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Ievads

Lai labāk izprastu veidus un nosacījumus, kā Latvijā virzīt pārtikas ražošanu un patēriņu 
ilgtspējas virzienā, Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu 
programmas finansētā projekta “Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu 
pārtikas ražošanu un patēriņu”  (turpmāk –  SINFO)  ietvaros Baltic Studies Centre pētnieki 
pievēršas sociālu inovāciju izpētei pārtikas nozarē. Sociālās inovācijas (turpmāk –  SI) 
jēdzienam ir dažādas politiskas, praktiskas un akadēmiskas interpretācijas (Howaldt et al., 
2017). Šajā projektā mēs SI saprotam kā sociālu prakšu maiņu pārtikas sistēmu kontekstā, 
kas tiecas risināt ar pārtikas sistēmām saistītas problēmas, piedāvājot ceļus ilgtspējas un 
sociālās labklājības virzienā. 

Līdz šim SINFO ietvaros veikta SI akadēmiskās literatūras izpēte, kurā tika apzinātas 
dažādas SI interpretācijas un izpausmes citās valstīs. Paralēli tika apkopotas dažādas 
Latvijas iniciatīvas, kā arī, balstoties uz apzināto gadījumu kopu, veidota SI tipoloģija. 
Veikta arī Latvijas drukāto un digitālo mediju analīze, lai uzzinātu, kā medijos tiek runāts 
par pārtikas patēriņa paradumiem, pārtikas ilgtspēju un veselīgumu (Orste et al., 2021). 
Mediju analīzes secinājumi tika izmantoti par pamatu reprezentatīvai Latvijas iedzīvotāju 
aptaujai par uztura paradumiem (Ādamsone-Fiskoviča  et  al.,  2019).  Šie  rezultāti  tika  
apspriesti  ar  fokusgrupu  diskusiju dalībniekiem (Tīsenkopfs et al., 2020). Sadarbībā ar 
Rīgas Stradiņa universitāti tika apkopti pētījumi par Latvijas iedzīvotāju uztura paradumiem 
kā potenciāliem sabiedrības veselību ietekmējošiem faktoriem (BSC, 2021). Tika aptaujāti 
arī 177 pārtikas nozares uzņēmēji par viņu iespējām un ierobežojumiem ceļā uz ilgtspējīgu 
pārtikas ražošanu (Grīviņš et al., 2021). Lai iegūtu labāku izpratni par SI Latvijas pārtikas 
nozarē, projekta SINFO ietvaros tika veikta arī padziļināta trīs iniciatīvu analīze (Krūmiņa 
et al., 2021). Gadījumu izpēte pievērsās trīs pārtikas apgādes iniciatīvām Latvijā, kurām 
piemīt SI iezīmes.

Lai iegūtu detalizētāku izpratni par SI nākotnes lomu pārtikas sistēmas ilgtspējas 
veicināšanā, 2021. gada 2. jūlijā tika rīkota diskusija “Inovāciju loma ilgtspējīgā pārtikas 
nodrošināšanā Latvijas iedzīvotājiem 2031. gadā”. Pasākumā tika pārrunāti divi nākotnes 
attīstības scenāriji, uzsvaru liekot uz inovācijām, kas varētu sekmēt pārtikas sistēmas 
ilgtspēju Latvijā. Diskusijā piedalījās dažādu ar pārtikas jautājumiem saistītu sabiedrības 
grupu pārstāvji, lai ierobežotā lokā kopīgi spriestu par pārtikas sistēmas nākotnes vīzijām, 
to ietekmējošiem faktoriem un iespējamiem iznākumiem.

Šajās metodoloģiskajās piezīmēs tiks sniegts ieskats izaicinājumos un izvēlēs, kas bija 
jāizdara pētniekiem, strādājot pie vienotas pieejas scenāriju izstrādei un semināra 
organizēšanai tiešsaistē, ņemot vērā COVID-19 pandēmijas ierobežojumus attiecībā uz 
pasākumiem klātienē.



Nākotnes scenāriji ilgtspējīgai pārtikas sistēmai

Viens no projekta SINFO uzdevumiem bija izstrādāt nākotnes scenārijus un risinājumus 
ilgtspējīgas pārtikas sistēmas nodrošināšanai, īpašu uzsvaru liekot uz sociālo inovāciju 
lomu. Projekta mērķis bija scenārijus apspriest ar dažādiem pārtikas nozares pārstāvjiem, 
lai pilnīgāk izprastu inovāciju lomu nākamajā desmitgadē, vienlaikus pārrunājot iespējamās 
rīcības, kas būtu nepieciešamas, lai novērstu nevēlamus iznākumus. Diskusijas rezultātus 
tika iecerēts izmantot, izstrādājot politikas rekomendācijas.

Sākotnējā iecere bija organizēt vairāku stundu pasākumu klātienē, kuram būtu vairākas 
sadaļas (skat. zemāk), taču COVID-19 pandēmijas ierobežojumi lika pētniekiem savus 
plānus mainīt, pielāgojoties apstākļiem.

1. Scenāriju izstrāde grupās, balstoties uz katrai grupai doto instrukciju pamata
2. SI lomas apraksts konkrētajā scenārijā
3. Diskusija par to, kam būtu bijis jānotiek, lai mēs nonāktu tieši šādā nākotnē
4. Diskusija par to, kam būtu bijis jānotiek citādāk, lai konkrētajā nākotnes scenārijā 

pārtikas sistēma būtu ilgtspējīgāka.

Nākotnes scenāriju semināra formāts

Projekta komandas iekšējās sanāksmēs, diskutējot par scenāriju seminārā organizēšanu, 
tika apspriesti dažādi iespējamie risinājumi gan scenāriju izstrādei, gan seminārā norisei. 
Būtisks faktors šajā kontekstā bija COVID-19 izraisītās pandēmijas ierobežojumi attiecībā 
uz klātienes pasākumu organizēšanu. 

Līdzšinējā pieredze liecina, ka pilnvērtīgai scenāriju semināra norisei, izejot cauri visiem 
tā posmiem, ir nepieciešamas vairākas stundas, kas klātienes pasākuma gadījumā netika 
uzskatīts par izaicinājumu. Ņemot vērā epidemioloģiskos apstākļus valstī 2021. gada maijā, 
tika nolemts, ka tiešsaistes seminārs šādā situācijā ir vienīgais iespējamais risinājums tādēļ, 
ka tajā brīdī vēl bija neskaidrības par vakcinācijas sertifikāt un pulcēšanās ierobežojumiem. 
Vienlaikus komanda vienprātīgi atzina, ka tiešsaistes pasākumam jābūt īsākam. Šī iemesla 
dēļ pētnieki vienojās, ka no atsevišķām scenāriju semināra komponentēm būs jāatsakās. 
Kā būtiskākā šeit jāmin scenāriju koprades fāze (1. punkts), kur dalībnieki, balstoties uz 
pētnieku dotajām instrukcijām, izstrādātu nākotnes scenāriju. Ņemot vērā, ka šī fāze tika 
izlaista, pētniekiem pirms semināra bija jāsagatavo scenāriji, kurus dalībnieki pēc tam 
varētu pārspriest.



Nākotnes scenāriju izstrāde

Ar “scenāriju” projekts SINFO saprot iespējamas vidēja termiņa un ilgtermiņa nākotnes 
aprakstu, kura mērķis ir ietekmēt pašreizējos lēmumus un mobilizēt darbības, lai sasniegtu 
vēlamos attīstības rezultātus. Lai izstrādātu scenārijus, pētniekiem bija nepieciešams 
vienoties par metodoloģisko ietvaru un vadlīnijām to veidošanai, tādējādi nodrošinot, 
ka piedāvātie nākotnes apraksti ir savstarpēji salīdzināmi un to izstrādes process - pēc 
iespējas caurspīdīgāks. 

Pirmais solis, lai izstrādātu SINFO scenārijus, bija iepazīšanās ar literatūru. Tika apskatīti 
dažādas reģionālās un pasaules tendences pārtikas sektorā, kā arī piedāvāti vairāki 
attīstības scenāriji, balstoties uz pašreiz pieejamo informāciju. Lai gan projekta ietvaros 
tika apzināts plašs literatūras klāsts saistībā ar sociālo inovāciju lomu pārtikas sistēmā, 
scenāriju izstrādes procesā uzsvars tika likts uz 2020. un 2021. gadā publicētiem 
ziņojumiem un populārzinātniskiem izdevumiem, kā arī 2020. gada noslēgumā veikto 
pārtikas uzņēmumu aptauju. 

Kā būtiskākie iedvesmas avoti jāmin:

1. Food Foresight: COVID-19 ietekme uz pārtikas nozari Centrālajā un Austrumeiropā. 
Valsts ziņojums: Latvija;

2. 8 megatrends in Nordic-Baltic food systems;
3. Projekta SINFO ziņojums par uzņēmēju aptaujas rezultātiem;
4. MIT Technology Review, The Food Issue, Jan/Feb 2021.

Balstoties uz literatūras un aptaujas rezultātu analīzi, projekta komandas vērtējumu un 
projekta fokusu, tika izveidots saraksts ar faktoriem, kas varētu ietekmēt pārtikas sektora 
attīstību. Uzsvars tika likts uz virzītājspēkiem, kas cieši saistīti tieši ar pārtikas sektoru un 



Ņemot vērā, ka tiešsaistes semināra formātā varētu būt grūti uztvert un saprast ļoti 
detalizētus scenārijus, tika veidota pēc iespējas šaurāka virzītājspēku kopa, kā rezultātā 
saraksts nepretendē uz visaptverošu situācijas aprakstu. 

No uzskaitītajiem virzītājspēkiem tika atvasināti apgalvojumi par iespējamo situāciju 2031. 
gadā. Apgalvojumi atspoguļo vēlamo notikumu attīstības gaitu, taču ne visos scenārijos 
tie šādā formā izpaudās.

• Labklājības līmenis
• Demogrāfija
• Patērētāju zināšanas un paradumu maiņa
• Aprites ekonomika un atkritumu pārstrāde
• Digitalizācija
• Tehnoloģiskā attīstība
• Pārtikas kvalitātes un vides prasības
• Valsts atbalsts pārtikas ražotājiem

1. Tautsaimniecībai attīstoties, Latvijā pieaug ienākumu un labklājības līmenis,  
stiprinot pirktspēju.

2. Pieaugot urbanizācijas tempiem, Latvijā samazinās lauksaimniecībā nodarbināto 
skaits.

3. Uzlabojoties zināšanām par pārtiku un tās ietekmi uz vidi, patērētāji ir motivētāki 
pirkt vietēji un videi draudzīgi ražotu pārtiku.

4. Aprites ekonomikas risinājumi pilsētās kļūst izplatītāki, atvieglojot pārtikas atkritu-
mu pārstrādi.

5. Pārtikas tirdzniecībā tiek plaši izmantoti dažādi digitālie rīki, mazinot starpnieku 
lomu un stiprinot saiknes starp ražotājiem un gala patērētājiem.

6. Pārtikas ražotājiem pieejamas jaunas tehnoloģijas, kas kāpina ražīgumu un  
atvieglo videi draudzīgu iepakojuma un pārtikas ražošanu, samazinot cenu.

7. Pārtikas ražotājiem Latvijā jāievēro augstas pārtikas kvalitātes un vides prasības 
(t.sk. attiecībā uz iepakojumu).

8. Uzņēmumiem un saimniecībām, kuru ražošanas procesi ir videi draudzīgi, ir  
viegli pieejams valsts atbalsts un nodokļu atvieglojumi.

sociālo inovāciju iespējamo lomu tajā. Izstrādājot SINFO nākotnes scenārijus, tika apskatī-
ta dažādu virzītājspēku ietekme.



Man tika dots uzdevums izstrādāt virzītājspēku sarakstu un izveidot scenāriju ietvaru. 
Tajā tika iezīmētas vadlīnijas vairākiem scenārijiem, kuros katrs no augstākminētajiem 
apgalvojumiem izpaudās, neizpaudās vai izpaudās daļēji, konkrēto risinājumu atstājot 
scenārija autora rokās. Katrs pētnieciskās komandas dalībnieks izstrādāja vienu scenāriju. 
Projekta ietvaros kopumā tika izstrādāti septiņi nākotnes attīstības scenāriji (skat. zemāk).

Kad scenāriju melnraksti bija gatavi, komandas dalībnieki iepazinās ar citu kolēģu 
nākotnes vīzijām. Pārrunājot dažādos scenārijus, tika formulētas rekomendācijas, kas 
scenārijus lasītajām padarītu skaidrākus, kā arī ļautu precizēt scenāriju nosaukumu, taču 
scenāriju saturs un to ticamība netika pārspriesta. Semināra nolūkiem tika izvēlēti divi 
scenāriji, kas kopumā tika novērtēti kā mēreni (3. un 4. scenārijs), jo pētnieku līdzšinējā 
pieredze liecināja, ka mazticami scenāriji semināru dalībnieku starpā raisīja diskusijas par 
pieņēmumu ticamību, nevis apstākļu kombināciju, kas pie šādas situācijas varētu novest.

Scenārijs 1: 
???

Scenārijs 2: 
Pašplūsmas 

evolūcija

Scenārijs 
3:  

Sociāli 

Scenārijs 4: 
 Utopiskā 
eksport- 

valsts

Scenārijs 5: 
Bēdu leja

Scenārijs 6: 
Ekoloģiskā 
apgaismība

Scenārijs 7: 
Nabadzības 

slazdā

Tautsaimniecībai attīstoties, 
Latvijā pieaug ienākumu un 
labklājības līmenis, stiprinot 
pirktspēju.

Jā Nē Jā Jā Nē Jā Nē

Pieaugot urbanizācijas 
tempiem, Latvijā samazinās 
lauksaimniecībā nodarbināto 
skaits.

Nē Jā Jā Nē Daļēji Nē Jā

Uzlabojoties zināšanām par 
pārtiku un tās ietekmi uz 
vidi, patērētāji ir motivētāki 
pirkt vietēji un videi draudzīgi 
ražotu pārtiku.

Daļēji Jā Jā Nē Jā Jā Nē

Aprites ekonomikas 
risinājumi pilsētās kļūst 
izplatītāki, atvieglojot pārtikas 
atkritumu pārstrādi.

Jā Nē Nē Jā Jā Nē Daļēji

Pārtikas tirdzniecībā tiek plaši 
izmantoti dažādi digitālie 
rīki, mazinot starpnieku 
lomu un stiprinot saiknes 
starp ražotājiem un gala 
patērētājiem.

Daļēji Jā Nē Nē Jā Jā Nē

Pārtikas ražotājiem pieejamas 
jaunas tehnoloģijas, kas 
kāpina ražīgumu un atvieglo 
videi draudzīgu iepakojuma 
un pārtikas ražošanu, 
samazinot cenu.

Nē Nē Nē Jā Nē Jā Jā

Pārtikas ražotājiem 
Latvijā jāievēro augstas 
pārtikas kvalitātes un vides 
prasības (t.sk. attiecībā uz 
iepakojumu).

Jā Nē Jā Jā Nē Daļēji Jā

Uzņēmumiem un 
saimniecībām, kuru 
ražošanas procesi ir videi 
draudzīgi, ir viegli pieejams 
valsts atbalsts un nodokļu 
atvieglojumi.

Jā Daļēji Daļēji Jā Nē Nē Jā



Nākotnes scenāriju seminārs

Ņemot vērā laika un tehniskos ierobežojumus, pētnieku komanda nolēma, ka divas 
stundas garš seminārs būtu optimāls risinājums. Seminārs notika 2. jūlijā ZOOM tiešsaistes 
platformā.

1. Lai kontekstualizētu apspriežamās tēmas, tika nolemts semināra sākumā sniegt 
prezentācija par projekta SINFO rezultātiem, kā arī dot ieskatu scenāriju semināru 
metodoloģijā un pamatojumā. Pēc tam tika prezentēti divi izvēlētie nākotnes 
scenāriji.

2. Izmantojot piedāvātos scenārijus kā atspēriena punktus, semināra dalībnieki 
diskusijas laikā varētu sniegt savu redzējumu par notikumu attīstību, kas noveda 
pie piedāvātā situācijas apraksta. 

3. Nākamajā posmā semināra dalībniekiem tiktu lūgts piedāvāt risinājumus, kas 
ļautu izvairīties no nevēlamas notikumu attīstības.

Sociāli atsvešinātā pārticība

Latvijas iedzīvotāju pārtikas iegādes paradumi mai-
nījušies par labu augstas kvalitātes produkcijai, kas 
ir videi draudzīga. Šo produktu cenas nav samazi-
nājušās un atsevišķos gadījumos pat augušas. Tos 
nodrošina salīdzinoši mazs, bet labi apmaksāts dar-
baspēks, kas ir augsti kvalificēts, jo audzēšanas un 
ražošanas procesu automatizācija joprojām ir pārāk 
dārga. Pārticības pieaugums nozīmē, ka iedzīvotāji 
šos dārgos produktus var atļauties un ir motivēti tos 
pirkt, apzinoties, ka lauksaimnieku darbam ir sociāla 
vērtība. Priekšroka tiek dota vietējiem ražojumiem. 
Tas gan nav mazinājis starpnieku lomu, un cilvēki 
joprojām biežāk iepērkas lielveikalos. Lai gan digita-
lizācija sabiedrības dzīvē ieviesusi būtiskas pārmai-
ņas, tā nav sekmējusi ciešāku kontaktu starp patē-
rētājiem un lauksaimniekiem, neskatoties uz to, ka 
klienti izdara informētas izvēles un labprāt meklē in-
formāciju par ražotājiem, kuru produktus iegādājas 
lielveikalos. Vēlme pēc kvalitatīvas pārtikas drīzāk 
ir hedoniska un saistīta ar sava dzīvesstila signali-
zēsanu citiem sabiedrības dalībniekiem. Pārtikas 
atkritumu pārstrāde uztrauc tikai reto, kā rezultātā 



nav bijis spiediena pilsētās ieviest nepieciešamos ri-
sinājumus, kas ļautu pārtikas atkritumus izmantot 
citu produktu ražošanā. Šo problēmu zināmā mērā 
risina prasības, kas jāievēro ražotājiem. Vienlaikus 
ražošanas izdevumu pieaugums uz saviem pleciem 
jāiznes patērētājiem, jo valsts atbalsts ir kūtrs vai 
pieejams tikai prioritārām nozarēm.

Utopiskā eksportvalsts

Jaunu pārtikas ražošanas tehnoloģiju attīstība un 
valdības atbalsta mehānismi bioloģiskas pārtikas 
un iepakojuma ražošanai lauksaimniekiem padara 
to ekonomiski pievilcīgu. Tas ir noturējis lauksaim-
niecībā nodarbināto skaitu nemainīgu. Aizvien 
vairāk cilvēku izvēlas dzīvot pilsētās. Pilsētās dzī-
vojoši lauksaimnieki, kā arī citi aktīvisti ir veicināju-
ši pārtikas atkritumu pārstrādi. Piemēram, pilsētas 
komposta tīklā savāktos atkritumus pārstrādā un 
izmanto lauksaimniecībā. Jaunās pārtikas ražošanas 
tehnoloģijas videi draudzīgākas pārtikas ražošanu 
padara ražīgāku, līdz ar to samazina pārtikas cenu. 
Zemā cena, pārtikas kvalitāte un augstās vides pra-
sības Latvijā ražoto bioloģisko pārtiku padarījusi ie-
cienītu citviet Eiropā. Bioloģiskas pārtikas eksports 
ir veicinājis valsts ekonomisko izaugsmi, līdz ar to 
arī iedzīvotāju labklājības līmeni un pirktspēju. Lai 
arī cilvēkiem ir vairāk zināšanu par pārtikas aprites 
sistēmas darbību, viņi nav motivēti iegādāties vietēji 
ražotu pārtiku. Tā vietā viņi drīzāk izvēlas bioloģisko 
pārtiku no citām valstīm. Importētas bioloģiskā pār-
tikas iegāde joprojām ir augstāka sociālā statusa ap-
liecinājums. Iedzīvotāji to var atļauties vidējās algas 
pieauguma dēļ. Viņuprāt, tā var gūt lielāku pārtikas 
produktu daudzveidību. Digitālos rīkus galvenokārt 
izmanto, pasūtot importētu pārtiku no veikaliem.

Lai atvieglotu scenāriju uztveri, teksti tika sadalīti septiņās daļās 
un scenāriju atainošanai tika izmantotas mākslinieces Elīnas 
Brasliņas ilustrācijas.



Novērojumi par semināru

Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir pārliecināt dalībniekus piedalīties šādā inte-
lektuālā vingrinājumā, pēc iespējas mazāk domājot par to, vai konkrētais scenārijs 
ir reālistisks vai ticams. Scenāriju seminārs ir metodoloģisks instruments, lai atraisītu 
cilvēku domāšanu, uzsvaru liekot uz iespējamu notikumu attīstību un vēlamo rezultātu, 
nevis pašreizējiem šķēršļiem. Lai mazinātu dalībnieku tendenci koncentrēties uz reālās 
dzīvēs izaicinājumiem, pētnieku komanda izvēlējās mērenus attīstības scenārijus, taču arī 
izvēlētie nākotnes apraksti dalībniekos izraisīja zināmu skepsi. Tas nozīmē, ka, organizējot 
šādu semināru, jābūt gataviem komentēt un pamatot scenāriju izstrādē izdarītās izvēles, 
lai pārliecinātu dalībniekus piedalīties.

Kā nākamais izaicinājums būtu jāmin dalībnieku tendence, domājot par nākotni, 
atsaukties uz pašreiz aktuāliem jautājumiem. SINFO semināra gadījumā prezentētie 
scenāriji drīzāk kalpoja kā atspēriena punkts pārdomām par šodienu. Rezultātā sarunā 
drīzāk raisījās ap to, kā risināt zināmas problēmas, neskarot jaunas iespējas, radikālas 
inovācijas un spēju pielāgoties neparedzamiem satricinājumiem. Ņemot vērā, ka pētnieku 
komanda bija iecerējusi diskusijas rezultātus izmantot politikas rekomendāciju dokumen-
ta izstrādē, šāda diskusijas attīstība sarežģījumus nesagādāja, taču citos gadījumos saru-
nas vadītājam jābūt gatavam diskusiju pārvirzīt pie scenārijiem.

Visbeidzot, jāpatur prātā, ka scenāriju semināra vadīšanai ir zināmas līdzības ar 
fokusgrupu moderēšanu. Šajā kontekstā ir būtiski apzināties, ka atsevišķi sarunas dalīb-
nieki var sākt dominēt, ievirzot diskusiju noteiktā gultnē. Īpaši svarīgi to ir paturēt prātā, ja 
dominējošu lomu sāk ieņemt šauras interešu grupas pārstāvji, kas piedāvā savus komen-
tārus par to, vai konkrēta notikumu attīstība ir ticama, nesniedzot paskaidrojumus par 
fona pieņēmumiem, uz kuriem viņu pozīcija ir balstīta. Šādās situācijās ir nepieciešams 
sarunā aktīvi iesaistīt citu grupu pārstāvjus, lai tie sniegtu atšķirīgu redzējumu par nākot-
nes iespējām.



Galvenie secinājumi

1. COVID-19 pandēmijas ierobežojumi lika pētniekiem savus sākotnējos plānus mainīt, 
scenāriju semināru pielāgojot tiešsaistes formātam.

2. Lai izstrādātu scenārijus, pētniekiem bija nepieciešams vienoties par metodoloģisko 
ietvaru un vadlīnijām to veidošanai.

3. Ņemot vērā, ka tiešsaistes semināra formātā varētu būt grūti uztvert un saprast ļoti 
detalizētus scenārijus, tika veidota pēc iespējas šaurāka virzītājspēku kopa.

4. Lai arī pētnieki sekoja vienotām vadlīnijām, veids, kā virzītājspēku ietekme izpaudās 
konkrētajā nākotnes scenārijā, tikai atstāts scenārija autora rokās.

5. Viens no lielākajiem izaicinājumiem, vadot semināru, ir pārliecināt dalībniekus 
piedalīties šādā intelektuālā vingrinājumā, pēc iespējas mazāk domājot par to, vai 
konkrētais scenārijs ir reālistisks vai ticams. Tas nozīmē, ka vadītājam jābūt gatavam 
komentēt un pamatot scenāriju izstrādē izdarītās izvēles.

6. Scenāriju semināros ir novērojama dalībnieku tendence, domājot par nākotni, 
atsaukties uz pašreiz aktuāliem jautājumiem, tāpēc vadītājam jāspēj sarunu ievirzīt 
gultnē, kas ļautu sasniegt konkrētā semināra mērķus.

7. Ja dominējošu lomu diskusijā sāk ieņemt šauras interešu grupas pārstāvji, ir 
nepieciešams sarunā aktīvi iesaistīt citus dalībniekus, lai tie sniegtu atšķirīgu redzējumu 
par nākotnes iespējām.
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Pielikums: SINFO nākotnes scenāriji

Scenārijs 1: Maigi uzlabots 2021. gads

Latvijas tautsaimniecība attīstās, pieaug iedzīvotāju labklājības līmenis, līdz ar to pieaug 
arī pirktspēja. Iedzīvotāju zināšanas par ilgtspējas jautājumiem un pārtikas lomu vides 
problēmu risināšanā uzlabojas, kā rezultātā iedzīvotāju iepirkšanās paradumi ir nedaudz 
mainījušies – cilvēki cenšas izvairīties no produktiem plastmasas iepakojumos, ar augošo 
pirktspēju arī biežāk izvēlas iegādāties bioloģiski sertificētus produktus. Tomēr iedzīvotāji 
kopumā nav gatavi un nevēlas mainīt savus ēšanas paradumus, turpina daudz patērēt 
dzīvnieku izcelsmes produktus un tālu transportētus augļus un dārzeņus. Pilsētas arvien 
plašāk izvieto atkritumu šķirošanas punktus, ko cilvēki labprāt izmanto. Lielās pilsētas 
ieviesušas bioloģisko atkritumu savākšanas sistēmu, ko tālāk izmanto biodegvielas 
ražošanai pilsētas sabiedriskā transporta vajadzībām. Sekojot tendencēm pasaulē un 
tiecoties ievērot atbildīga pārtikas patēriņa prakses, popularitāti iemanto dažādi digitāli 
pārtikas sagādes rīki, kas atvieglo vietēju bioloģiski ražotu produktu pieeju pilsētu 
iedzīvotājiem. Cilvēki par augstvērtīgiem produktiem ir gatavi maksāt vairāk, taču nevēlas 
atlicināt vairāk laika un pūļu pārtikas sagādei. Pārtikas ražošanā uzņēmumu izmantotās 
tehnoloģijas jau samērā ilgu laiku ir nemainīgas, tāpēc produktu iesaiņošana videi draudzīgā 
iepakojumā nozīmē arī cenu pieaugumu. Liela daļa iedzīvotāju labprāt tos izvēlas, jo 
pirktspēja ir augusi, un tādējādi cenšas kompensēt sava uztura vides ietekmes. Lai gan 
vērojama lauku iedzīvotāju pārvākšanās uz pilsētām, lauksaimniecībā nodarbināto skaits 
saglabājas nemainīgs. Pastāv valsts līmeņa regulējums attiecībā uz pārtikas audzēšanu, 
pesticīdu izmantošanu, ierobežota nepārstrādājamu iepakojuma materiālu lietošanu, 
noteiktas stingras pārtikas kvalitātes prasības. Valsts ar nodokļu atlaidēm un subsīdijām 
atbalsta bioloģiskās saimniecības, ražotājus, kas tiecas samazināt ražošanas ekoloģisko 
pēdu, kā arī tirgot produktus videi draudzīgā iepakojumā.

Scenārijs 2: Pašplūsmas evolūcija

Kopējā aina Latvijā nav pārāk rožaina kā no vispārējā iedzīvotāju labklājības viedokļa, tā 
arī no pārtikas ražotāju tehnoloģiskās attīstības viedokļa un no tā izrietošajām iespējām 
samazināt produktu gala cenu un vienlaicīgi attīstīt arī videi draudzīgus risinājumus. 
Stagnējošais ienākumu līmenis turpina iztukšot lauku reģionus, cilvēkiem labākas dzīves 
meklējumos pārceļoties uz pilsētām un samazinot jau tā salīdzinoši nelielo lauksaimniecībā 
nodarbināto skaitu valstī. Vienlaicīgi pilsētvide iedzīvotājiem sniedz plašākas ilzgītības 
iespējas, kā arī pastiprināti liek aizdomāties gan par pārtikas lomu pašu veselības 



nodrošināšā, gan par tās ražošanas un patēriņa ietekmi uz vidi. Tas mudina patērētājus 
apzinātāk izvēlēties vietējo pārtikas ražotāju produktus, kuru pieejamību veicina arī 
dažādu digitālo rīku un interneta tirdzniecības platformu plaša izplatība un to sniegtā 
iespēja produktus iegādāties pa tiešo no ražotājiem. Vienlaicīgi valsts līmenī nav stratēģiski 
attīstītas politikas un regulējuma, kas būtu vērsts uz vides prasību stingru noteikšanu, 
to ievērošanas uzraudzību un pozitīvu stimulēšanu pārtikas ražošanas jomā. Ir pieejami 
tikai atsevišķi atbalsta instrumenti pārtikas uzņēmumiem un ražojošajām saimniecībām, 
bet to ierobežotais apjoms, sarežģītās birokrātiskās prasības un visaptverošas atbalsta 
sistēmas trūkums kavē videi draudzīgu pārtikas ražošanas prakšu izplatību. Valsts mērogā 
nav arī izstrādāti skaidri un iedarbīgi stimuli un infrastruktūra dažāda veida (t. sk. pārtikas) 
iepakojuma ražošanas, atkritumu šķirošanas un otrreizējas pārstrādes jomā, kas būtiski 
kavē aprites ekonomikas risinājumu iedzīvināšanu pilsētās.    

Scenārijs 3: Sociāli atsvešinātā pārticība

Latvijas iedzīvotāju pārtikas iegādes paradumi mainījušies par labu augstas kvalitātes 
produkcijai, kas ir videi draudzīga. Šo produktu cenas nav samazinājušās un atsevišķos 
gadījumos pat augušas. Tos nodrošina salīdzinoši mazs, bet labi apmaksāts darbaspēks, kas 
ir augsti kvalificēts, jo audzēšanas un ražošanas procesu automatizācija joprojām ir pārāk 
dārga. Pārticības pieaugums nozīmē, ka iedzīvotāji šos dārgos produktus var atļauties un 
ir motivēti tos pirkt, apzinoties, ka lauksaimnieku darbam ir sociāla vērtība. Priekšroka tiek 
dota vietējiem ražojumiem. Tas gan nav mazinājis starpnieku lomu, un cilvēki joprojām 
biežāk iepērkas lielveikalos. Lai gan digitalizācija sabiedrības dzīvē ieviesusi būtiskas 
pārmaiņas, tā nav sekmējusi ciešāku kontaktu starp patērētājiem un lauksaimniekiem, 
neskatoties uz to, ka klienti izdara informētas izvēles un labprāt meklē informāciju par 
ražotājiem, kuru produktus iegādājas lielveikalos. Vēlme pēc kvalitatīvas pārtikas drīzāk 
ir hedoniska un saistīta ar sava dzīvesstila signalizēsanu citiem sabiedrības dalībniekiem. 
Pārtikas atkritumu pārstrāde uztrauc tikai reto, kā rezultātā nav bijis spiediena pilsētās 
ieviest nepieciešamos risinājumus, kas ļautu pārtikas atkritumus izmantot citu produktu 
ražošanā. Šo problēmu zināmā mērā risina prasības, kas jāievēro ražotājiem. Vienlaikus 
ražošanas izdevumu pieaugums uz saviem pleciem jāiznes patērētājiem, jo valsts atbalsts 
ir kūtrs vai pieejams tikai prioritārām nozarēm.

Scenārijs 4: Utopiskā eksportvalsts

Jaunu pārtikas ražošanas tehnoloģiju attīstība un valdības atbalsta mehānismi bioloģiskas 
pārtikas un iepakojuma ražošanai lauksaimniekiem padara to ekonomiski pievilcīgu. Tas 



ir noturējis lauksaimniecībā nodarbināto skaitu nemainīgu. Aizvien vairāk cilvēku izvēlas 
dzīvot pilsētās. Pilsētās dzīvojoši lauksaimnieki, kā arī citi aktīvisti ir veicinājuši pārtikas 
atkritumu pārstrādi. Piemēram, pilsētas komposta tīklā savāktos atkritumus pārstrādā 
un izmanto lauksaimniecībā. Jaunās pārtikas ražošanas tehnoloģijas videi draudzīgākas 
pārtikas ražošanu padara ražīgāku, līdz ar to samazina pārtikas cenu. Zemā cena, pārtikas 
kvalitāte un augstās vides prasības Latvijā ražoto bioloģisko pārtiku padarījusi iecienītu 
citviet Eiropā. Bioloģiskas pārtikas eksports ir veicinājis valsts ekonomisko izaugsmi, līdz 
ar to arī iedzīvotāju labklājības līmeni un pirktspēju. Lai arī cilvēkiem ir vairāk zināšanu par 
pārtikas aprites sistēmas darbību, viņi nav motivēti iegādāties vietēji ražotu pārtiku. Tā 
vietā viņi drīzāk izvēlas bioloģisko pārtiku no citām valstīm. Importētas bioloģiskā pārtikas 
iegāde joprojām ir augstāka sociālā statusa apliecinājums. Iedzīvotāji to var atļauties 
vidējās algas pieauguma dēļ. Viņuprāt, tā var gūt lielāku pārtikas produktu daudzveidību. 
Digitālos rīkus galvenokārt izmanto, pasūtot importētu pārtiku no veikaliem.

Scenārijs 5: Bēdu leja

Latvijas makroekonomikas stagnācija 21. gadsimta 20to gadu vidū bija trieciens 
mājsaimniecībām – prognozētā ienākumu pieauguma vietā vidējais mājsaimniecības 
budžets sāka sarukt. Arī vietējo uzņēmumu konkurētspēja ievērojami samazinājās. Šie 
procesi veicināja anti-Eiropeisku noskaņojumu sabiedrībā, kas rezultējās emocionāli 
motivētā protekcionismā – lai gan oficiālu ierobežojumu pārtikas importam nav, cilvēki 
daudz labprātāk tomēr izvēlas vietējo. Sabiedriskās aptaujas jau ilgstoši rāda, ka iedzīvotāju 
pārtikas produktu izvēli šajā kontekstā pamatā ietekmē cena un produkta izcelsme. Vienlaikus 
starp šiem faktoriem arvien biežāk iedzīvotāji min arī izvēlēto produktu draudzīgumu videi. 
Pēdējais ir skaidrojams ar to, ka patērētāji, nespējot atļauties dzīvi, kas ļautu distancēties 
no vides izaicinājumiem, arvien skaudrāk savā ikdienā izjūt vides degradācijas un klimata 
pārmaiņu sekas. Tas tiem ir licis arī savā ikdienā ieviest ilgtspējīgas prakses (piemēram, 
cilvēki daudz labprātāk šķiro pārtikas atkritumus). Diemžēl makroekonomiskā stagnācija 
nozīmīgi samazināja arī vietējo uzņēmumu spēju investēt, kas savukārt stipri ierobežo 
vietējo uzņēmumu piekļuvi jaunām un lētākām videi draudzīgām ražošanas tehnoloģijām. 
Arī valsts pārvalde, fokusējoties uz ar nabadzību saistītu problēmu risināšanu, nav 
spējusi ieviest finanšu atbalstu, kas palīdzētu uzņēmumiem uzlabot ražošanas ilgtspēju. 
Rezultātā veikalos pieejamie produkti nepavisam nav tie videi draudzīgākie. Patērētāji to 
risina, gan daļēji paši audzējot, gan arī meklējot iespēju daļu produktu pirkt lētāk pa tiešo 
no zemniekiem, šo produkciju pamatoti uzskatot par videi draudzīgāku. Stabils interneta 
tīkls patērētājiem ir ļāvis viegli šādus vietējos mazos ražotājus uziet internetā. Jaunatklāta 
patērētāju interese par mazo lauksaimnieku produkciju un kopējais iedzīvotāju ienākumu 
kritums ir apstādinājis lauku depopulāciju.



Scenārijs 6: Ekoloģiskā apgaismība

Latvijas tautsaimniecība kopumā attīstās, un ir augsts iedzīvotāju nodarbinātības, 
ienākumu un labklājības līmenis. Iedzīvotāji un uzņēmēji ir augstu izglītoti par pārtiku 
un tās ietekmi uz vidi un dod priekšroku videi draudzīgām pārtikas praksēm. Pārtikas 
ražotājiem ir viegli pieejamas jaunas tehnoloģijas, kas kāpina ražīgumu un veicina videi 
draudzīgu pārtikas ražošanu. Tādējādi ir plaši pieejama videi draudzīga pārtika par zemu 
cenu. Pārtikas jomā labi izglītotie patērētāji ir augstu motivēti iegādāties vietējos, videi 
draudzīgus produktus, un augstie ienākumi un pārtikas zemās cenas to arī ļauj viņiem darīt. 
Pateicoties dažādu digitālo rīku plašai pieejamībai un izmantošanai pārtikas tirdzniecībā un 
iegādē, pārtikas ķēdēs dominē digitāli tiešās tirdzniecības kanāli, kas stiprina tiešās saiknes 
starp ražotājiem un gala patērētājiem. Līdz ar augsto vides apziņu un videi draudzīgu 
dzīves veidu izvēli, daudzi iedzīvotāji dzīvo un strādā laukos, tostarp lauksaimniecībā, 
kas spēj nodrošināt pienācīgus ienākumus un kam ir patērētāju sabiedrisks atbalsts. 
Pilsētu iedzīvotāju skaits nepieaug un, pateicoties patērētāju augstajai vides un pārtikas 
apziņai, efektīvajām tiešās sagādes ķēdēm un videi draudzīgo iepakojumu, pilsētās ir ļoti 
nenozīmīgi pārtikas atkritumi. Līdz ar to pārtikas atkritumu problēma nav īpaši aktuāla, kas 
nemudina īpašu aprites ekonomikas risinājumu ieviešanu pārtikas atkritumu pārstrādē 
pilsētās. Augsti vides un pārtikas kvalitātes standarti ir arī pārtikas ražotājiem saistošajos 
publiskajos regulējumos. Vienlaikus iztrūkst stimulējošs publiskais atbalsts uzņēmumiem, 
lai tos mudinātu ieviest videi draudzīgas ražošanas prakses: uzņēmumi un saimniecības, 
kas ražo videi draudzīgi, nesaņem nodokļu atvieglojumus, subsīdijas vai citu publisku 
atbalstu. Faktiski tāds stimuls nav īsti nepieciešams, jo pieejamās zināšanas, tehnoloģijas, 
ienākumi un patērētāju atbalsts un pirktspējā ļauj uzņēmējiem pašu spēkiem ieviest videi 
draudzīgas tehnoloģijas.

Scenārijs 7: Nabadzības slazdā

Latvija ir ieslīgusi zemu ienākumu valsts slazdā. Sabiedrība ir noslāņojusies turīgajā 
mazākumā un trūcīgajā vairākumā. Lauki ir iztukšojušies un iedzīvotāji koncentrējušies 
pilsētās. Vairums patērētāju pārtikas iegādē vadās pēc zemākās cenas principa. Veselības 
apsvērumi ir otrajā plānā, vai arī šādu pārtiku nevar atļauties. Ilgtspējīgus pārtikas 
paradumus, tostarp aprites risinājumus piekopj tikai turīgais mazākums. Pārtikas sistēmā 
ir notikusi liela koncentrēšanās. Toni nosaka nedaudzi lielie ražotāji un tirgotāji, kuri 
izmanto arvien modernākas ražošanas tehnoloģijas, tostarp arī vides tehnoloģijas. Valsts 
rūpīgi uzrauga, lai šī industriālā pārtikas sistēma būtu videi draudzīga un tiktu ievēroti arī 
augsti pārtikas drošības standarti.  Lielražotājiem tiek sniegts ievērojams atbalsts vides un 
klimata prasību ieviešanai.


