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Flash Eurobarometer 425
(Food Waste and Date Marking)
Country Questionnaire
Latvia (Latvian)

FL425 - Attitudes towards food waste LVL
D1
Kāds ir Jūsu vecums?
(PIERAKSTĪT - JA "ATTEIKUMS", KODS '99')

D2

(ATZĪMĒJIET RESPONDENTA DZIMUMU)
Vīrietis
Sieviete

1
2

JAUTĀT VISIEM
ROTĒT ATBILŽU VARIANTUS 1 - 6
Q1

Eiropā ik gadu atkritumos izmet ap 100 miljoniem tonnu pārtikas. Kuriem no turpmāk
minētajiem dalībniekiem, Jūsuprāt, ir nozīme pārtikas izšķērdēšanas novēršanā?

(NOLASĪT - IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES)
Lauksaimniekiem
Pārtikas ražotājiem
Veikaliem un mazumtirgotājiem
Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu nozarei (viesnīcām,
restorāniem, slimnīcām u.c.)
Valsts sektora iestādēm
Patērētājiem, tādiem pašiem cilvēkiem kā Jūs
Nezina/ nav atbildes

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
ROTĒT ATBILŽU VARIANTUS 1 - 6
Q2

Kas Jums palīdzētu mazināt pārtikas atkritumu rašanos mājās?
(NOLASĪT - IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES)
Labāka un skaidrāka informācija par to, ko nozīmē "ieteicams līdz" un
"izlietot līdz" datumi uz pārtikas produktu etiķetēm
Labāka un skaidrāka informācija uz pārtikas produktu etiķetēm
(piemēram, norādījumi par pārtikas produkta uzglabāšanu un
pagatavošanu)
Labāka pirkumu un ēdienreižu plānošana Jūsu mājsaimniecībā
Mazāka lieluma porciju pieejamība veikalos
Pārtikas pārpalikumu izlietošana, nevis izmešana
Saldētavas izmantošana, lai uzglabātu pārtiku ilgāk
Cits (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes
FL388 Q10 MODIFIED TREND

1,

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q3

Cik bieži un vai vispār pievēršat uzmanību "izlietot līdz" un "ieteicams līdz" datumiem uz
produktu etiķetēm, kad iepērkaties un gatavojat maltītes?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Vienmēr
Bieži
Dažreiz
Reti
Nekad
Nezina/ nav atbildes

1
2
3
4
5
6

NEW
DALĪJUMS A - JAUTĀT Q4 PIRMS Q5
ROTĒT ATBILŽU VARIANTUS 1 - 3
Q4

Ko, Jūsuprāt, nozīmē norāde "ieteicams līdz" uz pārtikas produkta etiķetes? Es nolasīšu
vairākus atbilžu variantus, lūdzu, izvēlieties piemērotāko.
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Nozīme ir atkarīga no pārtikas produkta veida
Pārtikas produktu drīkst lietot pēc norādītā datuma, taču tā kvalitāte
varētu būt kļuvusi zemāka
Pārtikas produkts ir droši lietojams līdz šim datumam, taču to
nevajadzētu lietot pēc šā datuma
Neviena no šīm
Nezina/ nav atbildes

1
2
3
4
5

NEW
DALĪJUMS B - JAUTĀT Q5 PIRMS Q4
ROTĒT ATBILŽU VARIANTUS 1 - 3
Q5

Ko, Jūsuprāt, nozīmē norāde "izlietot līdz" uz pārtikas produkta etiķetes? Es nolasīšu
vairākus atbilžu variantus, lūdzu, izvēlieties piemērotāko.
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Nozīme ir atkarīga no pārtikas produkta veida
Pārtikas produktu drīkst lietot pēc norādītā datuma, taču tā kvalitāte
varētu būt kļuvusi zemāka
Pārtikas produkts ir droši lietojams līdz šim datumam, taču to
nevajadzētu lietot pēc šā datuma
Neviena no šīm
Nezina/ nav atbildes
NEW

1
2
3
4
5

Q6

Šobrīd ražotājiem nav saistoša prasība norādīt derīguma termiņu uz etiķetēm
noteiktiem pārtikas produktiem, kuri nebojājas, piemēram, sālim, cukuram un etiķim.
Šos pārtikas produktus var droši patērēt ilgākā laika posmā un to kvalitāte
nepazeminās. Kāda būtu Jūsu attieksme, ja nākotnē norāde "ieteicams līdz" netiktu
izvietota arī uz citiem pārtikas produktiem, kuri nebojājas, piemēram, rīsiem,
makaroniem, kafijas un tējas?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Jums šīs informācijas trūktu
Jums šī informācija nav vajadzīga
Nezina/ nav atbildes

1
2
3

NEW
Q7

Ja Jūs virtuves skapītī atrastu spageti makaronu iepakojumu bez norādes "ieteicams
līdz" un nespētu atcerēties, kad to iegādājāties, kā Jūs rīkotos?
(NELASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Jūs to lietotu tik un tā
Jūs lietotu produktu tikai tad, ja tā iepakojums nebūtu bojāts un
produkts izskatītos labi
Jūs to izmestu
Jūs nepievēršat uzmanību derīguma termiņiem
Nezina/ nav atbildes

1
2
3
4
5

NEW
Q8

Uz dažu pārtikas produktu etiķetēm ir norāde, ka produkts ir jāizlieto noteiktā laikā pēc
iepakojuma atvēršanas. Ja konstatējat, ka neesat izlietojis(-usi) produktu uz etiķetes
norādītajā periodā, kā Jūs parasti rīkojaties?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Jūs to lietojat, ja iepakojums nav bojāts un produkts izskatās labi
Jūs to izmetat
Jūs nepievēršat uzmanību derīguma termiņiem (NENOLASĪT)
Rīcība ir atkarīga no pārtikas produkta veida (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

1
2
3
4
5

NEW
D4

Kādā vecumā Jūs pabeidzāt pilna laika mācības? (PILNA LAIKA MĀCĪBAS – mācības ir
pamatnodarbošanās (saņemts pamatskolas vai vidusskolas diploms, bakalaura,
maģistra grāds u.c.))
(INT.: Ja JOPROJĀM MĀCĀS / STUDĒ, KODS ‘00’' – Ja NAV IZGLĪTĪBAS, KODS "01" – Ja
ATTEIKUMS, KODS "98" – Ja NA, KODS "99")

D5a

Ciktāl tas attiecas uz Jūsu pašreizējo nodarbošanos, vai Jūs teiktu, ka Jūs esat
pašnodarbināts (-a), algots (-a) darbinieks (-ce), fiziska darba veicējs (-a) vai Jūs esat bez
profesionālas nodarbošanās?
(TIKAI VIENA ATBILDE)
Pašnodarbināts (-ā)
Algots (-a) darbinieks (-ce)
Fiziska darba veicējs (-a)
Bez profesionālas nodarbošanās
Atteikums (NENOLASĪT)

1
2
3
4
5

D5b JAUTĀT, JA PAŠNODARBINĀTS (-A), D5a=KODS 1
D5b

Vai Jūsu pašreizējā nodarbošanās ir...?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Lauksaimnieks, mežstrādnieks, zvejnieks
Veikala īpašnieks, amatnieks
Speciālists, kuram ir privātprakse (jurists, praktizējošs ārsts,
grāmatvedis, arhitekts, …)
Uzņēmuma vadītājs
Cits/Atteikums (NENOLASĪT)

1
2
3
4
5

D5c JAUTĀT, JA ALGOTS DARBINIEKS (-E), D5a=KODS 2
D5c

Vai Jūsu pašreizējā nodarbošanās ir...?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Algots speciālists (algots ārsts, jurists, grāmatvedis, arhitekts, …)
Vispārējā vadība, direktors vai augstākā līmeņa vadība
Vidējā līmeņa vadība, cits vadītājs (nodaļas vadītājs, menedžeris,
skolotājs, speciālists)
Civildienesta ierēdnis
Biroja darbinieks
Cita veida algots (-a) darbinieks (-ce) (pārdevējs, medmāsa)
Cits/Atteikums (NENOLASĪT)

1
2
3
4
5
6
7

D5d JAUTĀT, JA FIZISKA DARBA VEICĒJS (-A), D5a=KODS 3
D5d

Vai Jūsu pašreizējā nodarbošanās ir...?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Uzraugs (-dze)/brigadieris (-e) (komandas vadītājs (-a),...)
Fiziska darba veicējs

1
2

Nekvalificēts strādnieks
Cits/Atteikums (NENOLASĪT)

3
4

D5e JAUTĀT, JA RESPONDENTS (-E) IR BEZ PROFESIONĀLAS NODARBOŠANĀS,
D5a=KODS 4
D5e

Vai Jūsu pašreizējā nodarbošanās ir...?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Mājsaimnieks/ mājsaimniece
Students (pilna laika)
Pensionārs
Meklē darbu
Cits/Atteikums (NENOLASĪT)

D12

1
2
3
4
5

Kurā Latvijas pilsētā / novadā Jūs dzīvojat?
(JA NEPIECIEŠAMS, NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)

D13

Vai Jūs teiktu, ka dzīvojat … ?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Laukos vai ciematā
Mazā vai vidēji lielā pilsētā
Lielā pilsētā
NA (NENOLASĪT)

D18

1
2
3
4

Vai Jums ir mobilais telefons?
(NELASĪT)
1
2

Jā
Nē
D20

Vai Jūsu mājsaimniecībā ir fiksētā (parastā) telefona līnija?
(NELASĪT)
1
2

Jā
Nē
D22

Sakiet, lūdzu, cik daudz cilvēku, ieskaitot Jūs pašu, kuri ir 15 un vairāk gadus veci, dzīvo
Jūsu mājsaimniecībā?
(PIERAKSTĪT - JA "NA", KODS "98"- JA "ATTEIKUMS", KODS '99')
Ģimenes locekļu skaits vecumā 15un vairāk gadi

