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IEVADS 
Zinātniskais institūts Baltic Studies Centre laika posmā no 2018. gada septembra līdz 2021. gada augustam 
īstenoja Latvijas Zinātnes padomes finansētu projektu "Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz 
ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu” (SINFO) (Nr. lzp-2018/1-0344).  

Pētījuma galvenie mērķi bija (i) uzlabot zinātnisko izpratni par sociālajām inovācijām pārtikas apgādē un 
(ii) apzināt esošos un vēlamos apstākļus un scenārijus praktisku inovāciju veicināšanai ilgtspējīgas pārtikas 
ražošanā un patēriņā Latvijā.   

SINFO pētījuma metodoloģija un norise 

SINFO pētījums teorētiski balstījās pārtikas sistēmas pieejā, ar to saprotot pārtikas ražošanas, izplatīšanas 
un patēriņa aktivitātes, ko veic dažādi pārtikas sistēmas dalībnieki (ražotāji, tirgotāji, patērētāji, regulētāji 
u.c.), un sociālo inovāciju jēdzienā, ar to saprotot jaunus sadarbības veidus pārtikas sistēmas dalībnieku 
starpā, kas vērsti uz nozīmīgiem ilgtspējas mērķiem, tādiem kā vide, sabiedrības veselība, uztura drošība, 
sociālā iekļautība u.c. 

Projekta ietvaros 2019. gadā tika veikta Latvijas drukāto un digitālo mediju analīze (192 publikācijas), lai 
saprastu, kā un kas publiskajā telpā tiek diskutēts par pārtiku un tās saistību ar ilgtspēju. Veiktā mediju 
analīze kalpoja par pamatu 2019. gada nogalē sadarbībā ar pētījumu centru SKDS īstenotai 
reprezentatīvai iedzīvotāju aptaujai (1046 respondenti), kurā tika noskaidroti Latvijas iedzīvotāju pārtikas 
paradumi un attieksme pret dažādiem ar uzturu saistītiem jautājumiem, t. sk. pārtikas sagādes veidiem, 
pārtikas iegādē lietotajiem apsvērumiem, ikdienas maltīšu ieturēšanas veidiem un vietām, kā arī 
uzskatiem par veselīgu uzturu, īstenotajām vai neīstenotajām izmaiņām savā uzturā un šo izmaiņu 
iemesliem. 2020. gada rudenī sadarbībā ar Latvijas Universitātes Socioloģijas nodaļas bakalaura 
programmas studentiem tika noorganizētas trīs iedzīvotāju fokusgrupu diskusijas par ilgtspējīga pārtikas 
patēriņa jautājumiem. 2020. gada otrajā pusē tika analizētas trīs sociālās inovācijās balstītas iniciatīvas 
pārtikas apgādē Latvijā (Tiešās pirkšanas pulciņi; Rimi "Klēts"; Ikšķiles Brīvā skola), kuras pārstāv dažādu 
sektora virzītu inovāciju gadījumus. Nākamā projekta aktivitāte, kas tika īstenota 2020.-2021. gadu mijā, 
bija Latvijas pārtikas uzņēmumu aptauja (197 uzņēmumi), lai noskaidrotu pārtikas ražotāju un 
pārstrādātāju attieksmi un pieredzi saistībā ar inovāciju ieviešanu uzņēmumā un to ietekmi uz Latvijas 
pārtikas nozares ilgtspēju. Papildus tam tika organizēts pārtikas nozarē iesaistīto pārstāvju darbseminārs, 
lai gūtu labāku priekšstatu par pārvaldības risinājumiem ilgtspējīgas pārtikas nodrošināšanā. Balstoties uz 
visos projekta etapos gūtajiem rezultātiem, noslēgumā tika organizēts scenāriju veidošanas 
darbseminārs, kurā tika apspriestas idejas ilgtspējīga pārtikas piedāvājuma un pieprasījuma salāgošanai.  

Projekta galvenās atziņas un rekomendācijas 

Šajā noslēdzošajā projekta dokumentā formulētas pētījuma piecas galvenās atziņas par pašreizējo 
Latvijas pārtikas sistēmas dinamiku un sniegtas atbilstīgas rekomendācijas  pārtikas sistēmas 
ekonomiskās, sociālās, vides un ētiskās ilgtspējas veicināšanai.  

Tālāk dokumentā atziņas formulētas zaļā teksta logā, to pamatojums ar pētījuma faktiem sniegts brūnā 
teksta logā, pēc kā seko numurētas rekomendācijas (kopskaitā 10) un ieteikumi rīcībai, ko varētu 
uzņemties konkrēti pārtikas sistēmas dalībnieki (norādīti kursīvā). 

Atsaucoties uz šo pārskatu, lūgums izmantot šādu atsauces formātu: 
Tisenkopfs, T., Ādamsone-Fiskoviča, A., Grīviņš, M., Ķīlis, E., Šūmane, S., Orste, L., Krūmiņa, A. (2021) 
Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu. SINFO projekta 
atziņas un rekomendācijas. Rīga: Baltic Studies Centre. 

Papildu informācija par projektu un tā rezultātiem: http://www.bscresearch.lv/lv/projekti/sinfo 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666321001264?via=ihub
http://www.bscresearch.lv/uploads/files/SINFO_aptauja_p%C4%81rskats_07052020.pdf
http://www.bscresearch.lv/uploads/files/SINFO_FGD_GALVENIE%20V%C4%92ROJUMI_divlape_gala.pdf
http://www.bscresearch.lv/uploads/files/SINFO_TPP_pielikums_Nr1.pdf
http://www.bscresearch.lv/uploads/files/SINFO_Kl%C4%93ts_pielikums_Nr2.pdf
http://www.bscresearch.lv/uploads/files/SINFO_IBS_pielikums_Nr3.pdf
http://www.bscresearch.lv/lv/blog/latvijas-partikas-uznemumu-pieredze-uz-ilgtspeju-verstu-inovaciju-ieviesanaas-
http://www.bscresearch.lv/uploads/files/SINFO_scenariju_izstrade_metod_piezimes.pdf
http://www.bscresearch.lv/uploads/files/SINFO_scenariju_izstrade_metod_piezimes.pdf
http://www.bscresearch.lv/lv/projekti/sinfo
http://www.bscresearch.lv/lv/projekti/sinfo
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1. Ekonomiskie apsvērumi joprojām dominē Latvijas iedzīvotāju pārtikas 

izvēlēs, taču pieaugoša loma ir veselības, vides, ētiskajām un sociālajām rūpēm. 
 

Pamatojums 

Iedzīvotāju aptaujā kā trīs secīgi nozīmīgākie apsvērumi pārtikas iegādē tika norādīti zema cena, produkta 
veselīgums un vietēja izcelsme. Krietni retāk kā nozīmīgākos apsvērumus pārtikas iegādē respondenti 
minēja to, ka produkts ir ražots ētiski un sociāli atbildīgi.  

Vērtējot ar pārtiku saistītos problēmjautājumus, vislielākais satraukto respondentu īpatsvars attiecībā uz 
pārtikas problēmjautājumiem vērojams saistībā ar ietekmi uz cilvēku veselību – pārtikas ķīmiskais 
piesārņojums, pārtikas piedevu izmantošana un riski saindēties ar pārtiku. Salīdzinoši augstu kopējo 
satraukumu raisīja arī jautājumi, kas saistīti ar pārtikas atkritumiem – pārtikas iepakojuma radītie 
atkritumi un pārtikas izšķērdēšana. Savukārt vismazākais satraukums bija saistīts ar pārtikas ražošanas 
ietekmi uz vidi, vietējo lauksaimnieku labklājību un lauksaimniecības dzīvnieku labturību. Līdz ar to 
kopumā cilvēkus vairāk satrauca pārtikas ietekme uz viņu veselību, nekā ražošanas un izplatīšanas prakšu 
ietekme uz vidi.  

Viena trešā daļa aptaujāto pēdējo 12 mēnešu laikā bija veikuši izmaiņas patērēto pārtikas produktu klāstā, 
uzsākot vai pārtraucot lietot kādus produktus. Lielākais vairums to tika darījuši svara kontroles un 
veselības uzlabošanas nolūkā. Dzīvnieku izcelsmes produktu izslēgšanu no ēdienkartes norādīja katrs 
septītais aptaujātais, visbiežāk atsakoties no liellopu gaļas un piena produktiem. Savukārt katrs desmitais 
aptaujātais iedzīvotājs pēdējo 12 mēnešu laikā bija mainījis savus paradumus attiecībā uz pārtikas un/vai 
ar to saistīto atkritumu apjoma samazināšanu. 

Kā liecina diskusijās paustais, cilvēku vēlmi un iespējas mainīt savus paradumus par labu ilgtspējīgam 
pārtikas patēriņam ierobežo dažādi specifiski apsvērumi un to kombinācijas – tostarp finansiāli, fiziski 
(pieejamība), fizioloģiski (veselība), zināšanu, laika, sociāli (mājsaimniecības sastāvs, paradumi), 
psiholoģiski. Pārtikas sagādē nereti nākas veikt izvēli starp vairākiem indivīdam svarīgiem apsvērumiem. 
Lai gan atbildība par veselīgas pārtikas patēriņu tiek uzskatīta pat cilvēka individuālas izvēles jautājumu, 
inerce un nevēlēšanās mainīt savus paradumus ierobežo cilvēku motivāciju atmest neveselīgus 
paradumus. 

Pārtikas paradumu maiņa ir atkarīga no cilvēka individuālajām zināšanām, kā arī sabiedrībā vērojamām 
diētas kustībām, piemēram – veģetāru un vegānisku diētu izplatības. Pētījuma dalībnieki norādīja uz 
pārtikas patēriņa vietu un ēšanas prakšu dažādošanos – pieaug uzkodu biežums, ēšana ceļā, līdzi ņemamu 
maltīšu patēriņš. Pārtikas paradumos ir vērojamas būtiskas dzimumu atšķirības. Medijos pārtikas iegāde, 
maltīšu plānošana, gatavošana joprojām tiek pasniegta kā sieviešu pārziņā esoša joma.  

Rekomendācija 1: Ilgtspējīga pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanā svarīgi ņemt vērā iedzīvotāju 
pirktspēju, taču ir arī mērķtiecīgi jāizglīto sabiedrība par ilgtspējīgām diētām un uztura paradumiem. 
Medijiem, pilsoniskajām organizācijām, uzņēmumiem informatīvās un izglītojošās kampaņās mērķtiecīgi 
jāuzrunā dažādas sabiedrības grupas neatkarīgi no to rocības un pašreizējiem pārtikas sagādes 
individuālajiem apsvērumiem. Pārtikas komunikācijā jāizceļ ne tikai ekonomiskie, bet arī veselības, vides, 
ētiskie un sociālie aspekti, kas saistīti ar pilnu pārtikas aprites ciklu. Vienlaikus pašvaldībām sadarbībā ar 
tirgus organizācijām un nevalstiskajām organizācijām jāīsteno pārtikas palīdzības pasākumi tām 
iedzīvotāju grupām, kam tas nepieciešams. 
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Rekomendācija 2: Ilgtspējīgu un veselīgu pārtikas paradumu veidošanā risinājumi nav rodami tikai 
individuālo mājsaimniecību līmenī, tādi jāveido arī kolektīvajā vidē ārpus mājas. Tiešās pirkšanas pulciņi, 
īsās sagādes ķēdes ir atbalstāms kolektīvs risinājums, kas sekmē veselīgu produktu pieejamību un 
patēriņu. Darba kolektīvs ir laba vieta, kur apvienot individuālās pārtikas intereses pārskatāmā veidā, 
piemēram, darbavietās nodrošinot adekvātu laiku un vietu ēdienreizēm. Ar pārtiku saistītām sociālām 
inovācijām īpaša uzmanība jāpievērš izmaiņām pārtikas sagādes praksēs, kas neprasa radikālas izmaiņas 
patērētāju rutīnā. 

Rekomendācija 3: Pārtikas ražotājiem, tirgotājiem, ēdinātājiem jābūt gataviem augošajai specifisku 
diētu popularitātei. Ražotājiem, tirgotājiem, ēdinātājiem, kā arī politikas veidotājiem, ņemot vērā 
pārtikas patēriņa tendences, svarīgi apzināt un uzrunāt arvien pieaugošo veģetārā un vegāniskā uztura 
nišu, bioloģisko produktu patērētājus, vienlaikus apzinoties diētu un to robežu mainību attiecībā uz 
dažādu produktu grupu kombinēšanu vai konkrētu produktu periodisku izslēgšanu no ikdienas patēriņa. 

Rekomendācija 4: Jāsekmē pārtikas atkritumu mazināšana, mainot patēriņa paradumus un ieviešot 
aprites risinājumus. Pašvaldībām vajadzētu nodrošināt vietas, kur var droši atbrīvoties no pārtikas 
atkritumiem, lai tiem dotu papildu funkciju aprites risinājumu veidā, piemēram – ierīkojot kopienas 
kompostēšanas vietas augu valsts produktiem pilsētu atkritumu aprites sistēmā. Tirgotāji var veicināt 
pārtikas atkritumu mazināšanu tirdzniecības ķēdēs, piemēram, atvēlot īpašu stendu vai samazinot cenu 
precēm, kurām drīz beigsies derīguma termiņš. Mediji var rīkot informatīvas kampaņas par to, kā 
ierobežot pārtikas atkritumu radīšanu, ko iesākt ar pārtikas produktiem, kuriem tuvojas derīguma termiņa 
beigas, ko darīt ar dārzeņiem, kuri ir iebojājušies. Padomu pārtikas bezatlikumu izmantošanā var lūgt gan 
līdzcilvēkiem, gan pārtikas tehnologiem un uzturzinātnes ekspertiem.  

 

 

 

2. Pārtikas uzņēmumi aktīvi meklē risinājumus ilgtspējas izaicinājumiem un 

augošajam pieprasījumam pēc ilgtspējīgiem produktiem un to apgādes, taču 

pārtikas industrija veicina arī neilgtspējīgu diētu izplatību. 
 

Pamatojums 

No aptaujātajiem uzņēmumiem 58% norādīja, ka pēdējo piecu gadu laikā ir ieviesuši kādu uz ilgtspēju 
vērstu inovāciju. Nedaudz vairāk nekā ceturtā daļa aptaujāto uzņēmumu raksturojami kā intensīvi 
inovētāji, kuri jau bija ieviesuši inovācijas un plānoja tās ieviest arī tuvāko 12 mēnešu laikā.  

Starp uzņēmumiem ar lielāku apgrozījumu ir nozīmīgi lielāks skaits tādu, kuri ieviesuši uz ilgtspēju vērstas 
inovācijas. Nozīmīgs inovāciju virziens ir uzlabojumi iepakojuma jomā, kas vērsti uz iepakojuma apjoma 
samazināšanu, videi draudzīga iepakojuma ieviešanu un pāreju uz aprites iepakojuma risinājumiem.  

Cits nozīmīgs inovāciju virziens ir jaunu, funkcionālu pārtikas produktu ražošanas uzsākšana, kas mērķēta 
uz patērētāju augošo pieprasījumu pēc veselīgiem un uztura ziņā vērtīgiem produktiem, kā arī 
produktiem, kas apmierina īpašas diētiskās prasības.  

Arī mazie pārtikas uzņēmumi cenšas attīstīt inovācijas ilgtspējīgu, jaunu, funkcionālu produktu virzienā, 
tomēr maziem uzņēmumiem ir grūtības uzsākt un izvērst uzņēmējdarbību apstākļos, kad ir ierobežoti 
publiskā atbalsta instrumenti un jāiztur konkurence ar lielajiem uzņēmumiem.  

Patērētāju pieprasījums ir būtisks stimuls uz ilgtspēju vērstu inovāciju ieviešanai pārtikas ķēdē. Lai gan 
uzņēmēji ir gatavi ieviest šādas uz ilgtspēju vērstas inovācijas, nav skaidrs, cik lielā mērā Latvijas patērētāji 
ir gatavi maksāt par ilgtspējīgāk ražotiem produktiem, ja tie ir dārgāki par konvencionāliem produktiem. 

Pieaugoša parādība ir pārtikas iegāde internetā, ēdiena pasūtīšana uz mājām. Arī pārtikas uzņēmumi 
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saskata digitalizācijā būtisku nozari ietekmējošu faktoru un cenšas izvērst digitālo komunikāciju ar 
patērētāju. 

Mediji atspoguļo neveselīgus ēšanas paradumus kā indivīdu atbildību, lielākoties abstrahējoties no 
pārtikas industrijas lielās ietekmes uz patērētājiem un fakta, ka pārtikas industrija veicina arī neveselīgu 
uztura paradumu izplatīšanos (neveselīgas diētas ar augstu pārstrādāto produktu, saldināto dzērienu, 
uzkodu, pusfabrikātu īpatsvaru). 

Rekomendācija 5: Pārtikas uzņēmumiem aktīvāk jāievieš vides, ētiskie un sociālie ilgtspējas standarti. 
Sadarbībā ar pētniekiem, profesionālajām organizācijām un sertifikācijas iestādēm uzņēmumi var 
izstrādāt un ieviest privātus, nozarē atzītus ilgtspējas standartus. Uzņēmumiem jāīsteno sociāli atbildīgas 
mārketinga kampaņas un aktīvāk jākomunicē savas ilgtspējas vērtības un standarti. Uzņēmumiem jāseko 
tendencēm patēriņa tirgū un pieprasījumam pēc jauniem produktiem, ko sekmē ilgtspējas un veselības 
vērtību augošā popularitāte. Uzņēmumiem jāsadarbojas ar zinātniekiem videi un cilvēkam draudzīgu 
tehnoloģiju un produktu izstrādē un ieviešanā. Izstrādājot tirgus paplašināsanas stratēģiju, pārtikas 
uzņēmumiem lielāka uzmanība jāpievērš jaunu funkcionālu pārtikas produktu ražošanai. Uzņēmumi var 
veikt uzlabojumus ilgtspējīgākas darba vides veidošanai strādājošiem. Sadarbībā ar pašvaldībām un 
izglītības iestādēm uzņēmumi var nodrošināt prakses vietas jaunajiem jomas speciālistiem, t. sk. pārtikas 
tehnologiem. Uzņēmumu asociācijām kopā ar pārvaldes iestādēm un patērētāju organizācijām jāstrādā 
pie vides, ētisko un sociālo standartu ieviešanas uzņēmumos un to komunicēšanas patērētājiem. Pārtikas 
uzņēmumi un zemnieku saimniecības var rīkot virtuālus demonstrējumus un atvērto durvju pasākumus, 
kas apliecina ētisko un sociālo standartu ievērošanu. 

Rekomendācija 6: Nepieciešams dažādot atbalsta formas mazajiem pārtikas uzņēmumiem, kuri īsteno 
uz ilgtspēju vērstas inovācijas. Pārvaldes iestādēm skaidri jākomunicē likumdošanas un regulējuma 
prasības pārtikas ražošanā un pārstrādē. Jāveido materiāli un platformas, kur pārskatāmi un kodolīgi 
vienkopus pasniegta informācija par uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamajiem dokumentiem, 
atļaujām, higiēnas prasībām u.tml. Valdība var apsvērt finanšu atbalsta programmas inovatīviem 
mazajiem pārtikas uzņēmumiem. Pašvaldības var veicināt mazo uzņēmumu attīstību, izmantojot publisko 
iepirkumu, kā arī atbalstot vietējās apgādes ķēdes informatīvi, ar telpām, infrastruktūru.  

 
 
 
 

 
3. Ir nepieciešama vispusīga komunikācija sabiedrības izpratnes veidošanai par 

dažādajiem pārtikas ražošanas un patēriņa ilgtspējas aspektiem.  
 

Pamatojums 

Liela daļa iedzīvotāju atzīst, ka viņiem trūkst izpratnes par veselīgu uzturu un ilgtspējīgām diētām. 

Fokusgrupu diskusijās iedzīvotāji pārtikas ilgtspēju lielākoties saista ar cilvēku veselību un vidi, retāk – ar 
sociāliem un ētiskiem pārtikas ražošanas aspektiem.  

Katrs ceturtais iedzīvotājs atzīst, ka ir ierobežotas iespējas pašiem izvēlēties savu uzturu, savukārt katrs 
piektais – ka viņam/viņai trūkst apkārtējo cilvēku atbalsta veselīgu uztura principu ievērošanai. 

Rekomendācija 7: Efektīvai patērētāju uzrunāšanai virzībā uz ilgtspējīgāku pārtikas sagādi un patēriņu 
uzsvars liekams uz personīgo, konkrēto indivīdu tiešā veidā uzrunājošo motivāciju. Medijiem, 
pilsoniskajām organizācijām jāveido jauni komunikācijas veidi un kanāli, lai vides vēstījumi sasniegtu 
dažādas sociālās un demogrāfiskās grupas (piemēram, vecākus cilvēkus reģionos, krievvalodīgos). 
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Nevalstiskās organizācijas un profesionālās asociācijas var īstenot patērētājus informējošas un 
izglītojošas kampaņas un aktivitātes par ilgtspējīgu pārtiku, jo īpaši pārtikas sagādes sociālajiem un 
ētiskajiem aspektiem (piem., rūpēm par savu veselību, bērnu labklājību u. tml.). Vienlaikus jāstrādā pie 
pārtikas sistēmu ietekmes uz vidi komunikācijas plašākam iedzīvotāju lokam.  

Rekomendācija 8: Virzībā uz ilgtspējīgu pārtikas patēriņu svarīgi kā primāro mērķauditoriju izvirzīt 
bērnus un jauniešus, kā arī komunikācijā iekļaut abu dzimumu pārstāvjus. Lai panāktu ilgtermiņa 
noturīgas izmaiņas uztura paradumos un bremzētu neveselīgu paradumu izplatīšanos, skolām un jauniešu 
organizācijām lielāka vērība jāpievērš pārtikas izglītībai, organizējot īpašas nodarbības. Vispārējā izglītībā 
“zēnu” mājturībā vairāk būtu jāpievēršas ēdiena pagatavošanai, maltīšu plānošanai, uzturvielu 
atpazīšanai, pārtikas uzglabāšanai. Publisku diskusiju organizatori var veicināt diskusiju sabiedrībā par 
vīriešu attiecībām ar ēdienu. 

 
 
 
 
 

4. Sociālās inovācijas ir būtisks virzītājspēks ceļā uz ilgtspējīgu pārtikas sistēmu 

Latvijā.  
 

Pamatojums 

Sociālās inovācijas var virzīt dažādi pārtikas sistēmas dalībnieki: patērētāji, pilsoniskās grupas, ražotāji, 
tirgotāji, taču tās paredz kopdarbību. Ar pārtiku saistītas iniciatīvas praksē īsteno dažādas attiecības starp 
ražotāju un patērētāju, pielāgojot tās savas auditorijas īpatnībām. 

Sociālo inovāciju iniciatīvu izpratne par ‘labu pārtiku’ atšķiras – tā var būt bioloģiska, pašu audzēta, 
veģetāra, iesaiņota videi draudzīgā iepakojumā. Vienojošais publiskā labuma kritērijs parasti ir produktu 
vietēja izcelsme. 

Sociālu inovāciju iniciatīvas parasti ir daudzpusīgas un cenšas uzrunāt vairākus ilgtspējas mērķus, izkopt 
dalībnieku vidū vairākas ilgtspēju veicinošas prakses. 

Sociālās inovācijas bieži izpaužas kā pārtikas sagādes ķēžu īsināšana vietējo (arī svaigu, bioloģisku u.c. 
īpašas kvalitātes) produktu pieejamības uzlabošanai. Tās drīzāk ir lokālas, indivīdu virzītas, kā dēļ tām ir 
samērā sarežģīti paplašināties un vairoties; tam nepalīdz arī samērā fragmentētā lauksaimnieciskā 
ražošana un lauksaimnieku ierobežotā koordinēšanās. 

Patērētāju virzītās sociālās inovācijās iniciatori parasti ir aktīvi pilsoņi bez īpašas pieredzes un zināšanām 
par sagādes ķēžu vadību, pārtikas aprites regulējumu, kuri ir gatavi ieguldīt privātos resursus, lai veicinātu 
pārmaiņas. Šie aktīvie cilvēki nereti ir iesaistīti vairākos sociālo inovāciju projektos, un viņiem piemīt spēja 
mobilizēt resursus un kontaktu tīklus.  

Ar pārtiku saistītas sociālas iniciatīvas ne vienmēr labi iederas esošajā pārtikas aprites regulējumā, kas 
sarežģī vai apdraud to dzīvotspēju. Taču nereti to darbības rezultātā tiek ieviestas izmaiņas, kas 
regulējumu padara niansētāku. 

Valsts pārvalde kopumā ir gatava akceptēt jaunus veidus, kā tiek organizēta pārtikas aprite. Vienlaikus 
atsevišķi gadījumi liecina, ka sociālas iniciatīvas var nonākt konfliktā ar jomu regulējošām prasībām. Ar 
skaidrojošu darbu, diskusijām un pat tiesu darbiem šīm iniciatīvām ir izdevies panākt savu prakšu 
legalizāciju. 
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Rekomendācija 9: Sociālas inovācijas pārtikas apgādē ir rūpīgi jāvada un regulējumam jāspēj pielāgoties 
šo inovāciju īpatnībām, ja tās var demonstrēt, ka rada sabiedrisko labumu. Sociālu iniciatīvu 
organizatoriem rūpīgi jādomā par iniciatīvas uzbūvi, struktūru, dalībnieku piesaisti un motivēšanu, 
organizatoriskiem risinājumiem, jāņem vērā mērķauditorijas vēlme un iespējas iesaistīties iniciatīvas 
ikdienas darbā. Pētnieki, konsultanti, lauksaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniedzēji var uzņemties 
mentoru lomu, popularizēt sociālo inovāciju labās prakses piemērus, īstenot demonstrējumus. 
Regulējošām un uzraudzības iestādēm jāmācās atvērtu un atbalstošu attieksmi. Vietējo produktu 
pieejamības un vietējo ražotāju tirgus pozīcijas uzlabošanai svarīgs ir aktīvs institucionāls atbalsts – 
publiskie pārtikas iepirkumi, pašvaldību atbalsts vietējo ražotāju tirgus piekļuvei (tirdzniecības un 
produktu glabāšanas vietas) un produktu veicināšanai tirgū (patērētāju izglītošana, vietējo produktu 
zīmolu izstrādāšana). Domājot par atbalstu ar pārtiku saistītām sociālām inovācijām, jāizvērtē to 
potenciāls sekmēt veselīgus un uz ilgtspēju vērstus paradumus. 

 

 

5. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu Latvijā, ir 

nepieciešamas sistēmiskas pārmaiņas un kompleksi risinājumi, kuros iesaistās 

plašs pārtikas sistēmas dalībnieku loks. 
 

Pamatojums 

Lai gan SINFO ietvaros ir identificēta virkne gadījumu, kuros pārtikas ķēžu pārstāvji ievieš jaunas uz 
ilgtspēju orientētas prakses, dati rāda, ka pārtikas sistēmā valda arī inerce. Nereti vērojama arī pretestība 
pārtikas sistēmas pārmaiņām vides un sociālās ilgtspējas virzienā. Mediju analīze liecina, ka sabiedrībā 
kritiska diskusija par nepieciešamajām pārmaiņām ir visai vāja.  

Patērētāji savas prakses maina galvenokārt individuālu motīvu vadīti. Ar veselību saistītiem aspektiem 
šobrīd ir vislielākais potenciāls veicināt pārmaiņas pārtikas sistēmās dominējošās praksēs, jo sabiedrība ir 
sensitīva pret saikni starp pārtiku un veselību (mazākā mērā pret saikni starp pārtiku un vidi). Ražošanas 
procesu ietekme uz vidi diskusijās tiek apspriesta retāk. 

Lai gan paradumu maiņai ir svarīga loma ilgtspējas stiprināšanā, ar patērētāju individuālu prakšu maiņu 
un atsevišķām uzņēmēju inovācijām nav gana, lai pārtikas sistēmas padarītu ilgtspējīgas.  

Rekomendācija 10: Uz ilgtspēju orientētas pārmaiņas pārtikas sistēmā ir nepieciešams vadīt visos 
līmeņos, un šo funkciju varētu uzņemties kolektīvas platformas. Valsts līmenī būtu nepieciešams 
nodrošināt funkcionējošu pārtikas padomi, kura apvieno dažādas ieinteresētās puses un ar pārtikas apriti 
un regulējumu saistīto institūciju pārstāvjus un kas izvirzītu principus un kritērijus ilgtspējīgai pārtikas 
sistēmai Latvijā, kā arī uzraudzītu pārmaiņu procesu. Pašvaldību līmenī var veidot vietējus pārtikas 
politikas dokumentus un programmas, piemēram – pašvaldību pārtikas stratēģijas, to veidošanā iesaistot 
plašāku sabiedrību. Pašvaldībām aktīvāk jāizmanto zaļā iepirkuma procedūras skolēnu nodrošināšanā ar 
veselīgu uzturu. Iesaiste ir nepieciešama visos līmeņos – medijiem ir jāveicina publiskas diskusijas par 
ilgtspējīgām diētām un pārtikas paradumiem, jāuzrunā patērētāji, akcentējot viņu lomu ilgtspējas 
veicināšanā. Transformācijas varētu iniciēt daudz straujāk, ja vispārējais fokuss uz veselīgumu tiktu 
izmantots, iniciējot ilgtspējīgas pārmaiņas arī citos virzienos. Būtiski ir veidot izpratni par digitālajām 
iespējām pārtikas sistēmas ilgtspējas veicināšanā, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu vidū. Konsultanti un 
padomdevēji digitalizācijas jautājumos varētu sniegt uzņēmējiem un citiem iesaistītajiem palīdzību 
piemērotu digitālu rīku un risinājumu izvēlei un ieviešanai.  
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Nobeigums: Sociālo inovāciju iespējas pārtikas sistēmas pilnveidošanā 

Ilgtspējīgas pārtikas sistēmas veidošana ir ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības prioritāte. Virkne 

pētījumu (SAM 2020, SAPEA 2020) identificē būtiskas ilgtspējīgu pārtikas sistēmu dimensijas un kritērijus. 

Tostarp Vienotais pētniecības centrs jaunākajā ziņojumā par ilgtspējīgu pārtikas sistēmu pamatjēdzieniem 

(Bock, Bontoux and Rudkin 2022) identificē sešas svarīgas dimensijas un tām pakārtotus ilgtspējas 

novērtēšanas kritērijus: uzturs; vide; noturība; ekonomiskā dzīvotspēja; taisnīgums, iekļautība un ētika; 

transversālā dimensija.   

SINFO pētījums apstiprina, ka sociālām inovācijām ir būtisks potenciāls sekmēt šīs ilgtspējīgas pārtikas 

sistēmas dimensijas un konkrētus ilgtspējas procesus un rādītājus, sevišķi tādos virzienos kā taisnīgums, 

iekļautība, ētika, inovāciju spēja, laba pārvaldība. Tabulā Nr. 1, izmantojot Vienotā pētniecības centra 

izstrādāto ilgtspējīgu pārtikas sistēmu novērtēšanas matrici un pamatojoties uz SINFO rezultātiem, 

izceltas tās pārtikas sistēmu dimensijas un konkrēti ilgtspējas rādītāji, kurus sociālās inovācijas var jo īpaši 

veicināt.  
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1.tabula. Sociālo inovāciju potenciāls sekmēt pārtikas sistēmas ilgtspējas dimensijas un rādītājus. 

 Ilgtspējīgu pārtikas sistēmu novērtēšanas dimensijas 

 UZTURS VIDE NOTURĪBA 
(RESILIENCE) 

EKONOMISKĀ 
DZĪVOTSPĒJA (VIABILITY) 

TAISNĪGUMS, 
IEKĻAUTĪBA & ĒTIKA 

TRANSVERSĀLA 

Il
gt

sp
ēj

as
 k

ri
tē

ri
ji 

✓ Pārtikas un uztura 
nodrošinājums ES 

✓ Pārtikas un uztura 
nodrošinājums 
ārpus ES 

✓ Pārtikas drošība 

✓ SEG emisijas 

✓ Zemes un jūras 
izmantošanas 
ekoloģiskā pēda 

✓ Ūdens resursu 
apsaimniekošana 

✓ Mežu noplicināšana 
un atjaunošana 

✓ Ietekme uz 
biodaudzveidību un 
ekosistēmām 

✓ Pesticīdu lietojums 

✓ Mēslojuma 
izmantošana 

✓ Antimikrobiālā 
rezistence 

✓ Atkritumu 
mazināšana un 
apsaimniekošana 

✓ Noturīga pārvaldība 

✓ Loģistikas noturība 

✓ Lauksaimniecības 
un akvakultūras 
dažādošana 

✓ Pārtikas augu un 
dzīvnieku ģenētiskā 
fonda daudzveidība 

✓ Teritoriālā 
daudzveidība 

✓ Ilgtspēju respektējošu 
uzņēmumu 
ekonomiskā 
dzīvotspēja 

✓ Piekļuve kapitālam, 
tehnoloģijai, zemes un 
ūdens resursiem 

✓ Ilgtspējīgas diētas 
pieejamība 

✓ Pievienotās vērtības 
godīgs sadalījums 
pārtikas ķēdē 

✓ Tirgus iespējas 
kvalitatīviem 
produktiem 

✓ Dzīvnieku labturība 

✓ Godīgi 
nodarbinātības 
apstākļi 

✓ Piekļuve zināšanām 
visiem pārtikas 
ķēdes dalībniekiem 

✓ Informēta 
patērētāju izvēle 

✓ Zināšanas un 
izglītība par pārtiku, 
diētām un pārtikas 
sistēmu 

✓ Spēja inovēt 

✓ Politikas 
saskaņotība 

✓ Pārvaldība 

✓ Caurskatāmība 
un atbildība 
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