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Cik daudz pārtikas izniekojam?

Pasaulē:
> 1/3 jeb ~ 40 % no cilvēkiem paredzētās 
produkcijas

2.5 miljardi t/gadā

Nabadzīgākajos reģionos
6-11 kg/iedzīvotāju/gadā

(WWF & TESCO, 2021)

ES:
~ 20 % no produkcijas

88 miljoni t/gadā
Vidēji 180 kg/iedzīvotāju/gadā
Ap 143 miljardi €

(FUSIONS, 2016)

Latvijā:
Vidēji 113 kg / iedzīvotāju / gadā

(Zemkopības ministrija un LASA, 2015)
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Globālās pārtikas piegādes ķēdes 

UzglabāšanaLauksaimnieciskā 
ražošana

Pārstrāde Patēriņš
- ēdināšana
- mājsaimniecības

Iepakošana Vairum -
tirdzniecība

Mazum -
tirdzniecība

Bieži garas, starptautiskas
Ķēdes dalībnieki savstarpēji nepazīstami
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Kurā pārtikas piegādes ķēdes posmā visvairāk 
izniekojam (ES)?
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Kurā pārtikas piegādes ķēdes posmā visvairāk 
izniekojam (ES)?

(FUSIONS, 2016; Priefer et al., 2016)

• Valstīs ar zemākiem ienākumiem – visvairāk lauksaimniecības un pārstrādes posmos, transportējot

• Valstīs ar augstākiem ienākumiem (Eiropa, Ziemeļamerika) – visvairāk patēriņa posmā mājsaimniecībās
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Kuras cilvēku grupas visvairāk iznieko pārtiku?

Viena cilvēka 
mājsaimniecības

Ģimenes ar bērniem Lielāku pilsētu 
iedzīvotāji ar augstiem 

ienākumiem

Jaunieši, īpaši līdz 25 
gadu vecumam
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Ko visvairāk izniekojam?

(FAO, 2013) 6



Kāpēc novērst pārtikas 
atkritumus? 
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Vides ietekmes:
Izniekoti resursi - ūdens, enerģija, auglīgā 
zeme, materiāli
Samazināta bioloģiskā daudzveidība
Veicināta klimata krīze

Sociālās un ekonomiskās ietekmes:
Uzturēta nevienlīdzība piegādes ķēdēs
Izniekots cilvēku darbs un laiks
Izniekota nauda

Pārtikas patiesā cena
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Kāpēc novērst pārtikas atkritumus? 
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Ķīna ASV IndijaPārtikas 
atkritumi

Miljardi t 
ekv. CO2

(FAO, 2017)

Pārtikas atkritumi = 
• 10 % no visām siltumnīcas efekta gāzu emisijām
• 3 % no ES siltumnīcas efekta gāzu emisijām

Lai saražotu 1.2 miljardus t pārtikas, kas 
vēlāk tiek izniekota, nepieciešami 
• 4.4 miljoni km2 lauksaimniecības 

zemes (~ Indijas subkontinents)
• tik ūdens, cik aptuveni 304 miljonos 

Olimpisko peldbaseinu (50x25x2m)

(WWF & TESCO, 2021)



Pasaulē izniekotās pārtikas pietiktu, 
lai pabarotu aptuveni 2 miljardus 
cilvēku

Pašlaik aptuveni 815 miljoni 
cilvēku no aptuveni 7.7 miljardiem 
planētas iedzīvotāju cieš no 
nepietiekama uztura
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Kāpēc novērst pārtikas 
atkritumus? 
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Kāpēc izniekojam pārtiku? 
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Kāpēc izniekojam pārtiku? 
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Zināšanas, attieksme 
Prasmes, ieradumi: 
• iepirkšanās, gatavošana, uzglabāšana, 

saldēšana, produktu pārpalikumu izmantošana

Līdzcilvēku un nozīmīgo cilvēku 
piemērs
Likumdošana:
• kosmētiskie standarti – neglītie augļi, 
• marķējumi «ieteicams līdz», «izlietot līdz»

Kāpēc izniekojam pārtiku? 
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Vairāk informācijas :
• https://www.zalabriviba.lv/ilgtspejigs-paterins/ar-cienu-par-partiku/
• www.sincerelyfood.eu 

PALDIES!

#ArCieņuParPārtiku #PārtikaNavAtkritumi #DomāPlašiĒdGudri



Rokasgrāmata, piezīmju grāmata, kalendārs
Video par pārtikas atkritumu globālajām ietekmēm
Ieteikumi pārtikas atkritumu mazināšanai ikdienā
Interaktīvi testi
Vadlīnijas un mācību plāns tālākizglītotājiem
Interaktīvas prezentācijas, spēles, uzdevumi

«Ar cieņu par pārtiku» resursi : 
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