
  

TRANSMANGO projekta  
politikas rekomendācijas 

2018. gada janvārī noslēdzās Eiropas Savienības (ES) 7. Ietvarprogrammas pētnieciskais 
projekts TRANSMANGO (http://www.transmango.eu/), kas bija veltīts pārtikas un 
uztura drošības jautājumiem un tās apdraudējumiem Eiropā pašreiz un turpmāko 30 
gadu perspektīvā. Starp desmit projektā iesaistītajām valstīm Latviju tajā pārstāvēja sociālo 
zinātņu institūts “Baltic Studies Centre” (BSC). Projektā tika pētīti globālie pārtikas sistēmu 
virzītājspēki, izstrādāti nākotnes scenāriji un ceļi uz labāku pārtikas un uztura 
nodrošinājumu dažādām sabiedrības grupām, kā arī analizētas konkrētas ilgtspējīga 
pārtikas nodrošinājuma iniciatīvas projekta dalībvalstīs. Latvijā BSC pētnieki pētīja 
skolēnu ēdināšanas sistēmu, tās attīstību pēdējos gados un turpmāk risināmos 
uzdevumus jaunās paaudzes nodrošināšanā ar veselīgu un uztura ziņā vērtīgu pārtiku. 

Pārtika mūsdienās vairs netiek ražota un patērēta vienā vietā. Pārtika ir prece, kas tiek 
radīta, pārveidota, pārdota un pirkta industrializētā un globalizētā sistēmā. Šī sistēma 
sastopas ar nozīmīgām krīzēm un izaicinājumiem vides, sociālā, ekonomiskā un veselības 
ziņā. Dažādas krīzes un disfunkcijas izpaužas ne tikai pārtikas makrosistēmās, bet arī 
mikrosistēmās – mājsaimniecību un indivīdu līmenī. Dažādiem pārtikas sistēmas 
satricinājumiem (piemēram, cenu svārstībām, laika apstākļu izraisītām neražām, klimata 
pārmaiņu ietekmētai slimību izplatībai, tirdzniecības aizliegumiem, pārtikas 
piesārņojumam u.tml.) ir ietekme uz cilvēku veselību un piekļuvi drošai pārtikai. 
Makrolīmenī pārtikas sistēmas būtiski ietekmē klimata pārmaiņas, urbanizācija, jaunas 
ražošanas tehnoloģijas, tirgus konkurence un citi virzītājspēki. Mikrolīmenī liela nozīme ir 
cilvēku izglītotībai par pārtikas jautājumiem, patēriņa paradumiem, diētām. Pārtikas un 
uztura drošība (PUD) nozīmē visiem cilvēkiem vienmēr pieejamu veselīgu un uztura ziņā 
vērtīgu pārtiku, kas atbilst cilvēku kultūras prasībām un nodrošina viņu dzīves kvalitāti. 
PUD vairs nav pašsaprotama un garantēta lieta; gandrīz 11% cilvēku ES dzīvo pārtikas 
nedrošībā (Loopstra et al. 2015). 

Lai gan ES atbalsta ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu, ES politika līdz šim bijusi 
vairāk vērsta uz ‘lauksaimniecības politiku’. Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir viens 
no ES politikas stūrakmeņiem. Taču ES joprojām nav ‘pārtikas politikas’, kas skar plašāku 
iedzīvotāju kopumu un jautājumu spektru nekā KLP. Faktiski nav politikas, kura atbildētu 
par pārtikas sistēmas ilgtspēju. Tas tādēļ, ka pārtikas sistēma ietver ne tikai 
lauksaimniecisko ražošanu, bet arī vides aizsardzību, pielāgošanos klimata pārmaiņām un 
to radīto seku mazināšanu, iedzīvotāju izglītošanu par pārtiku un uzturu, sabiedrības 
veselības aizsardzību, pārtikas patēriņa paradumu izkopšanu ilgtspējas virzienā. Šo 
jautājumu kompleksu grūti aptvert ar vienu politiku, taču tas kļūst arvien vairāk 
nepieciešams.  

Pārtikai ir fundamentāla ietekme uz dažādām cilvēka dzīves jomām un aspektiem: 
veselību, labklājību, ilgdzīvi, slimību novēršanu, saskarsmi ar citiem cilvēkiem, 
kultūru. Makrolīmenī pārtikas sistēma dod nozīmīgu pienesumu iekšzemes kopproduktā, 



starptautiskajā tirdzniecībā, kopienu un teritoriju ekonomiskajā labklājībā. Taču pašreiz 
pārtikas sistēmas un ar pārtiku saistītos procesus ietekmē dažādas politikas – 
lauksaimniecības, pārtikas drošības, sabiedrības veselības, tirdzniecības, vides, labklājības, 
nodarbinātības un citas politikas. Bieži vien šo politiku ietekme uz pārtikas sistēmām ir 
pretrunīga. ES ir pienācis laiks veidot apvienojošu pārtikas politiku, lai risinātu 
sarežģītos PUD jautājumus un atbildētu izaicinājumiem. 

TRANSMANGO projekta galvenā rekomendācija, lai nostiprinātu pārtikas un uztura 
drošību Eiropā un globāli, ir veidot Eiropas mēroga pārtikas politiku. Tam 
nepieciešams: 

➢ Domāt par pārtikas sistēmām integrēti un sistēmiski – kā par tādām sistēmām, kuras 
ietekmē ne tikai lauksaimniecības politika, bet arī vides, ekonomiskā, sociālā un 
veselības politika; 

➢ Risināt daudzos un savstarpēji saistītos pārtikas sistēmu nedrošības, apdraudējumu 
un risku jautājumus visos līmeņos – indivīdu, mājsaimniecību, vietējo kopienu, 
reģionu, nacionālajā; 

➢ Iesaistīt diskusijās par pārtikas politikas veidošanu visas ieinteresētās puses 
(nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, valsts pārvaldes institūcijas, pārtikas 
ražotājus, patērētājus u.c.). 

TRANSMANGO konsorcijs pētījuma rezultātā formulēja piecas politikas rekomendācijas: 

➢ Rekomendācija Nr. 1: Lai risinātu PUD krīzes un izaicinājumus, jāspēj šīs krīzes 
un izaicinājumus saskatīt kā daļu no plašākas pārtikas sistēmas. 

Pārtikas aprite caurvij virkni dažādu politiski nozīmīgu skatpunktu – pārtikas jautājumus 
var aplūkot gan no ekonomikas, gan cilvēka fizioloģijas, gan kultūras, gan lauksaimniecības, 
gan tehnoloģijas, gan arī politikas perspektīvas. Katrs no šiem skatpunktiem pārtikas apritei 
izvirza savas prioritātes, un šīs prioritātes var būt savstarpēji pretrunīgas. Ar pārtikas apriti 
ir saistīts arī plašs iesaistīto pušu loks – ražotāji, pārstrādātāji, patērētāji, izplatītāji, 
veselības speciālisti, pašvaldību pārstāvji, vides aktīvisti utt., kas visi ir daļa no pārtikas 
sistēmas. Šo grupu mērķi var nozīmīgi atšķirties, un pat vērtīgas iniciatīvas var tikt 
apturētas, vai var būt maziedarbīgas, ja tās nesaskan ar citas grupas mērķiem. Lai risinātu 
PUD izaicinājumus, ir nepieciešams ņemt vērā mērķu un prioritāšu dažādību un, ieviešot 
pārmaiņas, rast veidus, kā visas ieinteresētās puses pārliecināt par pārmaiņu 
nepieciešamību. 

➢ Rekomendācija Nr. 2: Pārtikas politikas veidotājiem pašiem aktīvi un savlaicīgi 
jāmeklē risinājumi gan esošajiem, gan arī potenciālajiem izaicinājumiem.  

Pārtikas sistēmas plašums, ietekmējošo skatpunktu dažādība un iesaistīto pušu plašais 
spektrs nosaka, ka PUD ir pakļauta daudzveidīgiem riskiem un izaicinājumiem. Vienlaikus 
esošajās sistēmās dominē atsevišķi lieli spēlētāji, kuri ir spējuši vienkāršot diskusiju par 
pārtiku līdz sarunai par pārtiku kā masu ražošanas, patēriņa un peļņas objektu. Šāds 
skatījums nav pietiekams, lai risinātu tādus izaicinājumus kā pārtikas ražošanas ietekme uz 
globālo sasilšanu, ar pārtiku saistītu slimību izplatība u.tml. Šīs problēmas ir gan esošo 
pārtikas sistēmu sekas, gan arī šī brīža ražošanas procesus ietekmējoši faktori. Var droši 
prognozēt, ka nākotnē problēmas kļūs tikai izteiktākas. Politikas veidotājiem, meklējot 
risinājumus, ir jāveicina specializētu zināšanu attīstīšana, kas ļautu saskatīt izaicinājumu 
dažādību, izstrādāt skaidrus veidus, kā uzlūkot pārtikas sistēmu problemātiku no dažādām 
perspektīvām, kā izmantot “lielos” datus un atbalstīt inovācijas pārtikas sistēmās, kas ļauj 
vienlaicīgi risināt vairākus izaicinājumus.  



➢ Rekomendācija Nr. 3: Jāveido atvērtāks skatījums uz to, kādi ir “pareizie 
risinājumi” pārtikas sistēmās. 

Jaunas tehnoloģijas, loģistikas uzlabojumi, sociālās inovācijas, padziļinātas zināšanas par 
dažādiem lauksaimniecības modeļiem, patērētāju vēlmju izpēte dod mums iespējas 
paplašināt skatījumu uz pārtikas sistēmām. Neraugoties uz viedokļu daudzveidību un 
pēdējo gadu pētījumos gūto paplašināto izpratni par pārtikas sistēmām, tikai atsevišķi 
skaidrojumi tiek uzskatīti par ‘pareiziem’. Galvenokārt tie ir skatījumi, kuri pārtikas apritei 
uzspiež tirgus koncentrācijas, globalizācijas un intensifikācijas loģiku. Politikas veidotājiem 
ir jāatsakās no viena ‘pareizā skatījuma’ par pārtikas apriti un aktīvāk jāmēģina pārtikas 
sistēmu redzējumā integrēt augošo iespēju dažādību. Vienlaikus pārtikas aprites ķēžu 
pārvaldība ir jāatsaista no tīri merkantilas loģikas, tās vietās jāievieš jauni loģikas principi – 
tādi, kas respektē cilvēku tiesības uz pārtiku, taisnīgāk sadala pārtikas ražošanai pieejamās 
subsīdijas dažādām ražotāju grupām un sabiedriskiem mērķiem, saista pārtikas aprites 
procesus ar vietējo ekonomiku, sabiedrības integrāciju, sabiedrības veselību, kultūras 
vajadzībām utt.  

➢ Rekomendācija Nr. 4: Jāmazina un jāizskauž politikas fragmentācija, kas kavē 
integrētas pārtikas politikas veidošanu.  

Projekta rezultāti parāda, ka politikas veidotāji dažādus ar PUD saistītus jautājumus iekļauj 
citu politiku regulējumos. Pārtikas apriti regulē veselības, lauksaimniecības, lauku 
attīstības, labklājības u.c. politikas. Šāda fragmentēta pieeja pārtikas aprites un PUD 
jautājumiem padara tos par mazāk nozīmīgiem un pakārtotiem citu politiku prioritātēm un 
arī sadrumstalo regulējumu. Lai gan arī citu politiku un regulējama ietvaros var veidoties 
labas pārtikas pārvaldības prakses, tās nereti pazūd citu šķietami svarīgāku politisko mērķu 
un jautājumu vidū. Politikas veidotājiem ir jācenšas mazināt pārtikas pārvaldības 
sadrumstalotību. Nepieciešams radīt institūcijas un organizācijas, kurās būtu iespējama 
dažādo politiku integrācija pārtikas jautājumos, piem., veidojot dažādas iesaistītās puses 
aptverošas konsultatīvas padomes, izstrādājot teritoriālas pārtikas stratēģijas u.tml. 

➢ Rekomendācija Nr. 5: Jāstiprina iesaistīto pušu – indivīdu un organizāciju – 
spēja veidot vienotu pārtikas politiku un darboties pārtikas sistēmu ilgtspējas 
stiprināšanas virzienā.  

Eiropas un nacionālā līmeņa regulējumam ir nozīmīga loma pārmaiņu veicināšanā pārtikas 
sistēmās. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka, pārmaiņas veicinot tikai ar likumiem un 
noteikumiem, var iegūt ļoti ierobežotu rezultātu. Tādēļ ir nepieciešams meklēt jaunas 
pārvaldības formas, kas apvienotu dažādās iesaistītās puses. Integrēta pārvaldība ļautu arī 
saistīt un tādējādi labāk izmantot pārtikas sistēmās jau pastāvošās labās prakses. 

TRANSMANGO galvenās atziņas un rekomendācijas saistībā ar Latvijā pētīto skolēnu 
ēdināšanas sistēmu: 

➢ Pozitīvā pieredze:  

o Pašvaldību publiskajos pārtikas un skolu ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos 
ir ieviesti zaļā iepirkuma principi. Atlases kritēriji iekļauj arī vides un 
pārtikas kvalitātes rādītājus. Zemākā cena vairs nav vienīgais kritērijs. Tas 
izlīdzina mazo un lielo ražotāju un pārtikas piegādātāju iespējas piedalīties 
konkursos. 

o Latvijas Lauku izglītības un konsultāciju centrs, lauksaimnieku organizācijas, 
pašvaldības un Iepirkuma uzraudzības biroja eksperti ir organizējuši 
izskaidrojošo darbu un mācības, lai informētu zemniekus par iespējām 
piedalīties pašvaldību pārtikas iepirkumos individuāli un kolektīvi. 



o Latvijā tiek sekmīgi īstenotas programmas ‘Skolas piens’ un ‘Augļi skolai’. 
Galvenie piegādātāji ir vietējie ražotāji. Šīs programmas uzlabo ne tikai skolu 
maltīšu uzturvērtību, bet arī izglīto jauniešus un sekmē viņu veselīga uztura 
paradumus. 

➢ Darāmie darbi un ieteikumi:  

o Pašvaldības, organizējot skolu ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu, ērtības 
labad bieži iet centralizācijas ceļu – nodod skolu ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu vienam uzņēmumam. Tas atbrīvo pašvaldību no virknes 
administratīvo rūpju. Taču vienlaikus tiek zaudēta daļa kontroles pār 
pakalpojuma kvalitāti. Vairākas pašvaldības līdz ar to ir atteikušās no iecerēm 
virzīt skolēnu ēdiena kvalitāti kā vienu no centrālajām rūpēm par novada 
iedzīvotāju veselību.  

o Centralizēts pakalpojums parasti dod priekšroku lielajiem ēdināšanas 
uzņēmumiem, kuri sadarbojas ar loģistikas kompānijām. Tas samazina vietējo 
ražotāju klātbūtni iepirkumos. Būtu svarīgi, lai ikvienā novadā, pašvaldībā ir 
kāds atbildīgais darbinieks, kurš veiktu skolu ēdināšanas monitoringu un 
uzraudzību, sadarbotos ar vecākiem, skolotājiem, pavāriem, vietējiem 
ražotājiem un piegādātājiem. Šāda sadarbība var notikt īpaši veidotās pārtikas 
padomēs, kas pulcē dažādus dalībniekus vietējā diskusiju un rīcībpolitikas 
platformā ar mērķi veidot ilgtspējīgu pārtikas apgādi savā novadā, pilsētā.   

o Nepieciešama indivīdu un organizāciju ciešāka sadarbība, kuri ieinteresēti 
ilgtspējīgas pārtikas sistēmas veidošanā. Pašvaldības, Veselības ministrija, 
Zemkopības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, LLKC, zemnieku 
kooperatīvi, Lauku atbalsta dienests, vecāki, skolu pavāri, skolēni un citi var 
sadarboties pārtikas padomēs un konsultatīvās grupās, lai praktiski risinātu 
jautājumus, kas saistīti ar skolu ēdiena kvalitāti, jauniešu izglītošanu, veselīgu 
uzturu, pārtikas atkritumu mazināšanu, vietējo ražotāju iesaisti.  

o Labi aizsāktu iniciatīvu efektivitāti nereti kavē kontroles mehānismu trūkums. 
Zaļais iepirkums paredz uzlabot skolēniem pieejamo pārtiku. Vienlaikus trūkst 
skaidrības, kuram būtu jāuzņemas atbildība par iepirkuma principu izpildi, kas 
ļauj negodprātīgiem piegādātājiem izmantot sistēmas nepilnības. Vienota 
pārraudzība un skaidrs atbildību sadalījums novērstu šo problēmu. 

o Katra skola atšķirīgi nonāk pie skolēnu ēdināšanas labajām praksēm. Lai 
veicinātu labo prakšu veidošanos, ir jāizvirza sociāli nozīmīgi mērķi par 
iecerēto skolēnu ēdināšanas rezultātu (sabalansēts uzturs, bērnu veselība, 
sociālais taisnīgums, pārtikas atkritumu mazināšana u. tml.). Vienlaikus 
skolēnu ēdināšanas regulējumā jāatstāj brīvība katrai skolai un pašvaldībai 
pašām veidot risinājumus, kā labāk nokļūt līdz iecerētajiem rezultātiem. 

*** 

Projekta galvenās atziņas, īss katrā projekta dalībvalstī pētīto piemēru un iniciatīvu 
raksturojums un projekta rekomendāciju izvērsts izklāsts pieejams šeit. 
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Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš, e-pasts: mikelis.grivins@gmail.com 
www.bscresearch.lv  
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