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Pārtikas un tās piegādes pētījuma protokols 
 
Pārtika mūsu mājā 
 
FT1 BALTIC. No kurienes ceļo pārtika tavām brokastīm? Uzturā jācen�as lietot vietējos produktus, kuru 
ra�o�anai neizmanto ķīmiskas vielas. Izlasi, kas rakstīts uz iepakojuma, pajautā zemniekam vai veikala 
īpa�niekam, no kurienes produkts nācis. Paņem karti, izmēri, cik tālu tas ir. Ieraksti tabulā. 
 
Produkts Nāk no Pamatinformācija 

(piem., izcelsmes vieta, 
transporta veids) 

Attālums km 

Tēja Indijas Ar kuģi no Anglijas  16020 km 
Ola Kaimiņa Vistu baro ar pārtikas 

pārpalikumiem 
0,2 km 

    
 
Kopējais attālums, kāds bijis jāmēro tavām brokastīm: _____ km. 
 
Pārtika skolā 
 
2. Vai kādi zemnieki piegādā skolai pārtikas produktus tie�i no savām saimniecībām? 
      ___  jā                  ___   nē 
 
3. Ko viņi piegādā? _____________________________________________ 
 
4. Vai ēdienu gatavo skolā?    jā    nē    daļēji 
 
Kartupeļi 
 
Kartupeļus var audzēt visā Baltijas reģionā. 
FT5 BALTIC. Cik kilogramu kartupeļu apēd viens skolēns gadā jūsu skolā?  ______ kg 
6. No kurienes parasti ved kartupeļus jūsu pusdienām? 
WT7 BALTIC. Kā �ie kartupeļi ir izaudzēti (atzīmē vienu, abus vai nevienu variantu)? 
 bez mākslīgā mēslojuma ٱ         bez pesticīdiem ٱ

 ar mākslīgo mēslojumu  ar pesticīdiem  
 nav zināms  

 
FT8 BALTIC. Cik tālu kartupeļus transportē, līdz tie nonāk no lauka līdz skolai?  
______ km 
 
Piens 
 
Vai piens ir ekoloģiski labvēlīgs un iegūts, nekaitējot videi un jums? Govju ganāmpulki ganās atklātos 
laukos, kuros ir bagātīga flora un fauna. Kur ganās �jūsu� govis? 
 
9. Cik rei�u nedēļā skolas ēdnīcā pusdienās pasniedz pienu?  
_____ pusdienu reizes/ nedēļā 
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10. No kurienes pienu ved uz jūsu skolu?  
 
FT11 BALTIC. Cik tālu pienu transportē, sākot no laukiem, caur pienotavu līdz skolai?  
_____ km 
 
FT 12 BALTIC. Cik liels attālums ir no skolas līdz tuvākajai govju fermai?  
_____ km 
 
Āboli 
 
Ziemeļos ābeles neaug īpa�i labi. Tomēr Baltijas reģionā tirgū vai veikalā jūs varat izvēlēties ābolus no 
pietiekami liela klāsta. No kurienes ir atvesti vietējā veikala āboli? Piemēram, da�i āboli varētu būt ievesti 
no Jaunzēlandes ar lidma�īnu. 
 
13. Kurā mēnesī tavas skolas ēdnīcā pēdējo reizi piedāvāja ābolus?   ________________ 
 
14. No kuras valsts �ie āboli nāk?  
________________ 
 
15. Cik tālu ceļu tie bija veiku�i? _____ km 
 
Pārtikas preču veikali 
 
Izvēlies kādu pārtikas preču veikalu, kas atrodas vistuvāk tavai skolai. 
 
16. Cik da�ādu veidu trauku un veļas mazgājamo līdzekļu var nopirkt veikalā?  
_____ veidus. 
 
17. Cik procentu no trauku un mazgā�anas līdzekļu klāsta ir apstiprināti kā videi draudzīgi? _______ %. 
 
18. Piegāde un iepakojums da�ādām lietām.  

Izcelsme Iepakojums 
 Jūsu valsts Importēts Nav 

(produkts ir 
sverams) 

Papīrs Plastika Stikls Da�ādu 
materiālu 

apvienojums 
Auzu 
pārslas 

       

Jogurts        
Siers        

Saldējums        
Maize        

Makaroni        
Maltā gaļa        

Gurķi        
Tomāti        

Gaļa        
Zivis        
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Pajautā cilvēkiem veikalā: 
 
19. Vai viņi savā pastkastītē saņem informāciju par produktiem?   jā   nē 
 
20. Vai tev �ķiet, ka veikalu var saukt par videi draudzīgu ?   jā   nē 
 
21. Vai veikalā pieņem atpakaļ pudeles un kārbas?     jā    nē 
 
FT22 BALTIC. Vai veikals maksā par nodotajām pudelēm un kārbām?  jā nē 
 
FT23 BALTIC. Kā pircējs var ietekmēt preču klāstu veikalā?  
 
Novērtē pārtikas un tirdzniecības vadību tavā apkārtnē! 
Tagad mēģināsim novērtēt patēriņa produktu izcelsmi tavā apkārtnē. 
 
Vērtē�anas kritēriji: 
• iespēja izvēlēties pārtiku tavā skolā, kas piegādāta ilgtspējīgā veidā; 
• iespēja tev un tavai ģimenei veikalā vai tirgū izvēlēties pārtiku, kas izgatavota un piegādāta ilgtspējīgā 

veidā; 
• iespēja pircējam iegūt informāciju par produkta izgatavo�anu. 
 
Uz da�iem jautājumiem tev nebūs atbildes. Centies pēc iespējas objektīvi novērtēt tos, par kuriem tev ir 
ko teikt. Salīdzini sava protokola rezultātus ar pārējiem un kopīgi izvērtējiet situāciju. Vērtējums 
jāattiecina gan uz iedzīvotāju, gan uz vietējo pa�valdību, gan uz tās pakļautībā eso�o iestā�u paveikto. 
Atzīmēm jābūt no 1 līdz 5. 
 
Atzīme 5 = Mums kā pircējiem ir radīta iespēja izvēlēties pārtiku, kas izgatavota un piegādāta ilgtspējīgā 
veidā. Varam iegūt informāciju par produkta izgatavo�anu. 
Atzīme 1 = Mums kā pircējiem nav iespējas izvēlēties pārtiku, kas izgatavota un piegādāta ilgtspējīgā 
veidā. Nevaram iegūt informāciju par produkta izgatavo�anu. 
 
FT25 BALTIC. Savai apkārtnei mēs liekam �ādu atzīmi: __________ 
 
Pamatojums:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Ja jūs neliekat �5�, tad iesakiet, kas būtu jādara, lai iegūtu �ādu vērtējumu. Jūsu 
priek�likumi:__________________________________________________________________________ 
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