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Ilgtspējīgas attīstības mērķi
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ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija.
Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam
jeb Dienaskārtība. 2030.
Vai mūsu paaudze būs pirmā, kas pasaulē būs ievērojami mazinājusi nabadzību,
vismērķtiecīgākā cilvēces vēsturē, kas izskaudusi netaisnību un nevienlīdzību,
un pēdējā, ko apdraudēs klimata krīze?

Izgatavots ar
Eiropas Savienības finansiālu atbalstu
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Pārtikas atkritumu daudzums
katrā piegādes ķēdes posmā
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Datu avots: Estimates of European food waste levels. FUSIONS, Stockholm, 2016

Valstīs ar zemākiem ienākumiem visvairāk pārtikas tiek izšķērdēts lauksaimniecības un apstrādes posmā. Valstīs ar augstākiem ienākumiem visvairāk –
patēriņa posmā mājsaimniecībās.
Pasaules nabadzīgākajos reģionos pārtikas atkritumu daudzums ir tikai aptuveni
10 kg uz vienu iedzīvotāju. Taču ES katru gadu izšķērdējam 90 miljoni tonnu
pārtikas jeb 180 kg pārtikas produktu uz vienu iedzīvotāju.
Vairāk informācijas: Ar cieņu par pārtiku:
Apdomīga gardēža piezīmju grāmata. 2018
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Mums katram un visiem kopā ir
lielas iespējas šo situāciju izmainīt!

Pārtikas izšķērdēšana
pasaulē kopumā
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Trešā daļa jeb 1,3 miljoni tonnu gadā
no pasaulē saražotās pārtikas aiziet
zudumā.
Eiropā zudumā aiziet 20% no visas
saražotās pārtikas.
Datu avots: Estimates of European food waste
levels. FUSIONS, Stockholm, 2016

Izniekota pārtika:
•
•
•
•
•

izšķiesta nauda,
izniekota enerģija,
noplicināta augsne,
izšķērdēts ūdens,
uzturēta sociālā un ekonomiskā
nevienlīdzība,
• izniekots darbaspēks un laiks,
• apdraudēta planētas bioloģiskā
daudzveidība,
• veicināta klimata krīze.
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Ar šo daudzumu varētu pabarot
3 miljardus cilvēku.
Pasaulē 821 miljoniem cilvēku pārtika
nav pieejama pietiekošā daudzumā.
Datu avots: The State of Food Security and Nutrition in
the World: Building climate resilience for food security
and nutrition. FAO, Rome, 2018

Pārtikas atkritumu mazināšana
palīdzētu sasniegt ANO
Ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Vairāk informācijas: Ar cieņu par pārtiku:
Maza, noderīga grāmatiņa par pārtikas
atkritumiem un to, kā no tiem izvairīties. 2008.
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Pārtikas atkritumu mazināšana
mājsaimniecībās: ieteikumi
ikdienas rīcībai
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Ieteikums 6:
Draudzīga dalīšanās –
padalies ar līdzcilvēkiem
vai ziedo dzīvnieku
barošanai.
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Ieteikums 5:
Pārpalikumu izmantošana –
ko nevari apēst, uzglabā
un no pārpalikumiem
pagatavo citus ēdienus.
Ieteikums 4:
Pārdomāta saldēšana –
pārtiku saldē atbilstošos
traukos, ievērojot
produkta saldēšanas
termiņu un saldētavas
temperatūru.
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Ieteikums 3:
Gudra uzglabāšana –
produktus uzglabā
atbilstošā vietā, ievērojot
derīguma termiņu un
norādes uz
iepakojuma.

Vairāk informācijas: Ar cieņu par pārtiku:
Maza, noderīga grāmatiņa par pārtikas
atkritumiem un to, kā no tiem izvairīties. 2008.

Izgatavots ar
Eiropas Savienības finansiālu atbalstu

egas evita

Visvairāk izniekotie pārtikas
produkti
noissiM

sraeF

setubirttA

laoG

ot elpoep pleH
dnatsrednu retteb
edivorp ,dlrow eht
noitamrofni lacitcarp
sisylana dna

,depud gnieB
ro delsim
ecnarongi

;ecnegilletnI
;evitcejbO
souiruC

ecnegilletni esu oT
eht dnatsrednu ot
hcaet dna dlrow
wonk uoy taht srehto

pleh ,yranoisiV
sserpxe sremotsuc
retsof dna ,etaerc ro
noitanigami rieht

yticilpmiS
;)esnes dab(
,ssenitpme fo leeF
ssensselhtaerb

;evitavonnI
;evitanigamI
;evitaerC
latnemirepxE

gnihtemos etaerC
dna gninaem htiw
eulav gnirudne

Datu avots: Global food losses and food waste: Extent, causes and prevention. FAO, Rome, 2011

Turīgajās valstīs, tai skaitā Latvijā katru gadu atkritumos izmetam tik daudz
pārtikas, cik saražo visā Subsahāras Āfrikas reģionā.
Atbildīgs pārtikas patēriņš sākas, kad savā produktu grozā ieliekam pārtiku,
kas ir ieminusi iespējami mazāko vides, sociālo un klimata pēdu,
ir veikusi iespējami īsāko ceļu un nenonāks atkritumos.
Vairāk informācijas: Ar cieņu par pārtiku:
Apdomīga gardēža piezīmju grāmata. 2018
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Pārtikas produktu izvietošana
ledusskapī
Saldētava
Saldēta gaļa un citi
karstuma vai gaismas
jutīgi produkti, kas
varētu sabojāties
Sasaldējiet zupas,
buljonus un mērces
plastmasas maisiņos un
novietojiet tos plakaniski,
lai izvairītos no
“saldētavas apdegumiem”
Augšējais plaukts
Ēšanai sagatavotās
maltītes, garšvielas,
marinēti produkti un
augļi
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Olas, sviests

Vidējais plaukts
Ēdiena pārpalikumi, siers,
olas kartona kastītēs,
auksta, termiski apstrādāta
gaļa un tostermaize.
Apakšējais plaukts
Termiski neapstrādāta
gaļa, zivis (datums,
līdz kuram ieteicams
veikt termisko
apstrādi)

siers. Uzglabājiet
sieru vaskpapīrā vai
pergamenta papīrā
Vidējais plaukts
Garšvielas un
mērces

Apakšējais plaukts
Visi dzērieni

Dārzeņu mitruma
kontroles atvilknes
Dārzeņi un zaļumi

Vidējai temperatūrai ledusskapī
jābūt no +2 līdz +4 grādiem pēc Celsija.
Durvju nodalījums ir nedaudz siltāks un
var sasniegt +10 grādus pēc Celsija.

Vairāk informācijas: Ar cieņu par pārtiku:
Maza, noderīga grāmatiņa par pārtikas
atkritumiem un to, kā no tiem izvairīties. 2008.
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Pārtikas derīguma termiņa norādes:
IZMANTOT LĪDZ un IETEICAMS LĪDZ
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IZLIETOT LĪDZ (use by) norāda datumu,
līdz kuram pārtikas preci var droši lietot.
Pārtiku pēc norādītā datuma lietot nevajag,
jo šīs preces ātri bojājas un pastāv risks
saindēties ar pārtiku.
Produkti, kas ir jāizlieto pirms IZLIETOT
LĪDZ datuma:
• Svaigi produkti, kas ātri bojājas: gaļa,
zivs, ..
• Svaigi piena produkti: piens, krējums,
sviests, ..
• Citi piena produkti: jogurts, siers,
biezpiens, ..
• Olas

Vairāk informācijas: Ar cieņu par pārtiku:
Apdomīga gardēža piezīmju grāmata. 2018
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IETEICAMS LĪDZ (best before) norāda datumu,
līdz kuram pārtikas prece saglabā paredzēto
kvalitāti. Pārtiku būs droši lietot pēc norādītā
datuma, ja ir ievēroti uzglabāšanas
norādījumi un iepakojums nav bojāts.
Pēc norādītā datuma pārtikas prece var sākt
zaudēt garšu, struktūru vai aromātu.
Pēc šī termiņa beigām pārtiku var ziedot
labdarības organizācijām, tā samazinot izmestās
pārtikas daudzumu un mazinot pret sociālo
nevienlīdzību.
Produkti, ko nav bīstami ēst pēc
IETEICAMS LĪDZ datuma:
• Saldumi: šokolāde, konfektes, ..
• Sausā pārtika: rīsi, makaronu izstrādājumi,
milti, kafija, ..
• Konservēta pārtika
• Saldēta pārtika
• Žāvēta pārtika
• Eļļa
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Pārtikas atkritumu
apsaimniekošanas piramīda
NOVĒRŠANA
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IZVAIRĪŠANĀS:
Rašanās novēršana
• Pārtikas atkritumu rašanās cēloņu
novēršana audzēšanā, ražošanā,
piegādē un patēriņā
• Izvairīšanās no pārtikas nokļūšanas
atkritumos:
• Iepirkšanās
• Uzglabāšana
• Gatavošana
• Saldēšana
• Pārpalikumu izmantošana

PĀRSTRĀDE:
Otrreizējā pārstrāde
• Anaerobā kompostēšana (metanizācija)
biogāzes iegūšanai
• Aerobā kompostēšana atkritumu masas
mazināšanai un pārvēršanai dārzkopībā
izmantojamā biomasā

Samazināšana
• Pāri palikušās pārtikas izdalīšana
cilvēkiem
• Pārtikas pārpalikumu ziedošana
dzīvnieku barošanai

Izmešana
• Sadedzināšana bez enerģijas atgūšanas
• Apglabāšana poligonos

Enerģijas atgūšana
• Pārtikas atkritumu sadedzināšana
enerģijas ieguvei
IZNIEKOŠANA:

Izveidots, balstoties uz holandiešu zinātnieka un politiķa Ada Lansinka (Ad Lansink)
atkritumu apsaimniekošanas piramīdu.
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