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IEVADS
Lai labāk saprastu mūsdienu tendences pārtikas apgādē un veidus, kā virzīties ilgtspējīga pārtikas patēriņa
virzienā, sociālo zinātņu institūta Baltic Studies Centre pētnieki realizē projektu “Sociālās inovācijas pārtikas
apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu” (SINFO), kas ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu
tiek īstenots laika posmā no 2018. gada septembra līdz 2021. gada augustam (līguma nr. lzp-2018/1-0344).
SINFO projekta galvenie mērķi ir (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.
Līdz šim projekta ietvaros apzinātas dažādas uz sabiedrības vajadzībām vērstas un jaunos sadarbības veidos
balstītas iniciatīvas pārtikas apgādē Latvijā un izveidota to tipoloģija. Tālākai padziļinātai izpētei izvēlētas trīs
atšķirīgas iniciatīvas, kuras pārstāv valsts, privātā un nevalstiskā sektora virzītu sociālo inovāciju gadījumus, lai
labāk saprastu iespējamos risinājumus ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanai. Tāpat ir veikta
Latvijas drukāto un digitālo mediju analīze, lai saprastu, kā un kas publiskajā telpā tiek runāts par pārtiku un
tās saistību ar veselīgu uzturu un ilgtspējīgu pārtikas patēriņu. 2019. gada nogalē sadarbībā ar pētījumu centru
SKDS tika īstenota reprezentatīva iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot Latvijas iedzīvotāju ēšanas
paradumus un attieksmes pret dažādiem ar uzturu saistītiem jautājumiem. Savukārt, lai gūtu papildu
padziļinātāku ieskatu atsevišķos aptaujā uzrunātajos jautājumos, 2020. gada oktobrī sadarbībā ar Latvijas
Universitātes Socioloģijas bakalaura studiju programmas 3. kursa studentiem tika īstenotas trīs iedzīvotāju
fokusgrupu diskusijas.
Paralēli šīm pētnieciskajām aktivitātēm projektā ir īstenota arī Latvijas pārtikas ražotāju uzņēmumu aptauja.
Šis ziņojums ir balstīts uz Latvijas pārtikas sektora uzņēmumu pieredzes novērtējumu, ieviešot ilgtspējīgas
inovācijas, un atspoguļo šī kvantitatīvā pētījuma rezultātus. Tajā izmantotie dati iegūti laika posmā no
2020. gada decembra līdz 2021. gada janvārim. Aptaujas anketa galvenokārt tika fokusēta uz pieredzi, kas
uzņēmumiem ir bijusi, ieviešot vai nolemjot neieviest uz ilgtspēju vērstas inovācijas. Anketas ietvaros uz
ilgtspēju vērstas inovācijas tika definētas kā “jauninājumi (jauni produkti, pakalpojumi, ražošanas un
pārvaldības modeļi utt.), kuru ieviešanas mērķis ir samazināt uzņēmuma darbībā radīto kaitējumu dabai, sekot
augstiem ētikas un sociālās atbildības standartiem un/vai uzlabot produkta ietekmi uz patērētāju veselību”.
Aptaujā izmantotā anketa ir atrodama šīs atskaites pielikumā (skat. 1. pielikumu).
Datu vākšanai tika izmantota tiešsaistes platforma SurveyMonkey, kurā tika izveidota digitāla anketas versija.
Aptaujā izmantotā izlase nav nejauša un nav reprezentatīva – respondenti tika mērķtiecīgi meklēti un uzrunāti
tiešsaistē – liela daļa, izmantojot Facebook. Šāda pieeja ļāva efektīvi iegūt salīdzinoši lielu respondentu skaitu,
bet tā, protams, arī rada potenciālus ierobežojumus tam, kā iegūtie dati var tikt interpretēti.
Aptaujas mērķis bija savākt 100 uzņēmumu atbildes. Kopā tika iegūts 261 ieraksts SurveyMonkey datu bāzē.
Datu tīrīšanas gaitā par nederīgām tika atzīti visas anketas, kurās sistemātiski iztrūka atbildes. Visbiežāk
nepilnīgi aizpildītās anketās respondents bija pēc kāda jautājuma pārtraucis aizpildīt anketu. Lielākā daļa
dzēsto ierakstu ietvēra atbildes tikai uz dažiem jautājumiem, un tikai nelielā daļā no tiem ierakstiem, kuri tika
atmesti, bija aizpildīta vairāk nekā puse no anketas jautājumiem. Par derīgiem ierakstiem no nepilnīgi
aizpildītajiem tika atzīti tie, kuri bija snieguši visus viedokļa spriedumus, atstājot neatbildētus tikai uzņēmuma
demogrāfisko profilu aprakstošos jautājumus (aizpildīti apmēram 75% no anketas). Pēc datu tīrīšanas 177
ieraksti tika atzīti par derīgiem un tika izmantoti datu analīzē. Izlases demogrāfiskais profils ir ilustrēts šīs
atskaites 2. pielikumā.
Atsaucoties uz šo pārskatu, lūgums izmantot šādu atsauces formātu:
Grīviņš, M., Ādamsone-Fiskoviča, A., Ķīlis, E., Tisenkopfs, T., Orste, L., Krūmiņa, A., Šūmane, S. (2021) Ieviešot
uz ilgtspēju vērstas inovācijas: Latvijas pārtikas uzņēmumu pieredze. Ziņojums par uzņēmēju aptaujas
rezultātiem. Rīga: Baltic Studies Centre.
Papildu informācija par projektu un tā rezultātiem: http://www.bscresearch.lv/lv/projekti/sinfo
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TERMINU VĀRDNĪCA
Ilgtspējīgas inovācijas

Jauninājumi (jauni produkti, pakalpojumi, ražošanas un pārvaldības modeļi
utt.), kuru ieviešanas mērķis ir samazināt uzņēmuma darbībā radīto kaitējumu
dabai, sekot augstiem ētikas un sociālās atbildības standartiem un/vai uzlabot
produkta ietekmi uz patērētāju veselību

Intensīvs inovētājs

Tāds uzņēmums, kurš pēdējo piecu gadu laikā ir ieviesis uz ilgtspēju vērstas
inovācijas un arī plāno ieviest šādas inovācijas tuvāko 12 mēnešu laikā.

Mikrouzņēmums

Uzņēmums, kura apgrozījums 2019. gadā bija mazāks par 40 000 eiro.

Vidējs uzņēmums

Uzņēmums, kura apgrozījums 2019. gadā bija no 40 000 līdz 500 000 eiro.

Liels uzņēmums

Uzņēmums, kura apgrozījums 2019. gadā bija 500 000 eiro vai vairāk.
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GALVENĀS ATZIŅAS
INOVĀCIJU IEVIEŠANA. No aptaujātajiem uzņēmumiem 58% norādīja, ka pēdējo piecu
gadu laikā ir ieviesuši kādu uz ilgtspēju vērstu inovāciju. Nedaudz vairāk nekā ceturtā
daļa no aptaujātajiem ir intensīvi inovētāji – tādi, kuri jau ir ieviesuši inovācijas un plāno
tās ieviest arī tuvāko 12 mēnešu laikā. Starp uzņēmumiem ar lielāku apgrozījumu ir
nozīmīgi lielāks skaits uzņēmumu, kuri ir ieviesuši uz ilgtspēju vērstas inovācijas.
INOVĀCIJU MOTIVATORI. Trīs galvenie pārtikas uzņēmumus motivējošie faktori
inovāciju ieviešanai ir “vēlme paaugstināt produkta/pakalpojuma pievienoto
vērtību”, “ar uzņēmuma attīstības vīziju saistītie ilgtspējas un sabiedrības veselības
mērķi” un “iespēja uzrunāt jaunas klientu grupas (paplašināt noieta tirgu)”. Norādīto
motivatoru nozīmības vērtējums atšķiras starp dažāda lieluma uzņēmumiem.
IEVIESTO INOVĀCIJU VEIDI. Nozīmīgs skaits veikto inovāciju saistīts ar uzlabojumiem
iepakojuma jomā, kas vērsti uz iepakojuma apjoma samazināšanu, videi draudzīga
iepakojuma ieviešanu un pāreju uz aprites iepakojuma risinājumiem. Otrs 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.
PATĒRĒTĀJU PARADUMU MAIŅA. Puse no aptaujātajiem pārtikas uzņēmumiem, un jo
īpaši lielākie uzņēmumi, pēdējo piecu gadu laikā ir izjutuši galapatērētāju pārtikas
paradumu maiņu. Uzņēmumu skatījumā būtiski pieaudzis patērētāju uzsvars uz tādiem
pārtikas kritērijiem kā veselīgums, kvalitāte, bioloģiski ražotas izejvielas un vietēja
izcelsme. Kā svarīgs faktors parādās arī dabai draudzīgs pārtikas produktu iepakojums.
Nedaudz vairāk nekā puse no uzņēmumiem, kuri ir ieviesuši uz ilgtspēju vērstas
inovācijas, par to aktīvi informējuši savus klientus, tostarp izmantojot sociālos tīklus.
INOVĀCIJĀM NEPIECIEŠAMIE PIELĀGOJUMI. Visbiežāk uzņēmumi norāda, ka, ieviešot
inovācijas, nācās uzsākt jaunu materiālu izmantošanu. Uzņēmumu pieredze,
pielāgojoties iecerētajām uz ilgtspēju vērstajām inovācijām, atšķiras – lielākie
uzņēmumi uzskaita daudz plašāku pielāgojumu spektru, ko tiem ir nācies ieviest, un
retāk norāda, ka spēja ieviest inovācijas patstāvīgi. Ieviešot uz ilgtspēju vērstas
inovācijas, mazāk kā puse uzņēmumu spēja to izdarīt patstāvīgi. Pārtikas sektorā
strādājoši uzņēmumi visbiežāk meklē partnerus starp zinātniekiem, ekspertiem un
konsultantiem.
INOVĀCIJU IEVIEŠANAS IZAICINĀJUMI. Vairāk nekā puse no uzņēmumiem norādīja, ka
galvenais izaicinājums, ieviešot uz ilgtspēju vērstas inovācijas, ir bijis nodrošināt
inovācijai nepieciešamo finansējumu. Otrs nozīmīgais izaicinājums ir atrast un salāgot
tehnoloģijas. Galvenie iemesli, kādēļ uzņēmumi neieviesa inovācijas, ir saistīti ar to, ka
inovācijas ieviešanas izmaksas bija pārāk augstas un to, ka uzņēmumam nebija pieejams
nepieciešamais finansējums.

NOZARES ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS. Pārtikas uzņēmēju skatījumā tuvāko piecu gadu
laikā nozari visvairāk ietekmēs “Covid-19 pandēmijas sekas”, “pārmaiņas globālajos
tirgos” un “ar Covid-19 nesaistīta patērētāju paradumu maiņa”. Vērojamas nozīmīgas
atšķirības nākotnes uztverē dažādās uzņēmēju grupās – intensīvie inovētāji mazāk min
“Covid-19 pandēmijas sekas” un biežāk “ar Covid-19 nesaistītu patērētāju paradumu
maiņu”. Uzņēmēju domas par to, kas ietekmēs viņu uzņēmumu un kas - sektoru
kopumā, nozīmīgi atšķiras. Domājot par uzņēmuma nākotni, respondenti min daudz
šaurāku faktoru loku, galvenokārt iezīmējot divus – “jaunu ražošanas tehnoloģiju
izstrāde un/vai pieejamība” un “konkurences saasināšanās Latvijas tirgū”.
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1. INOVĀCIJU IEVIEŠANA
No aptaujātajiem uzņēmumiem 58% (103 uzņēmumi) norādīja, ka pēdējo piecu gadu laikā ir ieviesuši kādu
uz ilgtspēju vērstu inovāciju. Nedaudz vairāk nekā ceturtā daļa (27% jeb 47 uzņēmumi) no aptaujātajiem
uzņēmumiem ir intensīvi inovētāji – tādi, kuri jau ir ieviesuši inovācijas un plāno ieviest inovācijas arī tuvāko
12 mēnešu laikā. Uzņēmumu, kuri ir ieviesuši inovācijas, proporcija atšķiras starp dažāda izmēra uzņēmumiem
– starp uzņēmumiem ar lielāku apgrozījumu ir nozīmīgi lielāks skaits uzņēmumu, kuri ir ieviesuši uz ilgtspēju
vērstas inovācijas. Atšķirības starp uzņēmumiem ar dažādu apgrozījumu ir vēl jo ievērojamākas, ja uzlūko
intensīvos inovētājus. Starp 77 aptaujātajiem mikrouzņēmumiem (apgrozījums 2019. gadā zem 40 000 eiro)
gandrīz puse (46% jeb 34 uzņēmumi) ir ieviesuši šādas inovācijas. Starp šiem uzņēmumiem tikai 15% (11
uzņēmumi) ir intensīvie inovētāji. Savukārt starp 25 aptaujātajiem lielajiem uzņēmumiem (apgrozījumu 2019.
gadā virs 500 000 eiro) trīs ceturtdaļas (76% jeb 19 uzņēmumi) ir ieviesuši inovācijas pēdējo piecu gadu laikā.
Vairāk nekā puse (56% jeb 13 uzņēmumi) no uzņēmumiem šajā grupā ir intensīvie inovētāji.
1. attēls. Inovējošo uzņēmumu īpatsvars
Pēdējo piecu gadu laikā ir ieviesis uz
ilgtspēju vērstu inovāciju un arī
nākotnē domā inovēt. N=177, %

Vai pēdējo piecu gadu laikā jūsu
uzņēmums ir ieviesis uz ilgtspēju
vērstu inovāciju? N=177, %

27
42
58
73
Jā

Jā

Nē/ Grūti pateikt

Nē/ Grūti pateikt

Inovāciju ieviešanas intensitāte arī atšķiras starp uzņēmumiem, kuri pēdējo piecu gadu laikā ir izjutuši
patērētāju paradumu maiņu, un tādiem, kuri to nav izjutuši. Līdzīgi kā gadījumā ar uzņēmu apgrozījumu, arī te
iezīmējas atšķirības intensīvo inovētāju proporcijā. Starp tiem, kuri ir novērojuši patērētāju paradumu maiņu
(n=88), 66% (58 uzņēmumi) norāda, ka ir ieviesuši inovācijas, un 39% (34 uzņēmumi) var tikt uzskatīti par
intensīviem inovētājiem.
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2. INOVĀCIJU MOTIVATORI
Aptaujā uzņēmumiem, kuri pēdējo piecu gadu laikā ir ieviesuši uz ilgtspēju vērstas inovācijas, tika vaicāts par
apsvērumiem, kas tos motivēja ieviest šādas inovācijas. Starp uzņēmumu atbildēm iezīmējas trīs galvenie
inovāciju motivējošie faktori: “vēlme paaugstināt produkta/pakalpojuma pievienoto vērtību” (68% jeb 70
uzņēmumi), “ar uzņēmuma attīstības vīziju saistītie ilgtspējas un sabiedrības veselības mērķi” (66% jeb 68
uzņēmumi) un “iespēja uzrunāt jaunas klientu grupas (paplašināt noieta tirgu)” (43% jeb 44 uzņēmumi). Šo
apsvērumu nozīmība ir vēl izteiktāka, ja aplūko tikai intensīvo inovētāju sniegtās atbildes – šajā grupā “vēlme
paaugstināt produkta/pakalpojuma pievienoto vērtību” motivē vairāk kā 80% (39 respondenti) no
uzņēmumiem, bet “ar uzņēmuma attīstības vīziju saistītie ilgtspējas un sabiedrības veselības mērķi” motivē
gandrīz ¾ respondentu (34 uzņēmumus) (skat. 2. attēlu).
2. attēls. Apsvērumi, kas motivēja ieviest uz ilgtspēju vērstas inovācijas (%)
Vēlme paaugstināt produkta/pakalpojuma pievienoto
vērtību
Ar uzņēmuma attīstības vīziju saistītie ilgtspējas un
sabiedrības veselības mērķi
Iespēja uzrunāt jaunas klientu grupas (paplašināt noieta
tirgu)

68
66
43

Iespēja samazināt izdevumus

23

72

57

32
30

Jaunas esošo klientu prasības

83

36

12
11

Vēlme/ spiediens uzlabot strādājošo darba apstākļus
7
9

Iespēja piedalīties zaļajā publiskajā pārtikas iepirkumā

7
6

Jaunu standartu izplatīšanās nozarē
Izmaiņas normatīvajos aktos

4
2

Uzņēmuma biznesa partneru prasības

3

6

5
6

Cits
2
2

Grūti pateikt

Inovējuši pēdējo piecu gadu laikā (n=103)

Intensīvi inovētāji (n=47)

Līdzīgi kā citos jautājumos arī šajā gadījumā atbildes atšķiras starp dažāda izmēra uzņēmumiem. Tikai viens
iemesls ir izteikti nozīmīgs tieši mazākiem uzņēmumiem (mikrouzņēmumi un vidēji uzņēmumi) – “iespēja
uzrunāt jaunas klientu grupas (paplašināt noieta tirgu)”. Visu pārējo iemeslu gadījumā skaidri iezīmējas, ka tie
kļūst nozīmīgāki, uzņēmumam kļūstot lielākam.
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3. IEVIESTO INOVĀCIJU VEIDI
Uz ilgtspēju vērsto inovāciju ieviesējiem tika lūgts norādīt uzņēmumā ieviesto jauninājumu ievirzi (skat. 3. att.).
Rezultāti liecina, ka uzņēmumi jauninājumus vērš uz pārtikas drošības prasību ievērošanu un pilnveidošanu,
videi draudzīga iepakojuma ieviešanu, bioloģiskas pārtikas ražošanu, produktu veselīguma uzlabošanu un
citiem mērķiem, kuri apvieno gan konkurētspēju, gan ilgtspēju.
3. attēls. Ko no zemāk minētā Jūsu uzņēmums ir ieviesis pēdējo piecu gadu laikā?
Uzlabots ražošanas process un tehnoloģijas pārtikas
drošības prasību ievērošanai un pilnveidošanai

50

Pāriets uz videi draudzīgāku iepakojumu

48

Uzsākta bioloģiskās pārtikas ražošana vai izmantošana

47

Ieviesti pasākumi produktu veselīguma uzlabošanai

39

Ieviestas vides resursus taupošas tehnoloģijas

37

Ieviesta kvalitātes sistēma izejvielu izsekojamībai

33

Uzsākta produktu ražošana īpašām patērētāju grupām

33

Ieviesti vides kvalitātes standarti un marķējums, saņemts
pārtikas kvalitātes sertifikāts

32

Radīti produkti ar pazeminātu cukura vai sāls daudzumu

30

Veselos skaitļos, iespējamas vairākas atbildes; biežāk minētās atbildes (n=103)
Papildu šim slēgtajam jautājumam uzņēmumiem tika lūgts arī konkretizēt vienu nozīmīgāko uz ilgtspēju vērsto
inovāciju, kas uzņēmumā ieviesta pēdējo piecu gadu laikā. Balstoties uz sniegtajām atbildēm (n=98), vērojams,
ka nozīmīgs skaits veikto inovāciju saistīts ar uzlabojumiem iepakojuma jomā, kas vērsti uz iepakojuma
apjoma samazināšanu, videi draudzīga iepakojuma ieviešanu un pāreju uz aprites iepakojuma risinājumiem.
Otrs 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. Šo inovāciju īstenošanā bieži tiek izmantotas īpašas produktu uzturvērtību
palielinošas un saudzējošas pārstrādes tehnoloģijas.
Sociālās inovācijas ir relatīvi retāk sastopamas nekā tehnoloģiskās, ekoloģiskās, ekonomiskās un
organizatoriskās inovācijas. Tās izpaužas divos galvenajos veidos: (i) kā jaunu komunikatīvu un mārketinga
attiecību veidošana starp ražotājiem un patērētājiem un kā (ii) ražotāju sadarbība ar zinātniekiem un citiem
partneriem jaunu produktu izstrādē un ieviešanā.
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4. PATĒRĒTĀJU PARADUMU MAIŅA
Puse jeb 88 no visiem 177 aptaujātajiem uzņēmumiem norādīja, ka pēdējo piecu gadu laikā ir izjutuši
galapatērētāju pārtikas paradumu maiņu (skat. 4. attēlu). Vērojams, ka šādas pārmaiņas vairāk izjutuši tieši
lielākie uzņēmumi, kā arī uzņēmumi, kuri norāda, ka darbojas masu tirgū.
4. attēls. Vai Jūsu uzņēmums ir izjutis patērētāju pārtikas patēriņa paradumu maiņu?

32,2
49,7

18,1
Jā

Nē

Grūti pateikt

%, (n=177)
Lielākā daļa (n=85) no šīs pārmaiņas atzīmējušajiem uzņēmumiem sniedza arī izvērstākas (atvērtās) atbildes,
konkretizējot šo izmaiņu būtību. Balstoties uz šajās atbildēs identificētajiem izteikumiem, iespējams izdalīt
vairākus tematiskus blokus. Viena no būtiskām patērētāju paradumu maiņas ietekmes jomām saistīta ar
izmaiņām pārtikas ražošanas sistēmā/apstākļos virzībā uz bioloģisku, dabisku, tīru, videi draudzīgu un
dzīvnieku labturību respektējošu pārtikas ražošanu, kas nereti iet roku rokā ar atbalstu tieši vietējiem (un)
mazajiem ražotājiem un to produkcijai.
Kā nozīmīga tendence iezīmējas dažādu specifisku diētu pieaugošā loma sabiedrībā, tostarp veģetārisma un
vegānisma izplatība un ar to saistītā dārzeņu patēriņa pieaugums, bezglutēna un bezlaktozes produktu
pieprasījums, kā arī atsevišķu produktu vai produktu grupu (piem., kartupeļu, maizes) patēriņa samazinājums.
Paralēli šai tendencei tiek norādīts arī uz specifiskām prasībām vai pastiprinātu patērētāju uzmanību pārtikas
sastāvam un tā uzturvērtībai, tostarp attiecībā uz cukura un tauku, kā arī olbaltumvielu daudzumu produktos.
Pārtikas uzņēmumi novēro arī patērētāju paradumu maiņu saistībā uz patērēto produktu sortimenta
paplašināšanos un pieprasījumu pēc dažādiem netradicionāliem nišas produktiem, kas parāda iedzīvotāju
gatavību pieņemt jaunas garšas un eksperimentēt ar neierastākām jaunos produktos izmantotām izejvielām.
Šīs tendences iet roku rokā arī ar patērētāju vispārējās pirktspējas paaugstināšanos un pārtikas iegādei
pieejamo un atvēlēto līdzekļu pieaugumu, kā arī tādām uzņēmumu vērotām tendencēm kā patērētāju
izglītotība un gaume, kā arī dažādu iedzīvotāju vecumgrupu atšķirībām pārtikas patēriņā.
Visbeidzot, atsevišķs patērētāju paradumu maiņas virziens saistīts ar iedzīvotāju pārtikas sagādes un
patēriņa veidiem. Šeit uzņēmēji min tādas tendences kā pieaugošu pārtikas iegādi internetā un pārtikas
piegādi dzīvesvietā, iepirkumu apjoma un regularitātes izmaiņas (piemēram, biežāki, bet mazāki pirkumi), kā
arī maltīšu gatavošanu mājās. Kā papildu apsvērumi, kas norāda uz patērētāju paradumu maiņu, šeit tiek
minēta arī pircēju vērība pret produktu iepakojumu un izmaiņas pieprasījumā attiecībā uz pārtikas produktu
tilpumu un fasējumu, kā arī produktu derīguma termiņu.
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Vērtējot pēc dažādu faktoru minējumu biežuma aptaujā, kopumā no atvērtajām atbildēm secināms, ka no
patērētāju pieprasījuma puses būtiski pieaug uzsvars uz tādiem pārtikas kritērijiem kā veselīgums, kvalitāte,
bioloģiski ražotas izejvielas un vietēja izcelsme. Tāpat kā svarīgs faktors parādās dabai draudzīgs pārtikas
produktu iepakojums. Tādu ilgtspējas faktoru ietekme kā dzīvnieku labturība un ražotāju sociālā atbildība tika
minēta tikai atsevišķos gadījumos.
Svarīgi minēt, ka attiecībā uz viena veida faktoru nereti var tikt identificētas arī atšķirīgas vai savstarpēji
papildinošas tendences patērētāju paradumos. Tā, piemēram, ja vieni uzņēmumi atzīmējuši samazinātu
iedzīvotāju pirktspēju, tad citi atzīmē noteiktu patērētāju grupu gatavību maksāt augstāku cenu par
kvalitatīviem produktiem. Līdzīgi arī vērojams vienlaicīgs pieprasījuma pieaugums gan pēc
veģetāras/vegāniskas pārtikas, gan pēc liellopu gaļas. Savukārt paralēli norādēm uz pieaugošu tendenci ēdiena
gatavošanai mājās, aktualizēts arī pieaugošs pieprasījums pēc lietošanai gatavas produkcijas. Vērojams arī
dažādu uzņēmumu atšķirīgs vērtējums par tādu apsvērumu kā vietēji ražotas, bioloģiskas vai cenas ziņā
pieejamas pārtikas noteicošo lomu pircēju izvēlēs.
Nedaudz vairāk nekā puse no uzņēmumiem, kuri ir ieviesuši uz ilgtspēju vērstas inovācijas, par to ir aktīvi
informējuši savus potenciālos un esošos klientus (52% no uzņēmumiem, kuri ir ieviesuši uz ilgtspēju vērstas
inovācijas) (skat. 5. attēlu). Nedaudz augstāks šis rādītājs ir starp intensīvajiem inovētājiem – šajā grupā 66%
respondentu (31 uzņēmums) potenciālos un esošos klientus informē par uzņēmuma ieviestajām inovācijām.
Tāpat dati ilustrē loģisku sakarīgu, ka biežāk klientus informē tie uzņēmumi, kuru motivācija ieviest inovāciju
ir bijusi saistīta ar klientiem – piemēram, starp uzņēmumiem, kuri ieviesa inovācijas, lai apmierinātu jaunas
esošo klientu prasības, par inovāciju klientus informē 65% respondentu (20 uzņēmumi), bet starp
uzņēmumiem, kuri izmanto inovācijas, lai uzrunātu jaunas klientu grupas, par ieviesto uz ilgtspēju vērsto
inovāciju patērētājus informēja 68% respondentu (30 uzņēmumi). Lai uzrunātu klientus, uzņēmumi aktīvi
izmanto digitālos rīkus – it īpaši ir jāakcentē sociālo tīklu (piem., Facebook) loma.
5. attēls. Vai Jūsu uzņēmums aktīvi informē savus esošos un potenciālos klientus par tajā ieviestajām uz
ilgtspēju vērstām inovācijām?

14

53
36

Jā

Nē

Grūti pateikt

Veselos skaitļos. Bāze: n=103.
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5. INOVĀCIJĀM NEPIECIEŠAMIE PIELĀGOJUMI
Ieviešot uz ilgtspēju vērstas inovācijas, uzņēmumiem nākas pielāgot ierastās prakses (skat. 6. attēlu). Kopumā
tikai 16 uzņēmumi no 103 aptaujātajiem inovējošajiem uzņēmējiem norādīja, ka, ieviešot uz ilgtspēju vērstās
inovācijas, uzņēmumā nenācās neko mainīt.
Visbiežāk uzņēmumi norāda, ka, ieviešot inovācijas, nācās uzsākt jaunu materiālu izmantošanu. To kopumā
min 47 no uzņēmumiem, kuri ir ieviesuši uz ilgtspēju vērstas inovācijas. Tomēr šīs pārmaiņas nav vienlīdz
aktuālas visās uzņēmumu grupās. Visbiežāk šo atbildi min mikrouzņēmumi, kuriem šīs ir arī pārliecinoši
visbiežāk pieminētās pārmaiņas. Vidējiem un lieliem uzņēmumiem nozīmīgākās pārmaiņas, kas, ieviešot
inovācijas, bija jāīsteno, ir saistītas ar esošo ražošanas tehnoloģiju pielāgošanu un jaunu ražošanas tehnoloģiju
ieviešanu. Materiāli šajās divās grupās ir tikai trešā biežāk minētā atbilde.
6. attēls. Ko Jums nācās mainīt Jūsu uzņēmumā, lai ieviestu uz ilgtspēju vērsto inovāciju?
Izmantot jaunus materiālus (t.sk. izejvielas, iepakojuma
materiālus)

47

Pielāgot esošās ražošanas tehnoloģijas

43

Ieviest jaunas ražošanas tehnoloģijas

40

Atrast jaunus sadarbības partnerus (ieskaitot
piegādātājus) un/ vai piesaistīt uzņēmumam ekspertus…

27

Atrast jaunus noieta tirgus

20

Izmantot jaunus tehniskā un informatīvā atbalsta
risinājumus

14

Piesaistīt jaunus darbiniekus ar jaunām zināšanām un
prasmēm un/ vai apmācīt esošos darbiniekus

12

Mainīt pārvaldību un/ vai uzņēmuma organizāciju

6

Citas izmaiņas

3

Nekas nebija jāmaina

16

Grūti pateikt

3

Veselos skaitļos; iespējamas vairākas atbildes. Bāze: n=103.
Uzņēmumu ar dažādu apgrozījumu pieredze, pielāgojoties iecerētajām uz ilgtspēju vērstajām inovācijām,
atšķiras. Pirmā lieta, ko norādīt – lielākie uzņēmumi uzskaita daudz plašāku pielāgojumu spektru, ko tiem ir
nācies ieviest. Mikrouzņēmumu gadījumā uz katrām 10 uz ilgtspēju vērstām inovācijām ir bijis nepieciešams

11

SINFO Latvijas pārtikas uzņēmumu aptauja, 12/2020-01/2021
veikt gandrīz deviņus pielāgojumus1. Savukārt lielu uzņēmumu gadījumā uz 10 ieviestām inovācijām ir bijis
jāveic 22 pielāgojumi. Līdzīgas kopsakarības ir novērojamas, arī vērtējot, vai uzņēmums ir spējis patstāvīgi
ieviest inovāciju. Starp mikrouzņēmumiem 58% respondenti (19 uzņēmumi) norāda, ka spēja inovācijas ieviest
patstāvīgi. Starp lielākajiem uzņēmumiem – tikai ceturtā daļa (26% respondentu jeb 5 uzņēmumi) norāda,
ka spēja ieviest inovācijas patstāvīgi.
Mikrouzņēmumi uz katrām 10 ieviestām inovācijām piesaistīja astoņus partnerus. Lielo uzņēmumu gadījumā
uz katrām 10 inovācijām tika piesaistīti 19 partneri. Ieviešot uz ilgtspēju vērstas inovācijas, pārtikas sektorā
strādājoši uzņēmumi visbiežāk meklē partnerus starp zinātniekiem, ekspertiem un konsultantiem (31% jeb
31 uzņēmums), valsts pārvaldes institūcijām (24% jeb 24 uzņēmumi) un uzņēmējiem ar pieredzi saistībā ar
konkrēto inovāciju (23% jeb 23 uzņēmumi) (skat. 7. attēlu).
7. attēls. Ar ko Jūsu uzņēmums sadarbojās, ieviešot uz ilgtspēju vērsto inovāciju?

Uzņēmums inovāciju ieviesa patstāvīgi

47

Zinātnieki, eksperti, konsultanti

31

Valsts pārvades institūcijas

24

Uzņēmēji ar pieredzi saistībā ar konkrēto inovāciju

23

Uzņēmējdarbības konsultanti

14

Finanšu institūcijas

12

Patērētāji, interešu grupas

10

Ražotāju organizācijas

7

Blogeri, jūtūberi, influenceri (aktīvi viedokļu veidotāji
sociālajos tīklos un citviet tiešsaistē)

6

Grūti pateikt

3

Veselos skaitļos; iespējamas vairākas atbildes. Bāze: n=103.

1

Katrs respondents, kurš ir norādījis, ka ir ieviesis uz ilgtspēju vērstu inovāciju, vidēji ir norādījis, ka viņam ieviešanā ir
bijis nepieciešams veikt 0,9 pielāgojumus.
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6. INOVĀCIJU IEVIEŠANAS IZAICINĀJUMI
Vērtējot savu pieredzi, ieviešot uz ilgtspēju vērstas inovācijas, vairāk nekā puse no uzņēmumiem norādīja, ka
galvenais izaicinājums ir bijis nodrošināt inovācijai nepieciešamo finansējumu (51% jeb 52 uzņēmumi) (skat.
8. attēlu). Otrs nozīmīgais izaicinājums ir atrast un salāgot tehnoloģijas – šo izaicinājumu min 37%
respondentu (37 uzņēmumi). Līdzīgi kā ar iepriekšējiem aplūkotajiem jautājumiem arī te ir novērojamas
atšķirības starp uzņēmumiem ar dažādu apgrozījuma līmeni. Tomēr šajā gadījumā saiknes nav tik
viennozīmīgas – gan mikrouzņēmumi, gan lielie uzņēmumi norāda, ka atrast un salāgot tehnoloģijas ir
nozīmīgākais vai viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem. Lieliem uzņēmumiem atbilde “atrast un salāgot
tehnoloģijas” ir minēta tikpat bieži kā atbilde “nodrošināt finansējumu” (47%, 9 uzņēmumi). Vienlaikus
nozīmīgi no iepriekš minētās atšķiras vidējo uzņēmumu pieredze. Šajā grupā 71% respondentu (29 uzņēmumi)
norāda, ka nodrošināt finansējumu ir bijis izaicinājums, un tas viennozīmīgi ir nozīmīgākais šajā grupā minētais
faktors. Tas liek domāt, ka starp dažāda izmēra uzņēmumiem atšķiras nepieciešamība pēc finansējuma un tā
pieejamība.
8. attēls. Ar kādiem izaicinājumiem Jūsu uzņēmums saskārās, ieviešot uz ilgtspēju vērsto inovāciju?

Nodrošināt finansējumu

52

Atrast un salāgot tehnoloģijas

38

Piesaistīt klientus

20

Piesaistīt kompetentus speciālistus (piem.,
konsultantus, darbiniekus)

16

Izskaidrot un pamatot jauno risinājumu/ produktu
(darbiniekiem, klientiem, investoriem)

16

Samazināt rentabilitātes riskus

12

Atrisināt juridiskas neskaidrības (grūtības salāgot
inovāciju ar esošo regulējumu)

11

Ar grūtībām uzņēmums nesaskārās/ nedomā, ka
saskarsies
Cits

13
5

Grūti pateikt

7

Veselos skaitļos, iespējamas vairākas atbildes. Bāze: n=103.
Finansējuma nozīmību izceļ arī iemesli, kurus uzņēmumi min, lai skaidrotu, kādēļ tie nav ieviesuši kādas
iecerētās inovācijas (skat. 9. attēlu). Kopumā tikai apmēram piektdaļa no tādiem uzņēmumiem, kuri apsvēra,
bet neieviesa inovācijas, savas ieceres bija spiesti atmest Covid-19 pandēmijas dēļ. Galvenie iemesli, kādēļ
uzņēmumi neieviesa inovācijas, ir saistīti ar to, ka “inovācijas ieviešanas izmaksas bija pārāk augstas” (53%
respondenti no neieviesušajiem, 44 uzņēmumi), un to, ka “uzņēmumam nebija pieejams nepieciešamais
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finansējums (pašfinansējums, banku kredīti, projektu finansējums u.tml.)” (46% respondenti no
neieviesušajiem, 38 uzņēmumi). Kopumā 41% iecerētās inovācijas īstenošanu atcēlušo respondentu (34
uzņēmumi) norāda, ka “uzņēmumam bija citas īstermiņa prioritātes”. Vidējie uzņēmumi uzrāda lielāku
izaicinājumu loku, kas ir licis atteikties no inovāciju ieviešanas.
9. attēls. Kādi tieši apsvērumi Jūsu uzņēmumu atturēja ieviest šādu inovāciju?

Inovācijas ieviešanas izmaksas bija pārāk augstas

44

Uzņēmumam nebija pieejams nepieciešamais
finansējums (pašfinansējums, banku kredīti, projektu
finansējums u.tml.)

38

Uzņēmumam bija citas īstermiņa prioritātes

34

Uzņēmumā pietrūka kompetences un zināšanu inovācijas
ieviešanai

14

Inovācija likās nepietiekami ienesīga

12

Inovācija nebija saderīga ar esošo infrastruktūru vai
tehnoloģijām

10

Uzņēmumam nebija pieejamas nepieciešamās
tehnoloģijas, materiāli

8

Inovācija neatbilda uzņēmuma ilgtermiņa mērķiem

2

Pēc inovācijas nebija patērētāju pieprasījuma

2

Uzņēmumā nebija darbinieku atbalsta inovācijai

1

Grūti pateikt

3

Veselos skaitļos, iespējamas vairākas atbildes. Bāze: n=83.
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7. NOZARES ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS
Aptaujas ietvaros uzņēmumiem tika lūgts norādīt, kādi faktori ietekmēs pārtikas sektora un konkrētā
uzņēmuma nākotni.
Runājot par nākotni, respondenti galvenokārt fokusējās uz nelielu procesu loku, kas sektoru ietekmēs
tuvāko piecu gadu laikā (skat. 10. attēlu). Starp biežāk minētajām atbildēm ir “Covid-19 pandēmijas sekas”
(min 50% respondentu jeb 88 uzņēmumu), “pārmaiņas globālajos tirgos” (min 41% respondentu jeb 73
uzņēmumu) un “ar Covid-19 nesaistīta patērētāju paradumu maiņa” (minējuši 34% respondentu jeb 60
uzņēmumu). Nozīmīgi ir pieminēt, ka virkni faktoru, kurus tipiski piemin starptautiski dokumenti (norādot uz
to potenciālo nozīmi, dažādos veidos liekot pārtikas sektoram mainīties), Latvijas pārtikas sektorā strādājošie
uzņēmumi min salīdzinoši reti. Starp šādiem faktoriem var minēt digitalizāciju (min 27% respondentu jeb 47
uzņēmumu), vides piesārņojumu (min 27% respondentu jeb 48 uzņēmumu), demogrāfiskas pārmaiņas (min
23% respondentu jeb 41 uzņēmums).
Pētījuma rezultāti rāda, ka ir nozīmīgas atšķirības starp to, kā nākotni uztver dažādas uzņēmēju grupas.
Salīdzinot tādus uzņēmumus, kuri pēdējo piecu gadu laikā nav ieviesuši uz ilgtspēju vērstas inovācijas, un
intensīvos inovētājus, iezīmējas nozīmīgas atšķirības redzējumā – intensīvie inovētāji mazāk min “Covid-19
pandēmijas sekas” (min 43% respondentu jeb 20 uzņēmumi) un biežāk norāda uz “ar Covid-19 nesaistītu
patērētāju paradumu maiņu” (min 51% respondentu jeb 24 uzņēmumu). Tāpat 43% šīs grupas pārstāvju (20
uzņēmumi) arī norāda, ka sektoru nozīmīgi ietekmēs “jaunu ražošanas tehnoloģiju izstrāde un/vai pieejamība”.
Šajā grupā respondenti arī biežāk atzīmē jau augstāk minētos globālajās diskusijās aplūkotos faktorus.
Uzņēmumiem arī tika lūgts novērtēt, kas tuvāko piecu gadu laikā ietekmēs viņu uzņēmumu (skat. 11. attēlu).
Uzņēmēju domas par to, kas ietekmēs viņu uzņēmumu un kas ietekmēs sektoru kopumā, nozīmīgi atšķiras.
Domājot par uzņēmuma nākotni, respondenti min daudz šaurāku faktoru loku, galvenokārt iezīmējot divus
faktorus – “jaunu ražošanas tehnoloģiju izstrāde un/vai pieejamība” (min 49% respondentu jeb 87
uzņēmumi) un “konkurences saasināšanās Latvijas tirgū” (min 34% respondentu jeb 61 uzņēmums). Ja uzlūko
intensīvos inovētājus, tad šajā grupā bieži tiek minēta “ar Covid-19 nesaistītu patērētāju paradumu maiņa”
(min 38% respondentu jeb 18 uzņēmumi). Vienlaikus te arī ir jānorāda, ka, runājot par faktoriem, kas ietekmēs
paša uzņēmumu, atšķirības starp dažādām respondentu grupām praktiski izzūd – starp grupām redzējums ir
ļoti līdzīgs. Šis novērojums, protams, raisa virkni jautājumu – kā saistīt gana plašo redzējumu par dažādiem
faktoriem, kas ietekmēs sektoru kopumā, un krietni šaurāko nākotnes izaicinājumu klāstu, kas tiek asociēts ar
katru konkrēto uzņēmumu.
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10. attēls. Kas ietekmēs nozari tuvāko piecu gadu laikā? (%)
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8. SECINĀJUMI
Latvijas pārtikas sektora uzņēmumu pieredzes novērtējums, ieviešot ilgtspējīgas inovācijas, ļauj izdarīt vairākus
secinājumus:
1. Uzņēmumi ir atvērti ieviest uz ilgtspēju vērstas inovācijas. Dati rāda, ka pēdējo piecu gadu laikā šādas
inovācijas ir ieviesuši vairāk nekā puse no aptaujātajiem uzņēmumiem. Aptuveni ¼ uzņēmumu ir intensīvi
inovētāji – tie ir ieviesuši uz ilgtspēju vērstas inovācijas un domā tās ieviest arī nākotnē.
2. Šobrīd galvenā motivācija ieviest inovācijas ir saistīta ar patērētāju uzvedību un uzņēmumu vēlmi
pārskatīt savus izdevumus un ieņēmumus. Intensīvos inovētājus ieviest inovācijas motivē tie paši faktori,
kurus min pārējie sektorā strādājošie uzņēmumi. Vienlaikus vidēji katrs intensīvais inovētājs nosauc
plašāku motivējošo faktoru loku.
3. Uzņēmumu gatavību ieviest inovācijas vislabāk skaidro to apgrozījums. Lielāki uzņēmumi ir atvērtāki
inovācijām un arī informētāki par patērētāju uzvedības īpatnībām. Starp lielākiem uzņēmumiem ir arī
lielāks skaits intensīvo inovētāju.
4. Lielāki uzņēmumi ir atvērtāki, piesaistot partnerus, kuri var palīdzēt ieviest inovācijas. Starp lielajiem
uzņēmumiem tika ¼ spēja ieviest inovācijas, nepiesaistot sadarbības partnerus. Lielie uzņēmumi, ieviešot
inovācijas, arī piesaista plašāku sadarbības partneru loku.
5. Digitālais mārketings ir nozīmīga pārtikas sektora uzņēmumu komunikācijas daļa. Visās aptaujātajās
uzņēmēju grupās, lai uzrunātu patērētāju, uzņēmumi izmanto sociālos tīklus – gan lai runātu ar
patērētājiem par inovāciju pirms tās ieviešanas, gan arī lai patērētājus informētu par ieviesto inovāciju.
6. Dažādās uzņēmumu grupās ir atšķirīgs redzējums par sektora nākotni. Uzņēmumi kopumā uzsver šauru
faktoru loku, kas, viņuprāt, mainīs pārtikas sektoru tuvāko piecu gadu laikā. Intensīvo inovētāju skatījums
nozīmīgi atšķiras no kopējā pārtikas sektora uzņēmumu skatījuma. Intensīvie inovētāji kopumā uzskaita
lielāku faktoru loku un daudz biežāk akcentē tieši ar pārtikas sektoru tieši nesaistītu faktoru ietekmi.
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PIELIKUMI
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1. pielikums. Uzņēmēju aptaujas anketa
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2. pielikums. Aptaujāto pārtikas sektorā strādājošo uzņēmumu
profils.
Kādā Jomā darbojas Jūsu uzņēmums? (vairākatbilžu jautājums)
Pārtikas
Pārtikas
Pārtikas
Uzņēmums
izejvielu
produktu produktu
nedarbojas
audzēšana ražošana pārstrāde
ar pārtiku
– primārā
–
mājas
Pārtikas produktu Pārtikas produktu
saistītā
Ēdināšana ražošana pārstrāde apstākļos mazumtirdzniecība vairumtirdzniecība
jomā
14,7
43,5
57,1
22,0
35,0
16,4
0,0
Kurā gadā Jūsu uzņēmums ir dibināts?
2011-2015
2001-2010
1991-2000

2016-2020

32,8

22,6

Galapatērētāji
76,8

16,9

Pirms 1990.
gada
(ieskaitot)
5,6

22,0

Kas ir Jūsu uzņēmuma nozīmīgākā klientu mērķa grupa?
Citi uzņēmumi
Valsts un pašvaldību iestādes
21,5
1,1

Cits
4,0

Grūti pateikt
,6

Kur atrodas Jūsu uzņēmuma produkcijas galvenais noieta tirgus?
Vienlīdz gan
Visā
Rīgā
Atsevišķā/os
Atsevišķā/s
Grūti
Latvijā, gan
Latvijas
Latvijas reģionā/- Latvijas pilsētā/- pateikt
ārpus tās
teritorijā
os
ās (ne Rīgā)
22,6
25,4
15,8
23,7
6,2
,6

Ārpus
Latvijas
5,6
1-5

6-9

69,5

8,5

Līdz EUR 39 999.99
41,8

Cik darbinieku strādā Jūsu uzņēmumā?
10-49
50-249
8,5

6,2

250 un vairāk
4,5

Kāds bija Jūsu uzņēmuma aptuvenais apgrozījums 2019. gadā?
EUR 40 000.00 - EUR
EUR 500 000.00 un vairāk
499 999.99
34,5
14,1
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Grūti
pateikt
2,8

Grūti pateikt
9,6

