – ir izpētīt situāciju
Latvijā attiecībā uz pārtikas izšķērdēšanu un identificēt aspektus, kas ietekmē šādu
uzvedību. Tāpēc ceturtajā nodaļā tika apkopoti dati par diviem pētījumiem, kas
pamatojās uz autores izstrādātās teorētiskās bāzes. Nodaļā noskaidroti, kādi iepriekš
noteikti ekonomiskie un sociālie aspekti ietekmē pārtikas izšķērdēšanu Latvijā, kā arī
aprēķināti izšķērdēšanas apjomi un noskaidrotas pārtikas grupas, kas tiek izšķērdētas
visvairāk.
4.1. Metodikas apraksts/
Methodology description
Promocijas darba pamatmērķis ir izpētīt, kā ekonomiskie un sociālie aspekti
ietekmē pārtikas izšķērdēšanas apjomus mājsaimniecības līmenī Latvijā. Lai šo mērķi
īstenotu, no 2013. gada maija līdz septembrim tika veikta internetaptauja, un otrs pētījums
tika veikts 2016. gada maijā. Turklāt, lai varētu izvērtēt, kā internetaptaujas atbildes
korelē ar ārvalstu pieredzi, tika pētītas globālās tendences, izmantojot Eurostat datus,
valsts un nevalstisko organizāciju sniegto informāciju un arī individuālo pētījumu
atzinumus.
4.1. tabula/ Table 4.1.
Promocijas darba ietvaros veikto pētījumu metodikas apraksts/
The methodology description of conducted research in the framework of the
promotional work
Pētījums
Indikatori
Pirmais
bloks
–
pārtikas
Otrais bloks – pārtikas
Kvantitatīvais
uzglabāšana:
iepirkšana,
pagatavošanas
pētījums –
īpatnības
un
ēšana:
 kāpēc un kā uzglabā
no 2013. gada maija

kāpēc
cilvēki
iegūst
pārtiku,
līdz septembrim





pārtiku,
izšķērdēšanas apjomu
neapzināšanās,
finansiālais stāvoklis,
iepirkumu saraksta
veidošana,
maltīšu plānošana.




uzglabāšanas veida izvēle,
iepakojuma svarīgums.
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4.1. tabulas turpinājums/ Continuation of Table 4.1.
Indikatori

Pētījums

Trešais bloks – pārtikas izmešana:
Kvantitatīvais
 kāpēc un kā tiek izmesta
pētījums –
pārtika,
no 2013. gada maija
 respondentu rūpes par
līdz septembrim



vidi,
marķējuma neizpratne,
kāpēc un kā izmanto
pārtiku.

Ceturtais bloks – mājsaimniecības
apraksts:
 dzīvesvieta,
 dzīvesvietas platība,
 attālums līdz ierastajai
iepirkšanās vietai,
 mājsaimniecības lielums,
 mājsaimniecības locekļu
vecums,
mājsaimniecības budžets
u. c.

Kvantitatīvais
pētījums – 2016. gada
maijs

Izšķērdētās pārtikas apjomi:
 cik vidēji nedēļā tiek tērēts attiecīgai produktu grupai,
 kāds ir vidējais nopirktais pārtikas apjoms nedēļā,
 cik vidēji no nopirktā nonāk atkritumos.
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. un 2016. gadā veikto aptauju

2013. gada pētījuma anketa sastāvēja no 48 atvērtiem un slēgtiem jautājumiem.
Anketu var apskatīt 3. piel. 2013. gadā veiktās anketēšanas instrumentārijs. Savukārt
2016. gada pētījuma anketa tika veidota no septiņiem jautājumiem, gan atvērtiem, gan arī
slēgtiem. Anketu var apskatīt 26. piel. 2016. gadā veiktās anketēšanas instrumentārijs.
Anketu uzbūves pamatā bija zinātnisko rakstu, monogrāfiju un teorētisko diskusiju
atzinumi, kurus bija iespējams atrast zinātniskajās datubāzēs.
Pētījuma metodes. Pētījumos tika izmantota kvantitatīvo pētījumu metode ar
anketēšanas palīdzību. Anektēšanas metode autores kvantitatīvā pētījuma veikšanai bija
vispiemērotākā, jo sociālās aptaujas, pirmkārt, atklāj faktus par sabiedrību, līdz ar to tās
var saukt par aprakstošajiem pētījumiem ar mērķi aprakstīt sociālo fenomenu un izmērīt
tā sastopamību sabiedrībā; otrkārt, ar sociālo aptauju palīdzību var mēģināt atrast cilvēku
uzvedības un attieksmju iespējamos cēloņus. Šādā gadījumā sociālās aptaujas attiecas uz
analītisko pētniecību ar mērķi izskaidrot, kāpēc cilvēki tieši tā domā vai rīkojas,
identificējot cēloniskās ietekmes uz viņu attieksmēm un uzvedību (Anderson, Taylor,
2010).
Abos veiktajos pētījumos tiek pētīta tikai tā pārtika, kas ir iepirkta vai nu veikalos,
vai pārtikas pagatavošanas vietās, tādās kā ēdnīcas, kafejnīcas utt. Pašu izaudzēta un bez
maksas iegūta pārtika, ko var iedod kaimiņi, radi, draugi utt., netiek ieskaitīta, jo aptaujās
bija svarīgi noskaidrot, cik no iepirktās pārtikas tiek izšķērdēts, un arī pašiem
respondentiem ir vieglāk apzināt izšķērdēšanas apjomus, jo pārtika tiek pirkta regulārāk,
nekā tiek izaudzēta vai iegūta bez maksas no citiem cilvēkiem.
Promocijas darbā par pārtiku, ko ir iespējams neizšķērdēt, uzskata visu iepirkto
pārtiku, kas iepirkšanas laikā bija derīga patēriņam; ja, patērētājam nezinot, tika iepirkta
pārtika, kuru nav iespējams patērēt, to uzskata par zaudēšanu. Promocijas darbā netika
vērtēta pašaudzētas pārtikas un dāvinājumā iegūtās pārtikas izšķērdēšana. Par
izšķērdēšanu darba ietvaros neuzskata iegādātās pārtikas ziedošanu un pārtikas atdošanu
dzīvniekiem. Savukārt par izšķērdēšanu uzskata tādas pārtikas izmešanu, kurai ir
beidzies derīguma termiņš vai kuru kādu iemeslu (garšas, izskata, smaržas) dēļ nav vairs
iespējams patērēt, ja sākotnēji iepirktā pārtika bija derīga patēriņam.
2013. gada aptaujā respondentus autore lūdza apzināt, cik pārtikas no iegādātās tiek
gan zaudēts, gan izšķērdēts. To respondenti veica pēc izjūtas no tā, cik viņi vidēji pērk
pārtikas produktu un pēc tam zaudē/izšķērdē. Netika izdalīts, vai zaudēts un izšķērdēts
tiek no vienas un tās pašas pārtikas – vai, piemēram, tika izšķērdēta gaļa, kas ar kauliem
tikusi nopirkta zupas pagatavošanai, vai atkaulotā gaļa, kas ir lētāka, vai arī izšķērdēti
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nopirktie jau iepriekš nomizotie kartupeļi vai kartupeļi, kas bija nopirkti nemizoti, – ar
uzdotajiem jautājumiem vairāk uzsverot to, kāds īpatsvars (procentos) no visas iegādātās
pārtikas ir gan zaudēts (kas lielā mērā nav atkarīgs no patērētājiem, bet kas rada gan
naudas līdzekļu zaudējumus, gan veido pārtikas atkritumus), gan izšķērdēts (darbība, kura
pilnībā ir atkarīga no patērētāju uzvedības).
2016. gada aptaujā respondenti apzināja, cik nedēļas laikā tiek tērēts pārtikai, cik
daudz pārtikas kilogramos un litros tiek iepirkts, kā arī cik no iegūtās pārtikas tiek beigās
izšķērdēts, un visa pārtikas tika iedalīta grupās, lai respondentiem būtu vieglāk atbildēt
uz jautājumiem. Laika posma ilgums tika izvēlēts ar domu, ka respondentiem ir daudz
vieglāk atcerēties, kas nedēļas laikā tika iepirkts un cik no tā izšķērdēts, nekā par mēnesi
vai gadu. Tika arī izrēķināts, cik daudz no iegādātās pārtikas tika izšķērdēts procentos, lai
datus būtu vieglāk salīdzināt ar rezultātiem, kas tika iegūti 2013. gadā.
Instrumentāriji
2013. gada anketēšanas jautājumi tika iedalīti četros sava veida blokos. Pirmajā
blokā tika apskatīti jautājumi, kas cieši saistīti ar pārtikas iepirkšanu, pagatavošanas
īpatnībām un ēšanu. Otrā bloka jautājumi tika saistīti ar pārtikas uzglabāšanu. Trešā bloka
jautājumi uzsvēra pārtikas izmešanas problēmu.
Visi trīs minētie bloki ietvēra jautājumus, kas ir cieši saistīti ar ekonomiskiem un
sociāliem aspektiem. Piemēram, ekonomisko aspektu jautājumi tika saistīti ar
izšķērdēšanas apjomu neapzināšanos, uzglabāšanas veida izvēli, iepakojuma svarīgumu,
respondentu rūpēm par vidi, finansiālo stāvokli, iepirkumu saraksta veidošanu, maltīšu
plānošanu, marķējuma neizpratni. Sociālie jautājumi tika saistīti ar tādiem sociāliem
aspektiem, kas izriet no ēšanas paradumu definīcijas, proti, kā mājsaimniecību locekļi
iegūst, uzglabā, izmanto un izmet pārtiku. Šie jautājumi tika skatīti vairākos līmeņos,
proti, mikro, mezo un makro līmenī, un katrā līmenī tika izdalīti apakšaspekti, kas ietekmē
paradumu veidošanos konkrētā līmenī, kā, piemēram, ģimene, tradīcijas, masu saziņas
līdzekļi u. c.
Savukārt ceturtais bloks − vispārēji jautājumi par mājsaimniecību locekļu
ienākumiem, dzīvesvietu, dzīvesvietas platību, attālumu līdz ierastajai iepirkšanās vietai
un citi, kas paši par sevi vai kopā ar aspektiem no iepriekšējiem blokiem ietekmē
mājsaimniecības locekļu izšķērdētās pārtikas apjomus.
2016. gada anketēšanas jautājumi bija cieši saistīti ar izšķērdētās pārtikas apjomiem
jeb – tika noskaidrots, cik un kādai pārtikas grupai attiecīgā mājsaimniecība tērē
līdzekļus, kāds ir vidējais nopirktās pārtikas apjoms, kā arī cik kilogramos un litros no šā
apjoma tiek izšķērdēts.
Abās anketās vairāki jautājumi semantiski graduēti skalās (pēc Likerta skalas
principiem), kas vēlāk pārkodēti skaitliskā veidā. Par anketu aizpildes paņēmienu izvēlēta
elektroniskā forma, kas ļāva lielā daudzumā sūtīt anketas un tikpat ātri saņemt tās atpakaļ.
Iegūtie dati apkopoti ar SPSS 22. versijas un Microsoft Excel 2016 versijas palīdzību.
4.2. 2013. gada kvantitatīvā pētījuma aptaujāto mājsaimniecību strukturālais
raksturojums/
The structural characterization of surveyed households, based on quantitative study
conducted in 2013
2013. gadā tika veikts pētījums, kura mērķis bija noskaidrot izšķērdēšanas apjomus
procentos no visas iegādātās pārtikas un atklāt aspektus, kas mudina mājsaimniecības
locekļus izšķērdēt savu pārtiku. Pētījuma anketa tika izveidota, pamatojoties uz kultūras
socioloģijas un ekonomikas nozaru atzinumiem.
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Latvijas mājsaimniecību aptauja tika veikta ar interneta palīdzību, aptauju veicot
latviešu valodā. Latvijā kopumā 2013. gadā bija 822 tūkst. mājsaimniecību
(Mājsaimniecību kopējais …, b. g.), 72% no tām bija pieejams internets (Informācijas un
komunikācijas ..., 2015), aptaujas laikā tika apzinātas 610 mājsaimniecības. Respondenti
tika izvēlēti atbilstoši vairākpakāpju stratificētās nejaušās izlases metodei. Šāda izlases
metode nodrošina ģenerālajam kopumam reprezentatīvu izlasi. Maksimālā iespējamā
rezultātu statistiskā kļūda pie 610 respondentu lielas izlases ir +/- 5%.
Novēroto mājsaimniecību locekļu vecuma diapazons:
•
18–29 gadi: 135 respondenti, kas veido 22% no visiem respondentiem;
•
30–49 gadi: 243 respondenti, kas veido 40% no visiem respondentiem;
•
50–69 gadi:196 respondenti, kas veido 32% no visiem respondentiem;
•
70 un vairāk gadu: 36 respondenti, kas veido 6% no visiem respondentiem.
Dzimuma diapazons: 265 vīrieši un 345 sievietes.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.1. att./ Fig. 4.1. Mājsaimniecības locekļu vecuma iedalījums pēc respondentu
dzimuma, pamatojoties uz 2013. gada kvantitatīvo pētījumu, % (n=610)/
Household members’ age breakdown by gender of the respondents, based on the
quantitative research conducted in 2013, % (n=610).
4.1. att. reprezentē respondentu vecuma izkliedi procentos atkarībā no vecuma
piederības. No attēla var secināt, ka abās dzimuma grupās vecuma izkliede ir līdzīga,
vienīgā atšķirība ir 18–29 gadu grupā, kur procentuālā starpība ir 11% jeb sieviešu
respondentes vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem bija 17% no visām sieviešu dzimuma
respondentēm, kas kopumā veidoja ap 57% no visiem aptaujātajiem respondentiem,
savukārt vīriešu pārstāvju tajā pašā vecuma grupā bija tikai 6% no visiem vīriešu
dzimuma respondentiem, kuri kopumā veidoja 43% no visiem aptaujātajiem
respondentiem.
4.2. tabula/ Table 4.2.
Mājsaimniecību iedalījums pēc locekļu skaita un šā sadalījuma rādītāju
izvērtējums, 2013. gads/
Distribution of households by number of members and evaluation of gained data,
year 2013
Cik daudz cilvēku dzīvo jūsu mājsaimniecībā Atbilžu biežums
1 cilvēks
58
2–4 cilvēki
441
5–7 cilvēki
108
8 un vairāk cilvēku
3
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

%
9.5
72.3
17.7
0.5

Kumulatīvie %
9.5
81.8
99.5
100.0
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4.2. tabulā ir attēlota aptaujāto mājsaimniecību lielumu gradācija, kur 73%
gadījumu mājsaimniecībās dzīvo no 2 līdz 4 cilvēkiem. Tas atbilst arī CSP sniegtajai
informācijai, kur 2014. gada dati liecina par to, ka Latvijas mājsaimniecības vidējais
lielums pēc personu skaita ir 2.4 personas (Mājsaimniecību kopējais …, b. g.).
4.3. tabula/ Table 4.3.
Mājsaimniecības locekļu vecuma diapazona rādītāju izvērtējums, pamatojoties uz
2013. gada kvantitatīvo pētījumu/
The evaluation of household members age range data, based on the quantitative
research conducted in 2013
Iegūtie rādītāji
Vecuma diapazons no
Vidējais aritmētiskais
27
Mediāna
20
Moda
20
Standartnovirze
20.2
Dispersija
407.8
Asimetrijas rādītājs
0.898
Ekscesa rādītājs
–0.264
Diapazons
80.00
Minimālais rādītājs
0.00
Maksimālais rādītājs
80.00
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

Vecuma diapazons līdz
52
52
45
16.6
277.1
0.110
–0.544
71.00
20.00
91.00

Mājsaimniecībās dzīvojošo vecuma diapazons svārstās no jaundzimušajiem līdz
91 gadu vecam mājsaimniecības loceklim. Vidēji jaunākā mājsaimniecības locekļa
vecums ir 27 gadi, savukārt vecākā – 52 gadi. Maksimālais jaunākā mājsaimniecības
locekļa vecums ir bijis 80 gadu, savukārt minimālais vecākā mājsaimniecības locekļa
vecums – 20 gadu. Pamatā respondentu atbildes identificē salīdzinoši zemas vērtības
(asimetrija lielāka par 0), bet, ja vērtē jaunāko mājsaimniecības locekļu vecumu, tad
asimetrijas rādītājs ir 0.898, savukārt vecāko locekļu vecumu – asimetrijas rādītājs ir
vienāds ar 0.110, kas norāda uz to, ka šajās atbildēs tomēr vairāk dominē atbildes ar
salīdzinoši augstām vērtībām (līkne vairāk virzās pa labi nekā jaunāko locekļu līkne).

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.2. att./ Fig. 4.2. Mājsaimniecību locekļu vecuma struktūra, pamatojoties uz
2013. gada kvantitatīvo pētījumu, skaits (n=610)/
The structure of household members’ age distribution, based on quantitative study
conducted in 2013/ quantity (n=610).
4.2. att. ir grafiski attēloti vecuma diapazoni abās novērojuma grupās, gan
mājsaimniecību jaunāko locekļu vecums un šādu atbilžu biežums, gan aptaujāto
mājsaimniecību vecāko locekļu vecuma gradācija, kā arī šādu atbilžu biežuma sakarības.
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Vislielākais jaunāko locekļu īpatsvars ir vecuma grupā no 18 līdz 23 gadiem, savukārt
vecāko locekļu vecumi ir sadalīti viendabīgāk, lielākais locekļu īpatsvars ir novērojams
grupā no 44 līdz 47 gadiem.
4.4. tabula/ Table 4.4.
Mājsaimniecību kopīga budžeta veidošanas paradumu izvērtējums, 2013. gads/
Household joint budgeting habits’ assessment, year 2013
Vai mājsaimniecībā dzīvojošajiem ir kopīgs
Atbilžu
budžets?
biežums
Pilnīgi kopīgs, piemēram, produktus iepērk no
372
kopīgiem līdzekļiem
Daļēji kopīgs, piemēram, produktus kopīgiem
mielastiem pērk kopā, bet daudz pārtikas arī pērk
212
atsevišķi
Kopīgs budžets netiek veidots
26
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

%

Kumulatīvie
%

61.0

61.0

34.8

95.7

4.3

100.0

Svarīgs jautājums, kas attiecas uz mājsaimniecību izpēti pārtikas izšķērdēšanas
sakarā, ir aptaujāto mājsaimniecību kopīga budžeta veidošanas paradumi, jo tas var
norādīt uz to, kā mājsaimniecības budžeta izdevumu plānošana ietekmē tālāko pārtikas
izšķērdēšanu, proti, vai ir zināma sakarība starp budžeta veidošanu un pārtikas
izšķērdēšanu. No 4.4. tabulas var secināt, ka Latvijas mājsaimniecību locekļi priekšroku
dod kopīgam budžetam, tāpēc arī pārtika tiek iepirkta no kopīgiem līdzekļiem. Tikai 4.3%
mājsaimniecību kopīgs budžets netiek veidots, to var izskaidrot arī ar to, ka šajās
mājsaimniecībās dzīvojošie var tikai dalīt dzīvojamo platību, bet viņiem var nebūt kopīga
saimnieciskā budžeta.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.3. att./ Fig. 4.3. Mājsaimniecībās „dzīvojošo cilvēku skaita” ietekme uz kopīga
budžeta veidošanos, 2013. gads, % (n=610)/
The influence of „number of people living together” in household, % (n=610).
Izvērtējot mājsaimniecībā dzīvojošo skaita ietekmi uz kopīga budžeta veidošanos,
no 4.3. att. var secināt: jo vairāk cilvēku dzīvo vienā mājsaimniecībā, jo retāk tiek veidots
pilnīgi kopīgs budžets, priekšroku dodot daļēji kopīgam budžetam, kad kopīgiem
mielastiem ir atvēlēti kopīgi naudas līdzekļi, bet daudz pārtikas mājsaimniecības locekļi
pērk arī atsevišķi. Šādu tendenci var izskaidrot ar to, ka, jo vairāk cilvēku dzīvo kopā, jo
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grūtāk viņiem savstarpēji saskaņot maltītes – katram var krasi atšķirties gaume un tas,
kādiem produktiem locekļi dod priekšroku. Pieaugot cilvēku skaitam mājsaimniecībā,
palielinās tendence katram mājsaimniecības loceklim veidot savu pilnīgi atsevišķu
budžetu, bet mājsaimniecībās ar cilvēku skaitu virs astoņi šī tendence vairs nebija
novērota – to var izskaidrot, ar to, ka mājsaimniecībās ar šādu lielu mājsaimniecības
locekļu skaitu arī pārtikas iepirkšanas izmaksas ir visnotaļ lielākas un, apvienojoties un
pērkot pārtiku kopīgi, var ieekonomēt naudas līdzekļus.
4.5. tabula/ Table 4.5.
2013. gada pētījumā aptaujāto mājsaimniecību mājokļa tips/
Households division by housing type, based on quantitative study conducted in 2013
Kāds ir jūsu mājokļa tips?

Atbilžu biežums

Dzīvoklis
306
Privātmāja
304
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

%
50.2
49.8

Kumulatīvie
%
50.2
100.0

Pēc mājokļa tipa mājsaimniecības iedalās divās pēc lieluma ļoti līdzīgās grupās,
proti, 50.2% mājsaimniecību atrodas dzīvokļos un 49.8% atrodas privātmājās.
Savukārt, pētot respondentu atbildes par mājsaimniecības platību (sk. 4. piel.
Mājokļa tipa statistiskie rādītāji), secinājumi ir, ka vidējā mājsaimniecību platība ir
92.3 m2. Mediāna jeb vērtība, kas variantu rindu dala divās vienādās daļās, ir 70 m2,
savukārt vērtība asimetrijas rādītājs ir 3.3, proti, rādītājs ir lielāks par nulli, vērtību līkne
ir nobīdīta pa kreisi jeb dominē mazākas vērtības. Līkne nav normāli sadalīta.
4.6. tabula/ Table 4.6.
Kontingences tabula: 2013. gada pētījumā aptaujāto mājsaimniecību mājokļa
tips / mājokļa platība/
Contingency table: surveyed households’ housing type / residential area, based on
quantitative study conducted in 2013
Mājokļa tips

Mājokļa platība
Rādītāji
Dzīvoklis
Vidējais aritmētiskais
58.49
Mediāna
53
Dispersija
1360.933
Maksimālā vērtība
509
Asimetrijas rādītājs
6.681
Ekscesa rādītājs
74.898
Standartnovirze
36.89
Privātmāja
Vidējais aritmētiskais
126.42
Mediāna
100
Dispersija
7696.495
Maksimālā vērtība
700
Asimetrija
2.69
Ekscesa rādītājs
11.725
Standartnovirze
87.73
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

Standartkļūda
2.10891
X
X
X
0.139
0.278
X
5.03164
X
X
X
0.140
0.279
X

Ja izdala atsevišķi mājokļa tipu un to platības, tad nonāk pie secinājuma, ka vidēji
privātmājas pēc platības ir daudz lielākas, proti, aptaujāto mājsaimniecību, kas atrodas
dzīvokļos, vidējā mājokļa platība ir 59 m2, savukārt privātmāju vidējā platība ir 126 m2.
Standartkļūda raksturo izlases apjoma pietiekamību ģenerālkopas reprezentēšanai;
dzīvokļos dzīvojošo vidējās platības rādītāja standartkļūda ir 2.1, kas reprezentē labu

99

izmēģinājuma precizitāti, savukārt privātmājās dzīvojošo mājsaimniecību vidējās
platības rādītāja standartkļūda ir 5.03, kas reprezentē apmierinošu izmēģinājuma
precizitāti.
Mediānas rādītāji platības ziņā ir 53 m2 mājsaimniecībām, kas atrodas dzīvokļos,
un 100 m2 – privātmājā. Asimetrijas rādītāji ir lielāki dzīvokļos dzīvojošajiem, proti,
rādītāju līkne ir vairāk nobīdīta pa kresi, dominē mazākas vērtības.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.4. att./ Fig. 4.4. Mājsaimniecību ienākumi uz vienu locekli mēnesī, 2013. gads, % (n=610)/
Household monthly income per person, year 2013, % (n=610).
4.4. att. ir apkopoti respondentu dati par vidējiem ienākumiem uz vienu
mājsaimniecības locekli mēnesī (5. piel. Mājsaimniecību ienākumi uz vienu locekli var
atrast šo datu apkopojumu tabulas veidā). 86.2% mājsaimniecību ienākumi uz vienu
mājsaimniecības locekli ir mazāki par 540 eiro, un tikai 13.8% mājsaimniecību ienākumi
uz vienu mājsaimniecības locekli ir lielāki par šo summu. Lielākais īpatsvars
mājsaimniecību ir grupā 256–400 eiro ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli, proti,
35.9% no visām mājsaimniecībām.
4.7. tabula/ Table 4.7.
2013. gada pētījumā aptaujāto mājsaimniecību mājokļa atrašanās vieta/
The division of households by location, based on quantitative study conducted in 2013
Kur atrodas jūsu mājoklis?
Atbilžu biežums
Viensēta
91
Mazciems (līdz 100 cilvēkiem)
41
Vidējciems (100–600 iedzīvotāju)
68
Lielciems (ne mazāk kā 400 iedzīvotāju, ir
53
attīstīta infrastruktūra)
Skrajciems (vismaz triju izklaidus esošu
6
viensētu kopa ar apvienojošu nosaukumu)
Vasarnīcu ciems
5
Novadu pilsēta
163
Republikas pilsēta
183
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

%
14.9
6.7
11.1

Kumulatīvie %
14.9
21.6
32.8

8.7

41.5

1.0

42.5

0.8
26.7
30.0

43.3
70.0
100.0

Republikas pilsētās atrodas 30% aptaujāto mājsaimniecību un vēl 26.7% − novadu
pilsētās jeb 56.7% visu aptaujāto mājsaimniecību atrodas pilsētās, savukārt 43.3% atrodas
ciemos un viensētās, no tām vislielāko grupu veido mājsaimniecības, kas atrodas
viensētās, savukārt kopumā mazākos vai lielākos ciematos atrodas 28.4% aptaujāto
mājsaimniecību.
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4.8. tabula/ Table 4.8.
2013. gada pētījumā aptaujāto mājsaimniecību mājokļa platības lielums/
The division of households by homeplace size, based on quantitative study conducted
in 2013
Mājsaimniecības mājokļa platība
Atbilžu biežums
Mazāk par 50 m2
184
50–100 m2
275
2
100–150 m
71
150–200 m2
48
200–250 m2
15
Vairāk par 250 m2
17
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

%
30.2
45.1
11.6
7.9
2.5
2.8

Kumulatīvie %
30.2
75.2
86.9
94.8
97.2
100.0

Kopumā, ja sadala iegūtos mājsaimniecību platības datus sešās grupās pēc platību
lieluma, tad 75.2% visu aptaujāto mājsaimniecību ir izveidotas mājvietu platībā, kas
nepārsniedz 100 m2 lielumu (4. piel. Mājokļa tipa statistiskie rādītāji asimetrijas rādītājs
norādīja uz izteiktu mājsaimniecību platības līknes nobīdi pa kreisi), un tikai mazāk par
3% mājsaimniecību izveidotas mājvietu platībā, kas pārsniedz 250 m2. Arī CSP dati
liecina par līdzīgu situāciju valstī, proti, viena mājokļa vidējā platība ir 67 m2 (Iedzīvotāji
izvēlas dzīvot …, 2013).

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.5. att./ Fig. 4.5. „Mājas darbu sadale” aptaujātajās mājsaimniecībās, 2013. gads,
% (n=610)/
„Division of household chores” in surveyed households, year 2013, % (n=610).
Izvērtējot mājas darbu sadalījumu mājsaimniecībās, iegūto datu rezultāti reprezentē
šādu sakarību: 72% mājsaimniecību mājas darbus mājsaimniecības locekļi zināmā mērā
veic kopīgi, no tiem viena puse jeb 36% visus mājas darbus pilda kopīgi, palīdzot cits
citam, un otra puse mājsaimniecības locekļu sadala darbus starp visiem mājas locekļiem,
tādējādi visi darbi tiek padarīti, katram darot konkrētu darbu. Un 28% mājsaimniecību
visus mājas darbus lielākoties veic viens konkrēts cilvēks, tādējādi atbildot var visiem
darbiem vienpersonīgi.
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Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.6. att./ Fig. 4.6. „Mājokļa platības” ietekme uz darba sadali mājsaimniecībā,
2013. gads, % (n=610)/
The impact of „living space” of household on housework division, year 2013, % (n=610).
4.6. att. ir attēlota sakarība starp mājokļa platību un mājas darbu sadalījumu starp
mājsaimniecību locekļiem, vērtējot pēc mājsaimniecību skaita. No iegūtajiem rezultātiem
var secināt, ka mājvietu platībā līdz 100 m2 dominē atbilde mājas darbus veikt pilnīgi
kopīgi, bet no grupas 100–150 m2 šī dominante samazinās un sāk dominēt darba dalīšanas
princips. Savukārt grupā, kur mājokļa platība pārsniedz 250 m2, sāk dominēt atbildes, ka
visus darbus veic viens konkrēts cilvēks (kas var arī nebūt ģimenes loceklis).
4.9. tabula/ Table 4.9.
Mājsaimniecības locekļu „nodarbinātība”, pamatojoties uz 2013. gada kvantitatīvo
pētījumu, %/

„Employment” of household members, based on quantitative study conducted in 2013, %
Mājsaimniecības locekļu nodarbinātība
36 un vairāk st. ned.
12–36 st. ned.
12 un mazāk st. ned.
Pašnodarbinātais
Mājsaimniece/mājsaimnie
ks, darbu nemeklē
Darbu meklē mazāk par
gadu
Darbu meklē vairāk par
gadu
Pensionārs
Bērna kopšanas
atvaļinājumā
Students
Citi ienākuma veidi

pa rindām
pa kolonnām
pa rindām
pa kolonnām
pa rindām
pa kolonnām
pa rindām
pa kolonnām
pa rindām
pa kolonnām
pa rindām
pa kolonnām
pa rindām
pa kolonnām
pa rindām
pa kolonnām
pa rindām
pa kolonnām
pa rindām
pa kolonnām
pa rindām
pa kolonnām

Neviens no
locekļiem
23
3
85
10
95
11
85
10
88
10
97
11
97
11
70
8
96
11
52
6
86
10

Viens no
locekļiem
32
24
13
9
4
3
11
8
10
7
3
2
3
2
17
13
4
3
30
22
85
6

Daži no
locekļiem
34
51
18
3
0
0
3
5
1
1
0
0
0
0
1
10
0
0
16
23
38
6

Visi
locekļi
10
44
1
2
1
2
1
3
1
2
0
0
0
0
1
26
0
8
3
11
2
8

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju
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Vērtējot mājsaimniecības locekļu nodarbinātību, var secināt, ka pilnas slodzes
darbs visiem mājsaimniecību locekļiem ir tikai 10% mājsaimniecību. Savukārt, ja vērtēt
datus pa grupām, tad, starp aptaujātājam mājsaimniecībām, mājsaimniecības, kur strādā
visi mājsaimniecības locekļi ir 44%, savukārt 26% aptaujāto mājsaimniecību sastāvēja
tikai no pensionāriem. 6% respondentu norādīja, ka mājsaimniecībā ir kāds, kuram ir cits
augstāk neminēts ienākumu gūšanas veids, piemēram, ienākumi no nekustamā īpašuma
izīrēšanas, intelektuālā darba pārdošanas vai ienākumi no bankā noguldītas naudas,
turklāt daļā no mājsaimniecībām locekļi var iegūt ienākumus nelikumīgā veidā,
piemēram, sniegt maksas pakalpojumus, nereģistrējoties kā pašnodarbinātā persona un
par saviem pakalpojumiem nesniedzot pakalpojuma apmaksas čekus, vai arī daļu no algas
saņem kā aplokšņu algu.
Šajā apakšnodaļā tika noskaidrots, ka 72% aptaujāto mājsaimniecību lielums ir no
2 līdz 4 locekļiem. Latvijas mājsaimniecību locekļi priekšroku dod kopīga budžeta
veidošanai un arī mājas darbus vai nu veic visi kopīgi, vai nu sadala visus darbus savā
starpā. 56.7% visu aptaujāto mājsaimniecību atrodas pilsētās, savukārt 43.3% atrodas
ciemos un viensētās, no tām vislielāko grupu veido mājsaimniecības, kas atrodas
viensētās. Ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli 35% gadījumu veido 256–400 eiro.
50.2% mājsaimniecību atrodas dzīvokļos un 49.8% atrodas privātmājās. Pilnas slodzes
darbs visiem mājsaimniecību locekļiem ir 44% aptaujāto mājsaimniecību.
4.3. Pārtikai domātā budžeta lielums, pārtikas produktu pirkšanas un patērēšanas
biežums/ Food budget’s size, frequency of food purchase and consumption
Pirms uzsākt pētīt izšķērdētās pārtikas apjomus, ir jāizvērtē, cik un kādu pārtiku
mājsaimniecības pērk, kā arī to, cik no iepirktās pārtikas tiek patērēts. Tāpēc šīs
apakšnodaļas izklāsts sākas ar budžeta jautājumu, proti, izvērtējot respondentu atbildes
uz jautājumu „Cik procentuāli naudas no mājsaimniecības budžeta tiek tērēts pārtikai?”.
4.10. tabula/ Table 4.10.
2013. gada pētījumā aptaujāto mājsaimniecību pārtikai domātā budžeta
statistiskie rādītāji/
The statistical indicators of household food budget, based on quantitative study
conducted in 2013
Vērtības
Vidējais aritmētiskais
Mediāna
Moda
Dispersija
Minimālā vērtība
Maksimālā vērtība
Asimetrijas rādītājs
Ekscesa rādītājs
Standartnovirze

Rādītāji
40.18
40
40
283.91
1
95
0.3
–0.152
16.85

Standartkļūda
0.68
X
X
X
X
X
0.099
0.198
X

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

Vidēji aptaujāto respondentu mājsaimniecībās pārtikai, gan tai, ko iepērk veikalos,
gan ko iepērk restorānos un kafejnīcās, tiek tērēts 40.18% no visa mājsaimniecības
budžeta. Rādītāju mediāna ir 40, proti, puse respondentu norādīja, ka viņu
mājsaimniecībās pārtikai mēnesī tiek tērēts no 1% līdz 40% no visas mājsaimniecības
budžeta, otra puse – no 40% līdz pat 95%. Asimetrijas rādītājs ir ļoti tuvs nullei, proti, ir
0.3, tas nozīmē, ka līknes astes ir sabalansētas. CSP par 2013. gadu norāda uz to, ka
kopumā valstī pārtikai mājsaimniecības līmenī tika tērēts 32.4%, ieskaitot pārtikas
iepirkšanu un kafejnīcu un restorānu apmeklējumu; izdalot datus pa reģioniem, vismazāk
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pārtikai atvēlēja Rīgas reģionā (30.7%) un visvairāk (36.2%) Latgales reģionā (Patēriņa
izdevumu …, 2015). Tā kā aptaujas laikā respondenti savus paradumus vērtēja, neveicot
precīzu savu paradumu ikdienas novērtējumu un nepierakstot datus, bet gan norādot
iespējamos procentus jeb intuitīvi novērtējot, cik daudz no ienākumiem tiek tērēts
pārtikas iegādei, tad iegūtais rādītais atbilst ticamībai.
6. piel. Pārtikai domātā budžeta statistiskie rādītāji ir iekļauta tabula, kura
reprezentē jautājuma frekvenču rādītājus. No tabulas var secināt, ka atbildēs uz šo
jautājumu dominē attiecīgi procenti:
•
pārtikai tērē 15% no visa budžeta − atbilžu skaits 26;
•
pārtikai tērē 20% no visa budžeta − atbilžu skaits 48;
•
pārtikai tērē 25% no visa budžeta − atbilžu skaits 35;
•
pārtikai tērē 30% no visa budžeta − atbilžu skaits 87;
•
pārtikai tērē 35% no visa budžeta − atbilžu skaits 41;
•
pārtikai tērē 40% no visa budžeta − atbilžu skaits 99;
•
pārtikai tērē 50% no visa budžeta − atbilžu skaits 89;
•
pārtikai tērē 60% no visa budžeta − atbilžu skaits 55.
Tas kopumā reprezentē 79% atbilžu par to, cik procentuāli no visiem budžeta
līdzekļiem tiek tērēts pārtikai; pārējais 21% apraksta mazāku atbilžu skaitu.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.7. att./ Fig. 4.7. Aptaujāto mājsaimniecību „pārtikai domātā budžeta” rādītāju
normālā sadalījuma līkne, 2013. gads, skaits (n=610)/
The normal distribution curve of „food budget” in households, based on quantitative
study conducted in 2013, quantity (n=610).
Grafiski šo iepriekš minēto līknes asu sabalansētību var novērot 4.7. att. Lai gan
attēlā līkne atbilst normālajam sadalījumam, 7. piel. Pārtikai domātā budžeta rādītāju
normālā sadalījuma tests dati rāda, ka tie neatbilst normālajam sadalījumam, gan
Kolmogorova-Smirnova testa p-vērtība, gan Šapiro-Vilka testa p-vērtība ir nulle (šis tests
vairāk der šā darba ietvaros, jo novēroto respondentu skaits nepārsniedz 2000) – tas
norāda uz to, ka ir jānoraida nulles hipotēze par to, ka dati ir normāli sadalīti.
4.2. apakšnodaļā apskatīts, kādi ienākumi ir mājsaimniecībām, un atbildes iedalītas
piecās kategorijās – no mazāk par 256 eiro līdz vairāk par 685 eiro. Ja pieņem, ka
aptaujātajās mājsaimniecībās ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz
830 eiro, tad mājsaimniecībās tiek tērēts no 98 eiro līdz 170 eiro no ienākumiem uz vienu
mājsaimniecības locekli, un vidējais rādītājs ir 134 eiro. Ja vidējos ienākumus uz vienu
mājsaimniecības locekli sareizina ar attiecīgu locekļu skaitu un tad aprēķina šo rādītāju
vidējo vērtību, tad vidēji mājsaimniecībā pārtikai tiek tērēts 422.47 eiro.
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Pamatojoties uz 4.7. att. redzamo pārtikai domātā budžeta lieluma vizuālo
attēlojumu, budžeta tēriņi tika iedalīti piecās grupās – no mazāk par 15% līdz vairāk par
61% no visiem naudas līdzekļiem, kas tika iedalīti pārtikas produktu iegādei.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.8. att./ Fig. 4.8. Sakarība starp „vidējiem ienākumiem uz vienu mājsaimniecības locekli”
un pārtikai domātā budžeta lielumu, 2013. gads, % (n=610)/
Coherency between „incomes per household member” and the size of the food budget,
year 2013, % (n=610).
Katrā ienākumu grupā dominē atšķirīga atbilde par to, cik pārtikai tiek tērēts no
mēneša vidējiem ienākumiem. Bet, ja grupā, kur ienākumi uz vienu mājsaimniecības
locekli nepārsniedz 400 eiro, 39% gadījumu dominē atbilde, ka pārtikai tiek tērēts vairāk
par 46% no ienākumiem, tad ienākuma grupā virs 685 eiro uz vienu mājsaimniecības
locekli tikai 15% mājsaimniecību pārtikai tērē vairāk nekā 46% no visiem ienākumiem,
un šajā grupā ir lielākais īpatsvars saimniecību, kurās pārtikai tiek tērēts mazāk nekā 15%
no visiem ienākumiem. Abu jautājumu korelācijas koeficienta rādītāji ir statistiski
nozīmīgi (8. piel. Vidējo ienākumu uz vienu mājsaimniecības locekli un pārtikai domātā
budžeta procentuālā sadalījuma korelācijas rādītājs), un tas norāda uz to, ka pastāv
negatīva korelācija starp to, cik mājsaimniecības tērē pārtikai no budžeta, un to, cik liels
ir ienākums uz vienu mājsaimniecības locekli, proti, jo vairāk naudas līdzekļu ir uz vienu
mājsaimniecības locekli, jo mazāk procentuāli no visiem ienākumiem tiek tērēts pārtikai
(Engla likuma apstiprinājums).
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4.9. att./ Fig. 4.9. Produktu grupu „pirkšanas biežums” mājsaimniecībā,
2013. gads, % (n=610)/
Division of food groups’ „buying frequency” in household, year 2013, % (n=610).
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Izvērtējot, cik bieži tiek pirkta pārtika katrā no četriem iespējamiem variantiem, var
secināt, ka visbiežāk mājsaimniecībās tiek pirkta maize un tās izstrādājumi, kā arī piens
un piena produkti. Dažas reizes nedēļā tiek pirkti dārzeņi. 29% aptaujāto respondentu
atzina, ka viņu mājsaimniecība maizi un maizes izstrādājumus pērk katru dienu, savukārt
gaļu un tās izstrādājumus katru dienu pērk 14% mājsaimniecību. Visbiežāk gaļa un tās
izstrādājumi, kā arī augļi tiek pirkti tikai vienu reizi nedēļā. 20% gadījumu maizi pērk
dažas reizes nedēļā, savukārt 16% − maizi iepērk reizi nedēļā. 56% gadījumu ātri
pagatavojama pārtika vispār netiek pirkta (sīkāku datu izklāstu var atrast 9. piel.
Mājsaimniecībā biežāk pirktā pārtika).
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4.10. att./ Fig. 4.10. Produktu grupu „patērēšanas biežums” mājsaimniecībā,
2013. gads, % (n=610)/
Division of food groups’ „consumption frequency” in household, year 2013, %
(n=610).
Vērtējot pārtikas produktu patērēšanas biežumu, var secināt, ka grupā „ēdu vairākas
reizes dienā” maize veido lielāko īpatsvaru, jeb 41% aptaujāto respondentu atzina, ka
viņu mājsaimniecībās maize un maizes izstrādājumi tiek ēsti vairākas reizes dienā. Grupā
„ēdu katru dienu” dominē gan maize/izstrādājumi, gan piena produkti. Savukārt katru
nedēļu tiek ēsti dārzeņi (sīkāku datu izklāstu var atrast 10. piel. Mājsaimniecībā biežāk
patērētā pārtika). Visbiežāk patērētā pārtika ir maize un tās izstrādājumi, šo produktu
25% respondentu ēd katru dienu – no attiecīgā produkta, ko ēd ar šādu regularitāti – un
41% ēd pat vairākas reizes dienā. Piens/piena produkti ir gan pirkti katru dienu, gan arī
patērēti ar tādu paši intensitāti. Savukārt gaļu/gaļas produktus, lai gan pērk tikai reizi
nedēļā, 21% patērē katru dienu un tāds pats procents – vairākas reizes nedēļā. Tas var arī
liecināt par to, ka gaļa tiek iepirkta lielākos apmēros, bet to ir iespējams sasaldēt, tāpēc to
patērēt var biežāk nekā attiecīgo produktu pirkt. Dārzeņu, augļu un ātri pagatavojamās
pārtikas ēšanas un pirkšanas biežums lielā mērā sakrīt.
Šajā apakšnodaļā tika noskaidrots, ka vidēji aptaujāto respondentu
mājsaimniecībās pārtikai tiek tērēts 40.18% no visa mājsaimniecības budžeta, kas ir vidēji
134 eiro no ienākumiem uz vienu mājsaimniecības locekli, jeb vidēji mājsaimniecībā
pārtikai tiek tērēts 422.47 eiro. Jo lielāks ir ienākums uz vienu mājsaimniecības locekli,
jo mazāk procentuāli no visiem ienākumiem tiek tērēts pārtikai. Visbiežāk
mājsaimniecībās tiek pirkta maize un tās izstrādājumi, kā arī piens un piena produkti,
dažas reizes nedēļā tiek pirkti dārzeņi, vienu reizi nedēļā – gaļa un tās izstrādājumi, kā arī
augļi. Visbiežāk patērētā pārtika ir maize/izstrādājumi, piens/piena produkti,
gaļa/produkti.
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4.4. Zaudētās un izšķērdētās pārtikas īpatsvars no iegādātās pārtikas/
The proportion of lost and wasted food of all purchased food
4.3. apakšnodaļā tika izvērtēts, kādu pārtiku mājsaimniecības locekļi visbiežāk pērk
un patērē, savukārt šajā apakšnodaļā tiks izskatīts jautājums, kādus pārtikas produktus
mājsaimniecības locekļi izšķērdē, kā arī, pirms uzsākt vērtēt, kādi aspekti ietekmē
pārtikas izšķērdēšanu un kādas sakarības var novērot starp dažādiem aspektiem un
pārtikas izšķērdēšanu, tiks izvērtēts pašu izšķērdēšanas apjomu jautājums.
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4.11. att./ Fig. 4.11. Produktu grupu „izšķērdēšanas biežums” mājsaimniecībā,
2013. gads, % (n=610)/
Division of food groups’ „wasting frequency” in household, year 2013, % (n=610).
Vērtējot pārtikas produktu izšķērdēšanas biežumu, jāsecina, ka grupā „nekad”
dominē atbildes ĀP pārtika (24%), maize/izstrādājumi (16%) un gaļa/izstrādājumi (21%).
„Vienmēr” 33% gadījumu mājsaimniecību locekļiem sanāk izšķērdēt dārzeņus un piena
produktus; dārzeņus mājsaimniecību locekļi pērk retāk, bet piens/produkti tiek pirkti
daudz biežāk (sīkāku izklāstu sk. 11. piel. Mājsaimniecībā biežāk izšķērdētā pārtika).
Maize/izstrādājumi tiek bieži pirkti un patērēti, bet tik un tā daļa respondentu atzina, ka
tiem nesanāk pilnīgi neizšķērdēt šo produktu, tikai 16% to nedara nekad. Savukārt grupā
„reti” dominē tieši atbilde maize/izstrādājumi. Liels īpatsvars grupā „nekad neizšķērdēju
attiecīgo pārtikas produktu” ir gaļai un ātri pagatavojamai pārtikai. Gaļu bieži pērk un
bieži lieto, toties ātri pagatavojamā pārtika (tālāk tekstā ĀP) tiek reti pirkta un patērēta,
tāpēc neizbrīna, ka 24% to nemaz neizšķērdē, jo to vienkārši nepērk. Biežāk un vienmēr
sanāk izšķērdēt dārzeņus, augļus un piena produktus; no visiem nosauktajiem augļi tiek
izšķērdēti retāk. Šādu izšķērdēšanas biežumu var izskaidrot ar šo produktu īpašībām,
proti, tie ātri sāk bojāties, un ne visus no produktiem ir iespējams sasaldēt, nezaudējot to
kvalitāti un garšu.
12. piel. Kontingences tabula: cik % tiek tērēts pārtikas produktiem / cik bieži tiek
pirkta attiecīgā produktu grupa ir apkopoti dati, kā savā starpā korelē pārtikas produktu
pirkšanas un tās naudas procentuālais sadalījums, kas attiecīgai pārtikas grupai tiek tērēta.
Secinājums: pastāv nozīmīga statistiskā varbūtība gandrīz visu aspektu starpā, vienīgi nav
novērojama sakarība starp maizi/izstrādājumiem un to, cik attiecīgi tiek tērēts pārtikas
iegādei. Var pieņemt, ka maize/izstrādājumi tiks pirkti, neraugoties uz to, cik ir attiecīgo
brīvo naudas līdzekļu mājsaimniecībā. Arī starp augļu un ĀP produktu iepirkumu un
naudas līdzekļiem, kas ir atvēlēti pārtikas produktu pirkšanai, nav tiešas saistības.
Lai konkretizētu, kādi izšķērdēšanas apjomi ir novēroti respondentu
mājsaimniecībās, anketēšanas laikā respondentiem tika uzdoti divi jautājumi, kas ir cieši
saistīti ar pārtikas zaudēšanu un izšķērdēšanu, proti, „Cik procentuāli no iegādātās
pārtikas jums bieži vien nav iespējams neizmest, piemēram, neizmantojot ēdienu
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gatavošanā kaulus, augļus un dārzeņu mizu?” un „Cik procentuāli no iegādātās pārtikas,
ko varētu izlietot, jūs tomēr izmetāt?”.
Jautājums par to, kādu daļu (procentos) no iegādātās pārtikas jums bieži vien nav
iespējams neizmest, ir cieši saistīts ar pārtikas zaudēšanu.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.12. att./ Fig. 4.12. Aptaujāto mājsaimniecību zaudētās pārtikas empīriskie
rādītāji, 2013. gads, skaits (n=610)/
Empirical parameters of surveyed households' lost food, year 2013, quantity (n=610).
Zaudētās pārtikas līkne neveidojas pēc normālā sadalījuma principiem, dominē
atbildes ar mazāku vērtību. 13. piel. Zaudētās pārtikas rādītāju normālā sadalījuma tests
dati rāda, ka tie neatbilst normāla sadalījuma datiem, gan Kolmogorova-Smirnova testa
p-vērtība, gan Šapiro-Vilka testa p-vērtība ir nulle (šis tests vairāk der šā darba ietvaros,
jo novēroto respondentu skaits nepārsniedz 2000) – tas norāda uz to, ka ir jānoraida nulles
hipotēze, ka dati ir normāli sadalīti.
14. piel. Zaudētās pārtikas statistiskie rādītāji ir iekļauta tabula ar zaudētās pārtikas
apjomu frekvenču rādītājiem. No tabulas var secināt, ka atbildēs uz šo jautājumu dominē
attiecīgi procenti:
•
nav iespējams neizmest 5% no iegādātās pārtikas − atbilžu skaits 116;
•
nav iespējams neizmest 10% no iegādātās pārtikas − atbilžu skaits 142;
•
nav iespējams neizmest 15% no iegādātās pārtikas − atbilžu skaits 60;
•
nav iespējams neizmest 20% no iegādātās pārtikas − atbilžu skaits 76;
•
nav iespējams neizmest 25% no iegādātās pārtikas − atbilžu skaits 32;
•
nav iespējams neizmest 30% no iegādātās pārtikas − atbilžu skaits 18;
•
nav iespējams neizmest 50% no iegādātās pārtikas − atbilžu skaits 20.
Tas kopumā reprezentē 76% atbilžu par to, cik procentuāli no nopirktās pārtikas
tiek zaudēts; pārējie 24% apraksta mazāku atbilžu skaitu.
4.11. tabula/ Table 4.11.
2013. gada pētījumā aptaujāto mājsaimniecību zaudētās pārtikas (% no iegādātās
pārtikas) statistiskie rādītāji/
The statistical indicators of lost food in household, based on quantitative study
conducted in 2013 (% of purchased food)
Vērtības
Vidējais aritmētiskais
Mediāna
Dispersija

Rādītāji
13.3
10
142.14

Standartkļūda
0.48
X
X
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4.11. tabulas turpinājums/ Continuation of Table 4.11.
Vērtības

Rādītāji
Maksimālā vērtība
80.00
Asimetrijas rādītājs
1.956
Ekscesa rādītājs
4.902
Standartnovirze
11.92
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

Standartkļūda
X
0.099
0.198
X

Vidēji aptaujāto respondentu mājsaimniecībās tiek zaudēti 13.3% visas iepirktās
pārtikas, šī pārtikas daļa nav derīga uzturam un tādējādi tiek izmesta atkritumos kā
nederīga, piemēram, dažādu augļu un dārzeņu mizas, riekstu čaulas, dzīvnieku kauli utt.
Rādītāju mediāna ir 10, proti, puse respondentu norādīja, ka zaudē vidēji mēnesī no 0%
līdz 10% no visas iepirktās pārtikas, otra puse – no 10% līdz pat 80%. Pamatā respondentu
atbildes identificē salīdzinoši zemas vērtības – uz to norāda asimetrijas rādītājs, kas ir
vienāds ar 1.956 jeb lielāks par 0, tādējādi var noteikt, ka iegūto datu sadalījums ir
nobīdīts pa kreisi un pamatā ir novērotas nelielas vērtības.
4.3. apakšnodaļā tika noskaidrots, ka vidēji pārtikai mājsaimniecībās tiek tērēts
422.47 eiro; pārveidojot 13.3% no zaudētās pārtikas naudas izteiksmē, 56.19 eiro kopumā
mājsaimniecībās izšķērdē ik mēnesi. Gadā šis skaitlis jau veido 674.28 eiro.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.13. att./ Fig. 4.13. Aptaujāto mājsaimniecību „zaudētās pārtikas” apjomu
grupēšanas rezultāts, 2013. gads, % (n=610)/
The grouping results for household „lost food” outcome, year 2013, % (n=610).
Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, kas ir apkopoti 4.13. att., zaudētās pārtikas
rādītāji tika iedalīti piecās grupās, un pēc datu grupēšanas var secināt, ka procentuāli
lielāko grupu veido pārtikas zaudēšana no 0% līdz 5% no iegādātās pārtikas – šādi
atbildēja 34% respondentu.
Jautājums par to, kādu daļu (procentos) no iegādātās pārtikas, ko varētu
izlietot, jūs tomēr izmetāt, ir cieši saistīts ar pārtikas izšķērdēšanu.
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Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.14. att./ Fig. 4.14. Aptaujāto mājsaimniecību izšķērdētās pārtikas empīriskie
rādītāji, 2013. gads, skaits (n=610)/
Empirical parameters of surveyed households' wasted food, year 2013, quantity (n=610).
Izšķērdētās pārtikas līkne neveidojas pēc normālā sadalījuma principiem, dominē
atbildes ar mazāku vērtību, tas nozīmē, ka no iegādātās pārtikas, pēc pašu respondentu
domām, tiek izšķērdēts mazāk par 20%. 15. piel. Izšķērdētās pārtikas rādītāju normālā
sadalījuma tests dati rāda, ka tie neatbilst normāla sadalījuma datiem, gan KolmogorovaSmirnova testa p-vērtība, gan Šapiro-Vilka testa p-vērtība ir nulle (šis tests vairāk der šā
darba ietvaros, jo novēroto respondentu skaits nepārsniedz 2000) – tas norāda uz to, ka ir
jānoraida nulles hipotēze, ka dati ir normāli sadalīti.
16. piel. Izšķērdētās pārtikas statistiskie rādītāji ir iekļauta tabula ar izšķērdētās
pārtikas apjomu frekvenču rādītājiem. No tabulas var secināt, ka atbildēs uz šo jautājumu
dominē attiecīgi procenti:
•
ir iespējams neizmest 0% no iegādātās pārtikas − atbilžu skaits 37;
•
ir iespējams neizmest 1% no iegādātās pārtikas − atbilžu skaits 47;
•
ir iespējams neizmest 2% no iegādātās pārtikas − atbilžu skaits 53;
•
ir iespējams neizmest 3% no iegādātās pārtikas − atbilžu skaits 37;
•
ir iespējams neizmest 5% no iegādātās pārtikas − atbilžu skaits 156;
•
ir iespējams neizmest 10% no iegādātās pārtikas − atbilžu skaits 126;
•
ir iespējams neizmest 20% no iegādātās pārtikas − atbilžu skaits 40.
Tas kopumā reprezentē 81% atbilžu; pārējie 19% atspoguļo atbildes, kurās dominē
izšķērdēšanas apjomi, kas pārsniedz 20%.
4.12. tabula/ Table 4.12.
2013. gada pētījumā aptaujāto mājsaimniecību izšķērdētās pārtikas statistiskie
rādītāji, procenti no iegādātās pārtikas/
The statistical indicators of wasted food in household, based on quantitative study
conducted in 2013, % of purchased food
Vērtības
Rādītāji
Vidējais aritmētiskais
9.39
Mediāna
5
Dispersija
119.197
Maksimālā vērtība
80
Asimetrijas rādītājs
2.89
Ekscesa rādītājs
11.248
Standartnovirze
10.91775
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

Standartkļūda
0.44205
X
X
X
0.099
0.198
X
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Vidēji aptaujāto respondentu mājsaimniecībās tiek izšķērdēti 9.39% visas iepirktās
pārtikas, šī pārtikas daļa ir derīga uzturam vai bija derīga uzturam pārtikas iegādāšanās
brīdī. Rādītāju mediāna ir 5, proti, puse respondentu norādīja, ka vidēji mēnesī zaudē no
0% līdz 5% no visas iepirktās pārtikas, otra puse – no 5% līdz pat 80%. Pamatā
respondentu atbildes identificē salīdzinoši zemas vērtības – uz to norāda asimetrijas
rādītājs, kas ir vienāds ar 2.89 jeb lielāks par 0, tādējādi var noteikt, ka iegūto datu
sadalījums ir nobīdīts pa kreisi un pamatā ir novērotas nelielas vērtības. Bet asimetrijas
rādītājs ir augstāks nekā zaudētās pārtikas asimetrijas rādītājs, proti, par 0.934 punktiem,
un tas norāda uz to, ka izšķērdēšanas līkne ir vairāk nobīdīta pa kreisi nekā pārtikas
zaudēšanas līkne jeb zaudēts tiek vairāk nekā izšķērdēts.
4.3. apakšnodaļā tika noskaidrots, ka vidēji pārtikai mājsaimniecībās tiek tērēts
422.47 eiro; pārveidojot 9.39% no zaudētās pārtikas naudas izteiksmē, 39.63 eiro kopumā
mājsaimniecībās izšķērdē ik mēnesi. Gadā šis skaitlis jau veido 475.56 eiro.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.15. att./ Fig. 4.15. Aptaujāto mājsaimniecību „izšķērdētās pārtikas” apjomu
grupēšanas rezultāts, 2013. gads, % (n=610)/
The grouping result of „wasted food” in surveyed households, year 2013, % (n=610).
Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, kas ir apkopoti 4.15. att., izšķērdētās pārtikas
rādītāji tika iedalīti četrās grupās, un pēc datu grupēšanas var secināt, ka lielāko grupu
veido pārtikas izšķērdēšana no 0% līdz 5% no iegādātās pārtikas – šādi atbildēja 56%
respondentu, kas ir par 22% vairāk nekā zaudētās pārtikas apjomi šādā pašā iedalījuma
grupā.
4.13. tabula/ Table 4.13.
Neparametrisko datu – aptaujāto mājsaimniecību „zaudētā pārtika” / „izšķērdētā
pārtika” – Spīrmena rangu korelācijas tabula, 2013. gads/
The Spearman rank correlation table of non-parametric data of lost food / wasted
food in surveyed households, year 2013
Korelācijas tabula
Cik % no iegādātās
pārtikas tiek zaudēts
Cik % no iegādātās
pārtikas tiek izšķērdēts

Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība

Cik % no iegādātās
pārtikas tiek zaudēts

Cik % no iegādātās
pārtikas tiek izšķērdēts

1.000

0.691

X

0.000

0.691

1.000

0.000

X

ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju
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Sakarība starp zaudēto un izšķērdēto pārtiku ir statistiski nozīmīga, proti,
(0.72100)= 49% datu korelē savā starpā, jeb pastāv zināma pozitīva sakarība starp
zaudētās un izšķērdētās pārtikas apjomiem no visas iepirktās pārtikas – jo vairāk
mājsaimniecības locekļu zaudē pārtiku, jo vairāk tie arī izšķērdē pārtiku, un otrādi. Sīkāks
datu izklāsts iekļauts 17. piel. Kontingences tabula: zaudētā pārtika / izšķērdētā pārtika.
Šajā apakšnodaļā tika noskaidrots, ka tikai 16% iepirktās maizes un tās
izstrādājumu nekad netiek izšķērdēti, lai gan respondenti atzina, ka maize/izstrādājumi ir
viens no biežāk pirktajiem pārtikas produktiem. Biežāk un vienmēr sanāk izšķērdēt
dārzeņus, augļus un piena produktus, to var izskaidrot ar šo produktu īpašībām – tie ātri
sāk bojāties. No iepirktās pārtikas 13.3% mājsaimniecības locekļi zaudē un 9.39%
izšķērdē. Ja to pārvērš naudas izteiksmēs, tad zaudē 56.19 eiro mēnesī jeb 674.28 eiro
gadā. Savukārt izšķērdē 39.63 eiro mēnesī un 475.56 eiro gadā.
4.5. Ekonomiskie aspekti un to ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem/
Economic aspects and their impact on wasted food amounts
Šajā apakšnodaļā tiks apskatīts, kā ekonomiskie aspekti korelē ar izšķērdēšanas
apjomiem, vai ir novērojamas zināmas sakarības. Kopumā visus jautājumus, kas ir tieši
saistīti ar ekonomisko aspektu izpēti, pamatojoties uz 2.1. apakšnodaļā izklāstīto teoriju,
autore iedalīja divās grupās: 1. grupa – aspekti, kas ietekmē iedzīvotāju nodrošināšanu ar
pārtiku; 2 grupa – aspekti, kas ir saistīti ar patērētāju uzvedību, un ir iedalīti divās
apakšgrupās: demogrāfiskais profils un personiskie aspekti
4.14. tabula/ Table 4.14.
Kontingences tabula: izšķērdētās pārtikas apjomi / aspekti, kas ir saistīti ar
iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku/
Contingence table: food waste amounts / aspects, that are connected to food security
Aspekti
Mājokļa atrašanās
vieta, attālums līdz
veikalam un pārtikas
nogādāšanas veids

2013. gadā veiktās
anketēšanas
korelējošie jautājumi
9. Kāds ir attālums km
no mājas līdz veikalam,
kurā
jūs
visbiežāk
iepērkaties?
42. Kur atrodas jūsu
mājoklis?
11. Kā jūs nogādājat
pārtiku mājās?

Iepakojums

Marķējuma
neizpratne

10. Kam tiek pievērsta
uzmanība, pērkot
pārtiku?
22. Vai jūs pērkat
pārtiku, kurai tuvojas
derīguma termiņa
beigas?
25. Pēc kā jūs nosakāt,
vai pārtika ir vēl derīga
ēšanai?

Apakšaspekti
attālums līdz
iecienītajam
veikalam
mājokļa
atrašanās vieta
pārtikas
nogādāšanas
veids
pārtikas
īpašības, kam
tiek pievērsta
uzmanība
pārtikas
pirkšana, kurai
tuvojas
derīguma
termiņa beigas
kā nosaka
pārtikas
derīgumu

Spīrmena
rangu
korelācijas
koeficients
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība

Cik % tiek
izšķērdēts
pārtikas?
–0.011
0.787
0.092*
0.024
0.077
0.058

Ir iespējamas vairākas
atbildes
Korelācijas
koeficients

–0.078

p-vērtība

0.055

Ir iespējamas vairākas
atbildes
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4.14. tabulas turpinājums/ Continuation of Table 4.14.
Aspekti
Atkritumu šķirošana

2013. gadā veiktās
anketēšanas
korelējošie jautājumi
27. Vai jūsu
mājsaimniecībā tiek
šķiroti atkritumi?

Apakšaspekti
atkritumu
šķirošana

Spīrmena
rangu
korelācijas
koeficients
Korelācijas
koeficients
p-vērtība

Cik % tiek
izšķērdēts
pārtikas?
–0.063
0.119

*

ticamība 95%, ** ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

Ne visi ekonomiskie aspekti cieši saistīti ar izšķērdētās pārtikas apjomiem. Dažu
jautājumu atbildēm nevar aprēķināt korelācijas koeficientu, jo uz jautājumu varēja dot
vairākas atbildes, tādu jautājumu kopumā bija trīs (visu aspektu korelācijas sk. 18. piel.
Kontingences tabula: ekonomiskie aspekti / pārtikas izšķērdēšana), tāpēc šie jautājumi
tiks darbā vērtēti atsevišķi un izvērtēts respondentu atbilžu biežums katrā jautājumā.
Kopumā atbildes uz vienpadsmit jautājumiem ir statistiski nozīmīgas un saistītas ar
izšķērdētās pārtikas apjomiem.
Dzīvesvietas ietekme uz izšķērdētās pārtikas apjomiem nav liela, tikai mājvietas
atrašanās vieta ir saistīta ar izšķērdētās pārtikas apjomiem; ar varbūtību 95% var apgalvot,
ka pastāv pozitīvs korelācijas koeficients starp aspektiem (visu jautājumu korelācijas sk.
19. piel. Kontingences tabula: dzīvesvieta / pārtikas izšķērdēšana).

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.16. att./ Fig. 4.16. Apakšaspekta „mājokļa atrašanās vieta” ietekme uz pārtikas
izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/ The impact of the sub-aspect
„housing location” on wasted food amounts, year 2013, % (n=610).
Mājsaimniecības atrašanās vieta korelē ar izšķērdētās pārtikas apjomiem, turklāt šī
korelācija ir pozitīva, proti, pilsētās pārtika tiek izšķērdēta biežāk nekā novados.
Sjuzannas Strasseras (Strasser) 1999. gada pētījuma dati norāda uz sakarību, ka pārtika
tiek izšķērdēta daudz biežāk tajās mājsaimniecībās, kur pārtika tiek retāk audzēta un arī
kur retāk ir pagatavota mājās, tādējādi mājsaimniecības locekļi mazāk novērtē to darbu,
kas tiek ieguldīts, kā arī mazāk izprot, cik daudz resursu ir nepieciešams pārtikas produktu
audzēšanai.
Kopumā 69.3% visu aptaujāto mājsaimniecības locekļu nodarbojas ar pārtikas
audzēšanu (sk. 20. piel. Pārtikas audzēšanas popularitāte mājsaimniecību locekļu vidū).
Savukārt 1/3 aptaujāto mājsaimniecību locekļu ar šādu praksi nenodarbojas.
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Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.17. att./ Fig. 4.17. „Mājokļa atrašanās vietas” ietekme uz pārtikas audzēšanas
paradumu, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of the aspect „location of household” on habit to grow food, year 2013, %
(n=610).
Izvērtējot sakarību starp mājsaimniecības atrašanās vietu un pārtikas audzēšanu,
autore nonāca pie secinājumu, ka pārtikas audzēšanas paradums ir lielā mērā atkarīgs no
mājsaimniecības atrašanās vietas. Vērtējot pārtikas audzēšanu pēc mājokļa atrašanās
vietas, var novērot, ka republikas nozīmes pilsētās ar pārtikas audzēšanu nodarbojas
visretāk. Novados dzīvojošie aptaujāto mājsaimniecību locekļi daudz labprātāk audzē sev
pārtiku, ar šo nodarbi nodarbojas 90% mājsaimniecību. Savukārt republikas nozīmes
pilsētās novērojama cita parādība, proti, tur atrodas daudz vairāk mājsaimniecību, kurās
locekļi nenodarbojas ar pārtikas audzēšanu, jo arī šādu iespēju viņiem bieži vien arī nav,
tāpēc likumsakarīgi, ka kopumā 36% visu mājsaimniecības locekļu, kas dzīvo republikas
nozīmes pilsētās, nenodarbojas ar pārtikas audzēšanu. Tāpēc var apgalvot, ka arī Latvijā
pastāv sakarība starp dzīvesvietu, pārtikas audzēšanu un to izšķērdēšanu. Cilvēki no lauku
apvidiem, kas dzīvo tuvāk pārtikas ražošanas vietām un kas biežāk redz, kā pārtika, ko
viņi pērk, tiek audzēta, un arī tie cilvēki, kuriem ir savas zemes platības, kas tiek
izmantotas pārtikas produktu audzēšanai, ir arī tie, kas pārtikas produktus izšķērdē daudz
mazāk. Neaudzējot savu pārtiku, cilvēki neapzinās, kādas pūles tas prasa un kādi resursi
tiek izmantoti, tādējādi arī neapzinoties pārtikas izšķērdēšanas lielo negatīvo ietekmi uz
apkārtējo vidi.
Arī ordinālās regresijas analīze, kurā aprēķināts vai pastāv sakarība starp
izšķērdēšanas apjomiem un mājsaimniecību atrašanās vietu un šo mājsaimniecības
locekļu paradumu audzēt pārtiku, norāda uz to, ka pastāv sakarība starp rezultatīvo pazīmi
un faktoriālām pazīmēm un tikai 3% iegūto datu neapraksta sakarību. Šo aprēķinu var
redzēt 21. piel. Ordinālās regresijas analīze.
Pārtikas izšķērdēšanas atkarība no mājsaimniecības atrašanās vietas nav tikai
saistīta ar mājsaimniecības locekļu pārtikas produktu audzēšanu vai apzināšanas kādas
pūles tiek ieguldītas pārtikas ražošanā. Var novērot, ka vidēji novados tiek izšķērdēts
7.5% no visas iepirktas pārtikas, novadu pilsētās 12%, bet republikas nozīmes pilsētās
9%, kas ir par 3% mazāk nekā novadu pilsētās. Šo parādību var izskaidrot ar lielāku
pārtikas piekļuves iespēju republikas pilsētās. Lai gan mājsaimniecību locekļi, kas dzīvo
republikas nozīmes pilsētās daudz retāk audzē savu pārtiku, viņiem ir vieglāk fiziski
piekļūt pārtikai, nekā novada pilsētu iedzīvotājiem.
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Lai gan jautājums par attālumu līdz veikalam vai to, kā pārtika tiek nogādāta mājās,
tieši nekorelē ar izšķērdētās pārtikas apjomiem. Savukārt pastāv zināma sakarība starp
aspektiem savā starpā, ko var redzēt 19. piel. Kontingences tabula: dzīvesvieta / pārtikas
izšķērdēšana. Tā jautājums par mājokļa atrašanās vietu korelē ar jautājumiem: „kāds ir
attālums kilometros no jūsu mājas līdz veikalam?” un „kā jūs nogādājat pārtiku mājās?”.
4.15. tabula/ Table 4.15.
Pārtikas nogādāšanas veids atkarībā no mājsaimniecības atrašanās vietas, 2013. gads, %/
Ways of food transportation, depending on the household location, year 2013, %
Kā jūs nogādājat pārtiku mājās?
Ar mašīnu
Ar velosipēdu
Ar sabiedrisko transportu
Nesu rokās

Novads
73.9
5.7
6.4
12.5

Novada pilsēta
52.8
8.6
4.9
32.5

Republikas nozīmes pilsēta
42.1
2.2
8.2
47.5

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

Republikas nozīmes pilsētas patērētāji daudz biežāk nogādā pārtiku kājām. Tas var
norādīt uz to, ka attālums līdz tuvākām veikalam ir mazāks. Patērētāji var neveidot lielus
krājumus, un iepirkties mazākos apjomos, tādējādi izšķērdējot mazāk. Savukārt novada
patērētāji biežāk dodas pēc pārtikas ar mašīnu. Un, lai gan var novērot zināmas sakarības,
ir svarīgi izvērtēt arī plānošanas perioda ilgumu.
4.16. tabula/ Table 4.16.
Plānošanas periods atkarībā no mājsaimniecības atrašanās vietas, 2013. gads, %/
Planning period, depending on the household location, year 2013, %
Cik ilgam laikam plānojat, ko ēdīsiet?
Nekad neplānoju
Lielākoties vienai dienai
Plānoju dažām dienām
Plānoju nedēļai uz priekšu
Plānoju ilgākam laikam

Novads
10.9
21.8
45.5
18.8
3.0

Novada pilsēta
13.2
17.1
51.3
15.8
2.6

Republikas nozīmes pilsēta
11.2
16.3
51.0
19.4
2.0

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

Mājsaimniecības, kas atrodas novados, daudz biežāk plāno ko viņi ēdīs ilgākam
laikam, nedēļai un ilgākam laikam. Tā novada mājsaimniecību locekļi 21.8% plāno
ilgākam laikam, novada pilsētas mājsaimniecību locekļi – 18.4%, bet republikas nozīmes
pilsētas mājsaimniecību locekļi – 21.4%. Tādējādi, novada patērētāji, lai gan dodas uz
veikalu ar mašīnām un var iepirkt lielākus apjomus, tomēr daudz biežāk plāno savas
maltītes ilgākām periodam, kas viņiem palīdz neiepirkt vairāk nekā ir iespējams patērēt
pirms sabojāšanās.
4.17. tabula/ Table 4.17.
Apakšaspekta „pārtikas īpašības, kam tiek pievērsta uzmanība” ietekme uz
pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads/
The impact of sub-aspect „food product qualities, that household members take notes
of” on wasted food amounts, year 2013
Kam tiek pievērsta uzmanība, pērkot pārtiku?
Cena
Sastāvs
Produktu derīguma
termiņš

skaits
īpatsvars (%)

skaits
% no 610 respondentiem
skaits
īpatsvars (%)

Izšķērdētās pārtikas daļa no visas
nopirktās pārtikas, %
>5
6–10 11–15
< 16
309
134
25
81
51
22
4
13
179
61
12
42
29.3
10.0
2.0
6.9
268
109
21
73
43.9
17.9
3.4
12

Kopā,
%
549
90.0
294
48.2
471
77.2
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4.17. tabulas turpinājums/ Continuation of Table 4.17.
Izšķērdētās pārtikas daļa no visas
nopirktās pārtikas, %
>5
6–10 11–15
< 16
skaits
72
15
5
14
Iepakojuma veids
īpatsvars (%)
11.8
2.5
0.8
2.3
skaits
196
71
15
48
Produkta tilpums
īpatsvars (%)
vai svars
32.1
11.6
2.5
7.9
skaits
10
5
1
4
Cita atbilde
īpatsvars (%)
1.6
0.8
0.2
0.2
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju
Kam tiek pievērsta uzmanība, pērkot pārtiku?

Kopā,
%
106
17.4
330
54.1
19
3.1

Šā darba 3. nodaļā autore noskaidroja, ka bieži pārtikas nodrošinājuma jautājums
pasaulē tiek skatīts tieši caur pārtikas drošuma prizmu, tāpēc 4. nodaļā bija svarīgi izpētīt,
cik lielā mērā iepakojuma izvēle ietekmē patērētāju izvēli, jo iepakojums ne tikai
paildzina pārtikas produktu svaigumu, bet arī padara pārtiku ilgāk drošu lietošanai uzturā,
tādējādi nopirkto pārtiku ir iespējams uzturā lietot ilgāk, ideālā gadījumā – kamēr pārtikas
produkts nebeigsies (Manalili et al., 2011). Pēc pētījuma datu analīzes var apgalvot, ka
respondenti iepakojumam uzmanību pievērš mazākā mērā nekā cenai un produkta
derīguma termiņam, pat ja produkta derīguma termiņš ir cieši saistīts ar iepakojuma
veidu. Vissvarīgākais, izvēloties pārtikas produktu, mājsaimniecības locekļiem šķita
produkta cena un produktu derīguma termiņš. Tas, ka mājsaimniecības locekļi pievērš
uzmanību produktu derīguma termiņiem, ir visnotaļ labi, bet grūti ir izvērtēt, cik lielā
mērā viņi izprot marķējumus uz produkcijas. 3.3. apakšnodaļā jau tika izvērtēta
marķējuma nozīme un kā tas var maldināt pircējus, ja tie šo marķējumu neizprot.
4.18. tabula/ Table 4.18.
Apakšaspekta „pārtikas īpašības, kam tiek pievērsta uzmanība” atbildes „cits”
ietekmes izvērtējums uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads/
The impact of sub-aspect „food product qualities, that household members take notes
of” answer „other” on wasted food amounts, year 2013
Kam tiek pievērsta uzmanība, pērkot pārtiku?
Atbilžu biežums
Cita atbilde
Akcija
4
Kvalitāte
5
Zīmols
3
Garša
3
Izcelsmes valsts
2
Svaigums
1
Produktu izskats
4
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

%

Kumulatīvie %

18.2
22.7
13.6
13.6
9.1
4.5
18.2

18.2
40.9
54.5
68.2
77.3
81.8
100.0

Vērtējot pašu respondentu brīvās atbildes, var secināt, ka daļa respondentu izvērtē
ne tikai pārtikas produktu cenu, bet arī „akciju” esamību, piemēram, produkts varēja būt
arī pēc cenas dārgāks nekā līdzīga prece, bet konkrētajai precei ir akcija un sākotnējā cena
bijusi augstāka, tādējādi pārliecinot pircēju par preces lielāku vērtību. Šādu viltību bieži
izmanto preču ražotāji un tirgotāji, lai pārliecinātu pircējus veikt izvēli par labu kādai
konkrētai precei. Arī produktu izskats liek pircējiem savu izvēli izdarīt par labu vienam
vai otram produktam. Šīs atbildes ir cieši saistītas ar iepakojuma veidu, jo bieži
neatbilstošs iepakojums sabojā produkta izskatu.
Pārtikas marķējums var maldināt pircējus, vai pārtika pēc tā iztecēšanas ir vēl
derīga patēriņam, turklāt arī ne visu pārtikas piedevu un konservantu apzīmējumus
patērētāji izprot, tāpēc viņi var iegādāties pārtiku ar sastāvdaļām, kas tiem var izraisīt
alerģiskas reakcijas, tādējādi, nopērkot šo produktu, patērētājs nevarēs to patērēt pilnībā
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un daļa vai viss produkts tiks izmests. Pārtikas marķējums, kas attiecas uz derīguma
termiņiem, arī var būt maldinošs, jo daļa patērētāju uzskata, ka pārtikas produktus nekādā
gadījumā nedrīkst izmantot pēc derīguma termiņa beigām, tādējādi patēriņam pat vēl
derīgs, nemaz neatvērts produkts var tikt izšķērdēts (Manalili et al., 2011). Atbildes uz
jautājumu „vai jūs pērkat pārtiku, kurai tuvojas derīguma termiņa beigas?” nekorelē ar
izšķērdētās pārtikas apjomiem, tāpēc nevar apgalvot, ka, pērkot pārtiku, kurai tuvojas
derīguma termiņa beigas, tiek izšķērdēts vairāk vai mazāk pārtikas. Savukārt var izvērtēt,
kā mājsaimniecības locekļi galvenokārt nosaka, vai pārtika ir vēl derīga patēriņam vai ne.
4.19. tabula/ Table 4.19.
Kontingences tabula: apakšaspekts „kā nosaka pārtikas derīgumu” / aptaujāto
mājsaimniecību locekļu izšķērdētās pārtikas apjomi, 2013. gads/
Contingence table: sub-aspect „how validity is determined” / wasted food amounts of
surveyed households, year 2013
Pēc kā jūs nosakāt, vai pārtika ir vēl derīga
ēšanai
Pēc derīguma
termiņa
Pēc izskata
Pēc smaržas
Pēc garšas

skaits
īpatsvars (%)
skaits
īpatsvars (%)
skaits
īpatsvars (%)
skaits
īpatsvars (%)

Vai jūs pērkat pārtiku, kurai tuvojas derīguma
termiņa beigas?
Nekad
Reti
Bieži
Vienmēr
80
326
50
0
13.1
53.4
8.2
0.0
62
280
45
0
10.2
45.9
7.4
0.0
59
306
54
0
9.7
50.2
8.9
0.0
48
205
38
1
7.9
33.6
6.2
0.2

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

Grūti viennozīmīgi novērtēt, vai respondentus maldina produktu marķējums, tāpēc
ka lielākoties patērētājs, ja tam neparādās alerģiska reakcija vai ja produktam nav
neatbilstošas garšas vai smaržas, nemaz neapzinās, ka ir nopircis nepareizo/neatbilstošu
produktu. Tāpēc aptaujā tika uzdots jautājums, vai patērētāji apzināti pērk produktus,
kuru derīguma termiņš drīz beigsies, un kā viņi noskaidro, vai pārtika ir vēl derīga
patēriņam. Tie respondenti, kas pērk pārtiku, kurai ļoti drīz beigsies derīguma termiņš,
bieži vien vadās pēc tā, kā šī pārtika smaržo. Savukārt tie, kas reti pērk pārtiku, kuras
derīguma termiņš drīz beigsies, savas pārtikas derīgumu patēriņam pārbauda ar
izgaršošanu.
Vērtējot, vai paņēmiens, ar kuru tiek noteikts, vai pārtika ir vēl derīga patēriņam,
ietekmē izšķērdētās pārtikas apjomus, var noteikt, ka tiešas sakarības nav, visi, kas
mēģināja pārtikas derīgumu novērtēt ar vienu vai otru paņēmienu, atzīmēja, ka viņi
neizšķērdē vairāk par 25%. Tāpēc nevar izstrādāt vienotu paņēmienu, kā varētu droši
novērtēt, vai pārtika ir vēl derīga patēriņam, un tādējādi samazināt izšķērdētās pārtikas
apjomus.
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4.18. att./ Fig. 4.18. „Atkritumu šķirošanas” ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas
apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of „waste sorting” on wasted food amounts, year 2013, % (n=610).
Lai izvērtētu ekonomisko aspektu „rūpes par vidi”, tika uzdots jautājums par
atkritumu šķirošanu. Iegūtie dati rāda, ka nepastāv korelācija starp atkritumu šķirošanu
un izšķērdētās pārtikas apjomiem, bet tomēr zināmas sakarības pastāv, tā
mājsaimniecībās kur nekad vai reti tiek šķiroti atkritumi, tiek izšķērdēti 10% no visas
iegādātās pārtikas, bet mājsaimniecībās, kur šķiro bieži vai vienmēr – 8%. Tomēr 70%
mājsaimniecību netiek šķiroti vai reti tiek šķiroti atkritumi. Teorētiskajā darba daļā
aptasktīta ES teritorijā 2013. gada veiktā pētījuma dati norāda, ka kopumā 71% ES
iedzīvotāju nešķiro savus atkritumus nevis tāpēc, ka ir pilnīgi pret šo ideju, bet tāpēc, ka
šķirotie atkritumi (it īpaši pārtikas) tik un tā nonāk kopīgā konteinerā. (Survey of
wastes …, 2014). Latvijā atkritumus šķirotā veidā ne visur var izmest, tāpēc tas arī
nemotivē cilvēkus savus atkritumus šķirot. Atkritumu šķirošana Latvijā nav arī attīstīta:
vēl joprojām ne visi daudzstāvu māju pagalmi ir aprīkoti ar speciāliem konteineriem.
Pārtikas šķirošanas biežums ir arī atkarīgs no mājsaimniecības vidējiem ienākumiem, tā
mājsaimniecības ar mazākiem ienākumiem šķiro savus atkritumus biežāk jeb 33%
mājsaimniecību ar ienākumiem mazākiem par 256 EUR uz vienu mājsaimniecības locekli
atkritumi tiek šķiroti bieži vai vienmēr, savukārt mājsaimniecībās ar ienākumiem virs
685 EUR šis radītājs ir tikai 24% (sk. 22. piel. Vidējo ienākumu ietekme uz atkritumu
šķirošanas biežumu, %). Un tā kā pastāv korelācija starp pārtikas šķirošanu un
izšķērdēšanu un ienākumiem un izšķērdēšanu, var secināt, ka mājsaimniecībās ar
lielākiem ienākumiem pārtika tiek izšķērdēta biežāk, un tieši šajās mājsaimniecībās
cilvēki mazākā mērā aizdomājas par atkritumu šķirošanu, tāpēc pretizšķērdēšanas
pasākumus ir vērts virzīt uz šo grupu uzrunāšanu.
Un jāatzīmē, ka daļa Latvijas iedzīvotāju izjūt vainas sajūtu par pārtikas
izšķērdēšanu un cita daļa domā par savu finansiālo stāvokli. Var apgalvot, ka – ar
pārdomātas kampaņas palīdzību un attīstot atkritumu šķirošanas kustību – šī nodarbe
varētu kļūt populāra arī Latvijā. Arī WRAP pētījums rāda, ka finansiālais labums var
motivēt mājsaimniecības locekļus mazāk izšķērdēt pārtiku, bet šie cilvēki reti kad
aizdomājas par to, kā viņu darbība ietekmē vidi (Lyndhurst, 2007).
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4.20. tabula/ Table 4.20.
Kontingences tabula: izšķērdētās pārtikas apjomi / demogrāfiskie aspekti, kas ir
saistīti ar patērētāju uzvedību/
Contingence table: wasted food amounts / demographic aspects, that are closely
connected to consumer behaviour
Aspekti
Locekļu vecums un
skaits

40. Kāds ir
mājokļa tips?

Dzīves apstākļi

Vidējie ienākumi uz
vienu mājsaimniekcības locekli mēnesī
*

2013. gadā veiktās
anketēšanas
korelējošie
jautājumi
35. Cik daudz cilvēku
dzīvo jūsu
mājsaimniecībā?
vecums
no
36.
Vecuma
vecums
diapazons
līdz
jūsu

Apakšaspekti
vienā
mājsaimniecībā
dzīvojošo skaits
jaunākā
mājsaimniecības
locekļa vecums
vecākā
mājsaimniecības
locekļa vecums
mājokļa tips

41. Kāda ir mājokļa
platība?

mājokļa platība

39. Kāds ir vidējais
ienākums uz vienu
mājsaimniecības
locekli mēnesī?

vidējais ienākums
uz vienu
mājsaimniecības
locekli mēnesī

Spīrmena
rangu
korelācijas
koeficients
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība

Cik % tiek
izšķērdēts
pārtikas?
–0.07
0.07
–0.12**
0.003
–0.03
0.43
-0.008
0.848
0.047
0.246
0.1*
0.01

**

ticamība 95%, ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

Izšķērdētās pārtikas apjomi mājsaimniecībā ir saistīti ar mājsaimniecības lielumu
pēc locekļu skaita, jaunāko mājsaimniecības locekļu vecumu un ar vidējiem ienākumiem
uz vienu mājsaimniecības locekli (visu jautājumu korelācijas sk. 23. piel. Kontingences
tabula: mājsaimniecības apraksts / pārtikas izšķērdēšana).

Avots: autores pētījums, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju
4.19. att./ Fig. 4.19. Apakšaspekta „jaunākā mājsaimniecības locekļa vecums”
ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of sub-aspect „the age of the youngest household member” on wasted
food amounts, year 2013, % (n=610).
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Pašlaik pastāv divi pētījumi, kuros ir pētīts jautājums, vai bērnu esamība
mājsaimniecībā palielina pārtikas izšķērdēšanas apjomus. Viens šāds pētījums tika veikts
Apvienotajā Karalistē un otrs Austrālijā, un abos pētnieki nonāca pie secinājuma, ka
mājsaimniecībās ar bērniem kopumā pārtika tiek izšķērdēta vairāk (Bond M. et al., 2013;
Baker. et al., 2009). Autores pētījums parāda, ka arī Latvijas gadījumā mājsaimniecībās
ar bērniem tiek izšķērdēts visvairāk, bet mājsaimniecībās, kurās dzīvo tikai pieauguši
cilvēki, tiek izšķērdēts vismazāk. Šo situāciju var izskaidrot ar to, ka mājsaimniecībās,
kurās dzīvo tikai pilngadīgie, ir vieglāk plānot maltītes, locekļi apzinās savas vēlmes,
savukārt bērni, it īpaši 4–7 gadu vecumā, ir pārāk izvēlīgi ēdiena ziņā, un daļa tieši viņiem
pagatavotās pārtikas var tikt izšķērdēta. Vidēji mājsaimniecībās ar pilngadīgiem
locekļiem tiek izšķērdēti 8% no visas nopirktās pārtikas, bet, ja mājsaimniecībā ir
nepilngadīgie, tad šajās mājsaimniecībās tiek izšķērdēti 11%. Visvairāk jeb 12% tiek
izšķērdēti, ja mājsaimniecībā ir locekļi vecuma grupā 4 – 7 gadi.

Avots: autores pētījums, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju
4.20. att./ Fig. 4.20. Apakšaspekta „vienā mājsaimniecībā dzīvojošo skaits” ietekme
uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of sub-aspect „the number of household members living together” on
wasted food amounts, year 2013, % (n=610).
Pētījums, kas tika veikts Apvienotajā Karalistē 2012. gadā, parāda, ka vienas
personas mājsaimniecībās tiek ģenerēts vislielākais izšķērdētās pārtikas apjoms (DEFRA,
2013). Arī Dānijā veiktais pētījums parāda līdzīgu tendenci (EPA, 2012). Ar varbūtību
93% var apgalvot, ka līdzīga situācija tiek novērota arī Latvijā. Ārvalstu pētnieki šo
korelāciju izskaidro ar ražotāju/tirgotāju politiku, kas ir ieinteresēti pārdot pārtikas
produkciju lielākos apmēros, un šī produkcija, pārrēķinot uz vienu
kilogramu/litru/gabalu, ir arī izdevīgāka, tādējādi patērētājs tiek motivēts to iegādāties.
Bet patērētāji, kas dzīvo vieni, bieži vien pēc tam nespēj šos produktus patērēt, pirms tie
sabojājas, tiem arī bieži nav pat pietiekami daudz piemērotu vietu šīs produkcijas
uzglabāšanai.
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4.21. tabula/ Table 4.21.
Sātīgo maltīšu pagatavošanas biežums un plānošanas perioda ilgums atkarībā no
mājsaimniecību locekļu skaita, 2013. gads, %
The frequency of hearty meal preparation and the length of the planning period

depending on the number of household members, year 2013, %

Cik bieži sātīgas
maltītes tiek
gatavotas Jūsu
mājās?

Cik ilgam laikam Jūs
plānojiet, ko ēdīsiet?

Dzīvojošo locekļu skaits
Dažas reizes dienā
Divas reizes dienā
Vienu reizi dienā
3-5 reizes nedēļā
Vienreiz/ divreiz nedēļā
Gandrīz nekad
Nekad
Vienai dienai
Dažām dienām
Nedēļai
Ilgākam laikam

Viens loceklis
6.9
8.6
46.6
19
15.5
3.4
15.5
31
29.3
19
5.2

Vairāki locekļi
10.5
26.8
41.3
17.2
4
0.2
13.8
21.9
45.3
16.7
2.4

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

Pētījuma dati norāda uz tendenci, ka vienas personas mājsaimniecībā daudz retāk
tiek gatavotas uztura ziņā pilnvērtīgas maltītes, proti, vienas personas mājsaimniecībās 35 reizes un retāk nedēļā tiek gatavotas maltītes 37.9% gadījumu, savukārt
mājsaimniecībās ar lielāku locekļu skaitu šis skaitlis ir vienāds ar 21.4%, tādējādi vairāk
iepirktās pārtikas var palikt neizmantots. Arī plānošanas perioda ilgums vienas personas
mājsaimniecībās ir īsāks nekā mājsaimniecībās, kur dzīvo vairāk par vienu locekļi, proti,
dažām dienām un ilgāk plāno 53.5% mājsaimniecībās ar vienu locekli un 64.4% ar
vairākiem locekļiem. Promocijas darba ietvaros tika noskaidrots, ka plānošanas perioda
ilgumam ir tieša ietekme uz izšķērdētas pārtikas apjomiem, jo ilgāks ir plānošanas
periods, jo mazāk mājsaimniecībā tiek izšķērdēts..
Nodaļā 4.2. jau tika izpētīti vidēji mājsaimniecību ienākumi uz vienu locekli mēnesī
(sk. 4.4. att.). Bet nodaļā 4.3. pārtikai domātā budžeta lieluma atkarību no vidējiem
ienākumiem uz vienu locekli (sk. 4.8. att.), kur tika novērots, ka, jo vairāk naudas līdzekļu
ir uz vienu mājsaimniecības locekli, jo mazāk procentuāli no visiem ienākumiem tiek
tērēts pārtikai.

Avots: autores pētījums, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju
4.21. att./ Fig. 4.21. Apakšaspekta „vidējais ienākums uz vienu mājsaimniecības
locekli mēnesī” ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of sub-aspect of „average monthly income per household member” on
wasted food amounts, year 2013, % (n=610).
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Ar varbūtību 95% var apgalvot, ka pastāv korelācija starp vidējiem ienākumiem
mājsaimniecībā uz vienu tās locekli un to, cik daudz pārtikas mājsaimniecībā tiek
izšķērdēts, turklāt Spīrmena korelācijas koeficients korelācija ir pozitīvs, norādot uz to,
ka, palielinoties ienākumiem, palielinās arī izšķērdētās pārtikas apjomi. Ja
mājsaimniecībās, ar ienākumiem zem 256 EUR uz vienu locekli, tiek izķēdēti 7.6% no
visas nopirktas pārtikas, tad mājsaimniecībās ar vidējiem ienākumiem no 256 līdz 400
EUR – 9.9%, bet virs 540 EUR – 10.4%.
4.22. tabula/ Table 4.22.
Dažādo valstu mājsaimniecību izšķērdēšanas līmeni procentos no visas
iegādātās pārtikas un naturālās vienībās (kilogramos)/
Wastage amounts of different countries’ households in percentage of all purchased
food and in physical unit (kilograms)
Valsts
Latvija
ASV
AK
Somija
-

Gads
2013
2004
2009
2012
-

% no iegādātās
pārtikas
9
14
22
63
-

Valsts un savienība

Gads

kg

Latvija
Dānija
ASV
Japāna
ES

2016
2012
2012
2010
2011

65
105
115
149
300

Avots: pamatojoties uz autores 2013. un 2016. gadā veiktiem pētījumiem, kā tādiem starptautiskiem
pētījumiem kā Jones, 2004; Household Food …, 2009; Koivupuro et al., 2012; EPA, 2012; US
environmental protection agency, 2014; Marra, 2013.

FAO 2013. gadā veiktais pētījums „Pārtikas izšķērdēšanas ekoloģiskais pēdas
nospiedums” („Food wastage footprint”) parāda, ka pastāv sakarība starp ienākumiem un
to, cik daudz cilvēki izšķērdē pārtiku; tā valstīs ar lielākiem vidējiem ienākumiem tiek
izšķērdēts 31–39% no visas iegādātās pārtikas, savukārt valstīs ar zemākiem vidējiem
ienākumiem šis rādītājs ir tikai 4–16%. Arī promocijas darba laikā veiktais pētījums
parāda, ka vidējie izšķērdētās pārtikas apjomi ir ap 9%, bet, palielinoties valsts iedzīvotāju
vidējiem ienākumiem, arī izšķērdēšanas apjomi var potenciāli palielināties. . Līdzīgas
sakarības bija aprakstītas arī 2.4. apakšnodaļā. Pēc Pārtikas atgūšana projekta (Food
Recovery Project) direktores un Arkansas Universitātes profesores Nikolas Sivitas
(Nicole Civita) domām: “Cilvēki neuzskata par vērtību to, kas viņiem šķiet lēts un ko ir
viegli iegūt” (Goldberd, 2017). Palielinoties ienākumiem, samazinās īpatsvars no
ienākumiem, kas ir nepieciešami pārtikas iegūšanai, pārtikas vērtība kritās, savukārt
palielinās izšķērdētās pārtikas apjomi.
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Avots: autores pētījums, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju
4.22. att./ Fig. 4.23. Saistība starp apakšaspektiem „pārtikai domātā budžeta
lielums”, „vidējais ienākums uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī” un pārtikas
izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The connection between sub-aspekts „the size of the food budget”, „average monthly
income per household member” and wasted food amounts, year 2013, % (n=610).
Šā darba 2.4. apakšnodaļā tika atklāts, ka vairāki pētījumi parāda: finansiālā
stāvokļa uzlabošanās – vai citiem vārdiem finansiālie ieguvumi – daudz vairāk motivē
mājsaimniecības locekļus izšķērdēt mazāk. Ar varbūtību 99% pastāv pozitīva korelācija
starp to, cik procentuāli naudas no mājsaimniecības budžeta tiek tērēts pārtikai, un to, cik
šajā mājsaimniecībā tiek izšķērdēts no visas iegādātās pārtikas. Jo vairāk tiek tērēts
naudas no kopīgiem līdzekļiem pārtikas iegādei, jo vairāk pārtikas tiek izšķērdēts. Pastāv
arī pozitīva korelācija starp ienākumiem un to, cik daudz no saviem ienākumiem cilvēki
tērē pārtikai. Var arī noteikt zināmu korelāciju starp šiem diviem apakšaspektiem un to,
cik daudz no nopirktās pārtikas mājsaimniecību locekļi beigās izšķērdē. Viens no
interesantākajiem secinājumiem, kas izriet no aprēķiniem, ir tas, ka mājsaimniecībās, kur
ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 256 eiro, tiek izšķērdēts vairāk,
kad pārtikai tiek tērēts mazāk par 30%, un tieši otrādi – ja pārtikai atvēl vairāk par 61%
no visiem ienākumiem, tad procentuāli izšķērdēts tiek mazāk. To var izskaidrot tādējādi,
ka, mēģinot mazāk tērēt, cilvēki biežāk pērk lētākas preces, kas, iespējams, ir arī mazāk
kvalitatīvas, un arī to garša vai citas īpašības var būt par iemeslu, kāpēc beigās pārtika
tiek izšķērdēta. Ekonomijas labā pārtika var būt arī iepirkta lielos apmēros, kas savukārt
nozīmē, ka tā ilgāk uzglabāsies un var zaudēt savas īpašības vai kļūt ēšanai nederīga.
Iespējamais izskaidrojums tam varētu būt tas, ka pārtika sākotnēji var būt iepirkta mazāk
kvalitatīva vai arī lielos apjomos, jo tas ļauj ieekonomēt, bet šī ekonomija ne vienmēr
atmaksājas.
4.23. tabula/ Table 4.23.
Kontingences tabula: izšķērdētās pārtikas apjomi / patērētāju uzvedības personiskie aspekti/
Contingency table: wasted food amounts / consumer behaviour’ personal factors
Aspekti

Iepirkumu
saraksta
veidošana

2013. gadā veiktās
anketēšanas korelējošie
jautājumi

Apakšaspekti

8. Vai pirms pārtikas
pirkšanas jūs pārbaudāt vai
saskaņojat produkta
esamību mājās?

produktu
esamības
saskaņošana

Spīrmena
rangu
korelācijas
koeficients
Korelācijas
koeficients

p-vērtība

Cik % tiek
izšķērdēts
pārtikas?

–0.162**
0.000
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4.23. tabulas turpinājums/ Continuation of Table 4.23.
Aspekti

Iepirkumu
saraksta
veidošana

2013. gadā veiktās
anketēšanas korelējošie
jautājumi

3. Vai jūs izmantojat
iepriekš sagatavotu
iepirkumu sarakstu?
19. Vai gadās, ka nopērkat
vairāk pārtikas, nekā varat
visi kopā apēst?
4. Cik ilgam laikam jūs
plānojat, ko ēdīsiet?

Maltīšu
plānošana

5. Kurš parasti pērk pārtiku
jūsu mājsaimniecībā?
6. Vai jums ir grūti
iepriekš noteikt, cik daudz
pārtikas tiks apēsts nedēļā
jūsu mājsaimniecībā?

Uzglabāšanas
veids
Izšķērdēšanas
apjomu
neapzināšanās

Potenciālā
finansiālā
stāvokļa
uzlabošanas
iespēja

24. Vai jūsu mājsaimniecībā
ir attiecīgas uzglabāšanas
vietas?
26. Vai jūs izmantojat
iepriekšējā dienā neapēstu
pārtiku citu ēdienu
pagatavošanai?
2. Cik procentuāli naudas no
mājsaimniecības
budžeta
tiek tērēts pārtikai?
33. Vai esat aizdomājies, cik
maksāja pārtika, kuru jums
nācās izmest?

37. Vai mājsaimniecībā
dzīvojošajiem ir kopīgs
budžets?

Apakšaspekti

iepirkumu
saraksta
izmantošana
iepirktais
pārtikas
apjoms
plānošanas
perioda
ilgums
atbildīgais
par pārtikas
pirkšanu
grūtības
iepriekš
noteikt
patērēšanas
apjomus
uzglabāšanas
vietas
neapēstas
pārtikas
izmantošana
pārtikai
domātā
budžeta
lielums
aizdomāšanās
par
izšķērdētās
pārtikas
izmaksām
kopīga
budžeta
esamība

Spīrmena
rangu
korelācijas
koeficients
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients

p-vērtība

Cik % tiek
izšķērdēts
pārtikas?

–0.127**
0.002
0.124**
0.002
–0.168**
0.000
0.010
0.797
0.118**
0.004

Ir iespējamas vairākas atbildes,
nevar aprēķināt korelācijas
koeficientu
Korelācijas
koeficients

–0.112**

p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība

0.006
0.15**

Korelācijas
koeficients
p-vērtība

–0.134**

Korelācijas
koeficients
p-vērtība

0.01

0.00

0.001

0.9

**

ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

Patērētāju uzvedību ietekmē arī personīgie aspekti, kas nosaka, kā mājsaimniecības
locekļi izvēlas iepirkties, kur un kādā veidā uzglabā pārtiku, cik lielā mērā apzinās
izšķērdētās pārtikas apjomus un vai potenciālā finansiālā stāvokļa uzlabošanas iespēja
viņus motivē mazāk izšķērdēt pārtiku.
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Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.23. att./ Fig. 4.23. Apakšaspekta „produktu esamības saskaņošana” ietekme uz
pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of sub-aspect „the review of already purchased food products” on wasted
food amounts, year 2013, % (n=610).
Iepirkumu saraksta veidošana kā ekonomiskais aspekts ietekmē izšķērdētās
pārtikas apjomus mājsaimniecībās. Spīrmena rangu korelācijas koeficients norāda uz
negatīvo korelāciju starp atbildēm uz jautājumu, vai pirms pārtikas pirkšanas jūs
pārbaudāt vai saskaņojat produkta esamību mājās, un to, cik no iegādātās pārtikas
procentuāli tiek beigās izšķērdēts. Jo pozitīvāka atbilde ir uz saskaņošanas jautājumu, jo
mazāk tiek izšķērdēti pārtikas produkti mājsaimniecībā. Mājsaimniecībās, kurās nekad
vai reti tiek saskaņota produktu esamība, izšķērdē 12% no visas nopirktās pārtikas.
Savukārt, ja šāda saskaņošana tiek veikta bieži, tiek izšķērdēts mazāk jeb 9%, savukārt
vienmēr, pirms pirkšanas pārbaudot vai saskaņojot produktu esamību, mājsaimniecības
locekļi vidēji izšķērdē vismazāk jeb 7%.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.24. att./ Fig. 4.24. Apakšaspekta „iepirkumu saraksta izmantošana” ietekme uz
pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of sub-aspect „use of shopping list” on wasted food amounts, year 2013, % (n=610).
Iepriekš sagatavots iepirkumu saraksts palīdz samazināt izšķērdētās pārtikas
apjomus. Korelācija starp aspektu un izšķērdētās pārtikas apjomu ir negatīva, varbūtība
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99%. Nekad neveidojot iepirkuma sarakstu, mājsaimniecības locekļi izšķērdē 12% no
visas nopirktās pārtikas, veidojot to reti – 10%, bieži – 8%, bet vienmēr – 7%. Tādējādi
var apgalvot, ka iepirkumu saraksta veidošana un produktu esamības saskaņošana pozitīvi
ietekmē izšķērdētās pārtikas apjomu samazinājumu. Un šādu rīku nepieciešamību var
aktualizēt ne tikai pieaugušo cilvēku vidū, bet arī ietvert to mācību programmās skolā, lai
attiecīgajās stundās skolotāji iemācītu skolēniem, kā ir iespējams neveikt impulsīvus,
nepārdomātus pirkumus, kā arī – kā ir iespējams nepirkt vairāk, nekā tas ir nepieciešams.
Pārtikas izšķērdēšanas problemātikas pētnieki atzīst, ka maltīšu plānošana un
iepirkumu saraksta veidošana palīdz samazināt izšķērdētās pārtikas apjomus, jo tas palīdz
neveikt impulsīvus pirkumus. Tomēr pētījumi parāda arī, ka, pat ja patērētāji aizdomājas
par to, kā samazināt izšķērdētos pārtikas produktu apjomus, un pat veido iepirkumu
sarakstus, viņi tik un tā var nopirkt pārtiku, kas beigās tiks vai nu pilnīgi, vai daļēji
izšķērdēta. Jo veikalā var būt lielas, izdevīgas akcijas produktiem, kas nav sarakstā utt.
(Stefan et al., 2012).

4.25. att./ Fig. 4.25. Apakšaspekta „iepirktais pārtikas apjoms” ietekme uz pārtikas
izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of sub-aspect „the amount of purchased food” on wasted food amounts,
year 2013, % (n=610).
Arī 2013. gadā veiktajā pētījumā starp jautājuma atbildēm „Vai gadās, ka nopērkat
vairāk pārtikas, nekā varat visi kopā apēst?” un atbildēm „Cik procentuāli no iegādātās
pārtikas, ko varētu izlietot, jūs tomēr izmetāt?” pastāv pozitīva korelācija, kas norāda uz
to, ka, lai arī tiek saskaņots iepirkumu saraksts un tas iepērkoties tiek izmantots, tomēr,
veicot pirkumus, mājsaimniecības locekļiem ir grūti pirkt tikai to pārtiku, kas ir ierakstīta
sarakstā, tādējādi tiek iepirkts vairāk pārtikas produktu, nekā pēc tam var kopā apēst; pat
ja Latvijas respondenti plāno savas maltītes, tiem tomēr ir grūti neizdarīt impulsīvus
pirkumus īslaicīgu vēlmju iespaidā. Vienmēr iepērkot tikai tik daudz, cik ir iespējams
visiem kopā apēst kamēr pārtika ir derīga uzturam, palīdz samazināt izšķērdētas pārtikas
apjomus, šādās mājsaimniecībās tiek izšķērdēti 8% no visas pārtikas, savukārt, ja vienmēr
gadās iepirkt vairāk, tad izšķērdēšanas apjomi ir vienādi ar 13%.
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Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.26. att./ Fig. 4.26. Apakšaspekta „plānošanas perioda ilgums” ietekme uz pārtikas
izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of sub-aspect „the length of the planning period” on wasted food
amounts, year 2013, % (n=610).
Ēdienreižu plānošana izriet arī no iepirkumu saraksta veidošanas, tāpēc abu
aspektu jautājumi ir jāskata vienoti. Spīrmena rangu korelācijas koeficients norāda, ka
pastāv negatīva korelācija starp datiem par to, cik ilgam laikam pārtika tiek iepirkta, un
izšķērdētās pārtikas apjomiem. Jo vairāk mājsaimniecības locekļi domā par to, ko viņi
ilgākā laikā plāno ēst, jo mazāk pārtikas galu galā tiek izšķērdēts. Vidēji mājsaimniecības,
kas nepiekops ēdienkartes plānošanu, izšķērdē 13% no nopirktās pārtikas, bet, ja
plānošanas periods ir ilgāks par nedēļu, tad izšķērdēšanas apjomi nepārsniedz 6%.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.27. att./ Fig. 4.28. Apakšaspekta „atbildīgais par pārtikas pirkšanu” ietekme uz
iepirktās pārtikas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of sub-aspect „person responsible for food purchase” on wasted food
amounts, year 2013, % (n=610).
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Saskaņā ar pētījuma rezultātiem tam, kurš konkrēti mājsaimniecībā atbild par
pārtikas produktu iepirkumu, nav ciešas saistības ar to, cik pārtikas beigās tiks izšķērdēts.
Tomēr pastāv zināmas sakarības starp šā jautājuma atbildēm un citiem jautājumiem
ekonomikas aspektu grupā „iepirkumu saraksta veidošana + maltīšu plānošana”. Lai gan
korelācija nav būtiska, zināmas sakarības saskatīt tomēr var. Mājsaimniecībās, kurās par
pārtikas iegādi atbild tikai viena persona, izšķērdētās pārtikas apjoms ir daudz mazāks.
Bet mājsaimniecībās, kurās katrs loceklis iepērk un ēd savu ēdienu atsevišķi, sabojātās
pārtikas procents ir vislielākais. To iespējams izskaidrot ar faktu, ka pārpalikumu pēc
ēdienu pagatavošanas paliek vairāk tieši vienas personas mājsaimniecībās un viņiem ir
arī grūtāk šos pārpalikumus veiksmīgi integrēt citu maltīšu pagatavošanā. Līdzīgu
saistību rāda arī pēc WRAP pasūtījuma veiktais pētījums „Pārtika, ko mēs izšķērdējam”
(„The food we waste”) (Ventour, 2008). Cilvēki, kas dzīvo vieni, bieži vien ir arī vairāk
uz „tūlītējo vēlmju apmierināšanu” orientēti. Tādējādi plānošanai ir mazāka loma
izšķērdētās pārtikas apjomu samazināšanā. Bet pats iepirkšanās process ir cieši pozitīvi
saistīts ar pārtikas izšķērdēšanu.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.28. att./ Fig. 4.28. Apakšaspekta „atbildīgais par pārtikas pirkšanu” ietekme uz
to, cik bieži sātīgas maltītes tiek gatavotas mājsaimniecībā, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of sub-aspect „person responsible for food purchase” on wasted food
amounts, year 2013, % (n=610).
Tam, kurš parasti pērk pārtiku mājsaimniecībā, ir saistība arī ar 2.2. apakšnodaļā
mikrolīmenī pieminēto jautājumu „cik bieži sātīgas maltītes tiek gatavotas jūsu mājās?”.
Mājsaimniecības locekļu aktīva iesaistīšanās pārtikas iepirkumu saraksta plānošanā
motivē šos cilvēkus arī daudz biežāk gatavot uztura ziņā pilnvērtīgākas maltītes. Bet
atbilžu analīze parāda: jo vairāk cilvēku iepērkas kopā, jo pastāv lielāka iespējamība, ka
iepirktā pārtika tiks izšķērdēta. Katrs mājsaimniecības loceklis cenšas apmierināt savas
tūlītējās ar pārtiku saistītās vēlmes, tāpēc bieži tiek iepirkts vairāk pārtikas, ko pēc tam ir
grūtāk integrēt maltīšu pagatavošanā. Tādējādi tiek izšķērdēti pat lielāki apjomi. Ganders
(Gunders) (2012) nonāca pie secinājuma, ka lielākā daļa cilvēku reti kad pamatīgi plāno,
kāda pārtika tiem būtu jānopērk. Ir neliels saraksts ar pārtiku, ko cilvēki iepērk katru reizi,
un pārējais tiek iepirkts spontāni, pamatojoties uz tūlītējām vēlmēm, kuras ietekmē
akcijas veikalos un redzētais reklāmās. Tad daļa nopirktās pārtikas tiek uzglabāta, kamēr
tā kļūst nederīga patēriņam un tā tiek izmesta. Reizēm pārtika tiek iepirkta tik lielos
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apjomos, ka to nav iespējams patērēt, pirms tā sabojājas. Tomēr šie lielie apjomi bieži
tiek nopirkti tieši ar domu ieekonomēt, jo ražotāji/tirgotāji uzliek mazāku cenu par
kilogramu tiem produktiem, kuri tiek pārdoti lielos apjomos, tādējādi, pārrēķinot uz vienu
kilogramu, produkta cena ir lētāka, bet tas ne vienmēr atnes gaidīto naudas ekonomiju,
un beigās pārtika tiek izšķērdēta. Līdzīgu sakarību novērojis Gustavo Porpīno un viņa
kolēģi, kas novēroja 14 Brazīlijas mājsaimniecības ar zemiem ienākumiem. Viņi
novēroja, ka tieši iepirkšanās lielos apjomos un impulsīvu pirkumu veikšana bija par
iemeslu, kāpēc pārtika šajās mājsaimniecībās tika izšķērdēta visvairāk (Porpino et al.,
2015).

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.29. att./ Fig. 4.29. Apakšaspekta „grūtības iepriekš noteikt patērēšanas apjomus”
ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of sub-aspect „difficulty of determining in advance the consumption
amounts” on wasted food amounts, year 2013, % (n=610).
Iegūtie dati ir saistīti arī ar iepirkumu saraksta pozitīvo ietekmi uz izšķērdēšanas
apjomu samazinājumu. Tādējādi likumsakarīgi ir tas, ka, jo grūtāk mājsaimniecības
locekļiem noteikt, cik daudz pārtikas tiks apēsts nedēļā viņu mājsaimniecībā, jo vairāk
šajā mājsaimniecībā pārtiku izšķērdē. Spērmena rangu korelācijas koeficients ir pozitīvs,
varbūtība 99%. Neizprotot patērēšanas apjomus, vidēji mājsaimniecības izšķērdē 13%,
bet, ja grūtību iepriekš noteikt patērēšanās apjomus mājsaimniecības locekļiem nav, tad
izšķērdēts tiek daudz mazāk no iegādātas pārtikas, proti, 8%. Šīs sakarības liecina par to,
ka ir svarīgi iepriekš plānot maltītes, sekot līdzi, kas mājsaimniecībā ir iepirkts un ko vēl
vajadzētu nopirkt, kādiem produktiem drīz beigsies derīguma termiņš, un mēģināt tos
integrēt ēdienu pagatavošanā, nepieciešamības gadījumā iepērkot klāt vajadzīgos
produktus. Un, jo biežāk plānošana un saskaņošana mājsaimniecībā tiks veikta, jo vieglāk
mājsaimniecības locekļiem būs iepriekš noteikt pārtikas produktu patērēšanas apjomus.
Tam, kā pārtika tiek uzglabāta, ir ciešs sakars ar to, cik ilgi pārtika varēs palikt
svaiga un patēriņam derīga, tādējādi tieši ietekmējot to, vai pārtika netiks izšķērdēta
nelietderīgi (Gustavsson et al., 2011). Tāpēc droši var apgalvot, ka pareizs uzglabāšanas
veids palīdz izmantot iegādāto pārtiku ilgtspējīgi.
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4.24. tabula/ Table 4.24.
Apakšaspekta „uzglabāšanas vietas” ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem,
2013. gads/
The impact of sub-aspect „housing storage space” on wasted food amounts, year 2013
Pārtikas uzglabāšanas vietas
Ledusskapis ar
saldētavu
Ledusskapis bez
saldētavas
Vairāki ledusskapji
ar saldētavām
Saldētava
Pieliekamais
Pagrabs

skaits
īpatsvars (%)
skaits
īpatsvars (%)
skaits
īpatsvars (%)
skaits
īpatsvars (%)
skaits
īpatsvars (%)
skaits
īpatsvars (%)

Izšķērdētās pārtikas daļa no visas
nopirktās pārtikas, %
>5
6–10
11–15
< 16
318
134
26
89
52.1
22
4.3
14.6
12
3
1
1
2
0.5
0.2
0.2
18
12
3
4
3
2
0.5
0.7
71
29
5
13
11.6
4.8
0.8
2.1
114
41
8
30
18.7
6.7
1.3
4.9
156
75
15
40
25.6
12.3
2.5
6.6

Kopā,
%
567
93.0
17
2.8
37
6.1
118
19.3
193
31.6
286
46.9

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

Ir grūti aprakstīt visus aptaujāto mājsaimniecību locekļu pārtikas uzglabāšanas
paņēmienus un vietas; lai to varētu izdarīt, vajadzētu veikt monitoringu personu
dzīvesvietās. Tomēr ir iespējams saskatīt sakarības starp jau esošām uzglabāšanas vietām
un pārtikas apjomiem, ko būtu iespējams neizšķērdēt. Mājsaimniecības locekļi izšķērdē
vismazāk jeb mazāk nekā 5% no visas nopirktās pārtikas, ja viņiem ir paredzētas pārtikas
uzglabāšanai piemērotas vietas. Un, jo vairāk šādu uzglabāšanas vietu tiem ir, jo mazāk
pārtikas produktu tiek izšķērdēts.
Lai izvērtētu izšķērdēšanas apjomu apzināšanos, tika uzdots jautājums „Vai jūs
izmantojat iepriekšējā dienā neapēstu pārtiku citu ēdienu pagatavošanai?”, lai
noskaidrotu, vai respondenti bieži piekopj praksi izmantot pārpalikušo pārtiku no
maltītēm citu maltīšu pagatavošanai, kas samazinātu izšķērdētās pārtikas apjomus, kā arī
ieekonomētu naudas līdzekļus, jo mājsaimniecības locekļiem nevajadzētu pirkt papildu
pārtiku.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.30. att./ Fig. 4.30. Apakšaspekta „neapēstas pārtikas izmantošana” ietekme uz
pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of sub-aspect „use of leftover food” on wasted food amounts, year 2013,
% (n=610).
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Mājsaimniecību locekļi bieži vien neapzinās, kādos apjomos viņi izmet pārtiku, jo
izmestā pārtika mājsaimniecībā netiek uzglabāta ilgstoši. Tāpēc šā darba ietvaros
respondentiem tika uzdots jautājums, vai viņu mājsaimniecībās tiek izmantota iepriekšējā
dienā neapēsta pārtika citu ēdienu pagatavošanā. Dati rāda, ka ar varbūtību 99% pastāv
negatīva korelācija starp to, vai iepriekšējā dienā neapēstā pārtika tiek izmantota citu
ēdienu pagatavošanai, un izšķērdēšanas apjomiem mājsaimniecībā, proti, jo retāk pārtikas
pārpalikumi tiek integrēti jaunu ēdienu pagatavošanā, jo vairāk mājsaimniecībā tiek
izšķērdēta pārtika. Jo mazāk mājsaimniecības apzinās izmestās pārtikas apjomus, jo
vairāk šajās mājsaimniecībās tiek izšķērdēts pārtikas produktu. Šis jautājums cieši korelē
arī ar jautājumiem, kas skar maltīšu plānošanu un finansiālā stāvokļa uzlabošanu
mājsaimniecībā.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.31. att./ Fig. 4.31. Apakšaspekta „aizdomāšanās par izšķērdētās pārtikas
izmaksām” ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of sub-aspect „realizing how much wasted food costs” on wasted food
amounts, year 2013, % (n=610).
Izvērtējot ekonomiskā aspekta „potenciālā finansiālā stāvokļa uzlabošanas iespēja”
apakšaspekta „aizdomāšanās par izšķērdētās pārtikas izmaksām” ietekmi uz
izšķērdētās pārtikas apjomiem, ar ticamību 99% var apgalvot, ka šis apakšaspekts korelē
ar izšķērdētās pārtikas apjomiem, turklāt Spīrmena rangu korelācija ir negatīva – tas
norāda uz to, ka, jo mazāk mājsaimniecības locekļi aizdomājas par to, cik viņiem izmaksā
pārtika, ko galu galā viņi izšķērdē, jo vairāk šajās mājsaimniecībās tiek procentuāli
izšķērdēts no visas iegādātās pārtikas. Tas norāda uz to, ka Latvijas iedzīvotājus mazāk
izšķērdēt motivē tieši zināšanas par to, cik viņiem izmaksā tāda darbība. Turklāt, pēc
Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas datiem, tieši šķirotās
bioatkritumu savākšanas izmaksas ir par 30% zemākas nekā nešķirotiem atkritumiem:
bioloģisko atkritumu savākšanas tarifs ir vienāds ar 7.93 EUR/m3, bet nešķirotu atkritumu
savākšanas tarifs – 11.33 EUR/m3 (VAAO, b. g.). Bieži vien arī izšķērdētā pārtika netiek
uzglabāta mājās pārāk ilgi, un tāpēc īstos izšķērdēšanas apjomus cilvēki neapzinās (Jones,
2004), jo vairāk tāpēc, ka salīdzinājumā ar iepirkto pārtiku izmestās pārtikas daļa šķiet
niecīga. Tas galvenokārt ir saistīts ar to, ka pārtika, kuru ir doma izmest, lielākoties
neuzglabājas mājsaimniecībā ilgi, tāpēc mājsaimniecības locekļi neapzinās īstos
izmešanas apjomus. Mājsaimniecību locekļiem ir arī grūtāk konstatēt, cik no iegādātās
pārtikas sabojājas, jo tā bija iepirkta pārāk lielā apjomā. Tāpēc ir vairāki pasākumi, kā var
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palīdzēt cilvēkiem apzināties izšķērdētās pārtikas apjomus, piemēram, atkritumu
šķirošana, fiksētu dienu atvēlēšana atkritumu izmešanai, kā arī ražotāju motivēšana
pārdot pārtiku mazākos apjomos, bet par tikpat pievilcīgu cenu par kilogramu kā lielos
apjomus, vai arī ar sociālās kampaņas palīdzību izskaidrot cilvēkiem, ka lielāka
iepakojuma iegādāšanās ne vienmēr nozīmē ekonomiju, jo daļu no iegādātās pārtikas var
nākties izšķērdēt, jo nebūs iespējams to patērēt pirms sabojāšanās. Visi šie pasākumi
varētu pozitīvi ietekmēt pārtikas izšķērdēšanas samazināšanos, mudinot cilvēkus plānot
maltītes apzinīgāk, jo tādējādi viņi varēs ieekonomēt naudu.
Lai iegūtu skaidrāku kopainu, pārtikas izmaksu apzināšanās jautājums tika skatīts
caur mājsaimniecības locekļu vidējo ienākumu prizmu un izšķērdētās pārtikas apjomiem.
Ar varbūtību 99% var apgalvot, ka starp jautājumiem pastāv sakarība, Spīrmena rangu
korelācijas koeficients ir –0.130 jeb negatīvs.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.32. att./ Fig. 4.32. „Vidējo ienākumu uz vienu mājsaimniecības locekli” ietekme
uz aizdomāšanos par izšķērdētās pārtikas izmaksām, 2013. gads,% (n=610)/
The impact of sub-aspect „average monthly income per household member” on
realization how much wasted food costs, year 2013, % (n=610).
Analizējot rezultātus, autore secina, ka mājsaimniecībās, kurās vidējie ienākumi uz
vienu personu nepārsniedz 256 eiro, visvairāk aizdomājas par to, cik daudz pārtikas viņi
bieži vien izšķērdē. Savukārt mājsaimniecības, kurās locekļu kopējie vidējie ienākumi
pārsniedz 685 eiro, ir arī tās, kur ne tikai pārtikai tiek tērēts vairāk naudas, bet arī
aizdomāšanās par to, cik no iegādātās pārtikas tiek izšķērdēts, arī notiek retāk. Tāpēc ir
svarīgi aktualizēt pārtikas izšķērdēšanas problēmu, lai arī cilvēki, kam ir iespēja brīvi
nopirkt pārtiku un kuru mērķis nav ietaupīt naudas līdzekļus, arī varētu aizdomāties par
savas rīcības sekām.
Šajā apakšnodaļā noskaidrots, ka no mājsaimniecības atrašanās vietas ir atkarīgi
pārtikas izšķērdēšanas apjomi un tieši republikas nozīmes pilsētās patērētāji izšķērdē
visvairāk pārtikas, to var izskaidrot ar pārtikas produktu pieejamības vieglumu pilsētās
un arī ar to, ka, neaudzējot savu pārtiku, cilvēki neapzinās, kādas pūles un kādus resursus
tas prasa. Mājsaimniecību locekļi iepakojumam uzmanību pievērš mazākā mērā nekā
cenai un produkta derīguma termiņam, pat ja produkta derīguma termiņš ir cieši saistīts
ar iepakojuma veidu. Izvēloties pārtiku, mājsaimniecības locekļi vislielāko uzmanību
pievērš produkta cenai un derīguma termiņam. Mājsaimniecībās, kurās dzīvo tikai
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pieauguši cilvēki, tiek izšķērdēts mazāk nekā mājsaimniecībās ar bērniem līdz septiņu
gadu vecumam. Vienas personas mājsaimniecībās tiek ģenerēts visvairāk izšķērdētās
pārtikas. Pieaugot ienākumiem mājsaimniecībā, pieaug arī izšķērdētās pārtikas apjomi.
Iepirkumu saraksta veidošana un produktu esamības saskaņošana pozitīvi ietekmē
izšķērdētās pārtikas apjomu samazinājumu. Bet maltīšu plānošana un iepirkumu
saskaņošana nepasargā no impulsīvu pirkumu veikšanas īslaicīgu vēlmju iespaidā.
Grūtības noteikt, cik daudz pārtikas tiks apēsts nedēļas laikā mājsaimniecībā, noved pie
lielākās izšķērdēšanas. Mājsaimniecības locekļi izšķērdē vismazāk no visas nopirktās
pārtikas, ja tiem ir paredzētas pārtikas uzglabāšanai piemērotas vietas. Jo mazāk
mājsaimniecības locekļi aizdomājas par to, cik viņiem izmaksā pārtika, ko galu galā viņi
izšķērdē, jo vairāk šajās mājsaimniecībās tiek procentuāli izšķērdēts no visas iegādātās
pārtikas. Tas norāda uz to, ka Latvijas iedzīvotājus mazāk izšķērdēt motivē tieši zināšanas
par to, cik viņiem izmaksā tāda darbība.
4.6. Sociālie aspekti un to ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem/
Social aspects and their impact on wasted food amounts
Vieni no aspektiem, kas ietekmē cilvēku uzvedību un attieksmi, ir sociālie aspekti,
kurus pārtikas izšķērdēšanas kontekstā var nosaukt ar vienu terminu – ēšanas paradumi.
Kā tas jau apskatīts 2.1. apakšnodaļā, ēšanas paradumi ietver pārtikas iegūšanas,
uzglabāšanas, patērēšanas un arī izmešanas veidu. Un visi paradumi veidojas vairākos
līmeņos, katrs līmenis ietver vairākus motivējošos spēkus.
4.25. tabula/ Table 4.25.
Sociālie aspekti, kas ietekmē mājsaimniecību locekļu ēšanas paradumus
mikrolīmenī, un šo aspektu izpausmes pārtikas izšķērdēšanas kontekstā/
Social aspects that at the micro-level affect eating habits of household members, and
their effect in the context of food wastage
Aspekti

Piemērs
Cilvēks var uzskatīt par
labu/pieņemamu praksi gatavot
vairāk, nekā vienā reizē
iespējams apēst, un pāri
palikušo ēdienu izmest.

2013. gadā veiktās
anketēšanas
korelējošie
jautājumi/apgalvojumi
13. Cik cilvēku bieži
vien ēd kopā?

15. Cik bieži sātīgas
maltītes tiek gatavotas
jūsu mājās?
Cilvēks varētu būt pārāk 23. Cilvēki man apkārt ir
Mentalitāte izvēlīgs attiecībā pret pārtiku, lielākoties pret „pārtikas
Ģimene
viegli izmetot to pārtiku, kas, atstāšanu uz šķīvja”.
Draugi
pēc ēdāja domām, nav derīga
patēriņam. Šādu uzvedību var 20. Manā ģimenē nebija
veicināt ģimenes un/vai tuvu pieņemts atstāt pārtiku
draugu negatīvais piemērs vai, uz šķīvja / visu vajadzēja
tieši otrādi, šādas darbības pilnībā apēst.
nenosodīšana
un
neaktīva
iesaistīšanās indivīda ēšanas
paradumu maiņā.

Apakšaspekti
cilvēku skaits,
kas ēd maltītes
kopā
sātīgu maltīšu
pagatavošanas
biežums
tuvu cilvēku
attieksme pret
pārtikas
izšķērdēšanu

ģimenē pieņemts
pārtiku apēst līdz
galam

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju un Gronow (1997) un Randall
(1999) darbu atzinumiem
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Mikrolīmenī ēšanas paradumu veidošana tiek skatīta caur simboliskā
interakcionisma teorijas prizmu. Civilizēšanas process ir cieši saistīts ar iemācīto
uzvedību, kad cilvēki iemācās savu uzvedību bāzēt ne uz bioloģiskām vajadzībām vai uz
to, ko tiem diktē instinkti, bet gan izvērtē savu darbību no „labi/slikti” skatpunkta (Ashley
et al., 2004). Tādējādi, kad cilvēki apmainās ar simbolu nozīmēm, tie arī nosaka normas,
vērtības, uzskatus un arī ietekmē likumdošanas normas un normatīvo regulējumu.
Kā var secināt no simboliskā interakcionisma teorijas, indivīda ēšanas paradumi ir
cieši saistīti ar tam tuvu ģimenes locekļu un draugu uzskatiem un darbībām. Indivīdi arī
bieži vien atkārto darbības, kuras var nosaukt par normu viņu ģimenēs, nereti pat
neapzinoties to. Tieši tāpēc bija svarīgi izanalizēt, kā pārtikas iegūšanas paradumi
ietekmē to, cik daudz pārtikas mājsaimniecībā tiek izšķērdēts, un vai šī saistība ir pozitīva
vai negatīva, kā arī – vai tikai ģimenes pieņemti paradumi ietekmē izšķērdēšanas
apjomus, vai arī radu, draugu un paziņu attieksme pret pārtikas izšķērdēšanu ietekmē to,
cik daudz pārtikas tiks izšķērdēts mājsaimniecībās, kurās dzīvo cilvēki, kas ar viņiem ir
pazīstami.
4.26. tabula/ Table 4.26.
Kontingences tabula: izšķērdētās pārtikas apjomi / mikrolīmeņa ēšanas paradumu
aspekti, pamatojoties uz 2013. gada kvantitatīvo pētījumu/
Contingence table: wasted food amounts / micro-level soccial aspects, based on the
quantitative research conducted in 2013
Spīrmena rangu korelācijas koeficients
Korelācijas koeficients
Cilvēku skaits, kas ēd maltītes kopā
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Sātīgu maltīšu pagatavošanas biežums
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Tuvu cilvēku attieksme pret pārtikas
p-vērtība
izšķērdēšanu
Korelācijas koeficients
Ģimenē pieņemts pārtiku apēst līdz galam
p-vērtība
**
ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

Cik % izšķērdē?
0.046
0.261
–0.072
0.074
–0.136**
0.001
–0.126**
0.002

Novērtējot, cik lielā mērā izšķērdētās pārtikas apjomi korelē ar mikrolīmeņa ēšanas
paradumu aspektiem (visu jautājumu korelācijas sk. 24. piel. Kontingences tabula:
ēšanas paradumi – mikrolīmenis / pārtikas izšķērdēšana), var secināt, ka tas, cik daudz
cilvēku bieži vien ēd kopā mājsaimniecībā, un tas, cik bieži sātīgas maltītes tiek gatavotas
mājsaimniecībā, nekorelē ar to, cik daudz mājsaimniecības locekļi izšķērdē pārtikas
produktu. Savukārt ar izšķērdēšanas apjomiem korelē tas, vai mājsaimniecības locekļu
ģimenē nebija pieņemts „atstāt pārtiku uz šķīvja jeb visu vajadzēja pilnībā apēst”, un tas,
vai aptaujāto mājsaimniecību locekļu draugu un paziņu vidū ir cilvēki, kas lielākoties ir
pret pārtikas atstāšanu uz šķīvja. Turklāt Spīrmena rangu korelācijas koeficients ir
negatīvs, proti, jo vairāk cilvēku apkārt un ģimene bija pret pārtikas neapēšanu pilnībā,
jo mazāk šajās mājsaimniecībās tika izšķērdēts pārtikas.
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Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.33. att./ Fig. 4.33. Apakšaspekta „tuvu cilvēku attieksme pret pārtikas
izšķērdēšanu” ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads,
mājsaimniecību skaits (n=610)/
The impact of the sub-aspect „close people’s attitude toward food wastage” on wasted
food amounts, year 2013, % (n=610).
Pamatojoties uz simboliskā interakcionisma teoriju, varēja sagaidīt, ka tuvu cilvēku
darbības varētu pozitīvi ietekmēt indivīda darbību, proti, ka tuvu draugu centieni
samazināt izšķērdētās pārtikas apjomus ar savu tiešo rīcību jeb vienmēr cenšoties apēst
visu, ko tie pagatavo vai pasūta, varētu pozitīvi ietekmēt indivīda rīcību attiecībā pret
pārtikas izšķērdēšanu. Iegūtie dati liecina, ka starp šiem diviem jautājumiem pastāv
negatīva korelācija: jo vairāk tuvi cilvēki domā par to, kā apēst visu sagatavoto/pasūtīto
pārtiku, jo mazāk mājsaimniecības locekļi izšķērdē pārtiku. Tādējādi iznāk, ka vislielākie
pārtikas izšķērdētāji bija starp tiem, kuru draugi mazāk domāja par to, vai viņi apēd visu,
ko pasūta/pagatavo.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.34. att./ Fig. 4.34. Apakšaspekta „pārtikas neapēšana līdz galam” ietekme uz
pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, mājsaimniecību skaits (n=610)/
The impact of the sub-aspect „food products’ complete consumption” on wasted food
amounts, year 2013, % (n=610).
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Līdzīgu sakarību kā starp tuvu draugu/radu paradumiem un izšķērdētās pārtikas
lielumu parāda arī mājsaimniecības locekļu izšķērdētās pārtikas apjomi atkarībā no tā,
kādi ēšanas paradumi ir bijuši viņu ģimenēs. Tas nozīmē, ka arī ģimenes, kurās
mājsaimniecības locekļi ir izauguši, paradumi ir spējīgi pozitīvi ietekmēt pārtikas
izšķērdēšanas apjomu samazināšanos. Pozitīvais ģimenes locekļu piemērs kalpoja par
sava veida pozitīvu stimulu, jo mājsaimniecībās, kuru locekļi nāk no ģimenēm, kurās
pārtika tika mazāk izšķērdēta, vairāk domā, kā mazāk izšķērdēt pārtiku.
4.27. tabula/ Table 4.27.
Sociālie aspekti, kas ietekmē mājsaimniecību locekļu ēšanas paradumus
mezolīmenī, un šo aspektu izpausmes pārtikas izšķērdēšanas kontekstā/
Social aspects that at the meso-level affect eating habits of household members, and
their effect in the context of food wastage
Aspekti

Piemērs

2013. gadā veiktās anketēšanas
korelējošie jautājumi/apgalvojumi
7. Kur parasti pārtika tiek pirkta?

Apakšaspekti

Mezolīmeņa
pārtikas iegādes
aspekti ietekmē
vieta
veidus, kā cilvēks 12. Kur lielākoties tiek ēsta vissātīgākā
vissātīgākās
iegūst, uzglabā,
ēdienreize?
ēdienreizes
izmanto un izmet
ēšanas vieta
pārtiku.
16. Cik bieži viss pagatavotais tiek
biežums, ar kādu
apēst pilnīgi vienā ēdienreizē?
vienā ēdienreizē
Par piemēru var
tiek apēsts viss
minēt cilvēkus, kas
pagatavotais
sevi dēvē par
frīgāniem
17. Vai jums vai kādam no
īpašo ēšanas
(
f
reegans),
kuri
mājsaimniecībā
dzīvojošajiem
ir
kādi
paradumu
Kultūra
esamība
Dzīvesveids izvēlas ēst pārtiku, īpaši ēšanas ieradumi?
ko kāds ir izmetis, 21. Manā mājsaimniecībā nav pieņemts
paradums
Tradīcijas
tā cīnoties pret
gatavot vairāk ēdiena, nekā iespējams negatavot vairāk,
pārtikas
apēst, pirms tas sabojājas.
kā ir iespējams
izšķērdēšanu.
apēst, pirms
pagatavotais
sabojājas
„Civilizētas
43. Kā tiek sadalīti darbi jūsu
mājas darbu
apetītes”
mājsaimniecībā (iepirkšanās, atkritumu
sadale
fenomens –
izmešana, sīki mājas darbi)?
ierobežo sevi.
44. Vai kāds no mājsaimniecības
pārtikas
Iemācās pareizi ēst locekļiem pats audzē pārtiku?
audzēšana
un uzvesties.
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju un Hall et al. (2009),
Beardsworth, Keil (1997), Randall (2002) un Williams (2015) darbu atzinumiem

Mezolīmenī ēšanas paradumu veidošanās tiek skatīta caur attīstības teorijas prizmu.
Pēc Zimmela domām, visiem cilvēkiem ir nepieciešams aizbildinājums, lai varētu
attaisnot savu rīcību, un šādu rīcības attaisnojošo lomu bieži spēle „kultūra” (Gronow
1997). Kas tiek uzskatīts par pieņemamu rīcību attiecībā uz pārtiku, kāda pārtika tiek
pozicionēta kā garšīga/veselīga/patēriņam derīga, kādas tradīcijas ir saistītas ar pārtikas
patēriņu/izmešanu – visi šie uzskati mainās laika gaitā, un pamats šīm izmaiņām ir
iepriekšējo sabiedrību attīstība (Randall 2002).
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4.28. tabula/ Table 4.28.
Kontingences tabula: izšķērdētās pārtikas apjomi / mezolīmeņa ēšanas paradumu
aspekti, pamatojoties uz 2013. gada kvantitatīvo pētījumu/
Contingence table: wasted food amounts / meso-level soccial aspects, based on the
quantitative research conducted in 2013
Spīrmena rangu korelācijas koeficients
Korelācijas koeficients
Pārtikas iegādes vieta
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Vissātīgākās ēdienreizes ēšanas vieta
p-vērtība
Biežums, ar kādu vienā ēdienreizē tiek apēsts Korelācijas koeficients
viss pagatavotais
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Īpašo ēšanas paradumu esamība
p-vērtība
Paradums negatavot vairāk, kā ir iespējams Korelācijas koeficients
apēst, pirms pagatavotais sabojājas
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Mājas darbu sadale
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Pārtikas audzēšana
p-vērtība
**

Cik % izšķērdē?
–0.046
0.261
0.100*
0.013
0.021
0.607
0.022
0.595
–0.121**
0.003
0.08*
0.05
–0.06
0.15

ticamība 99%

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju
Izvērtējot atbildes uz anketā uzdotajiem jautājumiem (visu jautājumu korelācijas
sk. 25. piel. Kontingences tabula: ēšanas paradumi – mezolīmenis / pārtikas
izšķērdēšana), var secināt, ka trīs no mezolīmeņa ēšanas paradumiem būtiski neietekmē
izšķērdēšanas apjomus mājsaimniecībā. Ticamība citu četru kritēriju korelācijām ir
mazāka par 70%. Savukārt jautājums, vai mājsaimniecībā ir vai nav pieņemts gatavot
vairāk ēdiena, nekā iespējams apēst, pirms tas sabojājas, pēc attīstības teorijas, kas tika
aprakstīta 2.2. apakšnodaļā, ir tieši saistīts ar kultūru un tradīcijām gan savā ģimenē, gan
kopumā sabiedrībā un cieši korelē ar izšķērdētās pārtikas apjomiem. Arī darbu sadalījums
mājsaimniecībā ietekmē izšķērdētās pārtikas apjomus, turklāt korelācija ir pozitīva.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.35. att./ Fig. 4.35. Apakšaspekta „biežums, ar kādu vienā ēdienreizē tiek apēsts viss
pagatavotais” ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of the sub-aspect „The frequency with which meals are consumed
wholly” on wasted food amounts, year 2013, % (n=610).
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Spīrmena rangu korelācijas koeficients starp pārtikas izšķērdēšanas apjomiem un
to, cik bieži sātīgas maltītes tiek gatavotas mājsaimniecībā, ir –0.072, būtisks līmenis ir
0.07, tomēr apraksta 93% datu. Tāpēc būtu vērts izvērtēt, kādas sakarības veidojas starp
šiem diviem aspektiem. 4.18. att. var novērot sakarību, ka mājsaimniecībās, kurās sātīgas
maltītes tiek gatavotas visretāk, proti, vienreiz vai divreiz nedēļā, iegādātā pārtika tiek
izšķērdēta daudz mazāk. Kā arī mājsaimniecībās, kurās sātīgas maltītes tiek gatavotas
vismaz divas reizes dienā, tiek izšķērdēts daudz mazāk nekā mājsaimniecībās, kurās
gatavo no vienas reizes nedēļā līdz piecām reizēm nedēļā. To var izskaidrot tādējādi, ka
mājsaimniecībās, kurās mājsaimniecības locekļi gatavo biežāk, pārtikas produktu iegāde
tiek rūpīgāk plānota, savukārt mājsaimniecībās, kurās netiek pieņemts sātīgi gatavot
mājās, arī mazāk tiek iepirkta pārtika un vairāk tiek ēsts „ārpus mājām”, un daudz mazāk
tiek izšķērdēta pārtika mājsaimniecībā.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.36. att./ Fig. 4.36. Apakšaspekta „vissātīgākās ēdienreizes ēšanas vieta” ietekme
uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of the sub-aspect „place of the most nourishing meal consumption” on
wasted food amounts, year 2013, % (n=610).
Mājsaimniecības locekļi, kas vissātīgāk ēd gan mājās, gan ārpus mājām, kopumā
izšķērdē visvairāk no iegādātās pārtikas. To varētu izskaidrot tādējādi, ka ēšana ārpus
mājām ne vienmēr ir plānota, tāpēc mājsaimniecībā paliek daudz vairāk pārtikas, kas pēc
tam tiek izmesta. Sātīgās mājas maltītes bieži vien tiek ēstas lielākā cilvēku grupā, kur
katrs mājsaimniecības loceklis dod priekšroku atšķirīgiem produktiem, tāpēc ir vai nu
jāgatavo vairākas maltītes, vai kāds no locekļiem tik un tā var apēst mazāk no pagatavotās
pārtikas. Gan viena, gan otra darbība var savā veidā ietekmēt izšķērdētās pārtikas
apjomus. Savukārt, ēdot sātīgi galvenokārt ārpus mājām, var novērot tendenci, ka
mājsaimniecībā tiek izšķērdēts vismazāk, izšķērdēšanas apmēri nepārsniedz 10% no visas
iepirktās pārtikas. To varētu izskaidrot tā, ka, ēdot vairāk ārpus mājām, mājsaimniecības
locekļi pērk mazāk pārtikas mājas ēdienu pagatavošanai, tādējādi arī izšķērdējot mazāk
mājsaimniecībā.
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Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.37. att./ Fig. 4.37. Apakšaspekta „paradums negatavot vairāk, kā ir iespējams
apēst, pirms pagatavotais sabojājas” ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas apjomiem,
2013. gads, % (n=610)/
The impact of the sub-aspect „habit not to cook more, than it is possible to consume
before cooked food spoils” on wasted food amounts, year 2013, % (n=610).
Abu mainīgo Spīrmena rangu korelācijas koeficienti ir negatīvi, proti, jo vairāk
mājsaimniecības locekļi domā par to, ko viņi gatavo un kāds ir pagatavotās maltītes
apjoms, jo mazāk pārtikas tie izšķērdē. Lielākā datu izkliede ir novērojama, atbildot ar „
drīzāk nē nekā jā” un „drīzāk jā nekā nē”, tas varētu liecināt par to, ka šajās
mājsaimniecībās nav līdz galam izstrādāta vienotas maltīšu gatavošanas prakse. Bet arī
šeit, atbildot ar „drīzāk jā nekā nē”, respondenti atzina, ka izšķērdē mazāk nekā tie, kas
atbildēja ar „drīzāk nē nekā jā”, un tas parāda, ka tendencei gatavot vairāk, nekā ir
iespējams apēst, pirms ēdiens sabojājas, ir tieša ietekme uz izšķērdētās pārtikas
apjomiem.

Avots: autores pētījums, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju
4.38. att./ Fig. 4.38. Apakšaspekta „mājas darbu sadale” ietekme uz pārtikas
izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of the sub-aspect „division of household chores” on wasted food amounts,
year 2013, % (n=610).
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Ar varbūtību 95% un pozitīvu Spīrmena korelācijas koeficientu 0.08 var apgalvot:
jo vairāk darbu mājsaimniecībā dara viens konkrēts cilvēks jeb viena persona atbild par
ēst gatavošanu, jo mazāk tiek izšķērdēta pārtika; to var izskaidrot tādējādi, ka šādās
mājsaimniecībās vismaz viens loceklis ir labi informēts par to, kas notiek mājsaimniecībā,
kāda pārtika ir jānopērk, kāda pārtika steidzīgi ir jāpatērē, jo tai tuvojas derīguma termiņa
beigas un tā var sabojāties, pirms to ir iespējams patērēt, tādējādi samazinot nevēlamo
pārtikas produktu izsaimniekošanu.
4.29. tabula/ Table 4.29.
Sociālie aspekti, kas ietekmē mājsaimniecību locekļu ēšanas paradumus
makrolīmenī, un šo aspektu izpausmes pārtikas izšķērdēšanas kontekstā/
Social aspects that at the macro-level affect eating habits of household members, and
their effect in the context of food wastage
Aspekti

2013. gadā veiktās
anketēšanas korelējošie
jautājumi/apgalvojumi
Aspekti ietekmē, kādu pārtiku un 18. Vai jums ir svarīgi pirkt
tās daļas cilvēki uzskata par
Latvijā ražotus pārtikas
pieņemamu patēriņam, tā
produktus un
ietekmējot arī pārtikas
izstrādājumus?
izšķērdēšanu
Piemērs

Medijiem ir liela ietekme uz
cilvēku uzskatu veidošanās
procesu.

31. Kad jūs izmetat pārtiku,
vai jūs nomāc vainas sajūta?

Apakšaspekti
svarīgi pirkt
vietējo pārtiku

vainas sajūtas
izjušana

Reliģija
Masu mediji
Piemēram, tas, vai cilvēki
Korporācijas
32. Vai jūs uztrauc tas, kā
izšķērdētās
uzskata par normu restorānos
izmestā
pārtika
ietekmē
pārtikas
ietekme
prasīt pasūtīto, bet līdz galam
vidi?
uz
vidi
neapēsto pārtiku iedod līdzi
promnešanai, var būt mediju
manipulēts, kuri savukārt var būt
lielo korporāciju manipulēti, kas 34. Vai jūs uztrauc globālais
globālais bads
bieži vien ir „sponsori”
bada jautājums?
informācijai, kas tiem ir
izdevīga.
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju un Hubbard (2007) un Randall
(1999) darbu atzinumiem

Ēšanas paradumu veidošanos makrolīmenī var izskaidrot no konfliktu teorijas
skatpunkta. No konfliktu teorijas izriet: katram indivīdam sabiedrībā tiek iemācītas šīs
sabiedrības vērtības, normas, noteikumi un likumi, bet visiem šiem kultūras veidojumiem
nav vienota spēka, tāpēc arī katra sociālā grupa (ētiskās, reliģiskās, politiskās u. c.) cenšas
ietekmēt citu grupu, aizstāvot savas intereses, mēģinot padarīt savas sociālās grupas
kultūras elementus par dominējošajiem kultūras elementiem (Ballantine, Roberts 2009).
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4.30. tabula/ Table 4.30.
Kontingences tabula: izšķērdētās pārtikas apjomi / makrolīmeņa ēšanas
paradumu aspekti, pamatojoties uz 2013. gada kvantitatīvo pētījumu/
Contingence table: wasted food amounts / macro-level soccial aspects, based on the
quantitative research conducted in 2013
Spīrmena rangu korelācijas koeficients
Korelācijas koeficients
Svarīgi pirkt vietējo pārtiku
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Vainas sajūtas izjušana
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Izšķērdētās pārtikas ietekme uz vidi
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Globālais bads
p-vērtība

*

ticamība 95%, ** ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

Cik % izšķērdē?
–0.069
0.088
–0.125**
0.002
–0.020
0.627
–0.010
0.797

Izvērtējot atbildes uz anketā uzdotajiem jautājumiem (visu jautājumu korelācijas
sk. 26. piel. Kontingences tabula: ēšanas paradumi – makrolīmenis / pārtikas
izšķērdēšana), var secināt, ka no četriem uzdotajiem jautājumiem, kas makrolīmenī
varētu ietekmēt ēšanas paradumus, atbildes uz vienu jautājumu tieši korelē ar
izšķērdēšanas apjomiem mājsaimniecībā. Proti, ar varbūtību 99% var apgalvot, ka vainas
sajūta, kas mājsaimniecības locekļus nomāc, kad pārtika tiek izmesta, negatīvi korelē ar
izšķērdētās pārtikas apjomiem jeb – jo biežāk mājsaimniecības locekļi izjūt vainas sajūtu
par to, ka izmet patēriņam pilnīgi derīgu pārtiku vai ka nepatērēja pārtiku, pirms tā bija
derīga patēriņam, jo mazāk viņi izšķērdē pārtiku un vairāk domā par to, kā samazināt
izšķērdētās pārtikas apjomus. Kopumā tika uzdoti trīs jautājumi, kas skar vienu aspektu
jeb to, cik lielā mērā uztraukums par vides sakārtotību un tīrību ietekmē pārtikas
izšķērdēšanu. Savukārt ar mazāko varbūtību jeb 91% var pieņemt, ka pārtikas produktu
pirkšana, kas nāk no Latvijas laukiem, negatīvi korelē ar izšķērdēšanas apjomiem, proti,
jo svarīgāk mājsaimniecības locekļiem bija pirkt Latvijā ražotus pārtikas produktus un
izstrādājumus, jo lielāks ir izšķērdētās pārtikas īpatsvars (procentos) šajās
mājsaimniecībās.
Vairākas nevalstiskās un valsts organizācijas izmanto masu medijus, lai aktualizētu
un pievērstu sabiedrības uzmanību bada un pārtikas izšķērdēšanas problēmām.
2014. gads Eiropā tika definēts kā gads cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu, medijos parādījās
daudz informācijas, kas bija saistīta gan ar pārtikas izšķērdēšanu, gan ar šādas darbības
ietekmi uz vidi. Tāpēc šajā darbā bija svarīgi izpētīt, vai pārtikas izšķērdēšana Latvijas
iedzīvotājos raisa savā ziņa arī vainas sajūtu.
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Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.39. att./ Fig. 4.39. Apakšaspekta „vainas sajūtas izjušana” ietekme uz pārtikas
izšķērdēšanas apjomiem, 2013. gads, % (n=610)/
The impact of the sub-aspect „feel of guilt” on wasted food amounts, year 2013, %
(n=610).
Kā to varēja paredzēt, vainas sajūtai un izšķērdētās pārtikas apjomiem piemīt
negatīva korelācija, proti, jo vairāk mājsaimniecības locekļi izjūt vainas sajūtu par to, ka
tie izšķērdē pārtiku, jo mazāk tie galu galā to dara, jeb visbiežāk vainīgi par savu rīcību
attiecībā pret pārtikas izšķērdēšanu jūtas tie, kas izšķērdē vismazāk jeb ne vairāk kā 5%,
pretstatā tām mājsaimniecībām, kurās izšķērdē virs 16% no visas iegādātās pārtikas.
Tādējādi var apgalvot, ka aktīva pretizšķērdēšanas kampaņa varētu dot pozitīvu
ieguldījumu pārtikas izšķērdēšanas apkarošanai. Savukārt šo vainas sajūtu nevar tieši
savienot ar to, ka cilvēkus uztrauc tas, kā izmestā pārtika ietekmē vidi. Var pieņemt, ka
vainas sajūta ir saistīta ar negatīvo pārtikas izšķērdēšanas tēlu kā tādu, bet rets
respondents atzīst, ka to saista ar pārtikas ietekmi uz vidi. Globālais bada jautājums
aptaujāto respondentu vidū neietekmēja izšķērdētās pārtikas apjomus, lai gan 28% visu
respondentu atzina, ka viņu mājsaimniecībās vienmēr vai bieži aizdomājas par globālo
bada problēmu.
Izvērtējot situāciju kopumā, var secināt, ka cilvēki Latvijā uztraucas reti vai nekad
neaizdomājas par to, kādu postījumu videi rada pārtikas izšķērdēšana. Tāpēc arī var
izskaidrot, kāpēc cilvēki Latvijā retāk domā, kā izšķērdēt mazāk. Šo attieksmi pret vidi
un pārtiku var izskaidrot arī ar masu mediju neaktivitāti šajā jautājumā Latvijā un arī ar
to, ka pašreizējā ekoloģiskā situācija Latvijā ir vairāk nekā apmierinoša, tāpēc Latvijas
iedzīvotājiem ir grūtāk sasaistīt pārtikas izšķērdēšanu ar vides problēmām.
Šajā apakšnodaļā tika noskaidrots, ka mikrolīmenī veidojošās izšķērdēšanas
paradumu ietekmes korelācijas ir vairāk negatīvas, proti, jo pozitīvāks ir piemērs
mājsaimniecību draugu un ģimenes locekļu vidū, jo paši mājsaimniecību locekļi vairāk
domā par izšķērdēšanas jautājumu. Mājsaimniecībās, kurās mājsaimniecības locekļi
gatavo biežāk, pārtikas produktu iegāde tiek rūpīgāk plānota, savukārt mājsaimniecībās,
kurās netiek pieņemts sātīgi gatavot mājās, arī mazāk tiek iepirkta pārtika un vairāk tiek
ēsts „ārpus mājām”. Ja mājsaimniecībā viens konkrēts cilvēks ir atbildīgs par pārtiku, tad
mazāk tiek izšķērdēts pārtikas. Mājsaimniecību atbildes rāda, ka tendencei gatavot vairāk,
nekā ir iespējams apēst, pirms ēdiens sabojājas, ir tieša ietekme uz izšķērdētās pārtikas
apjomiem. Ēdot vairāk ārpus mājām, mājsaimniecības locekļi mazāk pērk pārtiku mājas
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ēdienu pagatavošanai, tādējādi arī izšķērdē mazāk. Jo vairāk mājsaimniecības locekļi izjūt
vainas sajūtu par to, ka tie izšķērdē pārtiku, jo mazāk tie galu galā to dara. Tādējādi var
apgalvot, ka aktīva pretizšķērdēšanas kampaņa varētu dot pozitīvu ieguldījumu pārtikas
izšķērdēšanas apkarošanai. Kopumā jāatzīmē, ka aptaujātās mājsaimniecības uztraucas
reti vai nekad neuztraucas par to, kādu postījumu videi rada pārtikas izšķērdēšana, to var
izskaidrot ar masu mediju kūtrumu Latvijā, tāpēc Latvijas iedzīvotājiem ir grūtāk sasaistīt
pārtikas izšķērdēšanu ar vides problēmām.
4.7. Izšķērdētās pārtikas apjomi, pamatojoties uz 2016. gada kvantitatīvo
pētījumu/
Wasted food amounts, based on the quantitative research conducted in 2016
2016. gada pētījuma mērķis bija noskaidrot izšķērdēšanas apjomus kilogramos un
litros. Internetanketu kopumā aizpildīja 146 respondenti. Respondenti tika izvēlēti
atbilstoši vairākpakāpju stratificētās nejaušās izlases metodei. Izlases stratifikācijas
pazīmes pakāpes: aptaujāto mājsaimniecību jaunākā respondenta vecums un vidējie
ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013. gadā veikto aptauju

4.40. att./ Fig. 4.40. Mājsaimniecības jaunākā locekļa vecuma un vidējo ienākumu
uz vienu locekli sadalījums, pamatojoties uz 2016. gada kvantitatīvo pētījumu, % (n=146)/
The distribution of the age of the youngest household member and the average income per
household member, based on the quantitative research conducted in 2016, % (n=146).
Pēc jaunāko respondentu vecuma var spriest, ka 64% aptaujāto mājsaimniecību visi
mājsaimniecības locekļi ir bijuši pilngadīgi un tikai 7% mājsaimniecību jaunākais
mājsaimniecības loceklis bija jaunāks par trim gadiem. 70% mājsaimniecību viņu vidēji
ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekļi nepārsniedz 400 EUR. Maksimālā iespējamā
rezultātu statistiskā kļūda pie 146 respondentu lielas izlases ir +/- 2%.
2016. gada pētījuma mērķis bija apzināt ne tikai to, cik katrai produktu grupai tiek
tērēts, bet arī – kādi ir iepirktie un izšķērdētie pārtikas apjomi nevis procentos, kā
2013. gada pētījumā, bet gan kilogramos un litros. Pirms anketas aizpildīšanas
respondentiem tika lūgts vienu nedēļu fiksēt, ko viņi pērk un izmet. Kopumā pārtikas
produkti tika iedalīti deviņas pārtikas produktu grupās: 1) milti, maize, putraimi un citi
graudu izstrādājumi, 2) rīsi, kukurūza, kartupeļi, 3) augļi, ogas, 4) dārzeņi, kā arī
pākšaugi, 5) piens, dzeramais jogurts, paniņas utt., 6) siers, biezpiens, skābais krējums,
jogurts utt., 7) gaļa, zivis, 8) olas, 9) taukvielas, saldumi. Izveidoto instrumentāriju sk.
27. piel. 2016. gadā veiktās anketēšanas instrumentārijs.
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4.31. tabula/ Table 4.31.
Pārtikas produktu grupu izmaksu lielums nedēļas laikā aptaujātajās
mājsaimniecībās un šo izmaksu statistiskie rādītāji, 2016. gads, eiro (n=146)/
Expenses on food products divided by groups per week in the surveyed households
and statistical indicators of the cost, year 2016, euro (n=146)

Rādītāji

Cik vidēji nedēļā tiek tērēts attiecīgai produktu grupai, eiro nedēļā
Siers,
Milti, maize,
Piens,
Rīsi,
Dārzeņi,
biezpiens,
putraimi un
Augļi,
dzeramais
Gaļa,
Taukvielas,
kukurūza,
kā arī
skābais
Olas,
citi graudu
ogas,
jogurts,
zivis,
saldumi,
kartupeļi,
pākšaugi,
krējums,
gab.
izstrādājumi,
kg
paniņas
kg
kg
kg
kg
jogurts
kg
utt., l
utt., kg

Vidējais
3.66
1.98 3.84 3.57
3.44
4.09
aritmētiskais
Mediāna
3
1.7
3
3
2.7
3
Mode
3
2
2
2
2
2
Standartnovirze
3.23
1.89 3.65 3.27
2.99
3.95
Asimetrijas
2.01
2.08 1.77 2.11
2.03
2.8
rādītājs
Ekscesa rādītājs
5.62
6.81 3.19 5.96
6.93
12.42
Diapazons
20.6
12
18
20
20
29.2
Minimālais
0
0
0
0
0
0
rādītājs
Maksimālais
20.6
12
18
20
20
29.2
rādītājs
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2016. gadā veikto aptauju

6.43 1.45

3.41

5
1
5
0
6.86 1.77

2.42
2
2.95

3.89 2.83

1.83

25.24 10.25
60
10

4.22
15

0

0

0

60

10

15

Visvairāk mājsaimniecībās vidēji nedēļā tiek tērēts gaļas un zivju iegādei jeb
6.43 eiro nedēļā; arī maksimālā summa, ko mājsaimniecības locekļi bija gatavi tērēt par
pārtiku, vislielākā bija tieši produktu grupā „gaļa un zivs” un ir vienāda ar 60 eiro. Arī
asimetrijas rādītājs šai produktu grupai ir vislielākais, kas norāda uz to, ka rādītāju līkne
ir novirzīta pa kreisi. Nākamā izdevumu pozīcija ir siera, biezpiena, skābā krējuma,
jogurta iegāde. Vismazāk no mājsaimniecības budžeta tiek tērēts rīsu, kukurūzas un
kartupeļu iegādei. Iespējams, arī tāpēc, ka vairākās Latvijas mājsaimniecībās ir pieņemts
kartupeļus iepirkt lielos apjomos rudenī, tāpēc ik nedēļas kartupeļu pirkumi netiek veikti.
Kopumā visu produktu grupu iegādei tiek tērēts vidēji 31.87 eiro nedēļā jeb 128 eiro
mēnesī.
4.32. tabula/ Table 4.32.
Nedēļas laikā nopirktās pārtikas apjomi aptaujātajās mājsaimniecībās un šo izmaksu
statistiskie rādītāji, 2016. gads, kg un l (n=146)/
Amounts of purchased food products in the households and statistical indicators of the
cost, year 2016, kg and L (n=146)

Rādītāji

Vidējais
aritmētiskais
Mediāna
Mode

Vidējais nopirktais apjoms nedēļā, kilogrami vai litri nedēļā
Piens,
Siers,
Milti, maize,
Rīsi,
Dārzeņi, dzera- biezpiens,
putraimi un
Gaļa,
kukurūza, Augļi, kā arī
mais
skābais
Olas,
citi graudu
zivis,
kartupeļi, ogas, kg pākš- jogurts, krējums,
gab.
izstrādājumi,
kg
kg
augi, kg paniņas jogurts
kg
utt., l
utt., kg

Taukvielas,
saldumi,
kg

2.18

1.97

2.61

2.67

3.01

1.86

2.35

5.98

1.27

2
2.00

1
1.0

2
2.0

2
1.0

2
2.0

1.45
1

2
1

2
0

1
1
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4.32. tabulas turpinājums/ Continuation of Table 4.32.

Rādītāji

Standartnovirze
Asimetrijas
rādītājs
Ekscesa
rādītājs
Diapazons
Minimālais
rādītājs
Maksimālais
rādītājs

Vidējais nopirktais apjoms nedēļā, kilogrami vai litri nedēļā
Milti,
Piens,
Siers,
Rīsi,
maize,
Dārzeņi dzera- biezpiens Gaļa
kukurūz Augļi,
putraimi un
, kā arī
mais
, skābais
,
Olas,
a,
ogas,
citi graudu
pākš- jogurts, krējums, zivis, gab.
kartupeļ
kg
izstrādājumi
augi, kg paniņas jogurts
kg
i, kg
, kg
utt., l
utt., kg

Taukvielas,
saldumi,
kg

1.89

1.94

2.8

2.58

2.35

1.87

2.18

8.31

1.32

1.77

1.4

3.13

2.81

1.19

2.09

2.01

2.42

1.93

3.8

1.5

16.3

14.1

1.1

5.1

5.9

7.4

4.5

10.5

9

22

20

10

10

13

48

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.5

9

22

20

10

10

13

48

7

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2016. gadā veikto aptauju

Ja izvērtē, cik kilogramu vai litru pārtikas ir nopirkts, tad vislielākajos apjomos tiek
pirkts piens, dzeramais jogurts, paniņas utt. jeb mazliet vairāk par 3 l nedēļā. Vismazāk
nedēļā tiek pirkti saldumi un dažādas taukvielas, lai gan salīdzinoši daudz naudas līdzekļu
tiek tērēts tieši šai pārtikas grupai. Kopumā nedēļas laikā tiek nopirkts 20.89 kg un 3.01 l
pārtikas produktu. Tas mēnesī ir aptuveni 83.56 kg un 12.04 l pārtikas.
4.33. tabula/ Table 4.33.
Nedēļas laikā izšķērdētās pārtikas apjomi aptaujātajās mājsaimniecībās un šo
izmaksu statistiskie rādītāji, 2016. gads, kg un l (n=146)/
Amounts of wasted food products in the households and statistical indicators of the cost,
year 2016, kg and L (n=146)

Rādītāji

Vidējais
aritmētiskais
% no iepirktā
apjoma
Mediāna
Mode
Standartnovirze
Asimetrijas
rādītājs
Ekscesa
rādītājs
Diapazons
Minimālais
rādītājs
Maksimālais
rādītājs

Cik vidēji no nopirktā tiek izšķērdēts, kilogrami vai litri nedēļā
Siers,
Milti, maize,
Piens,
Rīsi,
Dārzeņi,
biezpiens,
Taukputraimi un
Augļi,
dzeramais
Gaļa,
kukurūza,
kā arī
skābais
Olas, vielas,
citi graudu
ogas,
jogurts,
zivis,
kartupeļi,
pākšaugi,
krējums,
gab. saldumi,
izstrādājumi,
kg
paniņas
kg
kg
kg
jogurts
kg
kg
utt., l
utt., kg
0.17

0.14

0.19

0.25

0.21

0.12

0.13

0.13

0.02

7.8

7.1

7.3

9.4

7.0

6.5

5.5

2.2

1.6

0
0
0.36

0
0
0.37

0
0
0.35

0
0
0.43

0
0
0.54

0
0
0.27

0
0
0.46

0
0
1.03

0
0
0.12

3.471

5.01

2.71

2.5

5.68

3.77

6.05

10.89

7.02

14.1

30.5

8.9

6.5

43.6

18.7

43.1

124.5

52

2

3

2

2

5

2

4

12

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

2

2

5

2

4

12

1

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2016. gadā veikto aptauju
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No visas nopirktās pārtikas nedēļas laikā izšķērdēts 1.15 kg un 0.21 l pārtikas
produktu jeb aptuveni 4.6 kg un 0.84 l pārtikas produktu mēnesī. Pirmajā pētījumā, kas
tika veikts 2013. gadā, respondentiem tika jautāts apzināt, kādu daļu (procentos) no
iegādātās pārtikas viņi zaudē un kādu izšķērdē. Subjektīvi novērtējot apjomus,
respondenti nonāca pie secinājuma, ka kopumā no visas iegādātās pārtikas tiek zaudēts
13.3% un izšķērdēts 9.39%. Savukārt 2016. gadā respondentiem tika jautāts izvērtēt, cik
no attiecīgās iegādātās produktu grupas beigās tiek izšķērdēts, ar to domājot izšķērdēto
pārtiku. 2016. gada pētījumā respondenti secināja, ka tie izšķērdē vidēji ne vairāk kā 5.7%
no visas pieminētās pārtikas, bet jāatzīmē, ka nosacītais pārtikas iedalījums tomēr
neatspoguļo visus pārtikas produktus un, arī novērtējot izmesto pārtiku, respondenti
zemapziņas līmenī varēja norādīt mazākus apjomus, jo pēc 2014. gada pret pārtikas
izšķērdēšanu vērstās kampaņas cilvēki var izjust lielāku vainas sajūtu par pārtikas
izšķērdēšanu, tādējādi norādīt mazākus apjomus; respondentiem ir arī grūti precīzi
noteikt, cik kg un l tiek izmests, turklāt izmestā pārtika nepaliek ilgi mājsaimniecībā,
tāpēc arī izmestos apjomus reizēm ir grūti apzināties. Ja ņem vērā maksimālos iepirkšanas
un izmešanas rādītājus, tad atkritumos jau nonāk 22.1% no visas pārtikas. Ja vērtē pēc
pārtikas grupas, tad visvairāk izšķērdē dārzeņus, no tiem vidēji 9.4% nonāk atkritumos
jeb vidēji 0.33 eiro nedēļā un 1.32 eiro mēnesī. Vidēji 7% no visa nopirktā piena, dzeramā
jogurta, paniņām tiek izšķērdēti. Ja ņem vidējos rādītājus, tad zaudējumi ir vidēji 0.24 eiro
nedēļā jeb aptuveni 0.96 eiro mēnesī. Savukārt, ja izvērtē augļu un ogu izšķērdēšanas
apjomus, tad no tiem atkritumos nonāk 7.3%, naudas izteiksmē tie ir 0.28 eiro nedēļā jeb
1.12 eiro mēnesī. Arī pēc FAO pasūtījuma 2015. gadā veiktais pētījums rāda, ka visvairāk
visos līmeņos, no ražošanas līdz patērēšanai, tiek izšķērdēti dārzeņi un augļi, kā arī piena
produkti (Global Initiative …, 2015). Tāpēc var apgalvot, ka izšķērdēšanas paradumi arī
Latvijas mājsaimniecībās ir līdzīgi, tikai apjomi ir mazāki nekā ES vecajās valstīs
(sadalījumu var apskatīt 3.3. apakšnodaļā). Kopumā, izvērtējot, cik no pieminētās
pārtikas nonāk atkritumos, var secināt, ka vidēji nedēļā mājsaimniecība izšķērdē 1.81 eiro
jeb 7.24 eiro mēnesī, bet maksimālie rādītāji ir vienādi ar 45.21 eiro nedēļā un 180.84 eiro
mēnesī.
Visi iegūtie dati neatbilda normālā sadalījuma līknes parametriem (sk. 28. piel.
2016. gadā veiktā pētījuma datu normālā sadalījuma pārbaude). Tādējādi nevar izmantot
parametriskās metodes iegūto datu interpretācijai. Lai izvērtētu, cik lielā mērā savā starpā
ir saistīts tas, cik tiek tērēts attiecīgai pārtikas grupai, tas, kādu apjomu iepērk attiecīgā
mājsaimniecība, ar to, kāds apjoms beigās tiek izšķērdēts, tika veikta Spīrmena rangu
korelācijas koeficientu noskaidrošana; iegūtie dati ir apkopoti 29. piel. 2016. gadā veiktā
pētījuma pārtikas grupu kontingences tabulas: cik tērēts pārtikai / kāds apjoms nopirkts /
kāds apjoms izšķērdēts. Gandrīz visās izdalītajās grupās iepirktās pārtikas apjomi ir
atkarīgi no tā, cik naudas līdzekļu attiecīgā mājsaimniecība bija spējīga atvēlēt produktu
iegādei, un arī izšķērdētās pārtikas apjomi ir tieši atkarīgi gan no summas, ko
mājsaimniecības tērē noteiktas pārtikas grupas produktu iegādei, gan no to apjomiem.
Savukārt izšķērdēšanas apjomi tādās pārtikas grupās kā olas, tauki un saldumi nav
atkarīgi no tā, cik mājsaimniecības locekļi iztērē, lai nopirktu šo pārtiku, vai arī no tā, cik
pārtikas iepirka. Jo vairāk mājsaimniecības locekļi tērē attiecīgā produkta iegādei, jo
vairāk šis produkts kilogramos vai litros tiek iepirkts. Savukārt, vērtējot iegūtos datus par
pārtikas grupu milti, maize, putraimi un citi graudu izstrādājumi, var secināt: cik
pārtikas iegādei ir iztērēts, tik arī pārtikas tiek iegūts, proti, jo vairāk eiro tiek iztērēts, jo
vairāk kg attiecīgā produkta tiek iepirkts. Bet šajā grupā izšķērdēšanas apjomi gan ir
atkarīgi no nopirktā apjoma nedēļā. Jo vairāk pārtikas kg tiek iepirkts, jo vairāk kg tiek
izšķērdēts, tomēr izšķērdēšanas apjomi nav atkarīgi no tā, cik nedēļā par šo pārtikas grupu
tiek tērēts.
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Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2016. gadā veikto aptauju.

4.41. att./ Fig. 4.41. Vidējā „nopirktā apjoma” ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas
apjomiem, 2016. gads, % (n=146)/
The impact of average „purchased food amounts” on wasted food amounts, year
2013, % (n=146).
Vidēji maizei, miltiem, putraimiem un citiem graudu izstrādājumiem
mājsaimniecības nedēļā tērē 3.66 eiro, par šādu summu vidēji nopērkot 2.18 kg šajā
pārtikas grupā ietilpstošās pārtikas. Vērtējot, kā no iepirktā apjoma ir atkarīgs izšķērdētās
pārtikas apjoms, var secināt, ka visvairāk tiek izšķērdēta maize u. c. šajā grupā ietilpstošie
produkti, kuru iepirktais apjoms nedēļā ir no 3 līdz 6 kg. Ja tiek iepirkts 9 kg un vairāk,
izšķērdētās pārtikas īpatsvars ir vismazākais.
Visvairāk tiek iepirkta un izšķērdēta maize un citi šajā grupā ietilpstošie produkti
tajās mājsaimniecībās, kurās ienākums uz vienu mājsaimniecības locekli vai nu
nepārsniedza 256 eiro, vai bija no 400 līdz 540 eiro liels. Iespējamais iemesls, kāpēc
summa, ko mājsaimniecības tērē pārtikas produktu iegādei, un tas, cik pārtikas beigās tiek
izšķērdēts, nekorelē, ir tāpēc, ka mājsaimniecības iepērk daudz produktu par lētāko cenu
un beigās izšķērdē, šie cilvēki var būt no tās pašas grupas, kuru ienākumi nepārsniedz
256 eiro uz vienu locekli, savukārt pastāv arī cita grupa, kas iepērk daudz pārtikas par
salīdzinoši lielāku summu (grupa no 400 līdz 540 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli),
kur tik un tā tiek izšķērdēts ļoti daudz jeb – jo vairāk tiek iepirkts, jo vairāk tiek izšķērdēts.
Šajā apakšnodaļā tika noskaidrots, ka visvairāk mājsaimniecībās vidēji nedēļā tiek
tērēts gaļas un zivju iegādei. Nākamā izdevumu pozīcija ir siera, biezpiena, skābā krējuma
un jogurta iegāde. Vismazāk no mājsaimniecības budžeta nedēļas laikā tērēts rīsu,
kukurūzas un kartupeļu iegādei. Apjoma ziņā visvairāk tiek iepirkts piens, dzeramais
jogurts, paniņas utt. Kopumā atkritumos no visas nopirktās pārtikas pa produktu grupām
nedēļās laikā nonāca 1.15 kg un 0.21 l pārtikas produktu jeb aptuveni 4.6 kg un 0.84 l
pārtikas produktu mēnesī un 55.2 kg un 10.08 l gadā. Ja ņem vērā maksimālos iepirkšanas
un izmešanas rādītājus, tad atkritumos jau nonāk 22.1% no visas pārtikas. Ja vērtē pēc
pārtikas grupas, tad visvairāk atkritumos nonāk dārzeņi, no tiem vidēji 9.4% nonāk
atkritumos jeb vidēji 0.33 eiro nedēļā, jeb aptuveni 1.32 eiro mēnesī / 15.84 eiro gadā.
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Kopsavilkums un secinājumi par ceturto nodaļu/

Summary and conclusions of the fourth chapter

2013. gada aptaujas mērķis bija apzināt, vai kādi no teorētiskajā daļā nospraustajiem
ekonomiskajiem un sociālajiem aspektiem ietekmē pārtikas izšķērdēšanu arī Latvijas
mājsaimniecībās, kā arī apzināt, kādi ir izšķērdēšanas apjomi procentos no iegādātās
pārtikas, un aprēķināt, cik pārtikas izšķērdēšana mājsaimniecības locekļiem izmaksā.
Izšķērdēsanas apjomi:
1)
no iepirktās pārtikas mājsaimniecības zaudē 13.3% un 9.39% izšķērdē. Ja to
pārvērš naudas izteiksmē, tad vidēji mājsaimniecības zaudē 56.19 eiro mēnesī jeb
674.28 eiro gadā. Savukārt izšķērdē 39.63 eiro mēnesī un 475.56 eiro gadā;
2)
tipiskā Latvijas mājsaimniecībā katru dienu tiek pirkta maize un piena produkti,
vairākas reizes nedēļā tiek pirkti dārzeņi, reizi nedēļā pērk gaļu, zivis un augļus.
Maizi ēd vairākas reizes dienā, katru dienu ēd piena produktus;
3)
visbiežāk mājsaimniecībās tiek izšķērdēti dārzeņi, augļi un piena produkti.
Ekonomiskie aspekti
Iedzīvotāju nodrošināšana ar pārtiku:
1)
cilvēki lielās pilsētās izšķērdē visvairāk; to varētu izskaidrot ar pārtikas produktu
pieejamības vieglumu pilsētās un arī ar to, ka, neaudzējot savu pārtiku, cilvēki
neapzinās, kādas pūles tas prasa un kādi resursi tiek izmantoti;
2)
vissvarīgākais, izvēloties pārtikas produktu, mājsaimniecības locekļiem šķita
produkta cena un derīguma termiņš; mājsaimniecību locekļi iepakojumam
uzmanību pievērš mazākā mērā nekā cenai un produkta derīguma termiņam;
3)
tie respondenti, kas pērk pārtiku, kurai ļoti drīz beigsies derīguma termiņš, bieži
vien vadās pēc tā, kā šī pārtika smaržo. Savukārt tie, kas reti pērk pārtiku, kuras
derīguma termiņš drīz beigsies, savas pārtikas derīgumu patēriņam pārbauda ar
izgaršošanu;
4)
70% mājsaimniecību netiek šķiroti vai reti tiek šķiroti atkritumi.
Patērētāju uzvedība – demogrāfiskais profils:
1)
mājsaimniecībās, kurās dzīvo tikai pieauguši cilvēki, tiek izšķērdēts vismazāk. Šo
situāciju var izskaidrot ar to, ka ģimenēs ar bērniem mājsaimniecību locekļiem ir
daudz grūtāk plānot savas maltītes, jo bērnu ēšanas paradumi vēl nav līdz galam
izveidojušies, turklāt viņi biežāk maltītes izvēlas tūlītēju vēlmju iespaidā;
2)
vienas personas mājsaimniecībās tiek izšķērdēts visvairāk pārtikas;
3)
paaugstinoties vidējiem ienākumiem mājsaimniecībā, paaugstinās arī izšķērdētās
pārtikas apjomi.
Patērētāju uzvedība – personīgie aspekti:
1)
mājsaimniecības locekļi izšķērdē vismazāk no visas nopirktās pārtikas, ja tiem ir
paredzētas pārtikas uzglabāšanai piemērotas vietas. Un, jo vairāk šādu uzglabāšanas
vietu tiem ir, jo mazāk pārtikas tiek izšķērdēts;
2)
iepirkumu saraksta veidošana un produktu esamības saskaņošana pozitīvi ietekmē
izšķērdētās pārtikas apjomu samazinājumu, bet, pat ja Latvijas respondenti plāno
savas maltītes, tiem tomēr ir grūti neizdarīt impulsīvus pirkumus īslaicīgu vēlmju
iespaidā. Jo vairāk mājsaimniecības locekļi domā par to, ko viņi ilgākā laikā plāno
ēst, jo mazāk pārtikas tiek izšķērdēts. Dati korelē arī ar iepirkumu saraksta pozitīvo
ietekmi uz izšķērdēšanas apjomu samazinājumu. Tādējādi likumsakarīgi ir: jo
grūtāk mājsaimniecības locekļiem ir noteikt, cik daudz pārtikas tiks apēsts nedēļā
viņu mājsaimniecībā, jo vairāk šajā mājsaimniecībā pārtikas tiek izšķērdēts.
Mājsaimniecības locekļu aktīva iesaistīšanās pārtikas iepirkumu saraksta plānošanā
motivē šos cilvēkus arī daudz biežāk gatavot uztura ziņā pilnvērtīgākas maltītes.
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Tomēr atbilžu analīze parāda: jo vairāk cilvēku iepērkas kopā, jo pastāv lielāka
iespējamība, ka iepirktā pārtika tiks izšķērdēta. Katrs mājsaimniecības loceklis
cenšas apmierināt savas tūlītējās ar pārtiku saistītās vēlēšanās, tāpēc bieži tiek
iepirkts vairāk pārtikas, ko pēc tam ir grūtāk integrēt maltīšu pagatavošanā. Un, jo
retāk pārtikas pārpalikumi tiek integrēti jaunu ēdienu pagatavošanā, jo vairāk šajā
mājsaimniecībā tiek izšķērdēta pārtika;
3)
jo mazāk mājsaimniecības locekļi aizdomājas par to, cik viņiem izmaksā pārtika,
ko viņi izšķērdē, jo vairāk šajās mājsaimniecībās tiek procentuāli izšķērdēts no
visas iegādātās pārtikas;
4)
apzināšanās, ka pārtikas izšķērdēšana ir arī naudas izšķērdēšana un ka, samazinot
izšķērdētās pārtikas apjomus, mājsaimniecības locekļi var uzlabot savu finansiālo
situāciju, visefektīvāk motivē izšķērdēt pārtiku mazāk.
Sociālie aspekti:
1)
liela ietekme uz patērētāja uzvedību ir draugiem un tuviniekiem: jo pozitīvāks ir
piemērs mājsaimniecību draugu un ģimenes locekļu vidū, jo paši mājsaimniecību
locekļi vairāk domā par izšķērdēšanas jautājumu;
2)
ja atbildība par ēdināšanu ir vienas personas rokās, mazāks ir izšķērdētās pārtikas
apjoms;
3)
mājsaimniecībās, kur ēdiena pagatavošana notiek biežāk, pārtikas iegāde tiek
plānota rūpīgāk un izmestās pārtikas apjomi ir mazāki. Mājsaimniecībās, kur nav
pieņemts gatavot mājās, pārtika tiek iepirkta mazāk;
4)
ēdot vairāk ārpus mājām, mājsaimniecības locekļi mazāk pērk pārtikas mājas
ēdienu pagatavošanai, tādējādi arī izšķērdējot mazāk;
5)
mājsaimniecību atbildes rāda, ka tendencei gatavot vairāk, nekā ir iespējams
apēst, pirms ēdiens sabojājas, ir tieša ietekme uz izšķērdētās pārtikas apjomiem;
6)
jo vairāk mājsaimniecības locekļi izjūt vainas sajūtu par to, ka tie izšķērdē pārtiku,
jo mazāk to izšķērdē.
2016. gada aptaujas mērķis bija apzināt izšķērdēšanas apjomus kilogramos un litros un
apzināt, cik mājsaimniecības locekļiem izmaksā izšķērdēt pārtiku, ja to sadalītu pa
grupām.
1.
2.
3.

4.
5.

Vislielāko summu eiro mājsaimniecībās vidēji nedēļā tērē gaļas un zivju iegādei.
Nākamā izdevumu pozīcija ir piena produkti. Vismazāk no mājsaimniecības
budžeta ik nedēļu tiek tērēts rīsu, kukurūzas un kartupeļu iegādei.
Apjoma ziņā visvairāk tiek iepirkts piens, dzeramais jogurts, paniņas utt.
Kopumā no visas nopirktās pārtikas pa produktu grupām mājsaimniecībā nedēļas
laikā izšķērdēts 1.15 kg un 0.21 l pārtikas produktu jeb aptuveni 4.6 kg un 0.84 l
pārtikas produktu mēnesī un 55.2 kg un 10.8 l gadā. Latvijā ir 823 tūkst.
mājsaimniecību, tādējādi vidēji Latvijā tiek izšķērdēts: nedēļā 946 t un 173 m3,
mēnesī 3 tūkst. t un 691 m3, gadā 45 tūkst. t un 8 tūkst. m3.
Vidējie izšķērdēšanas rādītāji ir 5.7%; ja ņem vērā maksimālos iepirkšanās un
izšķērdēšanas rādītājus – 22.1% no visas pārtikas.
Visvairāk tiek izšķērdēti dārzeņi, no tiem vidēji 9.4% nonāk atkritumos jeb vidēji
0.33 eiro nedēļā, jeb aptuveni 1.32 eiro mēnesī un 15.84 eiro gadā.
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SECINĀJUMI/

CONCLUSIONS
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Pārtikas izšķērdēšanas koncepts nav strikti definēts un dažādos pētījumos var
atšķirties. Pamatojoties uz izstrādāto teorētisko bāzi, autore piedāvā savu definīciju:
“Pārtikas izšķērdēšanu mājsaimniecību līmenī definējama kā darbību, kad
patēriņam derīga pārtika tiek izmesta pilnībā vai daļēji vai kad pārtika tiek iepirkta,
bet pilnībā vai daļēji netiek patērēta laikā, kad tā bijusi derīga”.
Pārtikas izšķērdēšana ir kompleksa problēma, tāpēc šajā darbā pārtikas
izšķērdēšanas jautājums skatīts starpdisciplināri, pētot pārtikas izšķērdēšanu caur
divu zinātņu nozaru prizmu atklājumiem, proti, socioloģijas un ekonomikas, turklāt
jautājums tika skatīts arī caur plašāku ēšanas paradumu prizmu, kas ļauj atklāt
aspektus, kas ietekmē pārtikas izšķērdēšanu.
Pārtikas izšķērdēšanas jautājums pasaulē tiek vērtēts ne tikai no pārtikas
pieejamības aspekta, kas ietver sevī saražotās pārtikas apjomus un bada
apkarošanu, bet arī pārtikas piekļuves aspektus, tādus kā iedzīvotāju ienākumu
līmeni, mājvietas atrašanas vietu, kā arī pārtikas lietošanas un utilizācijas
aspektus, kas fokusējas uz pārtikas drošības un marķējuma normatīvo regulējumu,
patērētāju ēšanas paradumiem, pārtikas atkritumu utilizāciju.
Pētījumi par pārtikas izšķērdēšanas apjomiem un motivējošiem aspektiem netiek
veikti regulāri, metodes, ar kurām izšķērdētās pārtikas apjomi tiek aprēķināti,
atšķiras pat vienas valsts griezumā. Promocijas darba ietvaros apkopoti dati par
6. valstīm un ES kā savienību kopumā. Pamatojoties uz iepriekš veiktiem
pētījumiem un izstrādāto teorētisko bāzi, autore izstrādāja jaunu pieeju pārtikas
izšķērdēšanas problēmas izpētei mājsaimniecības līmenī.
Promocijas darba ietvaros tika izpētīta attīstīto industriālo valstu pieredze pārtikas
izšķērdēšanas ierobežošanā. Japāna un ASV tika izvēlētas aktīvās politikas un
pretizšķērdēšanas normatīva regulējuma dēļ, kas fokusējas uz komerciālās pārtikas
izšķērdēšanas aizliegumu, pārstrādes cilpas ieviešanu, patērētāju ēšanas paradumu
maiņu attiecībā uz pārtikas atkritumu šķirošanu un pārtikas ziedošanas politiku. ES
savienībā un tās dalībvalstīs nav izstrādāti līdzīgi normatīvie regulējumi,
normatīvais regulējums fokusējas uz pārtikas atkritumu nenonākšanu atkritumu
poligonos.
Pamatojoties uz autores 2013. gadā veikto pētījumu, no visas iegādātas pārtikas
vidēji mājsaimniecības zaudē 13.3% un izšķērdē 9.39%, jeb izšķērdē 476 EUR
gadā. Latvijas mērogā gadā tiek izšķērdēts 391 milj. EUR.
Izstrādātās teorētiskas bāzes aprobācija Latvijas mājsaimniecībās parāda, ka pastāv
zināmas sakarības starp patērētāju dzīvesvietu (vidēji novados tiek izšķērdēts 7.5%
no visas iepirktas pārtikas, novadu pilsētās 12%, bet republikas nozīmes pilsētās
9%), apzināšanās kādas pūles un resursi tiek ieguldīti pārtikas ražošanā (kurus
ietekmē pārtikas audzēšanas paradums) un pārtikas izšķērdēšanas apjomiem. Kā arī
ordinālās regresijas analīzes rezultāti norāda uz sakarību starp visiem trim
elementiem. Arī plānošanas periodam ir ietekme uz izšķērdēšanas apjomu
sadalījumu pa novadiem un pilsētām, tā novada mājsaimniecību locekļi 21.8%
plāno savas maltītes ilgākam laikam (nedēļai un ilgāk), savukārt novada pilsētu
mājsaimniecību locekļi – 18.4%, bet republikas nozīmes pilsētu mājsaimniecības
locekļi – 21.4%.
Starptautiskie pētījumi norāda uz to, ka pārtikas iepakojuma veids ir svarīgs, lai
pārtika varētu ilgāk saglabāties un būt derīga patēriņam, tādējādi samazinot pārtikas
izšķērdēšanu, neļaujot pārtikai priekšlaicīgi sabojāties, bet aptaujātie Latvijas
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

mājsaimniecību locekļi iepakojumam uzmanību pievērš mazākā mērā nekā cenai
un produkta derīguma termiņam, pat ja produkta derīguma termiņš ir cieši saistīts
ar iepakojuma veidu.
Pārtikas atkritumu šķirošanai ir tieša ietekme uz apkārtējo vidi, bet 70% Latvijas
mājsaimniecību locekļu atzina, ka savus atkritumus nešķiro. ES 2013. gada veikta
pētījuma dati norāda, ka kopumā 71% ES iedzīvotāju nešķiro savus atkritumus
nevis tāpēc, ka ir pilnīgi pret šo ideju, bet tāpēc, ka šķirotie atkritumi (it īpaši
pārtikas) tik un tā nonāk kopīgā konteinerā. Latvijā atkritumus šķirotā veidā ne
visur var izmest, tāpēc tas arī nemotivē cilvēkus savus atkritumus šķirot.
Mājsaimniecībās, kurās nešķiro pārtikas un citus atkritumus, tiek izšķērdēts par 2%
vairāk pārtikas. Šie rādītāji korelē arī ar aptaujas jautājumu par izšķērdēšanas
apjomu neapzināšanos, proti, jo retāk mājsaimniecībās tiek šķiroti atkritumi, jo
mazāk mājsaimniecības locekļi apzinās īstus izšķērdēšanas apjomus savā
saimniecībā.
Latvijas mājsaimniecībās, kurās dzīvo tikai pilngadīgie, tiek izšķērdēts vismazāk
pārtikas jeb 8% no visas nopirktās pārtikas, par 3% mazāk nekā mājsaimniecībās ar
nepilngadīgiem locekļiem. Līdzīgas korelācijas novēroja arī pētnieki Apvienotajā
Karalistē un Austrālijā, šo situāciju izskaidrojot ar to, ka ģimenēs ar bērniem
mājsaimniecību locekļiem ir grūtāk plānot savas maltītes, jo bērni ir ļoti izvēlīgi
pret ēdienu, savukārt pieaugušie labāk apzinās savas vēlmes, kā arī paši var plānot
un gatavot sev maltītes.
Latvijas mājsaimniecībās ar lielākiem ieņēmumiem tiek izšķērdēts līdz par 2.8%
vairāk pārtikas, par to liecina arī starptautiskie pētījumi. Tāpēc var prognozēt, ka,
palielinoties vidējiem ienākumiem uz vienu mājsaimniecības locekli, arī
izšķērdētās pārtikas apjomi pieaugs. Tas ir par iemeslu, kāpēc pārtikas
izšķērdēšanas problēma Latvijā ir jāaktualizē jau pašlaik, kamēr izšķērdēšanas
apjomi nesasniedz Eiropas vidējos rādītājus.
Starptautiskā pieredze norāda uz sakarību, ka pārtikas uzglabāšanas veids un vietu
paredzēšana palīdz samazināt pārtikas izšķērdēšanu. Arī autores veiktais pētījums
norāda uz sakarību, ka uzglabāšanas vietu paredzēšana palīdz izmantot iegādāto
pārtiku ilgtspējīgāk.
Produktu esamības saskaņošana un iepirkuma saraksta izmantošana palīdz Latvijas
mājsaimniecību locekļiem samazināt izšķērdēšanas apjomus līdz pat 5% no
iegādātas pārtikas. Šādas darbības arī palīdz patērētājiem izprast nepieciešamos
pārtikas apjomus mājsaimniecībā un neveikt liekus pirkumus, kas noved pie
pārtikas izšķērdēšanas, palīdzot samazināt izšķērdēšanas apjomus līdz pat 5%. Kā
arī par 7% samazina izšķērdētas pārtikas apjomus, ja maltīšu plānošanas periods ir
ilgāks nekā nedēļa.
Pētot sociālos aspektus, kas potenciāli var ietekmēt pārtikas izšķērdēšanu, autore
nonāca pie secinājuma, ka liela ietekme uz patērētāju uzvedību ir draugiem un
tuviniekiem, un, jo pozitīvāks ir piemērs Latvijas mājsaimniecību draugu un
ģimenes locekļu vidū, jo paši mājsaimniecību locekļi vairāk piedomā pie
izšķērdēšanas jautājuma. Kā arī, ja atbildība par ēdināšanu ir vienas personas rokās,
mazāks ir izšķērdētas pārtikas apjoms. Latvijas mājsaimniecībās, kur ēdiena
pagatavošana notiek biežāk, pārtikas iegāde tiek plānota rūpīgāk un izmestās
pārtikas apjomi ir mazāki. Savukārt mājsaimniecības locekļu vainas izjūta, kas
rodas izšķērdējot pārtiku, liek viņiem piedomāt pie pārtikas izšķērdēšanas
samazinājuma.
Autores veiktā 2016. gada pētījuma mērķis bija izpētīt izšķērdēšanas apjomus
Latvijā (kilogramos un litros) iepriekš iedalītās pārtiku grupās. Respondenti
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16.

secināja, ka viņi izmet atkritumos vidēji 5.7%, bet maksimāli 22.1% no visām
pārtikas grupām. Kopumā atkritumos no visas nopirktās pārtikas pa produktu
grupām gadā nonāk 55.2 kg un 10.08 l gadā pārtikas produktu 86.88 EUR vērtībā.
No tiem visvairāk atkritumos nonāk dārzeņi – vidēji 9.4% jeb aptuveni 15.84 EUR
gadā. Latvijas mērogā kopumā pa pārtikas grupām tiek izšķērdēts 45 tūkst. t un 8
milj. l jeb pārtika 71 milj. 502 tūkst. EUR vērtībā.
Pārtikas izšķērdēšana ir komplicēta problēma, šā darba ietvaros izkristalizējās
vairāki paņēmieni, kā var samazināt gan potenciālus izšķērdējamās pārtikas
apjomus, gan, kā samazināt jau izšķērdētas pārtikas negatīvo ietekmi uz apkārtējo
vidi, un šie pasākumi iekļauj sevi pārtikas ziedošanas atvieglošanu, patērētāju
ēšanas paradumu maiņu, pārtikas produktu marķējuma papildināšanu un pārtikas
šķirošanas prakses ieviešanu.
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IETEIKUMI PĀRTIKAS IZŠĶĒRDĒŠANAS IEROBEŽOŠANAI/

RECOMMENDATIONS FOR THE FOOD WASTE RESTRICTION
Pārtikas izšķērdēšanas apjomu samazinājuma problēma ir komplicēta, tā skar
plašāku jautājumu loku, nekā agrārās ekonomikas ietvaros var izpētīt, arī tās risināšanas
pasākumi prasa gan finansiālus ieguldījumus, gan piepūli, gan ēšanas paradumu maiņu,
un katrs no šiem risinājumiem pats par sevi ir sensitīvs, kā arī problēmas risināšanai ir
nepieciešama vairāku pušu sadarbība, un tieši mājsaimniecības līmenī ir grūtāk
nodrošināt pārtikas izšķērdēšanas samazinājumu, jo to nekontrolē normatīvais
regulējums. Šajā nodaļā autore, pamatojoties uz Latvijā veikto aptauju rezultātiem un
starptautisko pieredzi, ir apkopojusi ieteikumus, kā veicināt gan pārtikas izšķērdēšanas
novēršanu, gan palīdzētu jau izšķērdētai pārtikai nenonākt atkritumu poligonos.
PĀRTIKAS IZŠĶĒRDĒŠANAS NOVĒRŠANA UN IZŠĶĒRDĒTO APJOMU
SAMAZINĀJUMS
Pārtikas ziedošanas prakse
1.

2.

Neizlietotas pārtikas ziedošana gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem var potenciāli
samazināt izšķērdētās pārtikas apjomus. Visefektīvākais pārtikas ziedošanas
mehānisms ir izstrādāts ASV, kur Bila Emersona laba samarieša pārtikas
ziedošanas likumu palīdz ražotājiem/tirgotājiem/patērētājiem un nevalstiskām
organizācijām nebaidoties ziedot uzturam derīgo pārtiku. Zemkopības ministrija
varētu izstrādāt līdzīgus pārtikas ziedošanas principus, kas paredzētu atsevišķu
pārtikas produktu grupu ziedošanas iespējas.
Zemkopības ministrijas mājaslapā var ievietot informāciju par organizācijām,
kas nodarbojas ar pārtikas ziedojumu savākšanu, kā arī par vietām, kur pārtiku
labprāt pieņemtu. Šajā mājaslapas sadaļā var paredzēt iespēju pašiem
patērētājiem/ražotājiem/tirgotājiem atstāt informāciju par potenciāli ziedojamo
pārtiku.

Mājsaimniecību locekļu ēšanas paradumu maiņa
1.

2.

Pieaugušiem cilvēkiem ir jau izstrādājušies savi noteikti ēšanas paradumi, kurus
mainīt ir ļoti grūti. Autores pētījuma dati norāda uz patērētāju aizdomāšanos par
pārtikas izšķērdēšanas apjomiem, ja viņi izprot cik šāda darbība viņiem izmaksā.
Lai patērētāji varētu šādu sakarību saskatīt, Zemkopības ministrijai izmantojot
nacionālo televīziju raidlaiku un / vai novadu un pilsētu periodiskos izdevumus, kā
arī ministrijas mājaslapu, būtu lietderīgi sniegt informāciju, cik patērētājiem
izmaksā pārtikas izšķērdēšana un cik patērētāji varētu ieekonomēt, ja viņi
saskaņotu un rūpīgāk plānotu gan pārtikas iepirkumus, gan maltīšu pagatavošanu,
kā arī sniegtu informāciju par izšķērdēšanas novēršanas pasākumiem, proti, pareizu
pārtikas uzglabāšanas taktiku un pārtikas mērķējuma izpratni. Informācijā pievēršot
uzmanību mājsaimniecībām ar ienākumiem virs 400 EUR uz vienu
mājsaimniecības locekli, kā arī mājsaimniecībām ar vienu locekli un
mājsaimniecībām ar bērniem līdz septiņu gadu vecumam, jo pēc autores veiktā
pētījuma datiem, kā arī pamatojoties uz pētījumiem veiktiem Apvienotā Karalistē
un Austrālijā, šādās mājsaimniecībās tiek izšķērdēts visvairāk.
Atšķirībā no pieaugušiem cilvēkiem, bērnu un jauniešu ēšanas paradumus ir
iespējams koriģēt, laicīgi sniedzot viņiem informāciju, kas palīdzētu labāk izprast
pārtikas izšķērdēšanas mehānismus. Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības satura centram būtu lietderīgi izstrādāt papildinājumus
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mājturības un tehnoloģijas stundu saturā, kas paredzētu izskaidrot skolēniem
nepieciešamību plānot maltītes un saskaņot iepirkumus, izskaidrot, cik ilgi pārtiku
drīkst lietot uzturā pēc iegādes, kā noteikt, ka pārtika ir vēl derīga uzturam, kādus
ēdienus var pagatavot no pārtikas, kuras izskats vairs nav pievilcīgs, bet kura ir vēl
derīga uzturam, kā pareizi jāuzglabā pārtika, kā arī izskaidrot pareizus pārtikas
atkritumu šķirošanas pasākumus.
Pārtikas dubultais marķējums un gudru etiķešu ieviešana
1.

2.

Autores veiktais pētījums nespēja atklāt cik lielā mērā pārtikas marķējums maldina
patērētājus, bet 2014. gadā „ES gadā cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu” tika
aktualizēts jautājums par pārtikas derīguma marķējuma maiņas nepieciešamību.
Zemkopības ministrija var izstrādāt un ieviest pārtikas produktu dubulto
marķējumu, kas paredzētu uz viena produkta ievietot gan galīgo, gan minimālo
derīguma termiņu, kā arī informēt patērētājus par atšķirību, jo ne visa pārtika vairs
nav derīga uzturam pēc derīguma termiņa iztecēšanas.
Pārtikas ražotājiem/tirgotājiem būtu lietderīgi iestrādāt iepakojumos gudrās
etiķetes, kas palīdzētu patērētājiem labāk orientēties produkcijas klāstā un dotu
iespēju izvēlēties svaigāko produkciju. Tas varētu palīdzēt arī konkurēt ar
ražotājiem, kuriem šādu etiķešu nav.

PASĀKUMI, KAS VĒRSTI UZ IZŠĶĒRDĒTAS PĀRTIKAS NENONĀKŠANU
ATKRITUMU POLIGONOS
Pārtikas šķirošanas prakse, pārtikas atkritumu savākšanas un pārstrādes sistēmas
ieviešana
Pēc autores veiktā pētījuma datiem, 70% Latvijas mājsaimniecību nešķiro savus
atkritumus. Lai cilvēki būtu gatavi šķirot atkritumus, viņiem jābūt ne tikai pieejamai
informācijai kāpēc tas ir jādara jeb kā izšķērdēta pārtika ietekmē apkārtējo vidi, bet
arī kur tieši šķirotā pārtika nonāk, kā arī jābūt izveidotai un attīstītai pārtikas
atkritumu apsaimniekošanas sistēmai. Tādējādi, lai nodrošinātu šķiroto atkritumu
savākšana, Ministru kabinetam būtu jāizstrādā un Saeimai būtu jāpieņem
grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredzētu obligātu visu
daudzdzīvokļu māju pagalmu aprīkošanu ar konteineriem bioloģiskajiem
atkritumiem. Saskaņā ar 2011. gada tautas skaitīšanas datiem (2015) Latvijā ir
uzskaitīti 988 tūkstoši mājokļu, no kuriem 680 tūkst. (68.8%) ir daudzdzīvokļu
mājās; ja rēķina, ka uz katrām četrām daudzdzīvokļu mājām ir vajadzīgs viens
konteiners bioatkritumiem, tad nepieciešamo konteineru skaits ir 170 tūkstoši.
Konteineros savāktos pārtikas atkritumus vēlāk varētu pārstrādāt biogāzes stacijās.
Pārtikas atkritumu šķirošana varētu būt arī izdevīga pašiem patērētājiem, jo par
atkritumu šķirošanu nevajadzētu maksāt, jo kopējo atkritumu izvešanas tarifu
veido trīs komponentes: maksa par izvešanas operatoru pakalpojumiem, paša
poligona tarifs un dabas resursu nodoklis. Un tieši poligonu tarifi tad tiktu
samazināti (Stirāns, 2016). Pēc Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas
organizācijas datiem, tieši šķirotās bioatkritumu savākšanas izmaksas ir par 30%
zemākas nekā nešķirotiem atkritumiem: bioloģisko atkritumu savākšanas tarifs ir
vienāds ar 7.93 EUR/m3, bet nešķirotu atkritumu savākšanas tarifs – 11.33 EUR/m3
(VAAO, b. g.).
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SLĒDZIENI/

CONCLUSIONS
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Promocijas darba pētījumā definētie darba uzdevumi ir izpildīti, tā mērķis ir
sasniegts un izvirzītā hipotēze ir pierādīta.
Darbā formulēts ēšanas paradumu definējums pārtikas izšķērdēšanas aspektā un
izpētīts ēšanas paradumu jēdziens caur vairākām sociālo zinātņu prizmām.
Darbā formulēts pārtikas izšķērdēšanas definējums mājsaimniecību kontekstā.
Autore, pamatojoties uz izstrādāto teorētisko bāzi un ārzemju pieredzi, izveidoja un
aprobēja metodiku pārtikas izšķērdēšanas novērtēšanai.
Izmantojot socioloģijas un ekonomikas zinātņu nozaru atklājumus, kā arī
izmantojot Spīrmena korelācijas koeficientu, vidējo vērtību aprēķināšanu un
regresijas analīzi, tika noskaidroti nozīmīgākie pārtikas izšķērdēšanu ietekmējošie
aspekti Latvijā.
Darbā piedāvāti ieteikumi pārtikas izšķērdēšanas novēršanai un izšķērdētās pārtikas
apjomu samazināšanai Latvijā, kā arī ieteikumi, lai jau izšķērdētā pārtika mazāk
kaitētu apkārtējai videi.
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1. pielikums
CAC komisijas sastāvs
CAC komisijas sastāvā ir 10 vispārīgo jautājumu komitejas (General Subject
Committees), kas izstrādā standartus un vadlīnijas, ko var piemērot visai pārtikai (tā
sauktā „horizontālā” likumdošana):
1.
Kodeksa Komiteja par Vispārīgajiem Principiem (no angļu valodas Codex
Committee on General Principles, turpmāk tekstā CCGP). Komitejas funkcijas ir
nodarboties ar tādiem procesuāliem un vispārīgiem jautājumiem, kādus šai
komitejai deleģējusi CAC. Šie jautājumi sevī ietver galveno pamatprincipu izstrādi,
un nosaka CAC kompetenci un mērķus. Komiteja izstāda nepieciešamās vadlīnijas
un pārbaudes mehānismu, kas varētu izvērtēt valdību iesniegumus par atsevišķu
standartu vai pamatvirzienu iespējamo ietekmi uz ekonomiku, kā arī izstrādā Ētikas
Kodeksu starptautiskajai pārtikas tirdzniecībai. Atbildīgā valsts – Francija (CCGP,
b.g.).
2.
Kodeksa Komiteja par Pārtikas Higiēnu (no angļu valodas Codex Committee on
Food Hygiene, turpmāk tekstā CCFH). Komitejas funkcijas ir izstrādāt visai
pārtikai piemērojamus higiēnas noteikumus, izskatīt, ja nepieciešams, labot, un
apstiprināt citu Kodeksa komiteju sagatavotos vai jau standartos esošos normatīvus
par higiēnu, izskatīt, izstrādāt higiēnas principu pamatvirzienus, kas būtu
piemērojami specifiskiem produktiem vai to grupām. Pēc CAC norādījuma izskatīt
specifiskas ar higiēnu saistītas problēmas, ierosināt un izvirzīt sfēras, kurās
nepieciešams mikrobioloģiskā riska novērtējums starptautiskā līmeni un risināt
jautājumus, kurus izvirzījuši riska novērtētāji, izskatīt mikrobioloģiskā riska
jautājumus attiecībā uz pārtikas higiēnu un FAO un WHO riska novērtējumu.
Informāciju priekš komitejas sniedz JEMRA. Atbildīgā valsts – Amerikas
Savienotās Valstis (CCFH, b.g.).
3.
Kodeksa Komiteja par Pārtikas Importa un Eksporta Inspekcijas un
Sertificēšanas Sistēmām (no angļu valodas Codex Committee on Food Import and
Export Inspection and Certification Systems, turpmāk tekstā CCFICS). Komitejas
funkcijas ir izstrādāt vadlīnijas un pamatprincipus pārtikas importa un eksporta
sertificēšanas sistēmām ar mērķi harmonizēt metodes un procedūras, kuras aizsargā
patērētāju veselību, nodrošinot godīgu tirdzniecības praksi un veicinot starptautisko
pārtikas tirgu, izstrādāt principus un vadlīnijas tādu pasākumu piemērošanai
eksportējošo un importējošo valstu kompetentajām institūcijām, lai tās varētu
nodrošināt garantiju, ka pārtikas produkti atbilst izvirzītajām prasībām, it sevišķi ar
likumu noteiktajām veselības pamatprasībām, izstrādāt vadlīnijas produktu
utilizācijai un kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, lai varētu garantēt, ka pārtikas
produkti atbilst prasībām un, lai veicinātu šo sistēmu ievērošanu atvieglojot pārtikas
produktu tirdzniecību, veicinātu harmonizāciju starptautiskā līmenī, izstrādāt
kritērijus un vadlīnijas vienotam oficiālā sertifikāta formātam, tajā lietotajām
prasībām un valodai, sagatavot rekomendācijas informācijas apmaiņai jautājumos,
kas attiecas uz importa/eksporta kontroli, ja nepieciešams, konsultēties ar citām
starptautiskām institūcijām, kas strādā ar jautājumiem par pārtikas inspicēšanas un
sertificēšanas sistēmām, izskatīt pārējos ar pārtikas inspicēšanu un sertificēšanu
saistītos jautājumus, lai nodrošinātu pietiekamu uzticību, ka produkts vai
pakalpojums atbildīs noteiktajām kvalitātes prasībām. Atbildīgā valsts – Austrālija
(CCFICS, b.g.)
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4.

5.

6.

7.

8.

Kodeksa Komiteja par Pesticīdu Atlikumiem (no angļu valodas Codex
Committee on Pesticide Residues, turpmāk tekstā CCPR). Komitejas funkcijas ir
noteikt maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlikumu līmeņus atsevišķos pārtikas
produktos vai to grupās, noteikt maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlikumu līmeņus
atsevišķai dzīvnieku barībai, kas atrodas starptautiskajā tirgū, ja tādējādi tiek
aizsargāta cilvēka veselība, sagatavot novērtēšanai pesticīdu prioritāšu sarakstu,
izvērtēt analīžu un paraugu ņemšanas metodes pesticīdu atlikumu noteikšanai
pārtikā un dzīvnieku barībā, izskatīt pārējos ar pārtikas un dzīvnieku barības
drošību saistītos jautājumus attiecībā uz pesticīdu atlikumiem, atsevišķiem pārtikas
produktiem vai to grupām noteikt maksimālos līmeņus vides un industriālajiem
piesārņotājiem, kuriem piemīt ķīmiska vai citāda līdzība ar pesticīdiem. Atbildīgā
valsts – Ķīna (CCPR, b.g.).
Kodeksa Komiteja par Veterināro Zāļu Atlikumiem Pārtikā (no angļu valodas
Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Food, turpmāk tekstā
CCRVDF). Komitejas funkcijas ir noteikt prioritātes veterināro zāļu atlikumu
izskatīšanai pārtikas produktos. Atlikušajām vielām ieteikt maksimāli pieļaujamos
daudzumus, izstrādāt prakses pamatvirzienus, izskatīt analīžu un paraugu ņemšanas
metodes veterināro zāļu atlieku noteikšanai pārtikā. Atbildīgā valsts – Amerikas
Savienotās Valstis (CCRVDF, b.g.)
Kodeksa Komiteja par Piesārņojumiem Pārtikā (no angļu valodas Codex
Committee on Contaminants in Foods, turpmāk tekstā CCCF), šīs komitejas
funkcijas ir noteikt vai apstiprināt pārtikā un dzīvnieku barībā atrodama
piesārņojuma un dabā sastopamu toksisko vielu maksimāli pieļaujamo līmeni vai
tādu līmeni, kas atbilstu vispārīgām CAC pamatnostādnēm, sagatavot prioritāšu
sarakstus piesārņojuma un dabā sastopamu toksīnu riska novērtēšanai priekš
JECFA, piedāvāt analīzes un paraugu ņemšanas metodes piesārņojumu un dabā
sastopamo toksīnu noteikšanai pārtikā un barībā, izstrādāt standartus vai prakses
kodeksus, kas skartu piesārņojuma tematu, pievērst uzmanību visām ar
piesārņojumu saistītām tēmām, kurām pievērš uzmanību CAC. Atbildīgā valsts –
Nīderlande (CCCF, b.g.)
Kodeksa Komiteja par Pārtikas Piedevām (no angļu valodas Codex Committee
on Food Additives, turpmāk tekstā CCFA), šīs komitejas funkcijas ir izstrādāt vai
apstiprināt pieļaujamos maksimālos vai vadlīniju līmeņus atsevišķām pārtikas
piedevām pārtikas produktos, sagatavot prioritāšu sarakstu Apvienotajai
FAO/WHO Pārtikas Piedevu Ekspertu Komitejai novērtēšanai paredzētajām
pārtikas piedevām un piesārņojumam, piešķirt funkcionālās klases pārtikas
piedevām (proti, noteikt kādas ir atsevišķu pārtikas piedevu funkcijas un kādu
pārtikas produktu pagatavošanā tie var būt izmantoti), ieteikt CAC pieņemšanai
pārtikas piedevu identitātes un tīrības specifikācijas, izvērtēt analīžu metodes to
noteikšanai pārtikā, izskatīt un izstrādāt standartus vai likumdošanas
pamatprincipus tādiem saistošajiem jautājumiem, kā pārtikas piedevu marķēšana
(kad pārtikas piedevas tiek pārdotas atsevišķi). Atbildīgā valsts – Ķīna (CCFA,
b.g.).
Kodeksa Komiteja par Uzturu un Pārtiku, kas Paredzēta Speciālām Uztura
Vajadzībām (no angļu valodas Codex Committee on Nutrition and Foods for
Special Dietary Uses, turpmāk tekstā CCNFSDU), šīs komitejas funkcijas ir pētīt
specifiskas uztura problēmas, uz kurām norādījusi CAC un dot tai padomus par
vispārīgajiem uztura jautājumiem, izstrādāt galvenos pamatvirzienus uztura
jautājumos (visiem pārtikas produktiem), kur nepieciešams, sadarbībā ar citām
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komitejām, izstrādāt standartus, vadlīnijas vai citus saistošus tekstus pārtikai, kas
paredzēta speciālām uztura vajadzībām, pārskatīt, ja nepieciešams, labot, un
apstiprināt ieteikumus par atsevišķu ar uzturu saistītu viedokļu iekļaušanu
standartos, vadlīnijās vai citos saistītos tekstos. Atbildīgā valsts – Vācija
(CCNFSDU, b.g).
9.
Kodeksa Komiteja par Pārtikas Etiķetēšanu (no angļu valodas Codex
Committee on Food Labelling, turpmāk tekstā CCFL), šīs komitejas funkcijas ir
izstrādāt piemērotus marķēšanas/etiķetēšanas pamatvirzienus visiem pārtikas
produktiem, pārskatīt, ja nepieciešams, labot, un apstiprināt specifiskus
pamatvirzienus, standartus, vadlīnijas, kas saistīti ar pārtikas produktu Etiķetēšanu,
analizēt un risināt CAC norādītās ar etiķetēšanu saistītās problēmas, analizēt
problēmas, kas saistītas ar pārtikas produktu reklamēšanu, it sevišķi attiecībā uz
maldinošām atsaucēm vai atsaucēm kā tādām. Atbildīgā valsts – Kanāda (CCFL,
b.g.)
10. Kodeksa Komiteja par Paraugu Ņemšanas un Analīžu Metodēm (no angļu
valodas Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling, turpmāk tekstā
CCMAS), šīs komitejas funkcijas ir definēt kritērijus, kas būtu piemēroti Kodeksa
analīžu metodēm un paraugu ņemšanai; darboties kā koordinatoram sadarbībā ar
citām starptautiskajām organizācijām un grupām, kas nodarbojas ar analīžu un
paraugu noņemšanas metodēm un laboratoriju kvalitātes nodrošināšanas sistēmām,
no iepriekšējā punktā minētajām institūcijām saņemtajiem ieteikumiem noteikt
analīžu un paraugu ņemšanas references metodes, kas būtu saskaņā ar CAC
standartiem un būtu piemērojamas zināmam skaitam pārtikas produktu, pārskatīt,
labot, ja nepieciešams, un apstiprināt CAC ieteiktās analīžu un paraugu noņemšanas
metodes, (izņemot tās, kas attiecas uz pesticīdu vai veterināro zāļu atliekām pārtikā,
pārtikas mikrobioloģisko kvalitātes un drošības novērtējumu un pārtikas piedevu
specifikāciju novērtējumu), izstrādāt nepieciešamos paraugu noņemšanas plānus un
procedūras, izskatīt specifiskas ar analīžu un paraugu noņemšanas metodēm
saistītas problēmas, kuras izskatīšanai iesniegusi CAC vai kāda no tās komitejām;
definēt procedūras, protokolus, vadlīnijas vai citus ar laboratoriju profesionalitātes
un kvalitātes nodrošināšanas sistēmām saistītus jautājumus. Atbildīgā valsts –
Ungārija (CCMAS, b.g.).
Pašlaik CAC ietvaros darbojas vēl 6 produktu komitejas, kas sagatavo standartus
specifiskiem produktiem:
1.
Kodeksa Komiteja par Taukiem un Eļļām (no angļu valodas Codex Committee
on Fats and Oils, turpmāk tekstā CCFO), šīs komitejas funkcijās ietilpst: izstrādāt
starptautiskos standartus dzīvnieku, augu un jūras dzīvnieku izcelsmes taukiem
un eļļām, ieskaitot margarīnu un olīveļļu. Atbildīgā valsts – Malaizija (CCFO,
b.g.)
2.
Kodeksa Komiteja par Svaigiem Augļiem un Dārzeņiem (no angļu valodas
Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables, turpmāk tekstā CCFFV), šīs
komitejas funkcijās ietilpst: izstrādāt starptautiskos standartus un likumdošanas
pamatvirzienus, kas būtu piemērojami svaigiem augļiem un dārzeņiem,
izstrādājot standartus un pamatvirzienus, konsultēties ar citām iestādēm, lai
pārliecinātos, ka standarti nedublējas un, ka tie izstrādāti pēc vienotas formas, ja
nepieciešams, konsultēties ar citām starptautiskajām organizācijām jautājumos
par svaigiem augļiem un dārzeņiem. Atbildīgā valsts – Meksika (CCFFV, b.g.)

1. pielikuma 3. turpinājums
3.

Kodeksa Komiteja par Pārstrādātiem Augļiem un Dārzeņiem (no angļu
valodas Codex Committee on Processed Fruits and Vegetables, turpmāk tekstā
CCPFV), šīs komitejas funkcijas ir: izstrādāt starptautiskos standartus visu veidu
pārstrādātajiem augļiem un dārzeņiem, ieskaitot žāvētus produktus, konservētus
kaltētos zirņus un pupas, džemus un želejas, bet izņemot žāvētas plūmes vai augļus
un dārzeņu sulas. Komisija likusi šai komitejai uzņemties darbu pie ātri saldēto
augļu un dārzeņu standartu pārskatīšanas. Atbildīgā valsts – Amerikas Savienotās
Valstis (CCPFV, b.g.)
4.
Kodeksa Komiteja par Zivīm un Zivju Produktiem (no angļu valodas Codex
Committee on Fish and Fishery Products, turpmāk tekstā CCFFP), šīs komitejas
funkcijas ir izstrādāt starptautiskos standartus svaigām, saldētām (arī ātri saldētām)
vai citādi pārstrādātām zivīm, vēžveidīgajiem un moluskiem. Atbildīgā valsts –
Norvēģija (CCFFP, b.g.)
5.
Kodeksa Komiteja par Cukuriem (no angļu valodas Codex Committee
on Sugars, turpmāk tekstā CCS), šīs komitejas funkcijas ir izstrādāt starptautiskos
standartus visa veida cukuriem un cukura produktiem. Atbildīgā valsts – Kolumbija
(CCS, b.g.)
6.
Kodeksa Komiteja par garšvielām un kulinārijas garšaugiem (no
angļu valodas Codex Committee on Spices and Culinary Herbs, turpmāk tekstā
CCSCH), šīs komitejas funkcijas ir izstrādāt pasaules līmeņa standartus garšvielām
un kulinārijas garšaugiem, kad tie ir kaltēti un atrodas dehidrēta stāvoklī, gan
veselā, gan sasmalcināt formā. izstrādājot standartus, ja nepieciešams, apspriesties
ar citām starptautiskām organizācijām, lai izvairītos no dublēšanās. Atbildīgā
valsts – Indija (CCSCH, b.g.).
Pašlaik CAC nedarbojas neviena speciālās starpvaldību darba grupa (ad Hoc
Intergovernmental Task Forces), bet vispārēji, tas tiek veidotas, lai izveidotu standartus
un vadlīnijas specifiskos jautājumos, un darbojas ierobežoto laiku (Guidelines for Codex,
b.g.)
Pašlaik CAC ir pavisam 6 reģionālās komitejas (Regional Coordinating
Committees), kas caur valstu grupām vai reģioniem koordinē pārtikas standartu
aktivitātes reģionā, kā arī izstrādā reģionālos standartus. Šīs komitejas definē attiecīgā
reģiona problēmas un vajadzības attiecībā uz pārtikas standartiem un pārtikas kontroli,
CAC ietvaros veicina kontaktus abpusējas informācijas apmaiņai par plānotajām
normatīvajām iniciatīvām un problēmām, kā arī stimulē pārtikas kontroles infrastruktūras
stiprināšanu, rekomendē reģionam nepieciešamo starptautisko standartu izstrādi; arī tiem
produktiem, kuriem pēc CAC ieskatiem nākotnē varētu būt starptautiskā tirgus potenciāls,
izstrādā reģionālos standartus tiem pārtikas produktiem, kuri tiek virzīti gandrīz tikai vai
tikai tirdzniecībai iekšējā tirgū, pievērš CAC uzmanību atsevišķiem, īpašas reģionālās
nozīmes aspektiem, veicina visa reģionālā pārtikas standartu izstrādes darba
koordinēšanu, ko reģionā uzņēmušās veikt valstiskās vai nevalstiskās organizācijas,
darbojas kā galvenais reģionālais koordinators un atbild par jautājumiem, kurus tai
uzticējusi CAC, un veicina Kodeksa standartu un atliekvielu līmeņu atzīšanu dalībvalstīs
(FAO/WHO Coordinating, b.g.):
1.
Āfrikas Koordinācijas Komiteja (no angļu valodas Coordinating Committee for
Africa, turpmāk tekstā CCAfrica). Atbildīgā valsts – Kamerūna (CCAFRICA,
b.g.);
2.
Āzijas Koordinācijas Komiteja (no angļu valodas Coordinating Committee for
Asia, turpmāk tekstā CCASIA). Atbildīgā valsts – Japāna (CCASIA, b.g.)
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3.

Eiropas Koordinācijas Komiteja (no angļu valodas Coordinating Committee for
Europe, turpmāk tekstā CCEURO). Atbildīgā valsts – Nīderlande (CCEURO, b.g.)
4.
Latīņamerikas un Karību Jūras Valstu Koordinācijas Komiteja (no angļu
valodas Coordinating Committe for Latin America and the Carribbean, turpmāk
tekstā CCLAC). Atbildīgā valsts – Kostarika (CCLAC, b.g.)
5.
Ziemeļamerikas un Klusā Okeāna Dienvidrietumu Valstu Koordinācijas
Komiteja (no angļu valodas Coordinating Committee for North America and the
South West Pacific, turpmāk tekstā CCNASWP) Atbildīgā valsts – PapuaJaungvineja (CCNASWP, b.g.)
6.
Tuvo Austrumu Valstu Koordinācijas Komiteja (no angļu valodas Cordinating
Committe for the Near East, turpmāk tekstā CCNEA) Atbildīgā valsts – Libāna
(CCNEA, b.g.)
Ja priekšlikums, ko iesniedz komitejas, neietilpst komitejas kompetencē, to nodod
citai komitejai vai arī priekšlikumus par grozījumiem komitejas kompetenču sadalījumā
rakstiskā veidā iesniedz CAC. Normālā procedūrā standarta ierosinājums nāk no
konkrētas valsts vai valstu grupas, kuras šo jautājumu izvirza komisijas vai reģionālajā
komitejā. CAC var turpināt darbu tikai tādā gadījumā, ja šis standarts ir apstiprināts
komisijā. Kad komiteja vai speciālā starpvaldību darba grupa sāk izstrādāt standartu, kura
izstrādei saņemts atbalsts no komisijas, tam parasti seko 8 soļu procedūra:
Viss process var vilkties gadiem. Šis mehānisms apraksta standarta darba
uzsākšanas mehānismu, prioritāšu kritērijus, standarta, prakses kodeksa vai citu attiecīgo
tekstu izstrādes procedūru un kārtību, kādā standarti tiek pārskatīti.
Normālā procedūrā ir 8 soļi, bet, ja 2/3 komisijas locekļu nobalso, var izpildīt paātrināto
procedūru:
1.solis – ņemot par pamatu 2/3 balsu pārākumu par labu paātrinātās procedūras
uzsākšanai, komisija nolemj izstrādāt standartu;
2.solis – sekretariāts sagatavo izvirzītā standarta projekta sagatavošanu;
3.solis – izvirzītā standarta projekts tiek nosūtīts valdībām un starptautiskajām
organizācijām atzinumu sniegšanai. Paātrinātās procedūras gadījumā. komisijas
locekļi un ieinteresētās starptautiskās organizācijas tiek izziņotas;
4.solis – sekretariāts pārsūta komitejai atzinumus izskatīšanai, kā arī iespējamo laboto
projekta versiju;
5.solis – izvirzītais standarta projekts caur sekretariātu kopā ar visiem dalībvalstu un
starptautisko organizāciju priekšlikumiem tiek nosūtīts Komisijai, kura to pieņem
kā Kodeksa standartu (Pārtikas likumdošanas komisija, b.g.).
Atsevišķos gadījumos soļi var atkārtoties. CAC vai komiteja var secināt, ka kāds
specifisks jautājums sīkāk jāizdiskutē un var ierosināt, ka standarta projekts atkārtoti tajā
pašā vai iepriekšējā solī tiek izsūtīts atzinumu sniegšanai. Kolīdz standartu pieņem
komisija, tas tiek iekļauts Pārtikas Kodeksā (Pārtikas likumdošanas komisija, b.g.).
Kad komiteja vai cita apakš institūcija izvērtējusi standarta vai cita saistoša
dokumenta izstrādi, Komiteja sagatavo dokumenta projektu iesniegšanai Izpildkomitejā
(Executive Committee) un komisijā. Dokumentā jābūt komisijas pieprasītajai
informācijai, lai novērtētu vai darbs ir atbalstāms, turklāt šī dokumentācija ir kā pamats
izpildkomitejai, veicot uzraudzību par darba virzību un progresu (Pārtikas likumdošanas
komisija, b.g.).
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IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CCAFRICA [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 02. dec.].
Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=27
CCASIA [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 02. dec.].
Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=28
CCCF [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 01. dec.]. Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=39
CCEURO [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 02. dec.].
Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=29
CCFA [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 01. dec.]. Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=9
CCFFP [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 01. dec.]. Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=17
CCFFV [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 01. dec.]. Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=14
CCFH [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 01. dec.]. Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=10
CCFICS [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 01. dec.].
Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=5
CCFL [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 01. dec.]. Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeD etail&idList=7
CCFO [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 01. dec.]. Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=13
CCGP [b.g.] [tiešsaiste] Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 01. dec.]. Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=3
CCLAC [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 02. dec.]. Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=31
CCMAS [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 01. dec.].
Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=8
CCNASWP [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 02. dec.].
Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=32

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

CCNEA [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 02. dec.]. Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=30v
CCNFSDU [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 01. dec.].
Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=11
CCPFV [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 01. dec.]. Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=12
CCPR [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 01. dec.]. Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=4
CCRVDF [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 01. dec.].
Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=6
CCS [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 01. dec.]. Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=18
CCSCH [b.g.] [tiešsaiste]: Codex Alimentarius [skatīts 2013. g. 02. dec.]. Pieejams:
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-taskforces/en/?provide=committeeDetail&idList=43
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Likumi, kas Latvijā regulē pārtikas apriti, drošību un uzraudzību
Latvijā kopumā ir izstrādāti 16. likumi, kas regulē pārtikas apriti, drošību un uzraudzību
valstī:
1.
Augu aizsardzības likums (1998), kas reglamentē fizisko un juridisko personu
darbību augu aizsardzības jomā, lai nepieļautu kaitīgo organismu ievešanu,
ieviešanos un izplatīšanos valsts teritorijā un Eiropas Savienībā, kā arī panākt, lai
augu aizsardzības pasākumi un augu aizsardzības līdzekļi neatstātu nelabvēlīgu
ietekmi uz cilvēku veselību, to sugu dzīvniekiem, kurus cilvēks audzē vai izmanto
uzturā, un vidi, novērst augu aizsardzības līdzekļu atlieku uzkrāšanos saražotajā
produkcijā, augsnē un ūdenī virs pieļautajām normām;
2.
Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (2001), nodrošina ciltsdarba un
dzīvnieku audzēšanas attīstību valstī, lai veicinātu lopkopības nozaru ilgtspējīgu
attīstību, sekmētu kvalitatīvu ganāmpulku izaudzēšanu un ekonomisku lopkopības
produkcijas ražošanu. saglabātu un uzlabotu lauksaimniecības dzīvnieku
produktivitāti un konkurētspēju, sekmējot augstražīgu ganāmpulku veidošanu,
saglabātu un aizsargātu ģenētisko resursu daudzveidību kā nacionālo vērtību,
veicinātu augstvērtīgu mājas (istabas) dzīvnieku iegūšanu.
3.
Dzīvnieku aizsardzības likums (1999), kas nosaka personas tiesības un
pienākumus dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā;
4.
Dzīvnieku barības aprites likums (2008), kas definē dzīvnieku barības veidus un
kādiem mērķiem tās tiek lietotas;
5.
Epidemioloģiskās drošības likums (1997), kas reglamentē epidemioloģisko drošību
un nosaka valsts institūciju, pašvaldību, fizisko un juridisko personu tiesības un
pienākumus epidemioloģiskās drošības jomā, kā arī nosaka atbildību par šā likuma
pārkāpšanu. Epidemioloģiskā drošība ir profilakses, arī higiēnas, pretepidēmijas,
ārstniecības un organizatorisko nosacījumu un pasākumu sistēma, kuras mērķis ir
mazināt sabiedrības veselības apdraudējumu, ko izraisa infekcijas slimības un
veselību ietekmējošo vides faktoru kaitīgā iedarbība.;
6.
Ģenētiski modificēto organismu aprites likums (2007), kas nosaka ģenētiski
modificēto mikroorganismu ierobežotas izmantošanas, atļaujas izsniegšanas un
anulēšanas kārtību, nosaka kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus apzināti
izplata, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama
informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu
lēmumu pieņemšanas procesā, nosaka ģenētiski modificēto organismu riska
novērtēšanas metodoloģiju, izdod noteikumus par ģenētiski modificēto kultūraugu
līdzāspastāvēšanu, reglamentējot prasības ģenētiski modificēto kultūraugu
līdzāspastāvēšanai un kārtību, kādā uzrauga, kontrolē un reģistrē ģenētiski
modificēto kultūraugu audzētājus, svītro tos no ģenētiski modificēto kultūraugu
audzētāju reģistra un apmainās ar ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju
reģistrā iekļauto informāciju, nosaka, kādā apmērā maksājama valsts nodeva par
ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu, kā arī
tās samaksas kārtību, apstiprina Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības
padomes nolikumu.
7.
Iepakojuma likums (2001), kas nodrošina iepakojuma ražošanas attīstību,
progresīvu iepakošanas tehnoloģiju ieviešanu un racionālu izlietotā iepakojuma
apsaimniekošanas sistēmu izveidi valstī un tādējādi samazināt izlietotā iepakojuma
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi;
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8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Ķīmisko vielu likums (1998), kas reglamentē darbības ar ķīmiskajām vielām un
maisījumiem, kā arī biocīdiem;
Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (2004), kas rada tiesisku pamatu
lauksaimniecības attīstībai un nosaka ilglaicīgu lauksaimniecības un lauku attīstības
politiku saskaņā ar Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku un kopējo
zivsaimniecības politiku;
Likums par piesārņojumu (2001), kas nosaka pasākumus, lai novērst vai mazināt
piesārņojuma dēļ cilvēku veselībai, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, novērst
kaitējuma radītās sekas;
Patērētāju tiesību aizsardzības likums (1999), kas nodrošina patērētājam iespēju
īstenot un aizsargāt savas likumīgās tiesības, slēdzot līgumu ar ražotāju, pārdevēju
vai pakalpojuma sniedzēju;
Pārtikas aprites uzraudzības likums (1998), kas reglamentē ar pārtiku saistīto
uzņēmumu darbību;
Reklāmas likums (1999), reglamentē reklāmas izgatavošanu un izplatīšanu, kā arī
nosaka reklāmas izgatavošanā un izplatīšanā iesaistīto personu tiesības,
pienākumus un atbildību, aizsarga personu, kā arī kopumā visas sabiedrības
intereses reklāmas jomā, veicina godīgu konkurenci;
Veterinārmedicīnas likums (2001), kas regulē dzīvnieku infekcijas slimību
profilaksi un apkarošanu, veterinārmedicīnisko praksi, dzīvnieku izcelsmes
produktu apriti, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importa un tranzīta
veterināro kontroli un nosaka valsts un pašvaldību institūciju, kā arī personu
tiesības un pienākumus šajā jomā;
Vides aizsardzības likums (1991), kas nodrošina vides kvalitātes saglabāšanu un
atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
Zvejniecības likums (1995), kas regulē Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu,
teritoriālo jūras ūdeņu un ekonomiskās zonas ūdeņu zivju resursu iegūšanu,
izmantošanu, pētīšanu, saglabāšanu, pavairošanu un uzraudzīšanu.
IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Augu aizsardzības likums: LR likums (1998) [tiešsaiste]. [skatīts 2000.g. 25. maijā].
Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=51662
Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums: LR likums (2001) [tiešsaiste]. [skatīts
2000.g. 25. maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=225419
Dzīvnieku aizsardzības likums: LR likums (1999) [tiešsaiste]. [skatīts 2000.g. 25.
maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=14940
Dzīvnieku barības aprites likums: LR likums (2008) [tiešsaiste]. [skatīts 2000.g. 25.
maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=183720
Epidemioloģiskās drošības likums: LR likums (1997) [tiešsaiste]. [skatīts 2000.g.
25. maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=52951
Ģenētiski modificēto organismu aprites likums: LR likums (2007) [tiešsaiste].
[skatīts 2015.g. 25. maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=167400
Iepakojuma likums: LR likums (2001) [tiešsaiste]. [skatīts 2000.g. 25. maijā].
Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=57207
Ķīmisko vielu likums: LR likums (1998) [tiešsaiste]. [skatīts 2000.g. 25. maijā].
Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=47839
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Lauksaimniecības un lauku attīstības likums: LR likums (2004) [tiešsaiste]. [skatīts
2000.g. 25. maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=87480
Likums par piesārņojumu (2001), kas nosaka pasākumus, lai novērst vai mazināt
piesārņojuma dēļ cilvēku veselībai, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, novērst
kaitējuma radītās sekas;
Par piesārņojumu: LR likums (2001) [tiešsaiste]. [skatīts 2000.g. 25. maijā].
Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=6075
Patērētāju tiesību aizsardzības likums: LR likums (1999) [tiešsaiste]. [skatīts
2000.g. 25. maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=23309
Pārtikas aprites uzraudzības likums: LR likums (1998) [tiešsaiste]. [skatīts 2013.g.
26. maijā]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=147917&from=off
Reklāmas likums: LR likums (1999) [tiešsaiste]. [skatīts 2000.g. 25. maijā].
Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=163
Veterinārmedicīnas likums: LR likums (2001) [tiešsaiste]. [skatīts 2000.g. 25.
maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=20436
Vides aizsardzības likums: LR likums (1991) [tiešsaiste]. [skatīts 2000.g. 25.
maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=147917
Zvejniecības likums: LR likums (1995) [tiešsaiste]. [skatīts 2000.g. 25. maijā].
Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=34871

3. pielikums
2013. gadā veiktās anketēšanas instrumentārijs
Cienījamais respondents, aicinu Jūs aizpildīt aptaujas anketu, kas būs par pamatu
promocijas darba „Pārtikas izšķērdēšanas problemātika Latvijā” empīriskai daļai.
Anketas mērķis ir uzzināt pārtikas izšķērdēšanas cēloņus, apjomus un ietekmējošos
faktorus Latvijā.
Jau iepriekš pateicos par atsaucību!
PĀRTIKAS IEPIRKŠANA, PAGATAVOŠANAS ĪPATNĪBAS UN ĒŠANA
1. Cik bieži nedēļā Jūs pērkat
parasti
reizi
dažas reizes katru
nepērku
nedēļā nedēļā
dienu
Maizi un citus miltu izstrādājumus
Gaļu
Dārzeņus
Augļus
Piena produktus
Ātri pagatavojamo pārtiku (saldētus dārzeņus,
saldētas picas, uzreiz apēdamo pārtiku ... )
2. Cik procentuāli naudas no mājsaimniecības budžeta tiek tērēts pārtikai?
3. Jūs izmantojat iepriekš sagatavotu iepirkumu sarakstu?
nekad
reti
bieži
vienmēr
4. Cik ilgam laikam Jūs plānojiet, ko ēdīsiet?
nekad neplānoju
lielākoties vienai dienai
plānoju dažām dienām
plānoju nedēļai uz priekšu
plānoju ilgākam laikam
5. Kurš parasti pērk pārtiku Jūsu mājsaimniecībā?
to dara viens konkrēts cilvēks, pērkot pārtiku priekš visiem
katrs pārtiku pērk sev atsevišķi
ļoti bieži pārtika tiek pirkta kopīgi
6. Vai Jums ir grūti iepriekš noteikt cik daudz pārtikas tiks apēst nedēļā Jūsu mājsaimniecībā?
nē
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drīzāk nē, nekā jā
drīzāk jā, nekā nē
jā
7. Kur parasti pārtika tiek pirkta?
supermārketos
mazos veikalos
tirgū
tieši no ražotājiem
citur
8. Vai pirms pārtikas pirkšanas Jūs pārbaudāt vai saskaņojat produkta esamību mājās?
nekad
reti
bieži
vienmēr
9. Kāds ir attālums kilometros no Jūsu mājas līdz veikalam, kurā Jūs visbiežāk
iepērkaties?
10. Kam tiek pievērsta uzmanība, pērkot pārtiku? (var būt vairāk nekā viena atbilde)
cenai
sastāvam
produktu derīguma termiņiem
iepakojuma veidam
produkta tilpumam vai svaram
cita atbilde
11. Kā Jūs nogādājat pārtiku mājās?
ar mašīnu
ar velosipēdu
ar sabiedrisko transportu
nesu rokā
cits veids
12. Vissātīgākā ēdienreize tiek ēsta
lielākoties mājās
gan mājās, gan ārpus mājas
lielākoties ārpus mājas

3. pielikuma 2. turpinājums
13. Cik cilvēku bieži vien ēd kopā :
viens cilvēks
daži no mājsaimniecībā dzīvojošiem
gandrīz visi no mājsaimniecībā dzīvojošiem
vienmēr ēd visi kopā
14. Cik bieži Jūs ēdat attiecīgus produktus:
ēdu
ēdu retāk
vismaz
neēdu nekā reizi
reizi
mēnesī
mēnesī

ēdu
katru
nedēļu

ēdu
vairākas
reizes
nedēļā

ēdu
katru
dienu

ēdu
vairākas
reizes
dienā

Maize, citi miltu
izstrādājumi
Gaļu
Dārzeņus
Augļus
Piena produktus
Ātri pagatavojamo
pārtiku (saldētus
dārzeņus, saldētas
picas ... )
15. Cik bieži sātīgas maltītes tiek gatavotas Jūsu mājās?
dažas reizes dienā
divas reizes dienā
vienu reizi dienā
dažas reizes nedēļā (3-5 reizes)
vienreiz/divreiz nedēļā
gandrīz nekad (ja sātīgi tiek ēst mājās, tad pārtika tiek sūtīta/vai pirkta iepriekš
pagatavota)
16. Cik bieži viss pagatavotais tiek apēst pilnīgi vienā ēdienreizē?
nekad
reti
bieži
vienmēr
17. Vai Jums, vai kādiem no mājsaimniecībā dzīvojošiem ir kādi īpašie ēšanas ieradumi (var būt
vairāk nekā viena atbilde):
nevienam nav nekādu īpašu ēšanas ieradumu
veģetārietis
vegāns

3. pielikuma 3. turpinājums
ir kāda pārtikas nepanesamība
18. Vai Jums ir svarīgi pirkt Latvijā ražotus pārtikas produktus un izstrādājumus?
nē
drīzāk nē, nekā jā
drīzāk jā, nekā nē
jā
19. Vai gadās, ka nopērkat vairāk pārtikas, kā varat visi kopā apēst?
nekad
reti
bieži
vienmēr
20. Manā ģimenē nebija pieņemts atstāt pārtiku uz šķīvja/visu vajadzēja pilnībā apēst.
nē
drīzāk nē, nekā jā
drīzāk jā, nekā nē
jā
21. Manā mājsaimniecībā nav pieņemts gatavot vairāk ēdienu nekā iespējams apēst pirms tas
sabojājas?
nē
drīzāk nē, nekā jā
drīzāk jā, nekā nē
jā
22. Vai Jūs pērkat pārtiku, kurai tuvojas derīguma termiņa beigas?
nekad
reti
bieži
vienmēr
23. Cilvēki man apkārt ir lielākoties pret „pārtikas atstāšanu uz šķīvja”
nē
drīzāk nē, nekā jā
drīzāk jā, nekā nē
jā

3. pielikuma 4. turpinājums
PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA
24. Jūsu mājsaimniecība ir (var būt vairāk nekā viena atbilde):
ledusskapis ar saldētavu
ledusskapis bez saldētavas
vairāki ledusskapi ar saldētavām
saldētava
pieliekamais
pagrabs
cits
25. Pēc kā Jūs nosakāt vai pārtika ir vēl derīga ēšanai:
pēc pārtikas derīguma termiņa
pēc izskata
pēc smaržas
pēc garšas
PĀRTIKAS IZMEŠANA
26. Vai Jūs izmantojiet iepriekšējā dienā neapēstu pārtiku citu ēdienu pagatavošanai?
nekad
reti
bieži
vienmēr
27. Vai Jūsu mājsaimniecībā tiek šķiroti atkritumi?
nekad
reti
bieži
vienmēr
28. Cik procentuāli no iegādātas pārtikas Jums bieži vien nav iespējams neizmest, piemēram,
neizmantojot ēdienu gatavošanā kaulus, augļu un dārzeņu mizu?
29. Cik procentuāli no iegādātas pārtikas, ko varētu izlietot, Jūs tomēr izmetāt?

3. pielikuma 5. turpinājums
30. Vai pēdējā nedēļā attiecīgi produkti (vai produkta daļa) tika izmesti:
nekad reti bieži vienmēr
Maize, citi miltu izstrādājumi
Gaļa
Dārzeņi
Augļi
Piena produkti
Ātri pagatavojama pārtika (sasaldētie dārzeņi/augļi/ogas, sasaldētas
picas, konservi, ... )
31. Kad Jūs izmetiet pārtiku, vai Jūs nomāc vainas sajūta?
nekad
reti
bieži
vienmēr
32. Vai Jūs uztrauc tas, kā izmestā pārtika ietekmē vidi?
nekad
reti
bieži
vienmēr
33. Vai esat aizdomājies, cik maksāja pārtika, kuru Jums nācās izmest?
nekad
reti
bieži
vienmēr
34. Vai Jūs uztrauc globālais bada jautājums?
nekad
reti
bieži
vienmēr
MĀJSAIMNIECĪBAS APRAKSTS
35. Cik daudz cilvēku dzīvo jūsu mājsaimniecībā?
36. Kāds ir mājsaimniecības vecuma diapazons
vecums no - līdz gadu

3. pielikuma 6. turpinājums
37. Vai mājsaimniecībā dzīvojošiem ir kopīgais budžets?
pilnīgi kopīgs, piemēram, produktus iepērk no kopīgiem līdzekļiem
daļēji kopīgs, piemēram, produktus kopīgiem mielastiem pērk kopā, bet daudz pārtikas arī
pērk atsevišķi
kopīgais budžets netiek veidots, piemēram, katram ir „savi” produkti, kurus bez atļaujas
nevar ņemt citi mājsaimniecību locekļi, bet ar atļauju tie reizēm var būt lietoti kopīgiem
mielastiem
38. Atzīmējiet cik no mājsaimniecības locekļiem ir:
neviens no
locekļiem

viens no
locekļiem

pilna laika nodarbinātais (vairāk par 36
stundām nedēļā)
normālais saīsinātais darba laiks (12 līdz
35 stundām nedēļā)
nepilns darba laiks (līdz 12 stundām
nedēļā)
pašnodarbinātais
mājsaimniece/mājsaimnieks, darbu
nemeklē
bezdarbnieks
pensionārs
bērna kopšanas atvaļinājums
students
cits ienākuma veids
39. Kāds ir vidējs ienākums uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī?
mazāk par 180Ls

(mazāk 256eiro)

180-280 Ls

(256-400eiro)

280-380 Ls

(400-540eiro)

380-480 Ls

(540-685eiro)

vairāk par 480Ls

(vairāk par 685eiro)

40. Kāds ir Jūsu mājvietas tips?
dzīvoklis
privātmāja
41. Kāda ir mājvietas platība?
42. Kur atrodas jūsu mājvieta?
viensēta

daži no
locekļiem

visi
locekļi

3. pielikuma nobeigums
mazciems (līdz 100 cilvēkiem)
vidējciems (100-600 iedzīvotāju)
lielciems (ne mazāk kā 400 iedzīvotāju, ir attīstīta infrastruktūra)
skrajciems ( vismaz triju izklaidus esošu viensētu kopa ar apvienojošu nosaukumu)
vasarnīcu ciems (lauku apdzīvota vieta ar kompaktu apbūvi, galvenokārt sezonālu
apdzīvotību un apvienojošu nosaukumu)
novadu pilsēta
republikas pilsēta
43. Kā tiek sadalīti darbi Jūsu mājsaimniecībā (iepirkšanas, atkritumu izmešana, sīki mājas
darbi)
lielākoties to visu dara viens konkrēts cilvēks
katrs dara konkrētu darbu, darbi tiek sadalīti starp visiem
visi visu dara kopīgi, viens otram palīdzot
44. Vai kāds no mājsaimniecības locekļiem pats audzē pārtiku?
nē
jā
45. Jūs esat
46. Jūsu vecums
47. Jūsu nodarbošanos
48. Matrikulas numurs (atbildēt tikai studentiem)

Paldies par atsaucību!

4. pielikums
Mājokļa tipa statistiskie rādītāji
Vērtības
Vidējais aritmētiskais
95% ticamības intervāla zemāka robeža
95% ticamības intervāla augstākā robeža
Mediāna
Dispersija
Maksimālā vērtība
Asimetrijas rādītājs
Ekscesa rādītājs
Standartnovirze

Rādītāji

Standartkļūda

97.6459
88.3513
106.9405

4.73278
X
X

70

X
X
X

13663.523
1800.00
8.031
93.826
116.89

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

0.099
0.198

X

5. pielikums
Mājsaimniecību ienākumi uz vienu locekli
Kāds vidēji ir ienākums uz vienu
mājsaimniecības locekli mēnesī?
mazāk par 256 eiro
256-400 eiro
400-540 eiro
540-685 eiro
vairāk par 685 eiro

Atbilžu biežums

%

Kumulatīvie %

183
219
124
51
33

30.0
35.9
20.3
8.4
5.4

30.0
65.9
86.2
94.6
100.0

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

6. pielikums
Pārtikai domātā budžeta statistiskie rādītāji
Cik procentuāli naudas no mājsaimniecības
budžeta tiek tērēts pārtikai?
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
7.00
10.00
12.00
15.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
27.00
28.00
30.00
32.00
33.00
35.00
38.00
40.00
45.00
48.00
50.00
54.00
55.00
56.00
57.00
58.00
60.00
65.00
66.00
67.00
70.00
75.00
80.00
85.00
90.00
95.00

Atbilžu biežums

%

Kumulatīvie %

1
1
3
2
2
1
9
1
26
48
1
2
1
2
35
2
1
87
1
1
41
1
99
25
2
89
1
14
1
1
1
55
11
1
1
22
5
7
3
2
1

0.2
0.2
0.5
0.3
0.3
0.2
1.5
0.2
4.3
7.9
0.2
0.3
0.2
0.3
5.7
0.3
0.2
14.3
0.2
0.2
6.7
0.2
16.2
4.1
0.3
14.6
0.2
2.3
0.2
0.2
0.2
9.0
1.8
0.2
0.2
3.6
0.8
1.1
0.5
0.3
0.2

0.2
0.3
0.8
1.1
1.5
1.6
3.1
3.3
7.5
15.4
15.6
15.9
16.1
16.4
22.1
22.5
22.6
36.9
37.0
37.2
43.9
44.1
60.3
64.4
64.8
79.3
79.5
81.8
82.0
82.1
82.3
91.3
93.1
93.3
93.4
97.0
97.9
99.0
99.5
99.8
100.0

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

7. pielikums
Pārtikai domātā budžeta rādītāju normālā sadalījuma tests
Kolmogorova-Smirnova tests
Statistic
df
p-vērtība

Normalitātes tests
Cik procentuāli naudas no
mājsaimniecības budžeta
tiek tērēts pārtikai?

0.108

610

Šapiro-Vilka tests
Statistic
df
p-vērtība

0.000

0.982

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

Normalitātes testa grafiskais attēlojums

610

0.000

8. pielikums
Vidējo ienākumu uz vienu mājsaimniecības locekli un pārtikai domātā budžeta
procentuālā sadalījuma korelācijas rādītājs

Spīrmena rangu korelācijas koeficients
Kāds vidēji ir ienākums uz
vienu mājsaimniecības
locekli mēnesī?
Cik procentuāli naudas no
mājsaimniecības budžeta tiek
tērēts pārtikai?

Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība

1.000

Cik procentuāli
naudas no
mājsaimniecības
budžeta tiek tērēts
pārtikai?
-0.123**

X
-0.123**

0.002
1.000

0.002

X

Kāds vidēji ir
ienākums uz vienu
mājsaimniecības
locekli mēnesī?

ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju
**

9. pielikums
Mājsaimniecībā biežāk pirktā pārtika
Cik bieži tiek pirkts

Maize un
izstrādājumi

Gaļa un
izstrādājumi

Dārzeņi

Augļi

Piena
produkti

ĀP
pārtika

31

73

68

67

55

379

Parasti
nepērku

sk.
%

5%

12%

11%

11%

9%

62%

Reizi nedēļā

sk.

216

265

224

281

192

134

%

35%

43%

37%

46%

31%

22%

Dažas reizes
nedēļā

sk.

264

226

265

214

285

81

%

43%

37%

43%

35%

47%

13%

Katru dienu

sk.

99

46

53

48

78

16

%

16%

8%

9%

8%

13%

3%

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

10. pielikums
Mājsaimniecībā biežāk patērētā pārtika
Maize un
izstrādājumi

Gaļa un
izstrādājumi

Dārzeņi

Augļi

Piena
produkti

ĀP
pārtika

sk.

10

3

2

4

6

179

Cik bieži tiek ēsts
Neēdu

%

1.6%

0.5%

0.3%

0.7%

1.0%

29.3%

Ēdu retāk
nekā reizi
mēnesī
Ēdu vismaz
reizi mēnesī

sk.

7

5

3

10

5

160

%

1.1%

0.8%

0.5%

1.6%

0.8%

26.2%

sk.

21

8

16

51

13

121

%

3.4%

1.3%

2.6%

8.4%

2.1%

19.8%

Ēdu katru
nedēļu

sk.

56

82

81

74

87

%

9.2%

13.4%

13.3%

144
23.6
%

12.1%

14.3%

sk.

90

221

236

197

45

%

14.8%

36.2%

38.7%

32.3%

7.4%

sk.

274

233

211

%

44.9%

38.2%

sk.

152

%

24.9%

Ēdu vairākas
reizes nedēļā
Ēdu katru
dienu
Ēdu vairākas
reizes dienā

246
40.3
%

246

14

34.6%

129
21.1
%

40.3%

2.3%

58

61

26

69

4

9.5%

10.0%

4.3%

11.3%

0.7%

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

11. pielikums
Mājsaimniecībā biežāk izšķērdētā pārtika
Cik bieži tiek
izmests
Nekad
sk.

316

Piena
produkti
246

ĀP
pārtika
500

41.1%
296

51.8%
249

40.3%
288

82.0%
104

28.4%
13

48.5%
60

40.8%
44

47.2%
73

17.0%
5

sk.

6.6%
1

2.1%
0

9.8%
3

7.2%
1

12.0%
3

0.8%
1

%

0.2%

0.0%

0.5%

0.2%

0.5%

0.2%

%
Reti

sk.

Bieži

%
sk.
%

Vienmēr

Maize un
izstrādājumi
322

Gaļa un
izstrādājumi
424

52.8%
247

Dārzeņi

Augļi

251

69.5%
173

40.5%
40

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

12. pielikums
Kontingences tabula: cik % tiek tērēts pārtikas produktiem / cik bieži tiek pirkta
attiecīgā produktu
Spīrmena rangu korelācijas
Maize
koeficients
Maize
Gaļa
Dārzeņi
Augļi
Piens
ĀT pārtika
% naudas
no budžeta
tiek tērēts
pārtikai
*

Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
**

Gaļa

Dārzeņi

Augļi

1.000

0.364**

0.269**

0.172** 0.352**

X

0.000

0.000

0.364

**

0.000
0.269

**

0.000
0.172

**

0.000
0.352

**

1.000
X
0.469

0.000
**

0.000
0.283

**

0.000
0.451

0.469

**

**

1.000
X
0.626

0.283

**

0.000
0.626

**

0.000
**

0.000
0.438

0.000

**

1.000
X
0.391

Piens

0.000
0.451

**

0.000
0.438

**

0.000
0.391

**

0.000
**

0.000

0.000

0.000

0.000

0.059

0.143**

0.137**

0.147

0.000

0.001

0.002

0.056

0.094*

0.114**

0.166

0.020

0.005

1.000
X

ĀT
pārtika

% naudas
no budžeta
tiek tērēts
pārtikai?

0.059

0.056

0.147

0.166

0.143

**

0.000
0.137

**

0.001
0.128

**

0.002
0.139

**

0.094*
0.020
0.114**
0.005
-0.015
0.717
0.087*

0.001

0.032

1.000

0.040

0.001

X

0.326

-0.015

0.087*

0.040

1.000

0.717

0.032

0.326

X

0.128** 0.139**

ticamība 95%, ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju

13. pielikums
Zaudētās pārtikas rādītāju normālā sadalījuma tests
Kolmogorova-Smirnova tests
Statistic
df
p-vērtība

Normalitātes tests
Cik procentuāli naudas no
mājsaimniecības budžeta
tiek tērēts pārtikai?

0.225

610

Šapiro-Vilka tests
Statistic
df
p-vērtība

0.000

0.807

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

Normalitātes testa grafiskais attēlojums

610

0.000

14. pielikums
Zaudētās pārtikas statistiskie rādītāji
Cik procentuāli no iegādātas pārtikas Jums bieži vien
nav iespējams neizmest?
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
18.00
20.00
24.00
25.00
26.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
60.00
70.00
80.00

Atbilžu
biežums
13
24
21
30
6
116
5
11
4
4
142
1
3
2
1
60
1
76
1
32
1
18
5
7
1
20
2
2
1

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

%

Kumulatīvie %

2.1
3.9
3.4
4.9
1.0
19.0
.8
1.8
0.7
0.7
23.3
0.2
0.5
0.3
0.2
9.8
0.2
12.5
0.2
5.2
0.2
3.0
0.8
1.1
0.2
3.3
0.3
0.3
0.2

2.1
6.1
9.5
14.4
15.4
34.4
35.2
37.0
37.7
38.4
61.6
61.8
62.3
62.6
62.8
72.6
72.8
85.2
85.4
90.7
90.8
93.8
94.6
95.7
95.9
99.2
99.5
99.8
100.0

15. pielikums
Izšķērdētās pārtikas rādītāju normālā sadalījuma tests
Normalitātes tests
Cik procentuāli naudas no
mājsaimniecības budžeta
tiek tērēts pārtikai?

Kolmogorova-Smirnova tests
Statistic
df
p-vērtība
0.276

610

Šapiro-Vilka tests
Statistic
df
p-vērtība

0.000

0.696

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

Normalitātes testa grafiskais attēlojums

610

0.000

16. pielikums
Izšķērdētās pārtikas statistiskie rādītāji
Cik procentuāli no iegādātas pārtikas, ko varētu
izlietot, Jūs tomēr izmetāt?
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
13.00
15.00
20.00
22.00
25.00
29.00
30.00
35.00
40.00
50.00
75.00
80.00

Atbilžu biežums

%

Kumulatīvie %

37
47
53
37
9
156
7
6
6
3
126
1
28
40
1
18
1
12
2
4
12
3
1

6.1
7.7
8.7
6.1
1.5
25.6
1.1
1.0
1.0
0.5
20.7
.2
4.6
6.6
0.2
3.0
0.2
2.0
0.3
0.7
2.0
0.5
0.2

6.1
13.8
22.5
28.5
30.0
55.6
56.7
57.7
58.7
59.2
79.8
80.0
84.6
91.1
91.3
94.3
94.4
96.4
96.7
97.4
99.3
99.8
100.0

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

17. pielikums
Kontingences tabula: zaudētā pārtika / izšķērdētā pārtika
X
Cik procentuāli
no iegādātas
pārtikas zaudē

< 5%
6-10%
11-15%
16-20%
> 20%
Kopā

Cik procentuāli no iegādātas pārtikas izšķērdē
< 5%
6-10%
11-15%
> 16%
191
17
1
1
94
52
7
13
22
21
11
13
20
32
1
24
12
26
9
43
339
148
29
94

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

Kopā
210
166
67
77
90
610

18. pielikums
Kontingences tabula: ekonomiskie aspekti / pārtikas izšķērdēšana
Cik
Vai Jūs
Vai gadās,
Vai pirms
Cik
procentuāli izmantojiet
ka
Vai
pārtikas
maksāja naudas no iepriekšējā
Vai Jūsu
nopērkat
mājsaimniecī
pirkšanas Jūs
pārtika, mājsaimniecī
dienā
mājsaimniecī
vairāk
bā
pārbaudāt vai
Spīrmena rangu korelācijas koeficients kuru bas budžeta neapēstu
bā tiek
pārtikas
dzīvojošiem
saskaņojat
Jums
tiek tērēts pārtiku citu
šķiroti
nekā
ir kopīgais
produkta
nācās
pārtikai
ēdienu
atkritumi?
varat visi
budžets?
esamību
izmest?
pagatavošan
kopā
mājās?
ai?
apēst?
Cik maksāja pārtika, kuru Korelācijas
1.000
-0.001
0.156**
0.010
0.062
0.161**
0.044
koeficients
Jums nācās izmest?
p-vērtība
X
0.990
0.000
0.813
0.126
0.000
0.281
Cik procentuāli naudas no Korelācijas
**
-0.001
1.000
-0.033
0.116
0.061
-0.017
0.150**
mājsaimniecības budžeta koeficients
p-vērtība
0.990
X
0.417
0.004
0.132
0.674
0.000
tiek tērēts pārtikai?
Vai
Jūs
izmantojiet Korelācijas
**
**
0.156
-0.033
1.000
-0.028
0.019
0.162
0.019
iepriekšējā dienā neapēstu koeficients
pārtiku
citu
ēdienu p-vērtība
0.000
0.417
X
0.490
0.643
0.000
0.648
pagatavošanai?
Vai
mājsaimniecībā Korelācijas
**
0.010
0.116
-0.028
1.000
0.044
-0.053
0.062
dzīvojošiem ir kopīgais koeficients
p-vērtība
0.813
0.004
0.490
X
0.277
0.190
0.125
budžets?
Vai Jūsu mājsaimniecībā Korelācijas
0.062
0.061
0.019
0.044
1.000
0.062
-0.055
koeficients
tiek šķiroti atkritumi?
p-vērtība
0.126
0.132
0.643
0.277
X
0.127
0.176
Vai
pirms
pārtikas Korelācijas
0.161**
-0.017
0.162**
-0.053
0.062
1.000
-0.110**
pirkšanas Jūs pārbaudāt koeficients
vai saskaņojat produkta p-vērtība
0.000
0.674
0.000
0.190
0.127
X
0.006
esamību mājās?
Vai gadās, ka nopērkat Korelācijas
0.044
0.150**
0.019
0.062
-0.055
-0.110**
1.000
vairāk pārtikas nekā varat koeficients
p-vērtība
0.281
0.000
0.648
0.125
0.176
0.006
X
visi kopā apēst?
Jūs izmantojat iepriekš Korelācijas
0.173**
0.004
0.103*
-0.061
0.188**
0.281**
-0.079
sagatavotu
iepirkumu koeficients
p-vērtība
0.000
0.922
0.011
0.131
0.000
0.000
0.051
sarakstu?
Cik ilgam laikam Jūs Korelācijas
0.172**
0.037
0.173**
0.000
0.056
0.296**
-0.134**
koeficients
plānojiet, ko ēdīsiet?
p-vērtība
0.000
0.355
0.000
0.990
0.169
0.000
0.001
Kurš parasti pērk pārtiku Korelācijas
0.050
0.087*
0.036
0.052
0.000
0.071
0.055
koeficients
Jūsu mājsaimniecībā?
p-vērtība
0.219
0.032
0.375
0.204
0.990
0.079
0.175

Kurš
Jūs
Vai Jums ir
parasti
izmantojat Cik ilgam
grūti iepriekš
pērk
iepriekš laikam Jūs
noteikti cik
pārtiku
sagatavotu plānojiet,
daudz
Jūsu
iepirkumu ko ēdīsiet?
pārtikas tiks
mājsaimni
sarakstu?
apēsts nedēļā?
ecībā?

Vai Jūs
Cik
uztrauc
procentuāli
tas, kā
no
izmestā
iegādātas
pārtika
pārtikas
ietekmē
izšķērdāt?
vidi?

0.173**

0.172**

0.050

-0.030

0.354**

-0.134**

0.000

0.000

0.219

0.457

0.000

0.001

0.004

0.037

0.087

*

-0.056

0.012

0.150**

0.922

0.355

0.032

0.168

0.773

0.000

0.036

-0.043

0.054

-0.112**

0.375

0.284

0.186

0.006

-0.004

0.005

0.103

*

0.011

0.173

**

0.000

0.155

**

-0.061

0.000

0.052

0.131

0.990

0.204

0.000

0.916

0.901

0.188**

0.056

0.000

-0.007

0.183**

-0.063

0.000

0.169

0.990

0.855

0.000

0.119

0.281**

0.296**

0.071

-0.193**

0.085*

-0.162**

0.000

0.000

0.079

0.000

0.036

0.000

-0.079

-0.134**

0.055

0.195**

-0.077

0.124**

0.051

0.001

0.175

0.000

0.056

0.002

1.000

0.402**

0.064

-0.114**

0.110**

-0.127**

X

0.000

0.114

0.005

0.006

0.002

0.402**

1.000

0.061

-0.256**

0.107**

-0.168**

0.000

X

0.134

0.000

0.008

0.000

0.064

0.061

1.000

-0.027

-0.021

0.010

0.114

0.134

X

0.499

0.599

0.797

19. pielikuma nobeigums
Cik
Vai Jūs
Vai gadās,
Vai pirms
Cik
procentuāli izmantojiet
ka
Vai
pārtikas
maksāja naudas no iepriekšējā
Vai Jūsu
nopērkat
mājsaimniecī
pirkšanas Jūs
pārtika, mājsaimniecī
dienā
mājsaimniecī
vairāk
bā
pārbaudāt vai
Spīrmena rangu korelācijas koeficients kuru bas budžeta neapēstu
bā tiek
pārtikas
dzīvojošiem
saskaņojat
Jums
tiek tērēts pārtiku citu
šķiroti
nekā
ir kopīgais
produkta
nācās
pārtikai
ēdienu
atkritumi?
varat visi
budžets?
esamību
izmest?
pagatavošan
kopā
mājās?
ai?
apēst?
Vai Jums ir grūti iepriekš Korelācijas
-0.030
-0.056
-0.043
0.155**
-0.007
-0.193**
0.195**
noteikti cik daudz pārtikas koeficients
p-vērtība
0.457
0.168
0.284
0.000
0.855
0.000
0.000
tiks apēsts nedēļā?
Vai Jūs uztrauc tas, kā Korelācijas 00.354**
0.012
0.054
-0.004
0.183**
0.085*
-0.077
izmestā pārtika ietekmē koeficients
p-vērtība
.000
0.773
0.186
0.916
0.000
0.036
0.056
vidi?
Cik
procentuāli
no Korelācijas -0.134**
0.150**
-0.112**
0.005
-0.063
-0.162**
0.124**
iegādātas
pārtikas koeficients
p-vērtība
0.001
0.000
0.006
0.901
0.119
0.000
0.002
izšķērdāt?
*

ticamība 95%, ** ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju

Kurš
Jūs
Vai Jums ir
parasti
izmantojat Cik ilgam
grūti iepriekš
pērk
iepriekš laikam Jūs
noteikti cik
pārtiku
sagatavotu plānojiet,
daudz
Jūsu
iepirkumu ko ēdīsiet?
pārtikas tiks
mājsaimni
sarakstu?
apēsts nedēļā?
ecībā?
-0.114**

-0.256**

-0.027

Vai Jūs
Cik
uztrauc
procentuāli
tas, kā
no
izmestā
iegādātas
pārtika
pārtikas
ietekmē
izšķērdāt?
vidi?

1.000

-0.062

0.118**

0.005

0.000

0.499

.

0.128

0.004

0.110**

0.107**

-0.021

-0.062

1.000

-0.020

0.006

0.008

0.599

0.128

.

0.627

-0.127**

-0.168**

0.010

0.118**

-0.020

1.000

0.002

0.000

0.797

0.004

0.627

.

19. pielikums
Kontingences tabula: dzīvesvieta / pārtikas izšķērdēšana

Spīrmena rangu korelācijas
koeficients
Kāds ir attālums
kilometros no Jūsu
mājas līdz
veikalam, kurā Jūs
visbiežāk
iepērkaties?
Kā Jūs nogādājat
pārtiku mājās?

Korelācijas
koeficients
p-vērtība

Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Kāds ir Jūsu
Korelācijas
mājvietas tips?
koeficients
p-vērtība
Kāda ir mājvietas Korelācijas
platība?
koeficients
p-vērtība
Kur atrodas Jūsu
Korelācijas
mājvieta?
koeficients
p-vērtība
Cik procentuāli no Korelācijas
iegādātas pārtikas, koeficients
ko varētu izlietot,
Jūs tomēr izmetāt? p-vērtība
*

**

Cik procentuāli
no iegādātas
Kur atrodas
pārtikas, ko
Jūsu
varētu izlietot,
mājvieta?
Jūs tomēr
izmetāt?

Kā Jūs
nogādājat
pārtiku
mājās?

Kāds ir Jūsu
mājvietas
tips?

Kāda ir
mājvietas
platība?

-0.321**

0.202**

0.198**

-0.408**

-0.011

0.000

0.000

0.000

0.000

0.787

1.000

-0.257**

-0.250**

0.308**

0.077

X

0.000

0.000

0.000

0.058

-.257

**

1.000

0.568

**

-0.448

**

-0.008

0.000

X

0.000

0.000

0.848

-0.250**

0.568**

1.000

-0.275**

0.047

0.000

0.000

X

0.000

0.246

0.308**

-0.448**

-0.275**

1.000

0.092*

0.000

0.000

0.000

X

0.024

0.077

-0.008

0.047

0.092*

1.000

0.058

0.848

0.246

0.024

X

ticamība 95%, ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju

20.pielikums
Pārtikas audzēšanas popularitāte mājsaimniecību locekļu vidū
Vai kāds no mājsaimniecības locekļiem pats audzē
pārtiku?
nē
jā

Atbilžu biežums

%

Kumulatīvie %

187
423

30.7
69.3

30.7
100.0

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju.

21. pielikums
Ordinālās regresijas analīze
Model Fitting Information
Model
Intercept Only
Final

-2 Log Likelihood
91.287
77.006

Chi-Square

df

14.280

Sig.
3

.003

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju

Goodness-of-Fit
Rādītāji
Pearson
Deviance

Chi-Square
4.922
5.093

df
12
12

Sig.
0.961
0.955

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju

Pseudo R-Square
Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden

0.023
0.026
0.011

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju

Test of Parallel Linesa
Model
-2 Log Likelihood
Chi-Square
df
Sig.
Null Hypothesis
77.006
General
73.626
3.380
6
.760
The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response
categories.

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju

22. pielikums
Vidējo ienākumu ietekme uz atkritumu šķirošanas biežumu, %
Vai Jūsu mājsaimniecībā
tiek šķiroti atkritumi?
Nekad
Reti
Bieži
Vienmēr

<256
23.5
43.2
23.0
10.4

Ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli, EUR
400
540
685
>685
26.0
32.3
33.3
36.4
45.7
37.1
39.2
39.4
18.3
21.0
15.7
9.1
10.0
9.7
11.8
15.2

Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju

23. pielikums
Kontingences tabula: mājsaimniecības apraksts / pārtikas izšķērdēšana
Spīrmena rangu korelācijas Cik dzīvo Vecuma
diapazons
kopā
koeficients
(no)
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
Vecuma
koeficients
diapazons (no)
p-vērtība
Korelācijas
Vecuma
koeficients
diapazons (līdz)
p-vērtība
Korelācijas
Kopīgais
koeficients
budžets?
p-vērtība
Korelācijas
Vidējs ir
koeficients
ienākums uz 1
p-vērtība
locekli mēnesī?
p-vērtība
Korelācijas
Cik izšķērdē
koeficients
pārtikas
p-vērtība
Cik dzīvo
kopā?

*

Vecuma
diapazons
(līdz)

Kopīgais
budžets?

Vidējs ir
Cik
ienākums uz
izšķērdē
1 locekli
pārtikas
mēnesī?

1.00

-0.69**

.013**

0.18**

-0.09*

0.07

X

0.00

0.00

0.00

0.03

0.07

-0.69**

1.00

0.39**

-0.08

0.02

-0.12**

0.00

X

0.00

0.06

0.63

0.003

0.11**

0.39**

1.00

0.08

-0.13**

-0.03

0.01

0.00

X

0.06

0.002

0.43

0.18**

-0.08

0.08

1.00

0.01

0.01

0.00

0.06

0.06

X

0.82

0.9

-0.09*

0.02

-0.13**

0.01

1.00

0.1*

0.03
0.00

0.63
0.19

0.002
0.00

0.82
0.11

X
0.02

0.01
0.15

0.07

-0.12**

-0.03

0.005

0.1*

1.00

0.07

0.003

0.43

0.9

0.01

X

ticamība 95%, ** ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju

24. pielikums
Kontingences tabula: ēšanas paradumi – mikrolīmenis / pārtikas izšķērdēšana

Spīrmena rangu korelācijas
koeficients

Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
Cik bieži sātīgas
maltītes tiek gatavotas koeficients
Jūsu mājās?
p-vērtība
Korelācijas
Manā ģimenē nebija
pieņemts atstāt pārtiku koeficients
uz šķīvja
p-vērtība
Cilvēki man apkārt ir
Korelācijas
lielākoties pret
koeficients
Cik cilvēku bieži vien
ēd kopā?

"pārtikas atstāšanu uz
šķīvja"?
Cik procentuāli no
iegādātas pārtikas, ko
varētu izlietot, Jūs
tomēr izmetāt?
*

**

Cik
cilvēku
bieži vien
ēd kopā?

Cik bieži
sātīgas
maltītes
tiek
gatavotas
Jūsu
mājās?

Manā
ģimenē
nebija
pieņemts
atstāt
pārtiku uz
šķīvja

Cilvēki man
apkārt ir
lielākoties
pret
"pārtikas
atstāšanu
uz šķīvja"?

Cik
procentuāli
no iegādātas
pārtikas, ko
varētu
izlietot, Jūs
tomēr
izmetāt?

1.000

-0.174**

0.067

0.002

0.046

X

0.000

0.096

0.965

0.261

-0.069

-0.072

0.090

0.074

-0.174

**

0.000

1.000

-0.094

X

*

0.021
*

1.000

-0.126**

0.067

-0.094

0.096

0.021

X

0.000

0.002

0.002

-0.069

0.529**

1.000

-0.136**

p-vērtība

0.965

0.090

0.000

X

0.001

Korelācijas
koeficients

0.046

-0.072

-0.126**

-0.136**

1.000

p-vērtība

0.261

0.074

0.002

0.001

X

ticamība 95%, ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju

0.529

**

25. pielikums
Kontingences tabula: ēšanas paradumi – mezolīmenis / pārtikas izšķērdēšana

Spīrmena rangu
korelācijas koeficients

Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
Vissātīgākā
ēdienreize tiek koeficients
ēsta
p-vērtība
Cik bieži viss Korelācijas
pagatavotais
koeficients
Kur parasti
pārtika tiek
pirkta?

tiek apēsts
pilnīgi vienā
ēdienreizē?
Vai Jums, vai
kādiem no
mājsaimniecīb
ā dzīvojošiem
ir kādi īpašie
ēšanas
ieradumi?
Manā
mājsaimniecīb
ā nav pieņemts
gatavot vairāk
ēdienu nekā
iespējams apēst
pirms tas
sabojājas?
Kā tiek sadalīti
darbi Jūsu
mājsaimniecīb
ā?
Vai kāds no
mājsaimniecības
locekļiem pats
audzē pārtiku?
Cik
procentuāli no
iegādātas
pārtikas, ko
varētu izlietot,
Jūs tomēr
izmetāt?
*

p-vērtība

Vai Jums,
Manā
Cik bieži
vai
mājsaimniecī
viss
kādiem no
Kā tiek
Kur Vissātīgā
bā nav
pagatavota mājsaimni
sadalīti
parasti
kā
pieņemts
is tiek
ecībā
darbi Jūsu
pārtika ēdienreiz
gatavot vairāk
apēsts dzīvojošie
mājtiek
e tiek
ēdienu nekā
pilnīgi
m ir kādi
saimniecībā
pirkta? ēsta
iespējams
vienā
īpašie
?
apēst pirms
ēdienreizē? ēšanas
tas sabojājas?
ieradumi?

1.000 -0.103*

0.011
1.000
0.103*
0.011
X
X

Vai kāds
no mājsaim.
locekļiem
pats audzē
pārtiku?

Cik %
no
iegādāta
s
pārtikas
, ko
varētu
izlietot,
Jūs
tomēr
izmetāt?

0.022

0.058

0.085*

-0.107**

0.068

-0.046

0.581

0.151

0.036

0.008

0.093

0.261

0.045

0.113**

-0.056

-0.028

0.270

0.005

0.164

0.492

0.001

0.013

0.019

0.041

0.021

-0.134** 0.100*

0.022

0.045

1.000

0.070

0.170**

0.581

0.270

X

0.083

0.000

0.634

0.309

0.607

0.070

1.000

-0.089*

-0.018

-0.037

0.022

Korelācijas
0.058 0.113**
koeficients
0.151

0.005

0.083

X

0.028

0.650

0.358

0.595

Korelācijas
.085*
koeficients

-.056

0.170**

-0.089*

1.000

-0.008

-0.006

-0.121**

p-vērtība

.164

0.000

0.028

X

0.838

0.877

0.003

Korelācijas
-0.028
koeficients 0.107**

0.019

-0.018

-0.008

1.000

0.140**

0.081*

0.492

0.634

0.650

0.838

X

0.001

0.046

0.041

-0.037

-0.006

0.140**

1.000

-0.058

0.001

0.309

0.358

0.877

0.001

X

0.150

Korelācijas
-0.046 0.100*
koeficients

0.021

0.022

-0.121**

.081*

-.058

1.000

0.013

0.607

0.595

0.003

.046

.150

X

p-vērtība

p-vērtība

0.036

0.008

Korelācijas
0.068 -0.134**
koeficients
p-vērtība

p-vērtība

0.093

0.261

ticamība 95%, ** ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju

26. pielikums
Kontingences tabula: ēšanas paradumi – makrolīmenis / pārtikas izšķērdēšana

Spīrmena rangu korelācijas koeficients

Vai Jums ir svarīgi pirkt
Latvijas ražotus
produktus un
izstrādājumus?
Kad Jūs izmetat pārtiku,
vai Jūs nomāc vainas
sajūta?
Vai Jūs uztrauc tas, kā
izmestā pārtika ietekmē
vidi?
Cik procentuāli no
iegādātas pārtikas, ko
varētu izlietot, Jūs tomēr
izmetāt?
*

**

Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība
Korelācijas
koeficients
p-vērtība

Vai Jums ir svarīgi
pirkt Latvijas
ražotus produktus
un izstrādājumus?

Kad Jūs
izmetat
pārtiku,
vai Jūs
nomāc
vainas
sajūta?

Vai Jūs
uztrauc
tas, kā
izmestā
pārtika
ietekmē
vidi?

Cik procentuāli
no iegādātas
pārtikas, ko
varētu izlietot,
Jūs tomēr
izmetāt?

1.000

0.128**

0.222**

-0.069

X

0.002

0.000

0.088

0.128**

1.000

0.407**

-0.125**

0.002

X

0.000

0.002

1.000

-0.020

0.222

**

0.407

**

0.000

0.000

X

0.627

-0.069

-0.125**

-0.020

1.000

0.088

0.002

0.627

X

ticamība 95%, ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2013.gadā veikto aptauju

27. pielikums
2016. gadā veiktās anketēšanas instrumentārijs.
Cienījamais respondent, aicinu Jūs aizpildīt aptaujas anketu, kas palīdzēs lielā izpētes darba tapšanā, kas būs par pamatu promocijas darba
„Latvijas mājsaimniecību pārtikas izšķērdēšanas ekonomiskais izvērtējums” empīriskai nodaļai. Anketas mērķis ir uzzināt pārtikas
izšķērdēšanas cēloņus, apjomus un ietekmējošos faktorus Latvijā, kā arī noskaidrot, cik liels ir vietējās pārtikas patēriņš.
Lūdzu, izvēlieties un atzīmējiet savam viedoklim atbilstošo atbildes vienu variantu, ja nav norādīts citādi, vai uzrakstiet savu atbildes variantu,
kur tas ir nepieciešams.
Jūsu sniegtās atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas tikai apkopotā veidā! Jau iepriekš pateicos par atsaucību!
1. CIK DAUDZ NO ATTIECĪGU PRODUKTU TIEK IEPIRKTS UN IZŠĶĒRDĒTS
(produkti var būt gan svaigā, gan saldēta, konservēta, žāvēta un citā veidā)
X

Milti, maize,
putraimi un citi
izstrādājumi, kg

Rīsi,
kukurūza,
kartupeļi, kg

Augļi,
ogas, kg

Dārzeņi, kā
arī pākšaugi,
kg

Piens,
dzeramais
jogurts,
paniņas utt., l

Siers,
biezpiens,
skābais
krējums,
jogurts utt., kg

Cik
vidēji
nedēļā
tiek
tērēts attiecīgai
produktu
grupai, eiro
Vidējais
nopirktais
apjoms nedēļā,
kg/l
Cik vidēji no
nopirktā nonāk
miskastē, kg/l

2. DZĪVESVEIDS: Ģimenē nebija pieņemts atstāt pārtiku uz šķīvja/visu vajadzēja pilnībā apēst.
a) nē (1)
b) drīzāk nē, nekā jā (2) c) drīzāk jā, nekā nē (3) d) jā (4)

Gaļa,
zivis, kg

Olas, gb

Taukvielas,
saldumi, kg

25. pielikuma nobeigums
3. JAUNĀKAIS MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKLIS
1.
Vecumā līdz 3 gadiem (1)
2.
Vecumā no 4 līdz 7 gadiem (2)
3.
Vecumā no 8 līdz 13 gadiem (3)
4.
Vecumā no 14 līdz 18 gadiem (4)
5.
Vecumā no 18 gadiem (5)
4. MĀJSAIMNIECĪBAS LIELUMS
1.
1 cilvēks (1)
2.
2-4 cilvēki (2)
3.
5-7 cilvēki (3)
4.
8 un vairāk (4)
5. DZĪVESVIETA:
1.
Novads (1)
2.
Novada pilsēta (2)
3.
Republikas nozīmes pilsēta (3)
6. DARBA SADALĪJUMS MĀJSAIMNIECĪBĀ (iepirkšanas, atkritumu izmēšana, sīki
mājas darbi)
1.
Lielākoties to visu dara viens konkrēts cilvēks (1)
2.
Katrs dara konkrētu darbu, darbi tiek sadalīti starp visiem (2)
3.
Visi visu dara kopīgi, viens otram palīdzot (3)
7. VIDĒJS IENĀKUMS UZ VIENU MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻI MĒNESĪ
1.
mazāk par 256 eiro (1)
2.
256-400 eiro (2)
3.
401-540 eiro (3)
4.
541-685 eiro (4)
5.
vairāk par 685 eiro (5)

Paldies par atsaucību!

28. pielikums
2016. gadā veiktā pētījuma datu normālā sadalījuma pārbaude
Cik vidēji nedēļā tiek tērēts attiecīgai produktu grupai - normālā sadalījuma tests
Normalitātes tests
Milti, maize, putraimi un citi
graudu izstrādājumi, kg
Rīsi, kukurūza, kartupeļi, kg
Augļi, ogas, kg
Dārzeņi, kā arī pākšaugi, kg
Piens, dzeramais jogurts,
paniņas utt., l
Siers, biezpiens, skābais
krējums, jogurts utt., kg
Gaļa, zivis, kg
Olas, gb
Taukvielas, saldumi, kg

Kolmogorova-Smirnova tests
Statistic
df
p-vērtība

Šapiro-Vilka tests
Statistic
df
p-vērtība

0.191

146

0.000

0.809

146

0.000

0.208
0.197
0.186

146
146
146

0.000
0.000
0.000

0.819
0.809
0.806

146
146
146

0.000
0.000
0.000

0.175

146

0.000

0.836

146

0.000

0.190

146

0.000

0.762

146

0.000

0.230
0.213
0.185

146
146
146

0.000
0.000
0.000

0.684
0.698
0.826

146
146
146

0.000
0.000
0.000

Vidējais nopirktais apjoms nedēļā - normālā sadalījuma tests
Normalitātes tests

Kolmogorova-Smirnova tests
Statistic
df
p-vērtība

Šapiro-Vilka tests
Statistic
df
p-vērtība

Milti, maize, putraimi un citi
graudu izstrādājumi, kg

0.220

142

0.000

0.832

142

0.000

Rīsi, kukurūza, kartupeļi, kg

0.207

142

0.000

0.846

142

0.000

Augļi, ogas, kg

0.195

142

0.000

0.742

142

0.000

Dārzeņi, kā arī pākšaugi, kg

0.190

142

0.000

0.776

142

0.000

0.196

142

0.000

0.885

142

0.000

0.218

142

0.000

0.786

142

0.000

Gaļa, zivis, kg

0.212

142

0.000

0.812

142

0.000

Olas, gb

0.241

142

0.000

0.699

142

0.000

Taukvielas, saldumi, kg

0.256

142

0.000

0.792

142

0.000

Piens, dzeramais jogurts,
paniņas utt., l
Siers, biezpiens, skābais
krējums, jogurts utt., kg

Cik vidēji no nopirktā nonāk miskastē - normālā sadalījuma tests
Normalitātes tests

Kolmogorova-Smirnova tests
Statistic
df
p-vērtība

Šapiro-Vilka tests
Statistic
df
p-vērtība

Milti, maize, putraimi un citi
graudu izstrādājumi, kg

0.320

145

0.000

0.520

145

0.000

Rīsi, kukurūza, kartupeļi, kg

0.376

145

0.000

0.377

145

0.000

Augļi, ogas, kg

0.323

145

0.000

0.594

145

0.000

Dārzeņi, kā arī pākšaugi, kg

0.283

145

0.000

0.626

145

0.000

0.348

145

0.000

0.422

145

0.000

0.336

145

0.000

0.510

145

0.000

Gaļa, zivis, kg

0.389

145

0.000

0.306

145

0.000

Olas, gb

0.480

145

0.000

0.104

145

0.000

Taukvielas, saldumi, kg

0.503

145

0.000

0.180

145

0.000

Piens, dzeramais jogurts,
paniņas utt., l
Siers, biezpiens, skābais
krējums, jogurts utt., kg

29. pielikums
2016. gadā veiktā pētījuma pārtikas grupu kontingences tabulas: cik tērēts pārtikai /
kāds apjoms nopirkts / kāds apjoms izšķērdēts
Kontingences tabula: milti, maize, putraimi un citi graudu izstrādājumi
Spīrmena rangu korelācijas koeficients
Korelācijas koeficients
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Vidējais nopirktais
apjoms nedēļā
p-vērtība
Vidēji no nopirktā nonāk Korelācijas koeficients
miskastē
p-vērtība
Vidēji nedēļā tiek tērēts

Vidēji
nedēļā tiek
tērēts
1.000
X
0.820**
0.000
0.154
0.063

Vidējais
nopirktais
apjoms nedēļā
0.820**
0.000
1.000
X
0.274**
0.001

Vidēji no
nopirktā nonāk
miskastē
0.154
0.063
0.274**
0.001
1.000
X

**

ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2016.gadā veikto aptauju

Kontingences tabula: rīsi, kukurūza, kartupeļi
Spīrmena rangu korelācijas koeficients
Korelācijas koeficients
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Vidējais nopirktais
apjoms nedēļā
p-vērtība
Vidēji no nopirktā nonāk Korelācijas koeficients
miskastē
p-vērtība
Vidēji nedēļā tiek tērēts

Vidēji
nedēļā tiek
tērēts
1.000
X
0.786**
0.000
0.297**
0.000

Vidējais
nopirktais
apjoms nedēļā
0.786**
0.000
1.000
X
0.339**
0.000

Vidēji no
nopirktā nonāk
miskastē
0.297**
0.000
0.339**
0.000
1.000
X

**

ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2016.gadā veikto aptauju

Kontingences tabula: Augļi, ogas
Spīrmena rangu korelācijas koeficients
Korelācijas koeficients
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Vidējais nopirktais
apjoms nedēļā
p-vērtība
Vidēji no nopirktā nonāk Korelācijas koeficients
miskastē
p-vērtība
Vidēji nedēļā tiek tērēts

Vidēji
nedēļā tiek
tērēts
1.000
X
0.847**
0.000
0.367**
0.000

Vidējais
nopirktais
apjoms nedēļā
0.847**
0.000
1.000
X
0.311**
0.000

Vidēji no
nopirktā nonāk
miskastē
0.367**
0.000
0.311**
0.000
1.000
X

**

ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2016.gadā veikto aptauju

Kontingences tabula: dārzeņi, kā arī pākšaugi
Spīrmena rangu korelācijas koeficients
Korelācijas koeficients
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Vidējais nopirktais
apjoms nedēļā
p-vērtība
Vidēji no nopirktā nonāk Korelācijas koeficients
miskastē
p-vērtība
Vidēji nedēļā tiek tērēts

**

Vidēji
nedēļā tiek
tērēts
1.000
X
0.787**
0.000
0.285**
0.000

Vidējais
nopirktais
apjoms nedēļā
0.787**
0.000
1.000
X
0.382**
0.000

ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2016.gadā veikto aptauju

Vidēji no
nopirktā nonāk
miskastē
0.285**
0.000
0.382**
0.000
1.000
X

27. pielikuma 1. turpinājums
2016. gadā veikta pētījuma pārtikas grupu kontingences tabulas: cik tērēts
pārtikai/kāds apjoms nopirkts/kāds apjoms izšķērdēts
Kontingences tabula: piens, dzeramais jogurts, paniņas utt.
Spīrmena rangu korelācijas koeficients
Korelācijas koeficients
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Vidējais nopirktais
apjoms nedēļā
p-vērtība
Vidēji no nopirktā nonāk Korelācijas koeficients
miskastē
p-vērtība
Vidēji nedēļā tiek tērēts

Vidēji
nedēļā tiek
tērēts
1.000
X
0.888**
0.000
0.241**
0.003

Vidējais
nopirktais
apjoms nedēļā
0.888**
0.000
1.000
X
0.226**
0.006

Vidēji no
nopirktā nonāk
miskastē
0.241**
0.003
0.226**
0.006
1.000
X

**

ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2016.gadā veikto aptauju

Kontingences tabula: siers, biezpiens, skābais krējums, jogurts utt.
Spīrmena rangu korelācijas koeficients
Korelācijas koeficients
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Vidējais nopirktais
apjoms nedēļā
p-vērtība
Vidēji no nopirktā nonāk Korelācijas koeficients
miskastē
p-vērtība
Vidēji nedēļā tiek tērēts

Vidēji
nedēļā tiek
tērēts
1.000
X
0.744**
0.000
0.243**
0.003

Vidējais
nopirktais
apjoms nedēļā
0.744**
0.000
1.000
X
0.267**
0.001

Vidēji no
nopirktā nonāk
miskastē
0.243**
0.003
0.267**
0.001
1.000
X

**

ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2016.gadā veikto aptauju

Kontingences tabula: gaļa, zivis
Spīrmena rangu korelācijas koeficients
Korelācijas koeficients
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Vidējais nopirktais
apjoms nedēļā
p-vērtība
Vidēji no nopirktā nonāk Korelācijas koeficients
miskastē
p-vērtība
Vidēji nedēļā tiek tērēts

Vidēji
nedēļā tiek
tērēts
1.000
X
0.756**
0.000
0.323**
0.000

Vidējais
nopirktais
apjoms nedēļā
0.756**
0.000
1.000
X
0.251**
0.002

Vidēji no
nopirktā nonāk
miskastē
0.323**
0.000
0.251**
0.002
1.000
X

**

ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2016.gadā veikto aptauju

Kontingences tabula: olas
Spīrmena rangu korelācijas koeficients
Korelācijas koeficients
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Vidējais nopirktais
apjoms nedēļā
p-vērtība
Vidēji no nopirktā nonāk Korelācijas koeficients
miskastē
p-vērtība
Vidēji nedēļā tiek tērēts

**

Vidēji
nedēļā tiek
tērēts
1.000
X
0.667**
0.000
0.060
0.471

Vidējais
nopirktais
apjoms nedēļā
0.667**
0.000
1.000
X
0.057
0.493

ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2016.gadā veikto aptauju

Vidēji no
nopirktā nonāk
miskastē
0.060
0.471
0.057
0.493
1.000
X

27. pielikuma nobeigums
2016. gadā veikta pētījuma pārtikas grupu kontingences tabulas: cik tērēts
pārtikai/kāds apjoms nopirkts/kāds apjoms izšķērdēts
Kontingences tabula: taukvielas, saldumi
Spīrmena rangu korelācijas koeficients
Korelācijas koeficients
p-vērtība
Korelācijas koeficients
Vidējais nopirktais
apjoms nedēļā
p-vērtība
Vidēji no nopirktā nonāk Korelācijas koeficients
miskastē
p-vērtība
Vidēji nedēļā tiek tērēts

**

Vidēji
nedēļā tiek
tērēts
1.000
X
0.755**
0.000
0.014
0.866

Vidējais
nopirktais
apjoms nedēļā
0.755**
0.000
1.000
X
0.003
0.967

ticamība 99%
Avots: autores veidots, pamatojoties uz 2016.gadā veikto aptauju

Vidēji no
nopirktā nonāk
miskastē
0.014
0.866
0.003
0.967
1.000
X

