
Mēs bieži iepērkamies vairāk nekā būtu nepieciešams. 

Produkti ledusskapī uzkavējas par ilgu un nereti tiek arī 

izmesti. Pārtikas atkritumi ir īpaši aktuāla gan privātajā, gan 

sabiedriskajā ēdināšanā Rietumeiropā. Tāpēc nav brīnums, ka 

tieši tur tapušas iniciatīvas, ar kuru palīdzību entuziasti vēlas 

mainīt cilvēku iepirkšanās un ēst gatavošanas paradumus. 

Un, vērojot viņu pieredzi, brīžiem var tikai pabrīnīties, kādi 

produkti mēdz aizceļot atkritumos. Visspilgtāk to pierāda 

kāds Austrijas šefpavārs, ar kuru iepazīsieties šajā grāmatas 

nodaļā - viņš debešķīgi garšīgos ēdienos pārvērš produktus, 

ko viņš tiešā vārda nozīmē atrod atkritumu konteineros.

Ar šo nodaļu Talsu novada fonds vēlas, lai jaunieši 

aizdomājas, ka mēs varam šausmināties par izmestajiem 

atkritumu daudzumiem, bet patiesībā jau mēs esam vieni no 

šiem izmetējiem. Tāpēc tieši mēs varam būt tie, kas sāk 

situāciju mainīt. Tāpēc šī nodarbība prasa arī iepriekšēju 

sagatavošanos - skolēniem uz nodarbību jāatnes viens no 

produktiem, ko ģimene plānojusi izmest. Un klase varēs 

pierādīt, ka šiem produktiem vēl nebija vietas atkritumos.

Pārtikas atkritumu samazināšana

Izzināt faktus par centieniem samazināt 

pārtikas atkritumus pasaulē;

Izzināt iespējas, kā katrs personīgi var samazināt

pārtikas atkritumus

Ēdiena likuma Francijā iepazīšana;

Dānijas pieredzes iepazīšana;

Savas ģimenes pārtikas atkritumu izmešanas 

paradumu izprašana;

Recepšu veidošana pārtikas atkritumu 

samazināšanai.

ĒDIENA IZMEŠANA
AIZLIEGTA AR LIKUMU MĀJTURĪBA

LABDARĪBAS TĒMA:

MĒRĶIS:

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI:



No veikaliem nepārdoto, taču uzturā joprojām lietojamo pārtiku jau vairāk nekā 30 gadus 

vāc Francijas pārtikas banka. 2012.gadā tās 102 struktūrvienības kopumā savāca 63 

tūkstoš tonnas pārtikas, kas vēlāk tika izdalīta labdarībai. Tagad likums nosaka, ka 

lielajiem pārtikas veikaliem (tiem, kas lielāki par 400 m3)jānoslēdz vienošanās ar 

Francijas labdarības organizācijām, pretējā gadījumā tiem draud līdz pat 75 000 EUR liela 

soda nauda vai 2 gadi cietumā. Savukārt visa pārtika, kas nav ēdama, jāsūta 

lauksaimniecībai. 

Francija ir kļuvusi par pirmo valsti pasaulē, kas ar likumu aizliegusi lielveikaliem izmest 

vai iznīcināt nepārdoto pārtiku, bet tā piespiedu kārtā jāziedo labdarības organizācijām 

vai pārtikas bankām. 
39% saražotie 

graudu produkti

20% saražotie  

piena produkti

45% augļi 

un dārzeņi

35% saražotie  

zivju produkti

ES NEESMU SKAISTS,
BET ESMU LABS Pasaulē tiek izmesti :

Statistikas dati liecina ,  ka Francijā ik gadu atkritumos nonāk 7  miljoni tonnu pārtikas .  

Likums pieņemts ne tikai tāpēc, ka postā aiziet milzīgs skaits pārtikas, bet pēdējos gados 

Francijā pieaug arī to ģimeņu, studentu, bezdarbnieku un bezpajumtnieku skaits, kas naktīs 

lielveikalu atkritumu tvertnēs meklē sev pārtiku. Lai to novērstu, lielveikalu darbinieki 

pārtikas produktus atkritumos aplēja ar balinātāju. Tagad likums aizliedz to darīt, un pārtika 

nonāk pie labdarības organizācijām, kas to tālāk nodod cilvēkiem, kas finansiālu apsvērumu 

dēļ nevar sev sarūpēt maltīti. 

Informācija sagatavota pēc 

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas datiem 



Francijas pārtikas bankas vadība norāda, ka 

likums ļauj dažādot pārtikas klāstu, kas 

nonāk pie trūcīgām ģimenēm, jo iepriekš tās 

saņēma vienveidīgu pārtikas ziedojumu, un 

tajos trūka, piemēram, gaļa un dārzeņi. 

Kampaņas aizsācēji cer, ka līdzīgas izmaiņas 

likumdošanā tagad pieņems arī pārējās 

Eiropas Savienības valstis. Par otro valsti, kas

pieņēmusi šādu likumu, 2016.gadā kļuvusi 

Itālija.  Eiropas vidējais rādītājs liecina, ka ik 

gadu viens eiropietis atkritumos izmet 30 

kilogramus pārtikas. Tā rezultātā Savienībā ik 

gadu atkritumos nonāk 90 miljoni tonnu 

pārtikas. 

Vēsturiski pārtikas bankas koncepts nāk no 

Amerikas, kur idejas autors ieraudzīja atraitni 

un viņas 10 bērnus meklējam pārtiku veikala 

atkritumos. Viņš sarunāja ar veikaliem, ka 

pārtiku, ko tie plānojuši izmest, iespējams 

nodot ģimenēm, kam nepieciešams. Pirmā 

Eiropā Pārtikas bankas ideju pārņēma tieši 

Francija. 

" Izbaudi ,  kā ir būt patiesi izsalkušam ,  un es garantēju -  

no tā brīža tu divreiz  padomāsi pirms izniekosi ēdienu ."

/rakstnieks Criss Jam/



UZDEVUMS SKOLĒNAM

VECĪŠU
SOLIŅŠ

man ir tāda pati garša .

Es neesmu kluba zvaigzne ,  bet

Uzdevumam dots nosaukums "Vecīšu soliņš", jo senioriem patīk sēdēt uz soliņiem un pārrunāt dzīvi. 

Klases priekšā tiek nolikti 3 krēsli, kas būs kā soliņš. Skolotājs izvēlas 3 jauniešus, kuri uz tiem sēdēs. 

Viņu uzdevums ir pārrunāt to, kāpēc pirkt, nepirkt vai pavisam izmest atkritumos attēlā redzamos 

dārzeņus, jo tie nav tipiski skaisti un vilinoši. Aiz muguras stāv 4. dalībnieks un ik pēc mirkļa uzliek 

roku uz pleca kādam no dalībniekiem. Runā tas dalībnieks, kuram uz pleca ir roka. Katrs nākamais 

runātājs uzsāk savu runu ar to vārdu, ar kuru savu runu nobeidza iepriekšējais dalībnieks. 

 

Uzdevums ir kā ievads tālākai tēmai par to, ka Francija cenšas audzināt savu sabiedrību, mācot, ka 

augļi un dārzeņi var nebūt arī skaisti, taču tie vienalga ir veselīgi un garšīgi, un tiem nav vietas 

atkritumos. Attēls pieejams projekta mājas lapā.



VIZUĀLAIS MATERIĀLS

Skolotājs prezentē, kā Francija 

cīnās ar pārtikas izmešanu, un kā 

tā kļuvusi par pirmo valsti pasaulē, 

kas izdevusi īpašu likumu. Kā 

vizuālo materiālu skolotājs izmanto 

prezentāciju.

2.slaids1.slaids

3.slaids 4.slaids



UZDEVUMS SKOLĒNAMIR LAIKS REVOLŪCIJAI! VIDEO

Dānija pazīstama kā pārtikas lielražotāja ar plašām lauksaimniecības zemju teritorijām. Šajā valstī ir vairākas 

iniciatīvas, ar kurām jaunie dāņi cenšas samazināt pārtikas atkritumu apjomu un ieviest bez iepakojuma 

iepirkšanos. Viena no populārākajām ir Selīna Jūla. Sava entuziasma dēļ, viņa savulaik saņēmusi Dānijas gada 

cilvēka titulu, piedalījusies TEDx konferencēs un ikdienu aizvada sarunās ar likumdevējiem. Selīna Jūla ir 

biedrības “Pārtrauciet izšķērdēt ēdienu” vadītāja. Biedrība darbojas jau astoto gadu, un tā bija revolucionāre 

Dānijā. Selīnai Jūlai patiešām arī izdodas ar savu entuziasmu aizraut cilvēkus – 2015.gadā dāņu izmestās pārtikas 

apjoms ir samazinājies par 20 procentiem. 

“Ir laiks revolūcijai, lai cīnītos ar pret pārtikas atkritumiem,” tā uzskata Selīna Jūla, kustības “Stop Wasting Food” 

(Stop Spild Af Mad) dibinātāja. “Es esmu no Maskavas, šeit dzīvoju 23 gadus, tā kā tagad esmu dāniete. Pirms 8 

gadiem es nolēmu, ka jāizveido organizācija, kas cīnās ar ēdiena izšķērdēšanu, jo tik daudz pārtikas ik dienas tiek 

izmesta. Kad es pārvācos uz šejieni no Krievijas, kur tolaik valdīja komunisms, pirmais, ko es redzēju – te ir tik 

daudz ēdiena! Un tad es pamanīju arī tik daudz izmesta ēdiena! Cilvēki izšķērdēja ēdienu visur. Man tas nepatika, 

un es uzsāku šo kustību “Pārtrauciet izšķērdēt ēdienu”. Pēc trim mēnešiem kampaņai pievienojās pārtikas 

lielveikalu ķēdes. Pēkšņi es uzstājos ar runām Eiropas Savienībā, ANO. Tagad esmu blogere “Huffington Post” par 

ēdiena izšķērdēšanu. Jā, ir notikušas daudzas izmaiņas. Šis jautājums nu ir dienaskārtībā. 

Pirmkārt, mēs kā patērētāji esam lielākie pārtikas izšķērdētāji Eiropā, Krievijā, ASV, Austrālijā. Mēs esam 

izšķērdētāji, tāpēc mēs varam veidot milzīgu ietekmi šajā jautājumā. Pirmkārt, jau nepadariet savu ledusskapi par 

kapsētu.. Tev ir ēdiens – izmanto to! Pērc tikai to, kas Tev ir nepieciešams, un izmanto to. Ja mēs paskatāmies uz 

industrijām, tur notiek daudz interesantas lietas prevencijas sakarā, piemēram, viena no mūsu lielveikalu ķēdēm 

iepazīstināja ar neizmantotās pārtikas čipsiem. Tā ir sakaltēta neizmantotā maize, ko viņi izmanto vēlreiz – atgriež 

tirgū. Un tas ir labi, jo tas nav jāizmet," tā Selīna Jūla 2016.gadā stāstīja Latvijas Radio raidījumam "Zināmais 

Nezināmajā" 



UZDEVUMS SKOLĒNAMESI TĀS PĀRMAIŅAS, KO GRIBI REDZĒT PASAULĒ VIDEO

Mēs izniekojam vienu trešdaļu no pasaules saražotās pārtikas. Tas ir pietiekami, lai pabarotu biljons šīs pasaules 

iedzīvotāju. 1,3 biljonu tonnas pārtikas tiek izšķiestas katru gadu. Lielākā daļa no tā nonāk atkritumos. 

Kopenhāgena Dānijā - valsts, kura samazināja pārtikas atkritumus par 25% piecu gadu laikā, ar vienas sievietes 

palīdzību, kas neapstāsies. 

 

„Oo, citroni ir labi, tieši, lai aizpildītu caurumu.” „Šādi?” „Kā ar bērnu?” 

 

Pārtikas izšķērdēšanas pretiniece Selīna Jūla. 

 

„Es nāku no valsts, kurā bija pārtikas trūkums, toreiz Maskavā komunisms sabruka, mums bija infrastruktūras 

sabrukums, mēs nebijām pārliecināti, vai mums būs pārtika, ko likt uz galda. Un ierodoties Dānijā, redzot šo 

bagātību, šos pārpildītos veikalus ar ēdienu, es biju šokēta redzot, cik daudz ēdiena tiek izniekots.” 

 

2008. gadā Selina izveidoja facebook lapu – „Pārstāj izniekot ēdienu.” Nedēļu vēlāk viņa bija nacionāla persona. 

 

„Viņa bija šī trakā krievu sieviete, kas ienāca pa durvīm, ar šo trako ideju pārtraukt izšķērdēt pārtiku, un kopš tā 

brīža viņa ir tikusi ļoti tālu. Viņa būtībā mainīja visu domāšanas virzienu Dānijā.” 

 

Vispirms, viņa mainīja lielveikalus. „Rema 1000” ir 283 veikali Dānijā, pateicoties Selinai, viņi samazināja 

komplekta akcijas preces un piešķir atlaides precēm, kas ir vienā gabalā. 

 

 „Parasti mēs izmetām ap 80 vai 100 banānu katru dienu un pēc tam uzlikām zīmi ar uzrakstu: "ņem, es esmu 

viens", un tādejādi samazinot, banānu izmešanu par 90%.” Tālāk nāca patērētāji. „Lielākie pārtikas izšķērdētāji 

Dānijā ir patērētāji, tas ir faktiski visā Rietumu sabiedrībā. Anglijā, Amerikas Savienotās Valstīs, lielākie pārtikas 

izniekotāji esam mēs paši.” 

 

Selina ir izveidojusi pārpalikumu pavārgrāmatu, darbs ar trīs valdībām, izglītības programma skolām,  80,000 

sunīšu maisiņus restorāniem – citu vārdu sakot, viņa ir aizņemta. 

 

 „Man nav dzīves, būtībā. Man nav dzīves un man nedēļas nogales.” Tad kāpēc? „Tas ir necienīgi, pārtikas 

izniekošana, būtībā ir tas pats, kas necienīt mūsu dabu, mūsu sabiedrību, cilvēkus, kas gatavo šos produktus, 

dzīvniekus un necieņa pret savu laiku un naudu, jo tu izmet laukā ēdienu, kuru esi pircis, tu iznieko savu laiku un 

iznieko savu naudu.” 

 

Dānijas valdība godina Selinu, par viņu dramatisko kritumu pārtikas atkritumos. 

Video ir 3:25 min garš un pieejams projekta mājas lapā. 

Iepriekšējā lapaspusē esošo tekstu skolotājs izmanto fona informācijai.



UZDEVUMS SKOLĒNAM

ATKRITUMKULINĀRIJA
Skolotājs aicina skolēnus iepazīstināt ar produktiem, ko tie paņēmuši līdzi (tie varbūt, piemēram, jau 

iebojājušies āboli, banāni, sen nelietoti makaroni, piena paka, ko ģimene nevar izdzert utt.). Jauniešu uzdevums 

ir īsti pastāstīt, kāpēc viņa ģimene plānojusi šo produktu izmest. Pēc tam, kad visi savus produktus nosaukuši, 

skolotājs parāda video stāstu par Dāvidu Grosu. Viņš ir žurnālists, pārtikas aktīvists un atkritumkulinārijas 

entuziasts. Viņu kaitina fakts, ka pasaulē gandrīz trešā daļa no visas saražotās pārtikas nonāk atkritumos. Tāpēc 

Dāvids meklē risinājumu. Viņš uzņēmis izklaidējošu ceļojuma filmu, kurā viņš izbraukā 5 valstis ar mašīnu, kas 

darbojas ar cepamo eļļu. Līdzi viņam ir atkritumu konteiners, kas pārvērsts virtuvē, jo tieši atkritumos viņš atrod 

sastāvdaļas saviem ēdieniem. Radošās maltītes viņš gatavo kopā ar pasaules klases šefpavāriem, zinātniekiem 

un gardēžiem. Filmas “Taisi ēdienu, nevis atkritumus” autors veido radošas maltītes ar mērķi cīnīties pret 

pārtikas atkritumiem un mainīt mūsu patērētāju sabiedrību. Atkritumkulinārija izvērtusies par īpašu kustību un 

televīzijas šovu. Dāvids piedalās vairākos festivālos, lai popularizētu savu ideju un aizrautu cilvēkus.



UZDEVUMS SKOLĒNAM

ĒDIENA 
OTRĀ IESPĒJA

Skolēnu uzdevums ir iejusties atkritumkulinārijas aktīvista Dāvida Grosa ādā, un izdomāt, ko no 

produktiem, ko paši jaunieši bija paredzējuši atkritumiem, iespējams pagatavot. Nav noteikums, ka 

jāizmanto visi produkti, taču kopīgi klase pagatavo vienu vai divus ēdienus, tā parādot, ka ēdienam 

patiešām nav vietas atkritumos. Gatavošanas procesā skolotājs aicināts mudināt skolēnus izdomāt, kas 

pagatavojams no atlikušajiem produktiem, ko jaunieši atnesa uz nodarbību, bet tie šajā reizē netiek 

izmantoti. Tāpat gatavošanas laikā skolotājs var pastāstīt citus faktus par pārtikas atkritumiem.  

 

Nodarbības noslēgumā tapušo ēdienu skolotājs nofotografē un publicē projekta mājas lapā.

Eiropā ik gadu tiek izmestas 3  tonnas maizes .  Tas ir pietiekami ,  

lai pabarotu ,  piemēram ,  visu Spāniju .

Viena ceturtā daļa no pasaules ūdens patēriņa tiek izmantots ,  

lai izaudzētu pārtiku ,  kas pēc tam nonāk atkritumos .

Ja pārtikas atkritumi būtu valsts ,  tad tā būtu trešā lielākā

oglekļa dioksīda ražotāja pasaulē aiz  ASV un Ķīnas .  Tas paātrina 

globālo sasilšanu pasaulē .

Tehnoloģiju trūkums mājsaimniecībās ir iemesls ,  kāpēc Āfrikā tiek 

izmesta pārtika .  Attīstītajās valstīs šāds attaisnojums neder .

Lauksaimnieki netirgo 40%  no savas 

ražas tikai tāpēc ,  ka dārzeņi 

neatbilst lielveikalu standartiem .  

Tāpēc Francija sāka akciju “Neglītie 

augļi un dārzeņi”,  lai pievērstu 

uzmanību šiem pārtikas atkritumiem 

un tam ,  ka izskats nemaina to 

veselīgumu un garšu .  Kampaņai bija 

milzu panākumi .


