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ANOTĀCIJA 

 

Promocijas darbā skolēns identificēts kā uztura aģents, lai izpētītu viņa lomu, uztura 

prakses un to interpretācijas. Pētījuma teorētiskais ietvars balstīts simboliskā interakcionisma un 

kritisko sociālo teoriju sinerģijā un pārtikas un uztura socioloģijas starpdisciplinārajā un 

kompleksajā pētnieciskās problēmas skatījumā. Empīriskais materiāls iegūts un analizēts, 

izmantojot gadījuma izpētes un kritiskā diskursa analīzes metodoloģiju. Pētījumā secināts, ka 

skolēns kā uztura aģents un viņa uztura prakses ir komplekss sociāls fenomens, kas veidojas un 

tiek nemitīgi rekontekstualizētas sociālās mijiedarbības, kā arī ārējo un attīstības ietekmes faktoru 

rezultātā un var īstenoties vairākos līmeņos vienlaicīgi – atkarībā no skolēna spējas un vēlmes 

iejusties viņam piešķirtajā uztura aģenta lomā, kā arī no individuālajām un kolektīvajām 

„veselīga” un „neveselīga” uztura interpretācijām. 

Atslēgvārdi: skolēns, uztura aģents, sociālā loma, sociālās prakses rekontekstualizācija, 

gadījumu izpēte  

 

ANNOTATION 

 

In the doctoral dissertation, the pupil is identified as a nutrition agent to explore his role, 

nutritional practices and their interpretations. The theoretical framework of the research is based 

on the synergy between symbolic interactionism and critical social theories and the view of the 

interdisciplinarity and complexity of the research problem in the sociology of food and nutrition. 

The empirical material is obtained and analyzed using the methodology of case study and critical 

discourse analysis. The research concludes that the pupil's as a nutrition agent and his/her 

nutritional practice is a complex social phenomenon that is formed and continuously 

recontextualized as a result of social interactions, as well as result of external and developmental 

factors, and can occur at several levels simultaneously – depending on the pupil's ability and 

desire to fit in the role of  nutrition agent assigned to him as well as individual and collective 

„healthy” and „unhealthy” dietary interpretations. 

Keywords: pupil, nutrition agent, social role, recontextualization of social practice, case study 
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IEVADS 

Mūsdienās pārtikas patērēšanas procesā ir iekļauta lielākā daļa no cilvēka sociālās dzīves, 

jo cilvēkam ēdienreize ir ne vien bioloģiski nepieciešama, bet arī sociāli veidota aktivitāte 

(Gofton, Haimes, 1999) – uztura paradumi ietver ne tikai ēšanu kā rīcību, bet arī domāšanu par 

pārtiku un ar to saistītajiem sociālajiem procesiem. Tādējādi pārtikas patēriņa tradīcijas var 

indivīdus ne tikai socializēt un apvienot, kā, piemēram, kopīgās ēdienreizēs (Mieze, 2012), bet arī 

nošķirt no citām sabiedrības grupām, kā, piemēram, sociālās nevienlīdzības un nabadzības 

(Kamphuis et al., 2015) vai sociālās stigmatizācijas un izkropļota paštēla dēļ, kā tas izteikti var 

izpausties pusaudžiem vienaudžu vidē liekā svara vai aptaukošanās
1
 gadījumā (Farhat, 2015). 

Kanādas sociologs Ērvings Gofmanis (Erving Goffman) cilvēka aptaukošanos un arī anoreksiju 

teorētiski sasaista ar “atklātas vai ārējas deformācijas sociālo stigmu”, kas izpaužas kā apkārtējās 

sabiedrības krasa distancēšanās un nosodījumi tām personām vai sabiedrības grupām, kas 

atsevišķās iezīmēs neatbilst sabiedrības pierastajiem dzīvesveida modeļiem, kultūras normām un 

fiziskajiem, ķermeņa “veselīgo” parametru priekšstatiem (Goffman, 1963). Līdz ar to sabiedrības 

daļu (tostarp skolas vecuma bērnus), ko mūsdienu priekšstatos varam definēt kā cilvēkus, kam ir 

aptaukošanās vai liekā svara pazīmes, teorētiski var pievienot sociālās atstumtības grupai.  

Uztura paradumi ir viens no būtiskākajiem veselības stāvokļa rādītājiem bērniem un 

jauniešiem un veselības veicinošo paradumu programmās uzturs parasti tiek sasaistīts ar fiziskām 

aktivitātēm, mutes higiēnu, smēķēšanas un alkohola lietošana ierobežojumiem, kā arī tiek 

diskutēts par apkārtējās vides ietekmi uz bērnu pārtikas patērniecības modeļiem. Jau 20. gs. 

beigās Pasaules Veselības organizācija – PVO (World Health Organization – WHO) ir norādījusi, 

ka ir svarīgi gan apzināties visus veselības riska faktorus, kas identificējami bērnu sociālajā vidē 

– ģimenē, komunikācijā ar vienaudžiem un skolā, gan arī izstrādāt un attīstīt šo veselības risku 

veicinošo ikdienas paradumu novēršanas un samazināšanas stratēģijas (Wold & Smith, 1990).  

Tomēr, lai arī joprojām PVO dokumentos tiek akcentēta skola kā nozīmīga vide skolēnu 

veselīgu ēšanas paradumu un pietiekamu fizisko aktivitāšu veicināšanai ar mērķi samazināt liekā 

svara un aptaukošanās risku skolēniem, kā arī neskatoties uz dažāda līmeņa valstiskām un 

sabiedriskām aktivitātēm, bērnu liekā svara un aptaukošanās problēma visā Eiropā kļūst arvien 

aktuālāka (Wijnhoven et al., 2014). Jau 2003. gadā konstatēts, ka diabēts u.tml. neinfekcijas 

                                                           
1
 Aptaukošanās ir hroniska slimība, kas izpaužas kā pārmērīga tauku uzkrāšanās organismā, kas kaitīgi ietekmē 

veselību. Parasti tas saistās ar izjauktu līdzsvaru starp uzņemtām un patērētām kalorijām, kā arī komplicētu 

mijiedarbību starp ģenētisko predispozīciju, endokrīnās sistēmas īpatnībām, dažādiem sociāliem un vides faktoriem, 

kā arī dzīvesveidu (American Medical Association House of Delegates, 2013; Dzīvīte-Krišāne & Gailite, 2016). 
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slimības, kuru cēlonis ir liekais svars un aptaukošanās, sastopamas arvien jaunāka vecuma 

bērniem (WHO, 2007).  

Latvijā, kā daudzviet pasaulē, pamatskolas izglītība ir obligāta prasība, kas iekļauta valsts 

izglītības politikā (skat. Izglītības likuma 1. nodaļas 4. pantu par izglītības obligātumu). Līdz ar to 

lielu daļu no savas bērnības, pusaudža dzīves posma un arī agrās jaunības indivīds pavada skolā, 

kur ne tikai iegūst izglītību – jaunas zināšanas un sociālo pieredzi, bet arī izmanto tādas iespējas 

kā skolas piedāvāto ēdināšanu. Tomēr skolēnu ēdināšanas aspektā ir vērojamas vairākas 

problēmsituācijas, kas periodiski aktualizējas. No vienas puses tās ir diskusijas par skolēnu 

ēdināšanas normatīviem un to izmaiņām
2
. No otras puses tie ir negatīvās dinamikas rādītāji par 

Latvijas skolēnu fizisko veselību, kā arī uztura paradumu maiņu un attieksmi un zināšanām par 

pārtiku. Tāpēc, manuprāt, padziļinātas izpētes vērta ir t.s. „veselīga” un “neveselīga” uztura 

koncepcijas definēšana, kas iekļauta aktuālajās skolēnu uztura vadlīnijās, jo arī Latvijā, 

neskatoties uz dažādām valstiskām un institucionālām aktivitātēm, ar mērķi  uzlabot skolēnu 

ēšanas prakses un skolēniem veicināt veselīgus paradumus (piemēram, valstiskā līmenī – „Skolas 

auglis”  un  „ Skolas piens”  programmas, institucionālā līmenī  –  skolu individuālas „veselīga” 

uztura veicināšanas aktivitātes), ikgadējie statistiskie pētījumi uzrāda, ka pēdējo četru gadu laikā 

pieaug 11-15 gadīgu skolēnu skaits, kam konstatēts liekais svars un aptaukošanās (Pudule et al.,  

2015). Tas viss rosina arī no jauna pārvērtēt iepriekšminēto valstisko un institucionālo 

programmu efektivitāti skolās.  

Arī skatoties sociālekonomisko faktoru kontekstā, skolu piedāvātās brīvpusdienas, kas 

ļauj visiem maznodrošināto ģimeņu bērniem, kā arī visiem 1.-4. klases skolēniem izmantot 

bezmaksas pusdienas (atsevišķos Latvijas reģionos ar pašvaldību atbalstu bezmaksas pusdienas 

tiek nodrošinātas visiem 1.-9. klases skolēniem; piemēram, kopš 2016. gada, Rīgas pašvaldības 

skolās, savukārt Kuldīgas pašvaldība nodrošināja brīvpusdienas visiem 1.-12. klases skolēniem), 

tomēr šīs priekšrocības nespēj lielā daļā skolēnu saglabāt vai no jauna radīt  interesi par iespēju 

tikt pie siltām brīvpusdienām. Un rezultātā tiek konstatēti milzīgi pārtikas pārpalikumi skolu 

virtuvē pēc kārtējās ēdienreizes (Simanovska et al., 2017). 

Skolēnu ēdināšanas sistēmas komplekso raksturu iezīmē arī Latvijas uztura politikas 

veidotās konfliktsituācijas starp dažādām sabiedrības grupām un atsevišķo skolu iniciatīvas, kas 

rosina pārskatīt un ieviest jauninājumus skolēnu ēdināšanas sistēmā, kā, piemēram, Valdorfa 

                                                           
2
 Uz skolēnu ēdināšanu attiecas MK Noteikumi nr. 172 un 610, kas tiešā veidā ne tikai izmaina ēdinātāju 

piedāvājumu un skolēnu ēdienreižu organizēšanu, bet skar arī skolēnu uztura izvēles iespējas un ietekmē viņu ēšanas 

prakses. 
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skolas rezultatīvie centieni panākt bioloģisko pārtikas iepirkumu skolēnu ēdināšanai vai Ikšķiles 

Brīvās skolas mērķtiecīgais ceļš uz veģetārās ēdienkartes iekļaušanu skolas virtuvē.  

Tik daudzie un dažādie uztura politikas pielietošanas aspekti paver iespējas pieaugušajiem 

dažādi operēt ar zināšanām par pārtikas lomu bērna dzīves kvalitātes uzlabošanā ēdiena un skolas 

vides kontekstā. Šie un vēl daudzi citi problēmjautājumi veido mūsdienu pārtikas un uztura 

politikas fonu ne tikai skolēnu uztura un ēdināšanas, bet vispār sabiedrības pārtikas patērniecības 

līmenī. Šie jautājumi tiek diskutēti un aktualizēti dažādos komunikāciju līmeņos un aplūkoti arī 

socioloģiskos pētījumos. 

Bet kāda loma šajā komplicētajā skolas pārtikas sistēmā ir pašam skolēnam, un kā 

izpaužas skolēna iespējas līdzdarboties pārtikas zināšanu radīšanā un izplatīšanā, kā arī veidot 

savas, individuālas uztura prakses skolas vidē? – tas joprojām Latvijā akadēmiskā līmenī nav 

noskaidrots. Nav arī noskaidrots, vai skolēniem vispār ir svarīgi, ko, kā, ar ko un kāpēc viņi ēd 

vai neēd? Šo jautājumu izpēte, iespējams, atklātu arī, kā pieaugušo veidotie dažādie  „ veselīga” 

un “neveselīga” uztura diskursi ietekmē skolēnu zināšanas par pārtiku un tālāk arī ēšanas 

paradumus.  

Tāpēc par šī promocijas darba mērķgrupu tiek izvirzīts nevis pieaugušais, bet gan skolēns 

un viņa uztura prakses un tām piešķirtās nozīmes, savukārt skolēns šajā pētījumā tiek definēts kā 

aktīvs sociālais aģents. Un kā vispārīgā izpētes problēma noteikta: skolēns kā uztura aģents 

mūsdienu nemitīgi mainīgajā, atvērtajā, kompleksajā un bieži vien pretrunīgajā skolas uztura un 

skolēnu ēdināšanas sistēmā. 

 

Tēmas aktualitāte un pētāmās problēmas izvērsums 

 

Ir vairāki faktori, kas noteica šī promocijas darba tēmas izvēli un joprojām apliecina arī 

tās gan praktisko, gan teorētisko aktualitāti un problemātiku.  

Vispirms jau tā ir t.s. globālā aptaukošanās epidēmija, kuras ietekmē arī Latvijā ne tikai 

pieaugušajiem, bet nu jau arī pirmskolas un skolas vecuma bērniem ir ķermeņa virsvars vai 

aptaukošanās pazīmes (Wijnhoven et al., 2014). Ja vēl 2008. gadā Latvijā bija 21,5% 

septiņgadīgu bērnu ar lieku ķermeņa masu, tai skaitā arī aptaukošanos, tad jau 2009./2010. 

mācību gadā tie bija 22,8% (Šmate et al.,  2012). Arī pusaudža vecuma skolēniem, četru gadu 

nogrieznī skatoties, problēmas ar lieko ķermeņa svaru un aptaukošanos tikai turpina palielināties 

– īpaši 11 un 13 gadīgiem skolēniem (Pudule et al.,  2015). Kā galvenais šīs problēmas izplatības 
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iemesls arī Latvijā tiek minēts skolēnu nepareizs uzturs un mazkustīgs dzīvesveids (Šmate et al.,  

2012).  

Problēmas svarīgumu nosaka arī fakts, ka bērnu, pusaudžu un jauniešu aptaukošanās 21. 

gadsimtā ir izveidojusies par vienu no galvenajiem veselības aprūpes izaicinājumiem, jo 

aptaukošanās var veicināt tādu hronisku slimību kā, piemēram, cukura diabēts, asinsvadu 

sistēmas slimības, kas neārstētas var novest pie agrīnas darba nespējas un pat priekšlaicīgas nāves 

(Dzīvīte-Krišāne & Gailite, 2016). Turklāt aptaukošanās, kas parasti nozīmē arī bērna organisma 

veselīgai attīstībai svarīgu uzturvielu un vitamīnu samazinātu uzņemšanu, rezultātā var novest arī 

pie dažādām skolēnu kognitīvās attīstības problēmām, piemēram, apgrūtinātas mācību satura 

uztveres (Morley & Lucas, 1997; Pandits & Pandita, 2003).  

Vēl jo vairāk  –  skolēni ar aptaukošanās vai liekās ķermeņa masas pazīmēm ir riska grupa 

ne tikai medicīniskām saslimšanām, bet arī psiholoģiskām un uzvedības problēmām (piem., 

pašapziņas trūkumam, nepatikai pret savu ārējo izskatu, sociālai (īpaši no vienaudžu puses) 

izolācijai, depresijai, ēšanas traucējumiem – anoreksijas vai bulīmijas u.c. negatīvām dzīves 

kvalitātes pazīmēm) (Birch et al.,  2007). Sociālā stigmatizācija īpaši krasi var izpausties tieši 

pusaudžu vecumā skolas vidē un ārpus tās (Farhat, 2015). 

Tomēr, neskatoties uz augsto riska grupas potenciālu, sabiedrības pārtikas patēriņa 

paradumu pētījumos bērns un/vai skolēns kā mērķgrupa Latvijā tiek iekļauta retāk nekā 

pieaugušie. Šobrīd sistemātiski tiek veikti vien bērnu antropometrisko paradumu un skolu vides 

pētījumi, kur mērķgrupa ir ļoti šaura  –  tikai 7 un 9 gadīgi bērni jeb 1. un 3. klases skolēni 

(Rubana et al.,  2008; Velika et al.,  2011, 2014, 2016), kā arī Latvijā ik pa četriem gadiem (šī 

promocijas darba tapšanas brīdī aktuālākā informācija bija par 2013./2014. gada pētījuma 

rezultātiem) tiek īstenots starptautisks skolēnu veselības paradumu pētījums, kur ar kvantitatīvo 

pētījuma aptauju starpniecību tiek noskaidroti 11, 13 un 15 gadīgu pusaudžu (respektīvi, 5., 7. un 

9. klases skolēnu) uztura paradumi un fiksēti viņu ķermeņa svara rādītāji (Pudule et al., 2015). 

Kas nozīmē, ka atsevišķas klašu un vecuma skolēnu grupas netiek iekļautas pētījumos, līdz ar to 

arī trūkst datu par tām. Par šo jautājumu plašāks izklāsts būs 1.2. nodaļā.  

Šī promocijas darba uzdevums gan nav veikt kvantitatīvu pētījumu par konkrētiem, 

iepriekš minētajiem vai iztrūkstošajiem skolēnu grupu veselību veicinošiem paradumiem un 

fiziskiem rādītājiem, bet gan padziļināti un ar kvalitatīvām pētniecības metodēm izzināt skolēnu 

izpratni par  „veselīgu”  un  „ neveselīgu”  dzīvesveidu uztura paradumu kontekstā, pieņemot, ka 
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šāda pieeja ļaus labāk izprast mūsdienu pusaudžu uztura paradumus ietekmējošos faktorus un to 

veidošanās apstākļus. 

Otrkārt, lielāko savas dzīves laiku, būdams skolēns, bērns pavada skolā, kur arī viņš var 

saskarties ar dažādiem institucionāliem (piem., pusdienu pārtraukuma garums) un 

sociālekonomiskiem (piem., ēdienu cenas, ja nav pieejamas brīvpusdienas) uztura 

ierobežojumiem vai noteikumiem, kuru izstrādātāji un īstenotāji ir pieaugušie. Turklāt skolas vidē 

skolēnu var ietekmēt arī savu vienaudžu un citu klašu skolēnu uzskati par uztura paradumiem 

(piem., Baker et al.,  2003; Nichter, 2003; Salvy et al.,  2012; Wills et al.,  2005 u.c.). Tāpat arī 

skola (šaurākā dimensijā  –  arī klase) kā specifiska sociāla vide jau iepriekš katram skolēnam ir 

noteikusi konkrētas lomas un prakses (Gracey, 2012; Hargreaves, 1975), tāpēc svarīgi arī ir 

izprast un izpētīt situācijas, kurās skolēns jau parādās kā aktīvs, ne vairs tikai pasīvs (bez 

jebkādām ietekmes iespējām ko mainīt vai līdzdarboties skolēnu ēdināšanas procesā) uztura 

aģents.  

Tajā pašā laikā sociālpsiholoģiskā dimensijā konfliktējošus viedokļus par ietekmes 

faktoriem, kas veido skolēnu uztura paradumus, izsaka ārējās (external) ietekmes teorētiķi vs 

bērna attīstības (development) pētnieki (Benn & Carlsson, 2014; Salvy et al.,  2012). Konceptuāli 

šajās teorētiskajā pieejās sociālā atbildība par bērna uztura paradumiem tiek pārvirzīta, vienā 

gadījumā, no ģimenes uz apkārtējo vidi, otrā gadījumā, no apkārtējās vides uz ģimeni, tādējādi 

skolēna kā uztura aģenta izpēti izvēršot vēl komplicētāku un konfliktējošāku. Turklāt Latvijā 

šobrīd vēl nav veikti kvalitatīvi skolēnu uztura paradumu pētījumi ne no ārējās ietekmes 

teorētiskās perspektīvas raugoties, ne aplūkojot skolēnu uztura paradumus ģimenes ietekmes 

kontekstā. Par šīm teorētiskajām atziņām vairāk 1.2.1. nodaļā. 

Tāpat arī jānorāda, ka joprojām aktuāls ir zinātniskais uzstādījums par nepieciešamību 

aplūkot sabiedrības uztura paradumus vairāk no mikro līmeņa perspektīvas. Jau pirms desmit 

gadiem britu pētnieki norādījuši, ka socioloģiskie un antropoloģiskie pētījumi par mūsdienu 

bērnu un jauniešu “neveselīgo” uztura prakšu radītajām sekām – lieko ķermeņa svaru un 

aptaukošanos – galvenokārt runā sabiedrības izpētes līmenī, mazāk pievēršoties indivīda 

subjektīvai uztverei ēšanas paradumu kontekstā (Stevenson et al.,  2007). Šī pieeja sasaucas ar 

uzskatu, ka uztura normu ietekmi uz indivīda ēšanas praksēm var izprast tikai tad, kad tiek 

noskaidroti subjektīvie pieņēmumi un interpretācijas par šīm normām (Coleman & Hendry, 

2000). Tāpēc arī Latvijas skolēnu uztura prakses un ēdināšana ir jāuzlūko daudz komplicētākā un 
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padziļinātākā izpētes dimensijā, teorētiskā līmenī apvienojot uztura paradumu ārējās ietekmes 

faktorus ar attīstības ietekmes teorētiskām atziņām, – kas arī tiks darīts šajā promocijas darbā. 

Treškārt, kā jau iepriekšējā punktā tika minēts, skolēna uztura paradumus vistiešākā veidā 

ietekmē pieaugušo (ģimenē  –  vecāki, skolā  –  skolotāji utt.) zināšanas par veselīgu dzīvesveidu 

un viņu pārtikas patērēšanas paradumi ikdienā (Davison & Birch, 2002; Nichter, 2003; 

Krahnstoever-Davison et al.,  2005; Joffe et al.,  2009), kas arī, kā liecina statistikas dati, Latvijā 

ir vairāk neveselīgi nekā veselīgi (Pudule et al.,  2011). Līdz ar to pastāv liela iespēja, ka, pētot 

Latvijas skolēnu izpratni par pārtiku un ēšanas paradumiem, varēs vērot pieaugušo konstruētos 

pārtikas diskursus, kas var kalpot par svarīgu resursu skolēnu uztura paradumu ietekmes faktoru 

identificēšanā un analīzē. Turklāt paralēli skolēnam kā uztura aģentam svarīgi identificēt arī citus 

sociālos aģentus, kas iesaistās vai tiek iesaistīti skolēna ēdināšanas programmas realizācijā un 

citos jautājumos, kas skar skolēnu uztura prakses veidošanu vai interpretāciju mūsdienās.  

Ceturtkārt, skolēnu sabiedrības struktūrā var raksturot kā no pieaugušā finansiāli atkarīgu 

būtni ar izteiktu autonomijas trūkumu. Līdz ar to arī skolēna iespējas uztura izvēlē ir finansiāli 

atkarīgas no pieaugušā atbalsta. Ne vien mazattīstītajās pasaules valstīs, bet arī Latvijā uztura 

nepietiekamība ir aktuāla problēma, īpaši maznodrošināto ģimeņu skolēniem (Tisenkopfs & 

Grīviņš,  2018). Līdztekus pārtikas nepietiekamībai mūsdienās ekonomiski maznodrošināto 

ģimeņu ēšanas paradumi tiek asociēti arī ar lielāku „neveselīgo” pārtiks produktu un uztura 

paradumu koeficientu (Higgs et al.,  2016). Tāpēc svarīgi ir saprast, vai valsts un pašvaldību 

piedāvātās ēdināšanas atbalsta sistēmas maznodrošināto ģimeņu skolēniem skolās tiešām 

darbojas efektīvi – noskaidrot to šoreiz nevis kvantitatīvos rādītājos (cik daudz un vai 

iepriekšminētās sociālās grupas skolēni ēd brīvpusdienas), bet gan padziļināti, kvalitatīvi izzināt 

skolēnu, kas izmanto vai neizmanto valsts finansiālā atbalsta resursus, viedokli par šādu iespēju 

ēst skolā brīvpusdienas kā maznodrošinātās ģimenes pārstāvim un kā tas ietekmē viņu 

individuālās uztura prakses. 

Turklāt nepietiekama uztura un pārtikas nabadzības problēma nopietni iezīmē arī piekto šī 

promocijas darba aktualitātes punktu  –  pārtikas drošības (food security) jautājumu (Tisenkopfs 

& Grīviņš, 2018), kas rosina pastiprināti pievērst uzmanību ne tikai skolēnu ēdināšanai veikto 

pārtikas iepirkumu kvalitātes izvērtēšanai, bet arī skolēnu individuālo, ārpusskolas (pārtikas 

veikalu, kafejnīcu u.c. pārtikas tirdzniecību vietu, ko skolēnam ir iespēja apmeklēt no mācību 

stundām brīvajos starplaikos, tāpat arī ta attiecas uz no mājām līdzpaņemto t.s. „pārtikas kārbu” 

saturu) uztura prakšu izpētei. Pārtikas drošības jautājums ir cieši saistīts ar tehnoloģiju attīstības 
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rezultātā un pārtikas patēriņa veicināšanas nolūkos rūpnieciski ražotajos produktos sastopamo 

konservantu, antioksidantu, saldinātāju, krāsvielu, emulgatoru un citu sintētisko pārtikas piedevu 

un pesticīdvielu izvērtēšanu skolēnu ikdienas ēdienkartes kontekstā. Ir veikti daudz un dažādi 

pētījumi par šo vielu kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību un informēta sabiedrība par pētījumu 

rezultātiem. Tomēr – lai no šīm kaitīgām vielām pārtikā izvairītos ikdienas uzturā, indivīdam 

vispirms jau ir jābūt attiecīgām zināšanām par šādas informācijas esamību, tālāk jāprot kritiski 

izvērtēt un nepieciešamības gadījumā arī aprobēt jauniegūtās zināšanas, tas ir, jābūt zināšanām un 

spējām veikt alternatīvās pārtikas izvēles. Tātad arī šis ir būtisks pārtikas drošības jautājums, kas 

skar skolēnu ikdienas uztura prakses.  

Lai arī vispārējās vidējās izglītības standartos ir noteikts, ka izglītības viens no mērķiem ir 

arī „ veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un 

izkopt veselīga dzīvesveida paradumus”  (MK, 2008), tomēr Latvijas izglītības sistēmā joprojām 

(vēl 2016./17. mācību gadā) nav ieviesta obligāta veselīga uztura vai veselības mācība – ne 

pamatskolas, ne arī vispārējās vidējās izglītības programmās. Vien atsevišķos mācību 

priekšmetos (atkarībā no katra skolotāja iniciatīvas) pamatskolā var tikt skarti jautājumi par 

veselīgu dzīvesveidu, tostarp veselīga uztura kontekstā (piemēram, bioloģijas, ķīmijas vai sociālo 

zinību stundās). Arī Veselības ministrijas pakļautībā esošās institūcijas (piemēram, Slimību 

profilakses un kontroles centrs), kuru uzdevums ir aktīvi informēt un izglītot sabiedrību par 

preventīviem pasākumiem veselības riska faktoru samazināšanai, savā darbībā galvenokārt 

koncentrējas uz pieaugušo auditoriju, bērnus un skolēnus pagaidām izglītojot vien kampaņveidīgi 

un fragmentēti un turklāt pārsvarā ārpus izglītības vides (Rasnača et al., 2015/2016). Šādi uztura 

izglītības apstākļi rosina pieņemt, ka, zināšanu trūkuma dēļ, skolēnam joprojām saglabājas liels 

riska koeficients ēst „neveselīgi”.    

Sestkārt, sabiedrības viedoklis Latvijā ir, ka izglītošanai skolā par „veselīgu uzturu” ir 

būtiska nozīme veselīga dzīvesveida ievērošanai bērnu un jauniešu vidē (DNB barometrs, 2014). 

Kas nozīmē, ka arī sabiedrības apziņā atbildība no ģimenes un vecākiem par bērnu uztura 

zināšanām tiek pārvirzīta uz skolas vidi un izglītības programmu, kas vienlaikus arī nozīmē 

skolotājiem piešķirtas lielākas kontroles tiesības par skolēnu ēšanas praksēm, jo „izglītošana”  

ietver ne tikai mācību vielas apguvi, bet arī zināšanu ieguvi caur praksi un ikdienas 

komunikāciju. Turklāt skolas pašas jau ir iesaistījušās arī dažādās starptautiskās veselīga 

dzīvesveida popularizēšanas programmās, kā, piemēram, „ Skolas auglis”, „Skolas piens”, 

„Putras dienas” u.c., kā arī ar Ekoskolu kustības starpniecību popularizē ilgtspējīgu un apkārtējai 
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videi draudzīgu pārtikas patērniecību, kas iekļauj arī skolēnus izglītojošas aktivitātes, kuru mērķis 

ir samazināt pārtikas atkritumus skolēnu ēdināšanas programmas ietvaros. 

Un visbeidzot, septītkārt, lai arī Latvijā par bērnu veselīgu uzturu diskutē un politisko 

lēmumu pieņemšanā pārsvarā piedalās pieaugušie, tomēr pēdējos gados ir vērojamas arī 

tendences diskusijā iesaistīt bērnus (piemēram, Rīcības dienas 2013. gada rudenī, kad uz 

diskusiju Saeimā tika aicināti arī atsevišķi skolēni no Ekoskolām). Līdz ar to no vienas puses 

skolēna iespējas kļūst par sava uztura aģentu saglabājas kā indivīdam ar ierobežotu rīcības 

brīvību, bet, no otras puses, parādās jauna tendence – no skolēna pieprasīt uztura atbildību un 

iniciatīvas uzņemšanos pārtikas patērēšanas jautājumā.  

Ņemot vērā vairākus iepriekšminētos pētāmās problēmas aktualitātes aspektus, izvirzās 

skolēna kā uztura aģenta rīcībspējas jautājums, kas ietver „iekšējo” un „ārējo” ietekmes resursu 

pieejamības un izmantošanas iespējas (Tisenkopfs, 2006), un šīs skolēna kā uztura aģenta 

rīcībspējas izpētes nepieciešamība. Turklāt visi iepriekš minētie skolēna kā uztura aģenta izpētes 

tēmas aktualitātes argumenti norāda arī uz šīs pētāmās problēmas komplicēto un starpdisciplināro 

raksturu un atspoguļo gan praktiskos, gan teorētiskos un šajā promocijas darbā īpaši uzsvērtos 

problēmjautājumus.  

Tāpat arī no iepriekš uzskaitītajiem tēmas aktualitātes punktiem redzams, ka skolēnu kā 

uztura aģentu mikrolīmenī var ietekmēt daudzi un dažādi faktori, kur nozīmīga loma ir ne vien 

pieaugušajiem, bet arī pašu bērnu uzskatiem un rīcībai. Tomēr vienlaikus makro un mezo līmenī 

saglabājas arī spēcīga pieaugušo vēlme veidot un ietekmēt skolēna kā pārtikas patērētāja 

paradumus, bet  ar minimālām un fragmentētām izglītojošām aktivitātēm šajā jautājumā.  

Līdz ar to kā praktiskā un teorētiskā šī promocijas darba pētnieciskā problēma, 

kopsavelkot un definējot, tiek izvirzīta: mūsdienu Latvijas skolēna zināšanas un iespējas 

darboties skolas vidē kā uztura aģentam un savu ēšanas paradumu pārvaldītājam. 

 

Pētījuma novitāte (teorētiskā, metodoloģiskā un sabiedriski/politiski praktiskā) 

 

Būtiska šī promocijas darba teorētiskā novitāte ir skolēna kā uztura aģenta definēšana 

socioloģijas zinātnē, īpaši ņemot vērā faktu, ka līdz šim ne vien Latvijas, bet arī citu valstu skolu 

pārtikas programmu un skolēnu ēšanas paradumu pētījumos skolas vecuma bērnam kā sava 

uztura aģentam gan teorētiskā, gan empīriskā plāksnē pievērsta, manuprāt, nepietiekama 

uzmanība. 
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Atsevišķās ārzemju zinātniskās publikācijās ir skatīta  „bērna kā aģenta”  (children as 

agent) loma, piemēram, bērnu ekonomiskās aktivitātes pētījumos (Levinson, 2010), tāpat arī 

bērnu sociālās attīstības pētījumos, piemēram, bērnības, īpaši pirmskolas vecuma bērnu un 

jauniešu socioloģiskos pētījumos (piem., Lam & Pollard, 2007; Cummings & Schiermerhorn, 

2002) un citviet. Kopumā, lai arī skolu pārtikas programmu saistīto problēmjautājumu izpētē 21. 

gadsimtā bērns socioloģisko pētījumu redzes lokā ienāk arvien biežāk, tomēr skolēna kā aktīva 

sociālā aģenta koncepcija sociālās zinātnēs ir vēl attīstāma, kā arī starpdisciplināri paplašināma, 

un it īpaši sabiedrības uztura paradumu izpētes dimensijā.  

Tāpat arī šajā promocijas darbā tiek piedāvāti vairāki socioloģijas un citu zinātņu nozaru 

teorijās jau lietotu jēdzienu (kā, piemēram,  „veselīgs uzturs”,  „ neveselīgs uzturs”,  „paradumi”,  

„diētas”  u.c.) teorētiski paplašināti skaidrojumi un definējumi, kas iegūti gan apkopojot 

teorētisko literatūru par konkrētajiem terminiem un pielāgojot pārtikas paradumu pētījumiem, kā 

arī šī promocijas darba empīriskajā daļā papildinot jēdzienu nozīmes, empīriskā materiāla 

izzināšanai izmantojot interpretatīvo un kritiskā diskursa analīzes pieeju.  

Promocijas darbā arī, izvērtējot skolēnu uztura paradumus izpētes iespējas teorētiskā 

plāksnē, tiek aplūkotas dažādu (mikro, mezo un makro) izpētes līmeņu iespējas un ierobežojumi, 

rezultātā izvirzot kā uzdevumu izveidot kombinēto teorētisko pieeju, kas skolēna uztura prakses 

skata, individuālās uzvedības modeļus integrējot plašākā sociālā kontekstā.  

Identificējot, apkopojot un izvērtējot dažādos veselības veicināšanas procesu 

skaidrojumus skolēnu uztura un ēdināšanas jautājumā, šajā promocijas darbā izveidots un 

plašākai auditorijai (ne tikai profesionālā līmenī, bet jebkuram interesentam) piedāvāts  

„veselīga” skolas uztura veicināšanas attīstības modelis šā brīža Latvijas politiskajā un 

ekonomiskajā situācijā. Savukārt, izzinot un izpētot skolēna refleksijas, kas izpaustas izmantojot 

kādu no daudzajiem semiotiskajiem resursiem (valodu, žestus, ilustratīvos materiālus u.c.) par 

viņam piešķirto uztura aģenta lomu un padziļināti aplūkojot arī skolēnu sociālo mijiedarbi ar 

citiem uztura aģentiem (gan vienaudžiem, gan pieaugušajiem) ir veikta analīze, kuras rezultāti 

sniedz iespēju izvirzīt rekomendācijas skolēna kā uztura aģenta rīcībspējas veicināšanai 

mūsdienu skolas vidē. Tāpat arī šajā promocijas darbā uzturpolitikas līmenī norādīts uz 

nepieciešamajām izmaiņām skolēna uztura jautājumu risināšanā Latvijā.  

Rezultātā gan akadēmiskā, gan praktiskā līmenī ir aktualizētas un izpētītas ne vien 

skolēna kā uztura aģenta uztura prakses, bet iezīmēti arī citu uztura aģentu (pieaugušo) rīcības 

modeļi un uzskati par pārtiku un tās nozīmi skolēna dzīvē. 
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Empīriskā plāksnē iepriekš minētie rezultāti iegūti pateicoties izmantotajai metodoloģijai  

– gadījuma izpētes un diskursa analīzes metodēm. Promocijas darbam izvēlētie dažādie gadījumi 

paplašina un padziļina izpētes lauku un līdz ar to arī garantē vairākus ne tikai teorētiskus, bet arī 

praktiskus pienesumus, kas iegūstami diskursa analīzes rezultātā.  

Pirmkārt, pētījuma veikšanas laikā identificētas un raksturotas ne vien konkrētas mācību 

iestādes un kā tajās tiek aktualizēta t.s.  „veselīga uztura”  veicināšanas koncepcija, bet arī 

izveidots instrumentārijs, kā identificēt un analizēt skolēnus, kas izvirzās kā „uztura aģenti” šajās 

skolās.  

Otrkārt, analīzes rezultātā izpētīta un apzināta situācija ne vien attiecīgo skolu ēdināšanas 

programmās, bet arī Latvijas skolu uztura politikā kopumā. Līdz ar to disertācijā aplūkoti arī citi 

uztura aģenti, kas iesaistīti skolēnu ēdināšanas programmā  – skolas vadība, skolotāji, vecāki, 

skolu ēdināšanas uzņēmumu pārstāvji, uzturspeciālisti, pārtikas ražotāji un izplatītāji u.c. 

Treškārt, izvērstās (gan skolēnu, gan pieaugušo izpētes) pieejas rezultātā promocijas 

darbā ir bijis iespējams iezīmēt vājos un arī pozitīvos skolu uztura politikas aspektus, kā arī, un 

tas ir ceturtais būtiskais šī promocijas darba novitātes faktors, ir izveidots skolēna kā uztura 

aģenta identitātes raksturojums Latvijas skolu kontekstā, kas ir nozīmīgs papildinājums 

socioloģijas teorijas attīstībai pārtikas un uztura socioloģijas perspektīvā.  

 

Pētījuma mērķis 

 

Par disertācijas mērķi tiek izvirzīts: identificēt skolēnu kā uztura aģentu un izpētīt viņa kā 

uztura aģenta lomu, uztura prakses un to interpretācijas.  

 

Pētnieciskie jautājumi 

 

Galvenais pētnieciskais jautājums, kas jānoskaidro šī promocijas darba pētījuma laikā, ir: 

Kādi faktori kavē un kādi veicina skolēna kā uztura aģenta sociālās lomas definēšanu un uztura 

prakses efektivizēšanu Latvijas skolu uztura kontekstā?  

Ir formulēts arī apakšjautājums: Kā skolēni interpretē jēdzienu  „veselīgs uzturs”  un vai 

viņi to pretnostata  „neveselīgam uzturam” un ietver savā klasē vai skolā identificētā uztura 

aģenta lomas interpretācijā un arī ikdienas uztura prakšu īstenošanā? 
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Pētnieciskie uzdevumi 

 

Balstoties uz izvirzīto disertācijas mērķi un uzstādītajiem pētnieciskajiem jautājumiem, kā 

primārie pētnieciskie uzdevumi šā darba ietvaros tiek izvirzīti:  

1) Izpētīt pārtikas un uztura socioloģijas teorijas un teorētiskās iespējas padziļināti aplūkot 

tieši skolēnu uztura un ēdināšanas problēmjautājumus; 

2) izvērtēt skolu uztura politikas pamatnostādnes Latvijas un arī pasaules kontekstā, kā arī 

iezīmēt uzturpolitikas vēsturisko attīstību Latvijā; 

3) izveidot teorētisko pieeju, kas ļauj padziļināti izzināt SUA sociālās lomas un analizēt 

šo uztura aģentu prakšu modeļus un „veselīga” vs „neveselīga” uztura interpretācijas; 

4) izstrādāt datu analīzes metodoloģiju SUA izpētei; 

5) veikt empīrisku pētījumu, tai skaitā konceptualizēt un definēt promocijas darbā lietotos 

galvenos jēdzienus un ar kritiskā diskursa analīzes palīdzību rekonceptualizēt un pielāgot tos 

SUA izpētei; 

6) izpētīt SUA sociālo rīcību uztura paradumu veidošanā un izplatīšanā, par izpētes 

pamatu ņemot katra skolēna institucionālo piederību konkrētai skolai un tās specifiskajai pārtikas 

videi (foodscapes); 

7) izpētīt, kā dažādu aģentu veidotie skolēna uztura diskursi konstruē jaunus vai paplašina 

jau esošos skolēnu ēdināšanas jautājumus, tēmas, viedokļus; 

8) balstoties uz empīrijā iegūtajiem datiem un analīzes rezultātiem, sniegt secinājumus un 

izstrādāt praktiskus ieteikumus skolēna kā uztura aģenta efektīvākai identifikācijai un SUA 

rīcībspējas spēcināšanai Latvijas skolu vidē.  

 

Aizstāvībai izvirzītās tēzes 

 

Promocijas darbā tiek izvirzītas un aizstāvētas šādas pētnieciskās tēzes, kas formulētas 

balstoties uz teorētisko literatūru par skolēnu uztura prakšu dažādiem socioloģiskiem 

problēmaspektiem:  

1) Kopumā SUA loma Latvijas skolu vidē ir nepietiekami novērtēta un izpētīta, kā 

rezultātā arī nepilnīgi attīstīta SUA rīcībspēja. Arī nedaudzajām inovatīvajām pieejām un 

“veselīgu” ēšanas paradumu veicinošajām intervencēm skolēna iesaistē sava uztura paradumu 
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apzināšanā un veidošanā ir fragmentēta un vāja ietekme “veselīgu” uztura paradumu 

nostiprināšanā skolas vidē. 

2) Skolēna kā uztura aģenta rīcībspējas palielināšana veicinātu t.s. „veselīga uztura” 

paradumu nostabilizēšanos skolas vidē ilgtermiņā, un vēlāk arī sabiedrībā kopumā. 

3) Šobrīd Latvijā skolēna iesaiste sava uztura izvēlē, uztura risku apzināšanā un 

pārvaldīšanā skolas vidē galvenokārt vērtējama tikai kā vāja skolēna rīcības autonomijas 

trūkuma, kā arī dažādu sociālekonomisko ierobežojumu dēļ. 

4) Arī jēdzienu „veselīgs uzturs”  un  “ neveselīgs uzturs”  komplicētais un bieži 

pretrunīgais definējums ietekmē skolēnu izpratni par pārtikas lomu dzīvē, kā arī atspoguļojas 

skolēnu uztura praksēs. 

5) Skolēns ikdienā veido savas uztura prakses nemitīgi konstruējot un rekonstruējot savā 

apziņā un rīcībā pārtikas lomu. 

6) Pusaudža kā „veselīga” uztura aģenta rīcībspēja ir atkarīga no daudziem un dažādiem 

ietekmes faktoriem, tomēr viens no galvenajiem ir vienaudžu emocionāls atbalsts un pieaugušo 

„veselīgas” ēšanas prakses piemērs ikdienā.  

 

Pētījuma teorētiskās perspektīvas 

 

Iepazīstoties ar skolas uztura un skolēna kā sociālā aģenta lomas teorētiskās izpētes 

iespējām, promocijas darbā, līdztekus vispārīgai komplicētās un starpdisciplinārās pārtikas un 

uztura socioloģijas (Sociology of food and nutrition) teorijas analīzei skolas un bērnu uztura 

kontekstā, teorētiskā plāksnē ir izveidota interpretatīvās un kritiskās perspektīvas sintēze. Teoriju 

sintēzes rezultātā ir apvienotas gan interpretatīvisma pieejas pētnieciskās iespējas – rast izpratni 

par sabiedrību (arī indivīda jeb aģenta līmenī), sociālo realitāti un tajā notiekošajiem procesiem, 

izmantojot kvalitatīvās pētniecības metodes, gan arī kritiskās perspektīvas piedāvātais kritiskais 

un caur varas un ideoloģijas prizmu veidotais pasaules redzējums, kas ietver arī strukturālisma 

idejas un to pielietojumu sociālā fenomena analīzē.   

Interpretatīvisma perspektīvā iekļaujas simboliskā interakcionisma teorijas idejas, kas šā 

promocijas darba ietvaros palīdz padziļināti izprast SUA lomas veidošanās procesu ne vien 

indivīda pašizziņā, bet arī citu šajā jautājumā iesaistīto uztura aģentu (gan pusaudžu un to 

vienaudžu, gan pusaudžu un pieaugušo) sociālās mijiedarbības rezultātā.  
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Simboliskā interakcionisma teorētiķi (Mead, 1934; Blumer, 1969; Burr, 2006, u.c.) 

galvenokārt interesējas par to, kā indivīdi rada, interpretē un uztver kopīgā interakcijā veidotās 

nozīmes un simbolus dažādiem sociāliem fenomeniem apkārtējā vidē. Simboliskā 

interakcionisma teorētiskās perspektīvas ietvaros promocijas darbā tiks izvērtētas dažādas 

jēdziena „loma” definīcijas un sociālās lomas izpētes iespējas, salīdzinošā aspektā uzlūkojot arī 

sociālā konstruktīvisma perspektīvas piedāvātās koncepta  „loma”  teorētiskās attīstīšanas 

iespējas (Burr, 2006).  

Jebkura sociāla rīcība tās galvenajās izpausmēs ietver gan personības un identitātes 

konstruēšanas procesu, gan atspoguļo dažādās lomas, ko indivīds ieņem kādā sociālā grupā vai 

sistēmā, radot vai izplatot ne tikai kultūras vērtības, bet arī tradīcijas, paradumus un prakses – arī 

pārtikas nozīmes un ēšanas paradumu kontekstā. Šīs teorētiskās dimensijas promocijas darbā 

izvērstas Pjēra Burdjē (Pier Bourdieu) „habitus” un kultūra kapitāla teorētiskajā koncepcijā 

(Bourdieu, 1986, 1990), kas balstās idejā, ka kultūrkapitāls tiek iegūts vai „mantots” kā kultūras 

resurss, izglītojoties vai socializējoties konkrētā, tostarp institucionālā, vidē, kā, piem., skola vai 

ģimene, un ietver sevī atšķirīgas zināšanu un spēju formas, un līdz ar to šīs kultūras kapitālā 

ietvertās zināšanas arī ir tās, kas primāri veido cilvēka rīcības modeļus, šī promocijas darba 

ietvaros raugoties  –  uztura prakses. Savukārt „habitus”, kā kultūras kapitāla veidots, rada virkni 

iespējamu un tajā pašā laikā arī ierobežotu sociālo prakšu (Paddock, 2015), piemēram, garšas 

izjūtas, kas vai nu mudina uz jaunu rīcību vai jau esošas rīcības turpināšanu (Bourdieu, 1984). 

Turklāt jebkura sociāla rīcība grupā (skolēnu uztura paradumu kontekstā – ar kopīgām 

maltītēm jeb komensālismu) var tikt saistīta gan ar socializēšanos un sadarbību, gan tajā pašā 

laikā arī ar konfliktsituācijām un to risināšanas stratēģijām, satiekoties atšķirīgām interesēm, 

zināšanām, ekspektācijām, noteikumiem un iespējām. Šajos aspektos iedziļināties ļāva dažādu 

sociāli psiholoģisko faktoru ietekmes teorētiskā izziņa, par ko vairāk 1.5.3. nodaļā.   

Tā kā skolēnam kā sociālam aģentam pārtikas patēriņa kontekstā no vienas puses piemīt 

rīcības autonomijas trūkums un nepieciešamība iekļauties institucionālās kontroles sistēmas 

normatīvos (gan ģimenes, gan skolas izvirzītajos), bet no otras puses – skolēnam tiek piedāvātas 

jaunas iespējas uzņemties sociālu atbildību ne tikai par savu uztura izvēli, bet arī apkārtējās 

sabiedrības izglītošanu uztura jautājumos, izveidojas konfliktsituācija, kuras izpētē efektīvi, 

manuprāt, ir izmantot kritisko teorētisko pieeju, kas ļauj attiecīgajā sociālajā praksē identificēt ne 

tikai indivīdu kā aktīvu aģentu sociālās realitātes konstruēšanā (ar valodas vai citu semiotisku 
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līdzekļu starpniecību), bet arī kritiski izvērtēt jau pastāvošos uztura vai uztura aģenta lomas 

diskursus.  

Lai arī ne visas sociālās mijiedarbības ir diskursīvas, tomēr sociāla mijiedarbība nemitīgi 

iesaista kādu diskursu, kā arī ietver mijiedarbības ģenerējošās, radošās īpašības, kam visam arī ir 

vislielākais sakars ar diskursa dabu kopumā (Chouliaraki & Fairclough, 2002/1999, p. 38). 

Savukārt valoda, un tās lietojums, kā arī izpausmes tekstā ir diskursa teorijas un analīzes metodes 

pamatelements (Kļave & Šūpule, 2013, 11. lpp.). Tieši KDA teorētiskā plāksnē vislabāk palīdz 

ieraudzīt sociālās mijiedarbības komplekso raksturu un to kritiskā analīzē izvērtēt – dažādu 

diskursu konstruēšanas un pārkonstruēšanas procesos, identificējot konfliktsituācijas un iezīmējot 

risinājuma iespējas.  

 

Pētījuma metodoloģija  

 

Tā kā šī promocijas darba galvenais mērķis ir skolēna kā uztura aģenta (SUA) lomas un 

sociālā mijiedarbībā  veidoto uztura prakšu un to interpretāciju padziļināta izpēte, ņemot vērā  

skolēna kā specifiskas sociālas grupas izpētes ierobežojumus, svarīga ir pēc iespējas plašākas, bet 

tajā pašā laikā arī pētījuma mērķgrupai pietuvinātas metodes izvēle. Tāpēc, lai pēc iespējas 

“pietuvinātos” izpētes objektam  –  SUA  –  un padziļināti un daudzpusīgi izprastu viņa lomu,    

rīcības prakses un to interpretācijas, promocijas darbā par galvenajām izvēlētas divas kvalitatīvās 

socioloģijas pētniecības metodes  –  gadījumu izpēte un analīze (case study approach) pielietota 

kā galvenā pētnieciskā metode,  un kritiskā diskursa analīze (critical discourse analysis) 

(turpmāk – KDA) kā galvenā analīzes metode. Konkrēto metožu izvēli pamato to plašās 

pielietojuma iespējas sociālā fenomena pētniecībai – tās vienlaicīgi ļauj gan pietuvināt, gan 

paplašināt būtiskākos problēmjautājumus, izmantojot plašu empīrisko datu ieguves un analīzes 

klāstu, un ļauj izprast pētnieciskās problēmas cēloņus un meklēt risinājumus. Gadījumu izpētes 

metode ļauj ne vien izvēlēties nepieciešamo gadījumu skaitu, atkarībā no izvirzītā mērķa un 

vēlamiem rezultātiem, bet arī piedāvā paplašinātu pieeju empīrijai nepieciešamo datu ieguvei. 

Savukārt kritiskā diskursa analīze palīdz rast atbildes uz pētniecisko jautājumu un izpildīt 

izvirzītos uzdevumus, kas pakārtoti promocijas darba mērķim.   

Gadījuma izpētes metode šajā promocijas darbā izvēlēta, lai pētījumā varētu vienlaicīgi 

iekļaut vairākus gadījumus (paplašinot šā brīža pētnieciskās problēmas fokusu un rodot iespējas 

identificēt SUA plašākā un daudzveidīgākā areālā), kā arī empīrijai nepieciešamos datus iegūt 
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kombinējot dažādas datu ieguves un analīzes metodes. „Gadījums” ir reālie dzīves notikumi, no 

kuriem tiek iegūti dati (Yin, 2004, p. xv). Šī promocijas darba ietvaros izvēlētie galvenie 

gadījumi ir piecas atsevišķas un dažādas Latvija skolas. Tiem pakārtoti tiešie ietvertie gadījumi 

(šo skolu uztura aģenti – gan SUA, gan PUA), kopā ar galvenajiem gadījumiem veidojot 

ligzdveidīgu (Thomas, 2015) gadījumu kopu. Vēl arī analizēti ir pieci pakārtotie ietvertie 

gadījumi  –  piecas dažādas pieaugušo īstenotas „veselīga” uztura veicinošas aktivitātes, kas 

mērķētas tieši skolēnu auditorijai. (Par gadījumu atlases kritērijiem vairāk 3.2. nodaļā.) 

Tā kā datu ieguves metodes ir kvalitatīvas (daļēji strukturētas padziļinātas intervijas, 

kvalitatīvas aptaujas, līdzdalības novērojumi, fokusgrupas diskusijas), tad arī datu analīzes 

metode ir kvalitatīva, turklāt tāda, kas ne tikai vienlaicīgi ļauj strādāt ar tekstu, attēliem un citām 

valodā ietvertām zīmēm, bet arī veidot teorētiskus atzinumus no analīzē iegūtiem rezultātiem. 

Tāpat arī, balstoties uz promocijas darbā izvirzīto pētniecisko problēmu, par promocijas darbam 

piemērotāko analīzes metodi tiek izvēlēta kritiskā diskursa analīze, kas atsaucas uz pieņēmumu 

par diskursa un varas savstarpējo ietekmi un saikni (Kļave & Šūpule, 2013, 30. lpp.).   

KDA metode tiek izvēlēta vairāku faktoru dēļ. Pirmkārt, KDA kā galveno analīzes 

instrumentu izvēlas valodu un tekstu, jo KDA metode veidojusies sociālā konstrukcionisma ideju 

ietekmē, kas sociālos procesus un indivīdu uzlūko kā indivīda radītu nozīmju un sabiedrībā 

akceptēto prakšu konstrukciju. Otrkārt, KDA metodes izvēli pamato arī uztura un pārtikas 

socioloģijas kritiskās teorijas idejas, kas uz mūsdienas pārtikas patērniecības modeļiem un 

bērniem (tostarp skolēniem) skatās kritiskā pieejā. Treškārt, KDA metode ļauj pētāmo jautājumu 

aplūkot ne vien analīzes, bet arī teorētiskā līmenī. Turklāt diskursa analīzes metode šajā 

promocijas darbā pilda divu līmeņu uzdevumus: pirmkārt, sākotnēji iezīmēt pētāmās problēmas 

sociālo, politisko un diskursīvo kontekstu, un, otrkārt, izvēlētajos izpētes gadījumos analizēt 

svarīgākos un promocijas darbā iepriekš vai no jauna izvirzītos jēdzienus, tēmas, viedokļus un to 

interpretācijas SUA uztura prakšu rekontekstualizācijas rezultātā.  

Šajā promocijas darbā kritiskās socioloģijas pieejā izmantotas vairākas kritiskā diskursa 

teorijas un analīzes metodes.  

Dažādo un bieži vien savā starpā konfliktējošo skolēnu ēdināšanas un uztura paradumu 

diskursu veidošanos izskaidrot palīdzēs pieaugušo kā uztura aģentu jeb PUA konstruēto diskursu 

izpēte Normana Fērklafa (Norman Fairclough) trīsdimensiju diskursa analīzes pieejā. Jo Fērklafa 

izveidotās KDA pieejas uzdevums ir saprast, kā radušās sociālās prakses, notikumi un teksts un 

kā varas attiecības un cīņa par varu ir veidojusi noteiktu ideoloģiju. Tādējādi viņa teorētiskā 
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perspektīvā KDA mērķis ir izpētīt grūti identificējamas, bet sabiedrībā pastāvošas cēloņsakarības 

starp: (1) diskursīvajām praksēm, notikumiem un tekstu un (2) plašāku sociālo un kultūras 

kontekstu un procesiem (Fairclough, 1992, pp. 73-86). 

Savukārt Teo van Līvena (Theo van Leeuwen) izstrādātā KDA pieeja diskursu uzlūko kā 

sociālās prakses modeli, kurš nemitīgi rekontekstualizē jau esošos diskursus (Leeuwen, 2008, 

2009). Šī teorētiskā perspektīva promocijas darbā, pirmkārt, ļauj izsekot līdz t.s. „veselīga” vs 

„neveselīga”  uztura diskursu  rekontekstualizācijai dažādu uztura aģentu sociālās prakses 

rezultātā, kā arī, otrkārt, palīdz izpētīt, kā atšķirīgi uztura aģenti (piemēram, skolotāji, vecāki, 

ēdinātāji, klasesbiedri u.c., kas iesaistīti skolēnu ēšanas prakses veidošanā) rekontekstualizē SUA 

lomu mūsdienās.  

Tā kā cilvēku kultūras zināšanas (un ēšanas prakses sakņojas sabiedrības kultūras 

kapitālā) un arī kognitīvās spējas ir tik atšķirīgas, tad ne tikai tādu it kā vienkāršu koncepciju kā 

“veselīgs” vai “neveselīgs” uzturs izpratne un tās atspoguļojums sociālā rīcībā var būt dažāds gan  

pieaugušajiem, gan arī skolēniem, bet arī aģentu sociālā prakses izpētes līmeņi un paņēmieni ir 

jāizvēlas atšķirīgi. Tāpēc šajā promocijas darbā KDA pieejā semiotiskā diskursa analīzes pieeja 

apvienota ar starpniekoto (mediated) diskursa analīzes pieeju (Norris, 2012), kas konceptuāli 

iekļaujas multimodālās interakcijas analīzes pieejā (Kress, 2010; Norris, 2012), kur sociālās 

prakses semiotiskā izpēte tiek paplašināta no sociālā aģenta radošuma prizmas (Joas, 1997). Tas 

ir, multimodālās interakcijas pieejā aģenta rīcības analīze tiek izvirzīta priekšplānā, jo tieši šis 

process tūlītēji tiek fiksēts sociālajā mijiedarbē. Tādējādi gan pētījumā analīzes centrālais objekts 

pārvirzās no detalizēta un iepriekšnoteiktas valodas analīzes uz tādiem mijiedarbes resursiem kā 

žesti, skatiens, ķermeņa pozas, kustības, kā arī tiek vērtēts, kā  apkārtējā vide  –  telpa un artefakti 

– starpniecisko mijiedarbi.  

Savukārt paplašinot poststrukturālisma teoriju centrālo pārstāvju E. Laklo un Š. Mufes 

(Laclau & Mouffe, 1987) teorētiskās atziņas par nepieciešamību nenošķirt diskursīvās un 

nediskursīvās prakses, tiek iezīmētas jaunas teorētiskās līnijas uztura socioloģijas griezumā – 

ēšanas prakses un arī pārtika šajā promocijas darbā tiek uzlūkotas kā analīzei pakļautas konkrētas 

diskursīvās prakses. 

Gadījuma pētījuma dizains veidots, vispirms veicot sekundāro datu analīzi un teorētiskā 

literatūrā (gan ārzemju, gan Latvijas) izpētot un identificējot galvenos riska faktorus, kas tiek 

saistīti ar skolēnu ēdināšanu un skolēnu uztura praksēm. Nākamā gadījumu izpētes posmā tapis 

pilotpētījums, kura laikā veiktas intervijas ar uztura speciālistiem-ekspertiem, ar mērķi iezīmēt 
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profesionāļu skatījumu un piedāvātās riska tēmas SUA kontekstā. Iepriekš minētie avoti, kā arī 

normatīvie dokumenti, kas saistīti ar skolēnu ēdināšanu, kā arī vispārīgās t.s. „veselīga uztura” 

vadlīnijas – gan lokālā, gan starptautiskā līmenī, tas viss analizēts, izmantojot N. Fērklafa 

teorētiskās nostādnes par diskursa trīsdimensionālo raksturu. Tālāk gadījuma izpētē tuvāk 

aplūkotas pētījumam izvēlētās Latvijas skolas un klases, kas atbilst iepriekš promocijas darbā 

noteiktajai pētījuma mērķgrupai. Gadījumu izpētes ietvaros veikts viss lauka darbs un iegūti 

empīrijai nepieciešamie dati, kas analizēti, izmantojot van Līvena teksta rekontekstualizācijas 

analīzes pieeju, papildinot to ar multimodālās interakcijas analīzi (Norris, 2012).   

 

Pētījuma mērķgrupa un datu ieguves avoti 

 

Tā kā pētījuma objekts ir skolēns kā uztura aģents un pētījuma priekšmets – viņa loma 

uztura prakšu radīšanā un pārvietošanā, tad arī pētījuma galvenā mērķgrupa ir skolēni, kas šobrīd 

mācās kādā no Latvijas skolām 6. – 9. klasē, tas ir, 11-15 gadus veci bērni. Tieši šāda vecuma 

skolēni tika izvēlēti vairāku būtisku faktoru dēļ: 

1) 11-15 gadu vecums cilvēka dzīves ciklā ietver komplicētu un vienu no visstraujākās 

attīstības fāzēm. Tas ir ļoti sarežģīts dzīves pārejas posms (transitional years)
 3

, kam raksturīgas 

dažādas specifiskas uzvedības un fiziskās attīstības īpatnības un kas ir kā pārejas posms no bērna 

uz pieaugušā sociālo statusu, kad indivīda bioloģiskais briedums iestājas vēl pirms psihosociālā 

brieduma un kad individuālās un arī apkārtējās vides ietekmes rezultātā (palielinoties sociālai 

autonomijai) indivīds var sākt piekopt dažādas veselībai nelabvēlīgas prakses, tai skaitā 

neveselīgi uztura paradumi un ķermeņa aptaukošanās kā tā sekas, kas var pēc tam saglabāties un 

turpināties arī visā pārējā dzīves laikā (Crone & Dahl, 2012; Fares et al., 2006; Lloyd, 2005; 

Patton & Viner, 2007; Singh et al., 2008; WHO, 2011). 

Kaut arī konkrēta vecuma posma noteikšana ir ērts līdzeklis, kā definēt pusaudža vecumu, 

tomēr šāds vecuma diferencēšanas mehānisms ir vairāk piemērots cilvēka bioloģisko izmaiņu 

(piem., pubertātes procesa) novērtēšanai un salīdzināšanai, nevis sociālo vai psiholoģisko 

pārmaiņu noteikšanai. Tāpēc arī daudzviet teorētiskā literatūrā, tostarp PVO dokumentos 

vispārēji definētais pusaudža vecuma posms, kas tiek iezīmēts no cilvēka dzīves 10 līdz 19 gadu 

vecumam, atsevišķi tomēr vēl tiek arī sadalīts trīs attīstības fāzēs: agrais pusaudža vecums (10-13 

gadi), vidējais pusaudža vecums (14-16 gadi) un vēlīnais pusaudža vecums (17-19 gadi) (Sawyer 

                                                           
3
 Dažviet teorētiskā literatūrā par „pārejas posmu” (transitional years) no “bērnības” uz “pusaudža” dzīves periodu 

tiek uzskatīts vecums no 9-16 gadiem (skat., piem., Malina, 1990c, p. 41). 
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et al.,  2012)
4
. Pēc šīs klasifikācijas vadoties, var secināt, ka šajā promocijas darbā tiks aplūkoti 

skolēni, kas pētījuma tapšanas (lauka darba veikšanas) brīdī atrodas agrā un vidējā pusaudža 

vecuma posmā –  ir 11-15 gadus veci. Tā kā šis dzīves periods – 11-15 gadi – teorētiski ietver 

gan „bērna”, gan „pusaudža”, gan „jaunieša” vecuma grupas un to attīstības un sociālās 

izpausmes īpatnības, bet vienlaikus ietver indivīda sociālās dzīves posmu, kas saistīts ar izglītības 

iegūšanas procesu kādā mācību iestādē, jēdziens „ bērns”  pētījumā ir aizstāts ar jēdzienu „ 

skolēns”,  kas nav pretrunā ar iepriekš minētajām trim vecuma grupām, bet tomēr saglabā „ 

bērna”,  „ pusaudža”  un „ jaunieša” kā konkrētas sociālās vecuma grupas raksturīgākās atšķirīgās 

pazīmes, pretstatot  „pieaugušajam”.  

2) Ēšanas paradumus pusaudžu vecumā var ietekmēt daudzi un dažādi individuālie, 

sociālie, psiholoģiskie, vides un mikrosistēmas faktori (Neumark-Sztainer et al., 1999; Story et 

al., 2002). Šajā vecumā skolēni visizteiktāk ir pakļauti dažādiem uzvedības riskiem, jo piedzīvo 

fiziskas (Spear & Kulbok, 2001), kognitīvas (Piaget, 1970), un arī sociālas izmaiņas – iegūstot 

lielāku personisko autonomiju kā līdz šim (Stevenson et al.,  2007). Pārtikas patēriņa kontekstā 

tieši pusaudžu vecumā skolēni visbiežāk saskaras ar dažādām sociālām stigmām –  gan tie 

skolēni, kam ir liekais ķermeņa svars vai aptaukošanās, gan tie, kam šo problēmu nav, bet kuri 

paši sevi par tādiem uzskata. Liekā svara stigma un sociālā diskriminācija skolas vidē var būt 

sekas iepriekšminētajai pusaudža nepareizajai sevis pašidentifikācijai un rezultātā var indivīdam 

veicināt gan izkropļotu paštēlu, gan stresu (Farhat, 2015).  

Tomēr, neskatoties uz tik sarežģīto un problemātisko dzīves pārejas posmu, pusaudža 

izpratne par pārtiku un „ veselīgiem”  ēšanas paradumiem joprojām ir diezgan maz pētīts lauks 

(Hill, 2002; Stevenson et al.,  2007) arī Latvijā un tieši socioloģijas zinātnē. 

3) Kā uzrāda aktuālākie, Latvijā veiktie pētījumi par skolēnu (ar mērķgrupu 11-15-gadīgi 

skolēni) veselības paradumiem, laikā no 2010.-2014. gadam Latvijas skolu vidē ir būtiski 

pieaudzis liekā ķermeņa masas un aptaukošanās gadījumu skaits visām iepriekš minētajām 

skolēnu vecuma grupām un abiem dzimumiem (Pudule et al.,  2015). Tāpat arī būtisks aspekts ir, 

ka skolēniem tieši pusaudžu vecumā fizioloģiski palielinās vajadzība pēc uzturvielām (Kukliča et 

al.,  2011), tādējādi aktualizējoties „veselīga” uztura nozīmei Latvijas pusaudža uzturā.  

4) Šī promocijas darba tapšanas laikā Latvijas skolu ēdināšanas atbalsta programma 

brīvpusdienas paredzēja 1.-4. klases skolēniem. Atsevišķās skolās bezmaksas ēdināšana ietver arī 

brokastis un launagu. Savukārt vecākajām klasēm ēdināšana ir vai nu maksas pakalpojums, vai 

                                                           
4
 Balstoties uz PVO interneta mājaslapā iegūstamo informāciju (skat. World Health Organisation, n.d.).  
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arī finansiāli pilnībā vai daļēji pašvaldības atbalstīta. Bez tam promocijas darba mērķgrupas 

skolēni savās mācību iestādēs regulāri var izmantot „Skolas auglis” un „Skolas piens” 

programmas piedāvātos labumus. Ņemot vērā visu iepriekš minēto un promocijas darbā par 

mērķgrupu izvirzot 6.-9. klases skolēnus, rasta iespēja izzināt skolēnu, kas daudzās Latvijas 

skolās vairs nesaņem (vai arī nemaz nekad nav saņēmuši) brīvpusdienas, viedokli un vērtējumu 

par šāda veida valsts atbalsta sistēmas efektivitāti, kā arī izanalizēt skolēnu uzskatus par dažādām 

„veselīga uztura” veicināšanas programmām, kas attīstītas tieši skolas vidē. 

5) 6.-9. klases ir skolēnus, iespējams, jau mazāk izteikti nekā mazajās klasēs, ēdamzālē 

ēšanas laikā kontrolē skolotāji. Līdz ar to arī uztura paradumu veidošanās ietekmes faktori var būt 

pavisam citi, nekā tad, ja ēšanas procesu uzrauga kāds pieaugušais. Tāpēc svarīgi ir identificēt un 

izpētīt 11-15 gadus vecu skolēnu pašu uzskatus par viņiem piešķirto ēšanas prakses autonomiju 

(vai joprojām tās trūkumu) skolas vidē.  

Tā kā šī promocijas darba mērķī nav norādīts nedz konkrēts Latvijas novads, kurā būtu 

jāatrodas skolai, nedz arī izvirzīta urbānās vai rurālās vides konteksta nepieciešamība, bet gan ir 

uzsvērta nepieciešamība identificēt skolēnus kā uztura aģentus jebkurā Latvijas skolā un analizēt 

šajās atšķirīgajās vidēs un sociālos kontekstos dažādos SUA prakses ietekmes faktorus – tāpēc 

promocijas darbā atsevišķas skolas veido atsevišķus galvenā gadījumā iekļautos gadījumus (un ir 

atsevišķi datu ieguves avoti) un kalpo kā datu dažādības nodrošinātāji, pētāmās problēmas 

dziļākai un daudzpusīgākai izpētei. Turklāt dažādie gadījumu izpētes aspekti ļauj iezīmēt skolēnu 

kā uztura aģentu mezo līmenī –  kā  „vidutāju”  starp individuālajām (mikrolīmeņa) sevis kā 

uztura aģenta lomas konstruēšanas praksēm un sociālās struktūras, apkārtējās vides 

(makrolīmeņa) viņam izvirzītajām normām un lomām.  

 

Darba struktūra  

 

Ievadā tiek sniegta pamatinformācija par promocijas darbu, tā aktualitāti, pētījuma 

problēmu, definētajiem mērķiem un uzdevumiem. Tiek noteikti temata un izvēlēto metožu – 

gadījuma izpētes metodes (case study) un kritiskās diskursa analīzes – ieguvumi un iespējamie 

ierobežojumi pieteiktās problēmas izpētei, kā arī iezīmēts vispārīgs pētījuma teorētiskais ietvars, 

pētījuma lauka raksturojums un noteikti sasniedzamie rezultāti.  

1. nodaļā teorētiskā plāksnē aplūkotas skolēna kā uztura aģenta socioloģiskās izpētes 

iespējas, par pamatu ņemot pārtikas un ēdināšanas socioloģijas (Sociology of food and nutrition) 
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teorētiskās perspektīvas – vienlaikus gan iezīmējot šīs pieejas starpdisciplināro raksturu, gan arī 

koncentrējoties tieši uz bērnu/skolēnu uztura un ēdināšanas pētniecību. Šajā nodaļā arī teorētiskā 

plāksnē aplūkoti galvenie promocijas darbā izmantotie jēdzieni, kā, piem., „veselīgs uzturs” vs 

„neveselīgs uzturs”, „uztura aģents”, „uztura paradumi”, „lomas”, „diētas” u.c. 

2. nodaļā sniegts izvērsts skolu uztura politikas raksturojums Latvijā vēsturiskā griezumā, 

kā arī aplūkoti aktuālie skolu uzturu reglamentējošie normatīvie dokumenti un to darbība skolas 

vidē. Tāpat arī plašāk raksturotas sabiedriskās aktivitātes Latvijā skolas uztura kontekstā, kā arī 

identificēti aktuālākie publiskie diskursi skolēnu ēdināšanas aspektā.  

3. nodaļā raksturota promocijas darbā pielietotā metodoloģija, sniegts izpētes gadījumu 

izvēles pamatojums, izskaidrotas datu ieguves un datu analīzes metodes, kā arī pētījuma ētisko 

aspektu un pētījuma lauka darba norises procesa raksturojums. 

4.-7. nodaļā veikta empīriskā materiāla analīze, izmantojot izvēlēto kvalitatīvo datu 

analīzes metodi – kritisko diskursa analīzi. Katra nodaļa aplūko atsevišķu izpētes problēmu: 4. 

nodaļa koncentrējas uz pieaugušo jeb PUA dažādās komunikācijas telpās konstruēto skolu 

ēdināšanas, skolēnu uztura paradumu un SUA lomas diskursu identifikāciju un analīzi; 5. nodaļā 

aplūkoti vairāki pakārtotie gadījumi, kas atklāj PUA un SUA sociālās mijiedarbes rezultātā 

veidotās SUA uztura prakses un lomas; 6. nodaļa, balstoties uz kvalitatīvo anketu rezultātiem, 

parāda, kā skolēns kā uztura aģents tiek interpretēts vienaudžu redzējumā un kā tiek definēti 

jēdzieni „ veselīgs”  un „neveselīgs”  uzturs; savukārt 7. nodaļā analizēti piecos iekļautajos 

gadījumos (5 Latvijas skolās) identificētie skolēni kā uztura aģenti jeb SUA un izzinātas viņu 

konstruētās rekonstruētās skolēna kā uztura aģenta lomas, uztura prakses un “veselīga” vs 

“neveselīga” uztura interpretācijas.  

8. nodaļā veidota diskusija par empīrisko datu analīzē iegūtajiem rezultātiem, veicot 

integrētu pieaugušo un skolēnu konstruēto SUA lomas un uztura paradumu diskursīvo prakšu 

izpēti, kas ietver identificēto diskursa tēmu un sociālo prakšu interpretācijas un 

rekontekstualizācijas. Šajā nodaļā izveidota izvērsta SUA definīcija, kas ietver arī SUA sociālo 

prakšu ietekmes faktoru atspoguļojumu, kā arī izsekots jēdzienu  „veselīgs”  vs „neveselīgs” 

uzturs definēšanas stratēģiju un interpretāciju kā sociālās prakses rekontekstualizācijas rezultātu 

veidotajām diskursīvajām praksēm. Nodaļas nobeigumā definēti vairāki ieteikumi skolēnu kā 

savu uztura aģentu rīcības kapacitātes veicināšanai mūsdienu skolas vidē. 

Nobeigumā formulēti secinājumi un izstrādātas rekomendācijas pētītās problēmas tālākai 

risināšanai, kā arī pārbaudītas promocijas darba izstrādes uzsākšanas posmā izvirzītās tēzes. 
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Pētījuma ierobežojumi un tālākās izpētes virzieni  

 

Manuprāt, galvenie šī pētījuma ierobežojumi ir saistīti ar metodoloģiska rakstura 

jautājumiem, kam par iemeslu  var būt izvēlētās pētījuma mērķgrupas izpētes specifika. 

Disertācijā aplūkotie gadījumi, kur skolēniem ir dota iespēja sevi pozicionēt vai sevī attīstīt 

veselīga uztura aģenta identitāti, ir saistīti ar skolu vidi, līdz ar to lauka darbā var rasties dažādi 

ierobežojumi iegūt analīzes datus. Piekļuvi skolēnam kā informantam var kavēt, piemēram: 

1) kādu subjektīvu vai objektīvu apstākļu dēļ gan vecāki, gan skolotājs kā skolēna tiesību 

pārstāvji var liegt pētniekam tikties ar skolēnu un veikt interviju;  

2) skolēna noslogotais mācību stundu grafiks var apgrūtināt iespēju pētniekam un 

informantam vienoties par intervijas/tikšanās laiku; 

3) skolēns var nobīties no pētnieka kā „sveša pieaugušā” vēlmes izzināt viņa privātās 

sociālās prakses un attiecības ar apkārtējiem un atteikties pats no komunikācijas ar pētnieku. 

Tie ir tikai daži visbiežāk sastopamie praktiskie pētnieciskā lauka darba veikšanas 

ierobežojumi, tomēr pastāv arī dažādi veidi, kā šos ierobežojumus mazināt, bet pat to vairāk šī 

promocijas darba 3. nodaļā „Metodoloģija”. 

Savukārt jautājumā par tālākiem šīs tēmas – skolēns kā uztura aģents – izpētes virzieniem, 

jānorāda, ka bez jau šajā promocijas darbā definētajiem skolēna kā uztura aģenta izpētes 

līmeņiem jeb dimensijām, pastāv arī vēl citas, iespējams, ne tik publiskas un tāpēc arī grūtāk 

identificējamas, skolēnu kā uztura aģenta izpausmes telpas, kā, piemēram, ģimene vai dažādas 

ārpusskolas interešu grupas. Turklāt arī nepieciešams šādā pat aspektā, kā tas jau ir izdarīts šajā 

promocijas darbā (nepieciešamības gadījumā arī papildinot metodoloģisko instrumentāriju), 

aplūkot arī pārējās skolēnu vecuma grupas, tai skaitā arī sākumskolas un vidusskolas skolēnus un 

viņu uztura prakses, lomas, tostarp iespējas un vēlmi darboties kā uztura aģentiem savā skolas 

vidē. Tāpēc nākotnē būtu nepieciešams izvēlēties paplašināt gadījumu izlasi, tādējādi paplašinot 

un padziļinot arī pētījuma lauku un izpētes problēmas dimensiju.  
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1. SKOLĒNA KĀ UZTURA AĢENTA TEORĒTISKĀS IZPĒTES IESPĒJAS 

 

Šajā nodaļā ir detalizēti iezīmēta promocijas darba galvenā teorētiskā perspektīva – 

pārtikas un uztura socioloģija – un tās starpdisciplinārā pieeja pārtikas patērniecības un uztura 

paradumu socioloģiskā izpētē. Tāpat arī apkopoti un analizēti ārzemju pētījumi, kas koncentrējas 

uz skolu ēdināšanas programmu un skolēnu/bērnu uztura paradumu izpēti.  

Rezultātā izveidots promocijas darba teorētiskais ietvars, kas ļauj starpdisciplinārā 

perspektīvā padziļināti aplūkot dažādu uztura aģentu interakcijas pārtikas patēriņa kontekstā, 

sociālo mijiedarbību rezultātā definējot dažādas lomas, nozīmes, simbolus, vērtības un 

interpretējot sociālās prakses.  

Tāpat šajā nodaļā ir konceptualizēti un definēti promocijas darbā lietotie galvenie 

jēdzieni, kā arī aplūkoti tiem pakārtotie termini, kas ir saistīti ar disertācijā izvirzītās problēmas 

izpēti.  

 

1.1. Pārtikas un uztura socioloģijas starpdisciplinārais raksturs 

 

Socioloģisko terminu vārdnīcā jēdziens „ pārtika”  (food) tiek definēts kā „jebkura 

dabiska vai pārstrādāta viela/substance, ko dzīvs organisms uzņem ēdot un metabolisma rezultātā 

pārveido enerģijā un ķermeņa audos” (Jary  & Jary, 2005, p. 222). Turklāt – pārtika tiek uztverta 

kā pamats gan sabiedrības labklājībai, gan eksistencei.  

Savukārt jēdziens „ uzturs”  (nutrition) ir pakļauts vairākiem iespējamiem tulkojumiem un 

līdz ar to arī skaidrojumiem latviešu valodā. Nutrition (angļu val.) var ietvert, pirmkārt, tādas 

pārtikas, kas nepieciešama cilvēka veselībai un augšanai, piedāvāšanu vai iegūšanu, tas ir – 

„ēdināšanu” .  Bet tajā pašā laikā nutrition jēdziens ietver arī pašas „ pārtikas” un „ barības”  jeb 

„uztura” nozīmi. Tāpēc, runājot par Sociology of Food and Nutrition teorētiskajām atziņām, šajā 

promocijas darbā ir lietota forma Pārtikas un uztura socioloģija, ar „uztura” saprotot arī  

„ēdināšanu”.  

Akadēmiskā līmenī jēdziens „uzturs” tradicionāli tiek piesaistīts uzturzinātnei (pārtikas 

uzturvielu un citu vielu, kuru klātbūtne ir konstatēta pārtikā, ietekmes uz cilvēka organismu 

izpētei) un līdz ar to arī medicīniskai sabiedrības pārtikas patēriņa seku izpētei. Arī antropoloģija 

aplūko mijiedarbi starp cilvēka bioloģisko sistēmu un pārtiku.  
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Tomēr par pārtiku un uztura paradumiem arvien izvērstāk un arī padziļināti mūsdienās 

diskutē arī relatīvi jaunā socioloģiskā perspektīva – Pārtikas un uztura socioloģija. 

Sociologu interese pārtikas ražošanā, izplatīšanā, pārstrādē/gatavošanā un patērniecībā ir 

saistīta ar to, kādā veidā parādās pārtikas saistība ar sociālo lomu un attiecībām, kas veidojas šajā 

kontekstā. Pārtikas sadale ietver varu un privilēģijas, un tieši sociālās un kultūras normas un 

tradīcijas, kā arī sociālās lomas bieži definē, kurš tieši gatavos un kurš un cik daudz ēdīs kāda 

konkrēta veida pārtiku, tāpat arī, kur, kad un kā tā tiks ēsta. Tātad Pārtikas vai uztura socioloģija 

(Sociology of food and nutrition) pēta ne tikai pārtikas ražošanu vai patērēšanu, bet arī  

konfliktsituācijas, kas var veidoties šajā procesā.  

Pētot pārtikas izvēli un ēšanas uzvedību jeb paradumus, pārtikas socioloģijas teorijas bieži 

vien mēdz fokusēties uz dažādiem sabiedrības struktūras elementiem, piemēram, 

sociālekonomiskais stāvoklis, dzimums, etniskā piederība, vecums u.tml. sociālām pazīmēm. 

Tomēr padziļinātu izpratni par individuālajām uztura praksēm un pārtikas izvēlēm var iegūt vien, 

aplūkojot šo problēmu no tās kompleksivitātes un daudzdimensionalitātes prizmas – kā sociālas 

mijiedarbības starp aģentu (aģentūru) un sociālo struktūru rezultātu, kur, piemēram, tāda sociālā 

vērtība kā „ veselība”  tiek iegūta un/vai interpretēta, piešķirot nozīmes pārtikai un tās 

uzdevumiem cilvēka dzīvē. Līdz ar to, skaidri var iezīmēt to, ka pārtikas socioloģija ir būtiska 

socioloģijas izpētes joma, kas ir saistīta arī ar citām socioloģijas nozarēm, piemēram, ar dažādiem 

ražošanas veidiem un tirdzniecības modeļiem, tāpat arī ar pētniecības virzieniem, kas vienlaikus 

ietver gan pārtikas ražošanas, gan patērēšanas procesu izpēti, kā, piemēram, lauku socioloģija. 

Sociologu un antropologu perspektīvu pārtikas pētījumos pamatos var raksturot kā 

fokusēšanos uz pārtikas kultūru un uztura paradumu individuālām un kolektīvām praksēm un to 

specifiku (Douglas, 1984; Murcott, 1988). Tomēr, atšķirībā no uzvedības (behaviour) 

pētījumiem, kas vairāk koncentrējas uz cilvēku individuālajām uztura praksēm un to 

sociālpsholoģisku izzināšanu – piemēram, tādu sociāli kognitīvo aspektu kā zināšanas, attieksme 

un pašefektivitāte individuālās izpausmes (Baranowski et al., 1999; Contento, 2007), tad 

mūsdienu socioloģiskā perspektīva jau uzlūko šīs individuālās un kolektīvas ēšanas prakses no 

sociālo attiecību prizmas, kas iezīmē sociālā konteksta būtisko nozīmi pārtikas paradumu izpētē 

(Warin et al.,  2007). Kā jau norādījuši Kanādas sabiedrības veselības pētnieki: „Ēšana nenozīmē 

izolētu izvēli, bet izvēli, kas ir atkarīga no konteksta, kurā tā notiek” (Delormier et al.,  2009, p. 

217). Vienalga, vai tā ir mājas, darba, skolas vai kāda cita vide, kas veido ēšanas prakses sociālo 

kontekstu jeb – apkārtējo vidi, sociālo politiku un sociālkultūras ietekmi.  
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Jau daudz fokusētākā pārtikas socioloģijas pētniecībā viens no galvenajiem izpētes 

objektiem ir bijis pārtikas piedāvāšana un akceptēšana, cilvēkiem iesaistoties simboliskās 

mijiedarbības formās, lietojot pārtikas produktus kā valodu un kā apmaiņas (exchange) formu, lai 

izteiktu un stiprinātu sociālās attiecības (piem., skat. komensālisma teorijas, Lévi-Strauss, 1964). 

Sociologi un antropologi (it īpaši Lévi-Strauss) ir arī interesējušies par veidiem, kādos materiālais 

objekts jeb pārtika tiek definēts kā derīgs cilvēkam patērniecībā un kā sociālās vērtības 

atspoguļojas dažādos pārtikas gatavošanas, pasniegšanas/servēšanas un ēšanas veidos (skat. arī 

Murcott, 1983; Vartaniana et al.,  2007; Linderman & Sirelius, 2001, u.c.). Tā, piemēram, 

skolēnu kopīgās pusdienas skolas ēdamzālē ietver gan sociālo vērtību, gan sociālo praksi.  

Savukārt pārtikas ražošanas un izplatīšanas sistēmas pētniecība socioloģijas paradigmā 

mūsdienu sabiedrībā var tikt integrēta jau ar daudz „mikroskopiskākām” studijām. Piemēram, var 

pētīt jaunos pārtikas gatavošanas veidus ģimenē (piem., iepriekš pagatavotas pārtikas un ātro 

uzkodu lietošanas prakses ģimenes kopīgajās ēdienreizēs), kas atspoguļo gan to, kā tiek 

pazemināta ģimenes kā „veselīga” ēdiena gatavotājas institūcijas loma, gan arī rāda to, ka pati 

pārtikas gatavošana kā noteikta sociāla prakse var tikt noslogota ar tādu ārējās vides ietekmes 

formu kā mediju un reklāmas ietekmi uz ģimenes ēšanas paradumiem, kur reklāmas (ar mediju 

starpniecību) mērķis ir pastiprināt konkrētas pārtikas kā „ patērniecības vienības”  nozīmi, 

pieprasot jaunus ēdināšanas standartus vecākiem kā „moderniem” bērnu aprūpētājiem un bērniem 

kā „moderniem” pārtikas patērētājiem.  

Pārtikas patērniecību var aplūkot arī, atsevišķi izceļot konkrēta dzimuma dimensiju. 

Piemēram, sievietes pārtikas un ēdināšanas socioloģijas perspektīvā bieži uzlūkotas kā sociālas 

būtnes, kam ir dubultas attiecības ar pārtiku, jo ģimenes ēdināšana sievietei var būt gan sociāla 

norma (sociāla atbildība pabarot ģimeni), gan personiskā gandarījuma (ēšanas baudas) avots 

(Caplan et al.,  1998; Warde & Hetherington, 1994), kamēr „pareiza ēšana” (eating well) var tikt 

asociēta ar bailēm pieņemties svarā vai paškontroles trūkumu, kas dažreiz noved pie ēšanas 

traucējumiem (kā, piemēram, anoreksijas vai bulīmijas) (Kiefer et al.,  2005). Kopumā dzimumu 

atšķirības pārtikas patērniecības modeļos ir bieži izmantots pētījuma lauks, ko aplūko ne vien 

sociologi, bet arī psihologi, uztura speciālisti, mediķi un citu nozaru speciālisti savos pētījumos 

(piem., Kandrack et al.,  1991; Jensen & Holm, 1999; Lafay et al.,  2001; Arganini et al.,  2012; 

Vartanian, 2015; Higgs et al.,  2016, u.c.), skatoties, kā dažādi uztura stereotipi, sociāleknomiskie 

apstākļi, kultūras kapitāls un daudzi citi faktori ietekmē un diferencē sieviešu un vīriešu ēšanas 

prakses.  
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Turklāt pārtika kā simboliska un kultūras vienība var ietvert ļoti dažādas un pat atšķirīgas 

interpretācijas un nozīmju skaidrojumus sabiedrības apziņā – sākot no vienkāršas fizioloģiskas 

nepieciešamības apmierināšanas līdz pat kāda produkta glorificēšanai. Tomēr kaut kur „pa vidu” 

vienmēr būs arī apziņa par pārtikas lomu indivīda veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanā. 

Tāpat arī socioloģijas teorijas, kas aplūko sabiedrības uztura paradumus, visticamāk, būs 

komplicētas dabas un uz kritiskās pieejas balstītas.  

Amerikāņu sociologs Alekss Makintošs (McIntosh) ir izveidojis Pārtikas un uztura 

socioloģijas teoriju klasifikatoru un arī detalizēti aprakstījis šīs teorijas. Konceptuāli viņš izdala 

Medicīnas socioloģiju un Uztura socioloģiju (Medical sociology and Nutritional sociology), 

tādējādi norādot uz pastāvošo definēšanas un pamatojuma komplicēto raksturu šai salīdzinoši 

jaunajai socioloģijas disciplīnai –  Pārtikas un uztura socioloģija (Sociology of food and nutrition) 

(skat. 1.1. attēlu).  

 

 Veselības un slimību socioloģija (Sociology 

in health) 

 

A. Slimību ekoloģija un etioloģija. 

B. Attieksmju un uzvedības variācijas 

attiecībā uz veselību un slimību. 

 

 

1. Socioloģiskā kontinuitāte (t.i., sociālo 

grupu atšķirības). 

2. Pārorientēšanās uz socioloģiskām 

problēmām: devianci, stigmu. 

 Pārtikas un uztura socioloģija (Sociology in  

nutrition) 

 

A. Nepietiekamas un pārmērīgas diētas 

ekoloģija un etioloģija, bads. 

B. Attieksmju un uzvedības variācijas 

attiecībā uz badu, ēšanas paradumiem, 

uzturvērtību stāvokli. 

1. Socioloģiskā kontinuitāte (t.i., sociālo 

grupu atšķirības). 

2. Pārorientēšanās uz socioloģiskām 

problēmām: deviance (noteiktas veģetārisma 

formas, stigma, kas saistīta ar lieko svaru). 

 

Sociology of health (Medicīnas socioloģija) 

 

 

A. Mediķu rekrutēšana un apmācība. 

B. Mediķu attiecības ar citiem lomu 

noteikšanā. 

C. Politiskās ekonomikas izmaiņu ietekme 

uz veselības aprūpes izmantošanu. 

 

 Uzturpolitikas socioloģija (Sociology of 

nutrition) 

 

A. Dietologu rekrutēšana un apmācība. 

B. Patērētāju (vai dietologu) attiecības ar 

citiem lomu noteikšanā. 

C. Politiskās ekonomikas izmaiņu ietekme 

uz pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu 

pieejamību. 

 
1.1. att. Veselības un medicīnas un pārtikas un uztura socioloģijas pieeju salīdzinājums (Aizgūts no 

Wolinsky, 1980, p. 41; citēts no McIntosh, 1996, p. 14) 
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Lai arī Medicīnas un Pārtikas & uztura socioloģija ir divas atsevišķas un jaunas 

socioloģijas apakšnozares, tomēr tām ir arī daudz kopīgu izpētes lauku, jo Pārtikas un uztura 

socioloģijai ir skaidra sasaiste ne tikai ar pārtikas ražošanu, bet arī ar cilvēka veselību.  Tomēr 

tām ir arī skaidri nošķīrumi, piemēram: cilvēks ēd pārtiku (food), bet ne uzturvielas (nutrients), 

tas ir, cilvēks nozīmi uzņemtajām barības vielām piešķir balstoties pamatos uz savu kultūras un 

sociālo attiecību pieredzi.  

Savukārt kategorijas, ko iezīmē Lauku (rural) un Medicīnas socioloģija, pastāsta mums 

par tām daudzajām izvēlēm pārtikas ražošanas praksēs, kas ir sastopamas mūsdienās, kā arī par 

pārtikas ražošanas motīviem un to, kā atšķirīgas ražošanas prakses var ietekmēt sabiedrības 

veselību (piemēram, pesticīdu izmantošana lauksaimniecībā tiek sasaistīta ar sabiedrības 

veselības problēmām ilgtermiņā u.tml.). Tajā pašā laikā Lauku un Medicīnas socioloģija ļoti maz 

ko mums atklāj par pārtikas pirkšanas un patērēšanas sociālo praksi. Toties šajā 

problēmjautājumā vairāk un detalizēti iedziļinās Patērniecības socioloģija. Savukārt Medicīnas 

socioloģijas pētījumi par veselības aprūpes speciālistiem norāda uz padziļinātām iespējām pētīt 

tieši uztura speciālistus un diētas ārstus un viņu sociālās prakses. Tāpat kā Uzturpolitikas 

socioloģijas pieeja ļauj iedziļināties jautājumos par politisko un sociālekonomisko faktoru 

ietekmi uz sabiedrības uztura paradumiem.  

 

1.1.1.  Pārtikas drošības un uztura risku teorētiska analīze   

 

Mūsdienās viens no galvenajiem pārtikas uz uztura socioloģijas izpētes objektiem ir 

pārtikas drošības un uztura risku tēmas, ko īpaši aktualizē gan sabiedrības veselības pētījumi, gan 

globālās pārtikas sistēmas teorijas.  

Globalizācijas un pārtikas ražošanas procesu produktivitātes uzlabošanas centienu 

rezultātā mūsdienu teorētiskā literatūrā socioloģijas perspektīvā arvien spilgtāk atspoguļojas 

sabiedrības uztura paradumu izpētes starpdisciplinārais raksturs, kur nenoklusētas paliek arī 

kritiskas diskusijas par pārtikas drošību un ar uztura ražošanas procesa veicinātu slimību 

izplatīšanos saistīti jautājumi, kuru aktualizēšanā un risināšanā iesaistās ne tikai pārtikas 

patērētāji, bet arī ražotāji un izplatītāji. Piemēram, aktualizējoties pārtikas drošības jautājumiem 

līdz ar jaunu ražošanas tehnoloģiju attīstību, Pārtikas un uztura socioloģija ne tikai arvien ciešāk 

savijas ar Veselības socioloģiju, bet arī ietiecas Lauku socioloģijā (Rural sociology), kur kā 

20./21. gs. mijas tendences var minēt pētījumus par patērētāju bailēm saistībā ar lauksaimniecības 
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produktu veselīgumu  un potenciālajiem veselības un drošības draudiem (Garasky, Wright 

Morton & Greder, 2004; Hoban, Woodrum, & Czaja, 1992; Mannion, Cowan & Gannon, 2000; 

Sapp &Harrod, 1989).  

Ne vien ārzemju sociologi aktīvi piedalās pārtikas drošības problēmas izpētē, padziļināti 

aplūkojot gan pārtikas politikas veidošanās procesus, gan arī sekojot līdz pārtikas ražošanas un 

izplatīšanas ķēdēm un pārtikas sistēmas attīstībai kopumā. Tā, piemēram, angļu izcelsmes 

sociologi Tims Langs (Tim Lang) un Mihaels Hīsmans (Michael Heasman)  aktīvi iztirzā pārtikas 

politikas veidošanas problemātiku mūsdienās, savās teorijās identificējot nemitīgu un arvien 

intensitātē pieaugošu  „pārtikas karu” šajos procesos (Lang & Heasman, 2015). Arī Latvijas 

pārtikas sociologi aktīvi iesaistās alternatīvo pārtikas ķēžu, pārtikas drošības u.c. ar pārtikas 

ražošanu, izplatīšanu un patērēšanu saistītu jautājumu risināšanā savās publikācijās (piem., 

Grīviņš et al. 2013; Tisenkopfs et al.,  2006, 2015, u.c.). 

Pārtikas ražošanas un izplatīšanas aspektā ārzemju zinātniskās publikācijās aktualizēts 

tiek arī slēptā lobisma diskurss (Nestle, 2007)  – gan politikas un valdības lēmumu, gan 

pastarpināti arī zinātnes pētījumu līmenī. Līdz ar to priekšplānā izvirzot arī pētnieka ētikas 

jautājumu. Paralēli akadēmiskā literatūrā parādās arī liecības par pilsoniskās sabiedrības aktīvu 

iesaisti uztura politikas veidošanā un esošās pārtikas sistēmas izvērtēšanā jaunā redzējumā, 

tādējādi gan veidojot un uzturot asi konfliktējošus dažādu uztura politikā iesaistīto dalībnieku 

diskursus (Latvijas kontekstā kā spilgtu piemēru var minēt biedrības „Vecāki par izglītību” 

pārstāves Janas Simanovskas darbību pirmskolas un skolas vecuma bērnu uztura jautājumu 

kritiskā izvērtēšanā).  

Līdzīgi arī norāda kritiskās domāšanas pārstāve amerikāņu socioloģe Mariona Nestle 

(Marion Nestle), kura uzskata, ka pārtikas industriju mūsdienās virza galvenokārt savtīgas peļņas 

un tirgus ietekmes centieni, kuru rezultātā pasliktinās ne vien sabiedrības uztura paradumi, bet arī 

cilvēku veselība kopumā (Nestle, 2007). Nestle pat uzsver, ka pārtikas ražotāji atvēl milzīgus 

finanšu un citus resursus, lai atbalstītu ikvienu zinātnisku, sabiedrisku vai politisku pasākumu, 

kas kādā veidā varētu lobēt attiecīgā ražotāja produkciju. Līdz ar to mūsdienās arvien skaļāk un 

starpdisciplinārās zinātniskās diskusijās izskan ražotāja godīguma un atbildības diskurss (piem., 

Caraher & Coveney, 2004; Collier, 2008; McMichael, 2000; Nestle, 2007, u.c.).  

Kopumā var secināt, ka, ja vēl līdz pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem uztura 

jautājumi sociālās zinātnēs pārsvarā tika skatīti saistībā ar pārtikas ražošanu un patērniecības 

modeļiem (McIntosh, 1996), tad kopš gadsimtu mijas strauji vairojusies sociologu interese arī par 
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pārtikas patēriņu ietekmējošiem faktoriem un riskiem, ko tie rada sabiedrības veselībai. Šo 

pētniecisko interesi veicinājusi, no vienas puses, ekonomiska nepieciešamība uzlabot pārtikas 

ražošanas un tirdzniecības rādītājus, no otras puses, sociāla vēlme samazināt straujās 

industrializācijas un modernizācijas rezultātā radušās sabiedrības makdonaldizācijas (Ritzer, 

1996)  un globālās aptaukošanās epidēmijas (globesity)
5
 sekas, kas ietver ne vien subproduktu 

patēriņa un ātrās ēdināšanas pakalpojumu izmantošanas pieaugumu sabiedrībā, bet arī 

efektivitātes, aprēķina un pareģojamības klātbūtni daudzos sociālos un ekonomiskos procesos, 

tostarp pārtikas patērniecībā. 

Līdz ar to nepārsteidz situācija, ka mūsdienās Pārtikas un uztura socioloģijā vienā izpētes 

telpā tiek pretnostatītas dažādas tēmas, kā, piemēram: garās vs īsās pārtikas ķēdes; pārtikas 

ražošana vs apkārtējās vides piesārņojums; ģenētiski modificēta vs ekoloģiska pārtika; neveselīgs 

vs veselīgs uzturs; nepietiekams uzturs un bads vs. liekais svars un aptaukošanās u.c. ar pārtikas 

ražošanu un patērēšanu saistīti problēmjautājumi. Tādējādi Pārtikas un uztura socioloģija šā brīža 

perspektīvā neizbēgami kādā noteiktā aspektā mijiedarbojas gan ar citām socioloģijas nozarēm 

(lauku, medicīnas, veselības, patērniecības, politikas u.c.), gan dažādām zinātnes jomām 

(medicīnu, psiholoģiju, politikas zinātni, ekonomiku, bioloģiju, ķīmiju u.c.).  

Tāpat arī skolu ēdināšanas programmu un skolēnu uztura paradumu studijas ietiecas 

starpdisciplinārā izpētes līmenī. Par to plašāk 1.2. nodaļā, kur tiks pārlūkoti ārzemju un Latvijas 

pētījumu teorētiskās atziņas skolu ēdināšanas programmu un skolēnu uztura paradumu kontekstā.  

Turklāt padziļināta SUA izpēte pieprasa starpdisciplināru skatījumu vairāku faktoru dēļ. 

Pirmkārt, skolēna kā konkrēta sociālā aģenta koncepts sevī ietver ne tikai indivīdu kā sociālās un 

simboliskās lomas konstruētāju konkrētajā sociālajā vidē, bet arī institucionālās  –  visizteiktāk 

tieši skolas  – ietekmes klātbūtni uz šiem procesiem. Līdz ar to SUA izpēte noteikti iekļaus arī 

kādu no Izglītības socioloģijas vai izglītības zinātnes, arī psiholoģijas teoriju atziņām. Otrkārt, 

pēc SUA identificēšanas, uzreiz nākamais (ja pat ne paralēlais) izpētes līmenis ir uztura 

paradumi, kas jāskatās daudz plašākā un padziļinātākā kontekstā, jo pārtikas ražošanas un 

patērniecības pētniecība ietver vairākas socioloģijas apakšnozares –  Lauku socioloģiju, Pārtikas 

un ēdināšanas socioloģiju, Veselības socioloģiju, Izglītības socioloģiju u.c.  

 

 

                                                           
5
 Pastāv uzskats, ka jēdziens „globesity” pirmo reizi minēts PVO 2001. gada februāra ziņojumā („Obesity or 

„Globesity”?”, 2010). Termins globesity darināts, apvienojot jēdzienus „globāls” un „aptaukošanās”, veidojot 

jēdziena nozīmi par sabiedrības aptaukošanos kā pasaules līmeņa – globālu – sociālu problēmu.  
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1.2. Problēmsituācijas raksturojums 

 

Lai arī pārtikas patērēšana jeb ēšana ir tikai viena no cilvēka sociālām pamatvajadzībām 

un būtisks faktors dzīves kvalitātes nodrošināšanai, tomēr 21. gadsimtā ne tikai Latvijā, bet 

pasaulē kopumā aktualizējas arvien jauni un jauni ar uzturu saistīti problēmjautājumi, kas parādās 

arī skolēnu ēdināšanas un bērnu/skolēnu uztura paradumu kontekstā. Skolēnu uzturs un ēšanas 

vide mūsdienu sociālos pētījumos dominējoši tiek skatīti arī t.s. „veselīga” un „neveselīga” uztura 

aspektā, sasaistot šos procesus ar individuāliem faktoriem, kā, piemēram, pārtikas patērētāja 

zināšanas, prasmes un motivācija, kā arī aplūkojot šo jautājumu jau daudz plašākā sociālo, 

politisko un ekonomisko procesu paradigmā. Zinātnes līmenī tiek diskutēts par pārtikas riskiem, 

ko rada konvencionāla un steidzināta pārtikas ražošana, kas pieļauj ģenētiski modificētu 

organismu, dažādu pārtikas konservantu un pesticīdvielu klātbūtni ražošanas procesā, kā rezultātā 

arī skolas arvien vairāk sāk interesēties par bioloģiski vai ekoloģiski audzētu pārtiku, skolas 

pārtikas iepirkumu organizēšanā aktualizējoties arī alternatīvo pārtikas sagādes modeļu 

izmantošanas iespējām (Morgan & Sonnino, 2013; Tisenkopfs et al.,  2015). Paralēli izvirzās arī 

vides piesārņojuma un ilgtspējīgas saimnieciskās darbības tēmas, kas tiek popularizētas arī 

skolēniem ar dažādu starptautisku un lokālu programmu starpniecību (Latvijā, piemēram, ar 

Ekoskolu aktivitātēm). Un tai pat laikā skolēniem, īpaši pusaudžu vecumā, aktuālas kļūst arī ar 

uztura paradumu maiņu saistītas dažādas diētas (Lattimore & Halford, 2003; Roberts et al.,  1999, 

2001).  

Bet, manuprāt, viena no svarīgākajām bērnu uztura paradumu un skolas ēdināšanas 

programmu izpētes nepieciešamībām ir situācija, kad mūsdienās ne vien pieaugušajiem, bet nu 

jau arī  bērniem arvien vairāk parādās veselības problēmas, kas tiek saistītas ar nepareiziem 

pārtikas patēriņa paradumiem, un viens no pamatfaktoriem, kas ir veicinājis šīs problēmas 

attīstību, tiek minēti „nepareizie” uztura paradumi, ko bērni ir pārņēmuši sociālās interakcijas 

rezultātā no saviem vecākiem (Larsen et al.,  2015) un vēlāk arī socializēšanās procesā no 

vienaudžiem skolas vidē (Houldcroft et al.,  2013).  

Tā, piemēram, blakus pārtikas trūkumam, deficītam un pat bada apstākļiem jaunattīstības 

valstīs (Belachew et al.,  2011), mūsdienu Eiropā un daudzās attīstītajās valstīs arvien aktuālāka 

kļūst liekā svara un aptaukošanās  problēma skolas vecuma bērnu un jauniešu vidū un šī parādība 

jau tiek definēta kā „ epidēmija”  (Must & Strauss, 1999; Kosti & Panagiotakos, 2006; Swinburg 

et al.,  2011). Kā izplatītākie aptaukošanos veicinošie faktori tiek minēts zemais fizisko aktivitāšu 
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līmenis pretstatā palielinātajam ar pārtiku uzņemto kaloriju apjomam (WHO, 2007). Amerikā, 

piemēram, divdesmit gadu laikā kopš 1980.-2000. gadiem aptaukošanās gadījumu bērnu vidū ir 

dubultojies, tīņiem šī problēma pat trīskāršoti pavairojusies. Rezultāti ir šokējoši – ne tikai 

pieaugušie, bet nu jau arī arvien vairāk skolas vecuma bērnu Eiropā slimo ar tādām hroniskām 

slimībām kā 2. tipa diabēts un hipertensija (I'Allemand et al.,  2008).  

Lai arī, salīdzinot ar ASV vai Dienvideiropas valstu situāciju, Latvijā skolas vecuma 

bērnu aptaukošanās dinamika nav tik strauja (Pudule et al.,  2015; Velika et al.,  2016) (skat. arī 

1.1. tabulu), tomēr iezīmējas bīstamas tendences – visizteiktāk ĶMI
6
 pieaudzis tieši 11 līdz 13 

gadus veciem skolēniem – gan zēniem, gan meitenēm.  

Tomēr Latvijā pastāv arī pretēja rakstura problēma –  katru gadu pieaug skolas vecuma 

bērnu skaits, kam ir konstatēts nepietiekams ķermeņa svars (ibid.), ko var izskaidrot gan ar 

sciālekonomiskās situācijas pasliktināšanos Latvijas laukos dzīvojošās ģimenēs (skolu piedāvātās 

siltās ēdienreizes lielai daļai lauku skolu bērnu tā ir bieži vien vienīgā ēdienreize dienā) („Kā 

veicināt veselīga”, 2012), gan arī ar pusaudžu vecuma skolēnu daudz biežāk piekoptajām 

dažādajām diētām, kas galvenokārt tiek raksturotas kā „neveselīgas svara samazināšanas 

metodes, tādas kā ilgstoša mazkaloriju diēta, ēdienreižu izlaišana, caureju vai vemšanu izraisošu 

līdzekļu lietošana” (Velika et al.,  2016, 18. lpp.).  

Secinājumi, kas iegūti Latvijas skolu 2015./2016. mācību gada pētījumā, uzrāda, ka liekā 

ķermeņa masa un aptaukošanās Latvijā kopumā (apkopojot datus gan par Rīgas, gan teritoriāli 

lielāku un mazāku Latvijas pilsētu, tāpat arī lauku skolām) ir 23,9% septiņgadīgiem un zēniem un 

19,5% meitenēm. Lai arī salīdzinot ar 2012. gada datiem pirmklasnieku liekās ķermeņa masas un 

aptaukošanās rādītāji kopumā ir minimāli (0,1-0,8% robežās) samazinājušies, tomēr, analizējot 

datus atsevišķi pa skolēnu dzīvesvietām, negatīva tendence ir vērojama tieši lauku skolās, kur 

(salīdzinot ar 2012. gadu) par 1,3% ir palielinājies 7 gadīgu bērnu skaits, kam ir konstatēta 

ķermeņa aptaukošanās. Tāpat ir arī par 2,6% ir palielinājies pirmklasnieku, kas mācās kādā no 

Latvijas pilsētas skolām un kam ir nepietiekams ķermeņa svars (Velika et al.,  2016). 

 

 

 

                                                           
6
 Būtiski ir ievērot to, ka bērniem jāizmanto pavisam citas klasifikācijas skalas nekā pieaugušajiem, aprēķinot ĶMI. 

Bērnu vecumā no 5-19 gadiem ĶMI aprēķiniem Latvijā izmanto PVO izstrādāto, atbilstoši katra bērna dzimumam 

un vecumam (pilni gadi un mēneši) pielāgoto klasifikācijas metodiku, kas ir pieejama jebkuram interesentam PVO 

interneta mājaslapā angļu valodā un Slimības kontroles un profilakses centra mājaslapā (latviešu valodā). 
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1.1. tabula 

Liekās ķermeņa masas un aptaukošanās izplatība dzimuma un vecuma grupās 2010.-2015. gadā  

(%) 

 

2010. g. 2012. g. 2014.g. 2015. g.  

Vecums 

(gadi)/ 

dzimums 

Liekā 

ķerme

ņa 

masa  

(LĶM) 

Aptaukoš

anās 

LĶM Aptaukoša

nās 

 LĶ

M 

Aptaukoš

anās 

7/z 12,3% 11,9% 14,0% 10,1%  14,

0% 

9,9% 

7/m 12,9% 8,4% 12,8% 8,1%  11,

9% 

7,6% 

9/z N/d*  N/d N/d N/d  17,

6% 

11,7% 

9/m N/d N/d N/d N/d  14,

6% 

7,6% 

11/z 23% N/d N/d 28%  N/d 

11/m 12% N/d N/d 18%  N/d 

13/z 19% N/d N/d 24%  N/d 

13/m 12% N/d N/d 17%  N/d 

15/z 15% N/d N/d 19%  N/d 

15/m 9% N/d N/d 10%  N/d 
Tabula veidota pēc: Pudule et al., 2015, un Velika et al.,  2016, datiem 

* N/d = Nav datu 

 

Savukārt deviņgadīgo jeb 3. klases skolēnu antropometrisko datu rādījumi atspoguļo, ka 

2015. gadā 12,5% zēnu un 15,3% meiteņu ir nepietiekama ķermeņa masa, bet lieka ķermeņa 

masa un aptaukošanās ir kopumā 29,3% zēnu un 22,2% meiteņu (attiecīgi  – 17,6% zēnu un 

14,6% meiteņu ir liekā ķermeņa masa, un 11,75 zēnu un 7,6% meiteņu ir konstatēta 

aptaukošanās). Salīdzinot ar 1. klases skolēnu datiem, vērojama pilnīgi pretēja tendence – 3. 

klases skolēnu rādījumi atklāj, ka lauku skolās ir sastopami visvairāk deviņgadīgo bērnu ar nevis 

aptaukošanās pazīmēm, bet gan ar nepietiekamu ķermeņa masu. Lielākais 3. klases skolēnu 

īpatsvars ar lieku ķermeņa masu mācās Latvijas pilsētās (ibid., 23).   

Balstoties uz skolēnu vecāku sniegtajām atbildēm aptaujas anketās, kopumā Latvijā 2015. 

gadā katru dienu brokastoja 75,8% 7-gadīgo un 70,2% 9-gadīgo skolēnu, svaigus augļus katru 

dienu ēda 23,4% 7-gadīgo un 22,8% 9-gadīgo skolēnu, bet dārzeņus katru dienu uzturā lietoja 
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vien 17,9% 7-gadīgo bērnu un 17,5% 9-gadīgo bērnu. Turklāt konstatēts, ka bērnu brokastošanas, 

svaigu augļu un dārzeņu ēšanas biežums korelē ar vecāku ikmēneša ienākumiem – ģimenēs ar 

zemākiem ienākumiem arī bērni retāk brokasto, mazāk ēd svaigus augļus un dārzeņus. Savukārt 

visbiežāk ik rītu brokasto Rīgā dzīvojošie bērni, kas varētu nozīmēt arī, ka šeit bērni retāk 

saskaras ar finansiālām grūtībām ģimenē.  

Saistībā ar skolēnu brokastošanas paradumiem mūsdienās, salīdzinot tos ar 20. gs. 

deviņdesmitajos gados secināto, ka lielākā daļa skolēnu vispār neēd brokastis, kā arī pusdienas ēd 

retāk nekā trīs reizes nedēļā, turklāt, palielinoties vecumam, samazinās arī iepriekšminēto rādītāju 

procents (Kalnins et al.,   1995), mūsdienās situācija teorētiski varētu definēt kā „uzlabojušos”.  

Turklāt dati, kas atspoguļo skolas pārtikas vidi un skolēnu uztura paradumus ietekmējošos ārējos 

faktorus, 2015. gadā uzrāda, ka kopš 2008. gada ir samazinājies arī kafejnīcu un veikalu skaits 

Rīgas un Latvijas lielākajās pilsētas skolās. Turpretim citu Latvijas pilsētu un arī lauku skolās 

kafejnīcu un veikalu skaits izglītības iestāžu teritorijās ir gluži pretēji – palielinājies. Kopumā 

2015. gadā 57,3% Latvijas skolās bez skolas ēdnīcas, papildus bija arī kafejnīca vai veikals, kur 

skolēni var iegādāties dažādus pārtikas produktus.  

Lai arī šie pētījumi ar kvantitatīviem rādītājiem atspoguļo 1. un 3. klases skolēnu liekā 

svara un aptaukošanās problēmas dinamiku Latvijā, tomēr nesniedz atbildes par paša skolēna 

zināšanām un izpratni par pārtiku un uztura paradumiem, toties atspoguļo bērnu vecāku 

(pieaugušo) vērtējumu par to, kādi uztura un veselīga dzīvesveida paradumi ir viņu bērniem, kā 

arī vispārīgi tiek raksturota skolas pārtikas vide.  

Tāpat arī atbildes uz jautājumiem par Latvijas skolēnu individuālo uztura prakšu 

motivāciju nesniedz sistemātiski veiktie (ik pa četriem gadiem) starptautiskie skolēnu veselības 

paradumu pētījumi (Pudule et al., 2015) par 11, 13 un 15 gadīgiem pusaudžiem (respektīvi, 5., 7. 

un 9. klases skolēniem), kur skolēnu uztura paradumi ir izvērtēti pēc atsevišķu “veselīgo” un 

“neveselīgo” pārtikas produktu patēriņa kvantitatīvajiem rādītājiem un pieejamības skolas vidē, 

tāpat arī fiksēti un salīdzinošā aspektā izvērtēti skolēnu ķermeņa svara rādījumi četru gadu 

nogrieznī. Pozitīvais aspekts (salīdzinot ar pētījumu, kas tika veikts ar mērķgrupu 1. un 3. klases 

skolēniem, respektīvi, 7 un 9 gadīgiem bērniem) ir, ka aptaujas anketas aizpilda paši skolēni, 

nevis viņu vecāki vai kāds cits pieaugušais (piemēram, skolotājs vai vecāki).  

Ja salīdzina 7, 9, 11, 13 un 15 gadus vecu skolēnu ķermeņa masas rādījumus periodā no 

2010.-2015. gadam, tad ir vērojama negatīvs fenomens, ka tieši pusaudžu gadu periodā 

skolēniem palielinās liekais svars un/vai rodas ķermeņa aptaukošanās. Turklāt šī tendence 
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izteiktāka ir tieši zēniem, nevis meitenēm, kas, iespējams, būtu skaidrojams ar to, ka meitenes, 

īpaši tīņa gados, cenšas ievērot kādas diētas vai arī kā citādi cenšas regulēt savas ēdienreizes. 

Attiecībā uz pētījumiem par Latvijas skolēnu uztura paradumiem un uztura zināšanām, 

jāteic, ka daudzi sabiedrības veselības un uztura paradumu pētījumi Latvijā tapuši galvenokārt 

koncentrējoties uz pieaugušo (vai jauniešu, sākot no 16 vai 18 gadu vecuma) kā izpētes objektu, 

pirmskolas un skolas vecuma bērnus atstājot novārtā vai arī pētījumos iekļaujot vien periodiski 

un raksturīgi, ka tieši kādu starptautisku projektu ietvaros. Piemēram, pētījumos par bērnu 

antropometriskiem parametriem un skolu vidi, kurš top sadarbojoties Pasaules Veselības 

organizācijai, SIA „SKDS”  un Rīgas Stradiņa Universitātei, pētījuma mērķis ir iegūt informāciju 

par 7 – 7,9 gadus vecu bērnu (jeb 1. klases skolēnu) ķermeņa masu un skolu vides atbilstību 

veselīgu paradumu veicināšanai. Līdz šim (2017. gada rudenim) šādi pētījumi tapuši 2007./2008, 

2009./2010., 2012./2013. un 2015./2016. mācību gadā (Velika et al.,  2014, 2016), kas norāda uz 

sistemātisku pieeju šīs problēmas izpētei un atspoguļo bērnu fizisko veselību, uzsākot skolas 

gaitas. Pētījumā, kas tapis 2015./2016. mācību gada ietvaros, ir vērojamas vairāki pozitīvi 

vērtējami papildinājumi šī projekta uzdevumos. 2015./2016. mācību gadā veiktajā bērnu 

antropometrisko parametru un skolas vides pētījumā mērķgrupa ir paplašināta, paralēli 1. klases 

skolēniem iekļaujot arī 3. klases (9 – 9,9 gadus vecus) skolēnus. Tāpat arī ir veiktas aptaujas ne 

tikai ar skolu administrācijas pārstāvjiem par konkrētu pārtikas produktu pieejamību un fizisko 

aktivitāšu iespējām skolu vidē, bet arī papildus ir veiktas aptaujas ar bērnu, kuriem noteikti 

antropometriskie rādītāji, vecākiem – par viņu bērnu uzturu un fiziskās aktivitātes paradumiem 

mājās (Velika et al.,  2016). 

Tomēr, lai arī sistemātiski un uz konkrētām vecuma grupām centrēti ir Latvijā veiktie 

pētījumi par skolēnu uztura paradumiem un skolas pārtikas vidi, tomēr pētāmās sociālās 

problēmas aspektā joprojām pastāv vairāki trūkumi: gan tas, ka pētījuma mērķgrupā netiek 

iekļautas visas skolēnu vecuma grupas, gan tas, ka dominējošās ir tikai kvantitatīvās pieejas, līdz 

ar to trūkst datu, kas problēmu aplūkotu mikrolīmenī un no tieši paša skolēna redzes leņķa, ko 

pieļautu kvalitatīva metodoloģiska pieeja problēmas izpētē. Tāpat arī tādu negatīvu fenomenu kā 

skolēnu liekās ķermeņa masas vai aptaukošanās kvantitatīvu palielināšanos būtu svarīgi izpētīt 

longitudioālā pieejā, kas, iespējams, sniegtu atbildes uz daudziem līdz šim neatbildētiem 

jautājumiem, kā, piemēram, kā skolēna (indivīda līmenī) uztura paradumus ietekmē tādi faktori, 

kā pāreja no agrā pusaudža vecuma uz vidējo vai vēlīniem pusaudža gadiem, kas iezīmējas arī ar 

pubertitātes komplicētajiem procesiem indivīda sociālpsiholoģiskajā attīstībā. Longitudionālie 
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pētījumi arī ļautu izvērstāk aplūkot dažādos apkārtējās vides mainīgos ietekmes faktorus un to 

lomu skolēnu uztura paradumu veidošanas procesā. Tomēr arī īstermiņā veikti kvalitatīvi 

pētījumi ļauj iedziļināties iepriekšminēto jautājumu izpētē, kā vienu no metodoloģiskiem 

līdzekļiem izmantojot skolēnu pašrefleksijas par saviem uztura paradumiem un faktoriem, kas, 

viņuprāt, ietekmē (vai varētu ietekmēt) uztura paradumus.  

Izanalizējot publiski pieejamos statistikas datus par Latvijas skolēnu uztura paradumiem 

un skolas pārtikas vidi, tomēr joprojām līdz galam neatbildēts paliek jautājums, kāpēc tieši, 

neskatoties uz dažādajām pieaugušo sabiedriskajām aktivitātēm, tāpat arī valsts iniciatīvām 

(skolēnu brīvpusdienas, veselīga uztura pamatnostādnes, pārtikas tirdzniecības regulējumi skolu 

vidē u.c. – par skolu uztura politiku detalizētāk skat. 2.2. nodaļā), tomēr katru gadu joprojām 

palielinās 11-15 gadus vecu skolēnu skaits, kam konstatēts liekais ķermeņa svars vai 

aptaukošanās? Iespējams, ir vēl kādi citi faktori, kas ietekmē skolēnu ēšanas paradumus un 

prakses. Par teorētiskām nostādnēm, kas padziļināti aplūko šo problēmu, plašāk aprakstīts 

nākamajās nodaļās.  

 

1.2.1. Skolēnu uztura paradumus ietekmējošie faktori 

 

Ne tikai ikdienas praksē pieaugušo publiskās diskusijās sastopami dažādi viedokļi par 

faktoriem, kas ietekmē skolēnu uztura paradumus skolas vidē, bet arī teorētiskā literatūrā pastāv 

atšķirīgi pieņēmumi par šo jautājumu. Kā vienas no izteiktākajām oponējošajām teorētiskajām 

perspektīvām var minēt attīstības teorijas vs ārējās ietekmes teorētiskām nostādnēm bērnu un 

skolēnu uztura paradumu ietekmējošo faktoru izpētē.   

Teorētiskā literatūrā atbildība par bērnu „neveselīgajiem” uztura paradumiem bieži tiek 

uzlikta skolai, virzot to prom no ģimenes/vecāku pienākumiem. Argumentējot to ar apstākļiem, 

ka skolas vidē bieži ir pieļauta „konkurējošās pārtikas” (Larson & Story, 2010) klātbūtne (ar  

„konkurējošo pārtiku” tiek saprasti t.s. „neveselīgie” pārtikas produkti, kā, piemēram, saldinātie 

gāzētie dzērieni, konfektes, kartupeļu čipsi, cepumi,  sālītie riekstiņi u.tml. pārtikas produkti, kas 

tiek pārdoti skolēniem paralēli valsts programmas kontrolētajām skolēnu ēdināšanas praksēm – 

bezmaksas vai maksas pusdienām (Anderson & Butcher, 2006)).  

Tomēr arvien biežāk skolēnu uztura pētījumos tiek secināts, ka skolas vidē pieejamie „ 

neveselīgie”  pārtikas produkti jeb „konkurējošā pārtika” nav vainojama skolēnu svara 

pieaugumā (Datar & Nicosia 2009; Hippel et al.,  2007; Fletcher, Frisvold & Tefft, 2010; Hook & 
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Altman, 2012), norādot, ka tieši mājās vai ārpus skolas vides bērniem ir daudz lielāks risks iegūt 

lieko svaru, ēdot „ neveselīgi” (Hippel et al.,  2007; Hook & Altman, 2012), pieļaujot, ka – gluži 

pretēji – skolas ar savu izteikti strukturēto, hierarhisko un efektīvi organizēto skolēnu laika 

plānojumu tieši spēcīgi samazina skolēnu iespējas ēst „neveselīgos” pārtikas produktus, kas ir 

pieejami papildus un ārpus stingri reglamentētās skolas ēdināšanas sistēmas.  

Pretstatā teorētiskajiem pieņēmumiem par „ konkurējošās pārtikas”  (Larson & Story, 

2010) negatīvo ietekmi uz skolēnu uztura praksēm, ir pētījumi, kas secina, ka tieši skolas vidē (un 

atšķirībā no citām ārpus mājas vides pārtikas patēriņa iespējām) skolēniem tiek piedāvāta mazāk 

pārstrādāta pārtika un līdz ar to arī skolā bērniem palielinās iespēja ēst „veselīgāk” (Bento et al.,  

2017). Par skolas vides sniegtajām iespējām uzlabot skolēnu uztura paradumu kvalitāti liecina arī 

angļu sabiedrības veselības pētnieku 2011. gadā veiktais pētījums. Pētījumā secināts, ka, 

eksperimentālā kārtā krasi nomainot skolēnu ēdienkarti no mazbudžeta pārstrādātās pārtikas, kas 

pieejas pārtikas automātos, skolas kafejnīcās un ēdnīcās (piem., produkti ar augstu pievienotā 

cukura daudzumu: deserti, kūkas, cepumi, saldējums u.tml., tāpat arī cieti vai piesātinātās 

taukskābes saturošie pārtikas produkti un zemas kvalitātes taukvielās pagatavotie ēdieni) uz 

daudz veselīgāku ēdienkarti, kas ietver lielāku dārzeņu, augļu un pilngraudu produktu iekļaušanu 

uzturā, gada laikā skolēniem nozīmīgi uzlabojušās sekmes mācībās, kā arī par 14% samazinājies 

attaisnoto slimības kavējumu skaits (Belot & James, 2011). Tāpat arī, piedāvājot skolēniem skolā 

bezmaksas brokastis, uzlabojas bērnu sekmes (Kleinman et al.,  2002; Murphy et al.,  1998), 

secinājuši citi pētnieki jau pirms vairāk nekā 10 gadiem.  

Tomēr faktoru, kas ietekmē un veido skolēna ēšanas paradumus un prakses, ir ļoti daudz 

un dažādi. Līdz ar to arī to pētniecība iespējama no dažādām izpētes prizmām. 

Gan psiholoģijas, gan izglītības zinātnes, gan socioloģijas teorētiskā literatūrā par bērnu 

bioloģisko un psiholoģisko attīstību, kā arī socializēšanās procesu nozīmi liels uzsvars tiek likts 

uz dažādiem ārējās vides ietekmes faktoriem ne vien bērna un vecāku vai citu pieaugušo, bet arī 

vienaudžu savstarpējo attiecību aspektā (Furlong, 2013; Perrone et al., 1970; Rice, 1999). Mājās 

tie ir vecāki vai kādi citi radinieki jeb „pieaugušie”,  tāpat arī brāļi vai māsas vienaudži, kas 

ietekmē bērna uztura paradumu veidošanos. Savukārt skolā tie galvenokārt ir citi vienaudži, arī 

klasesbiedri, bet tāpat arī skolotāji, ēdinātāji  –  kas pārstāv „ pieaugušo”,  tas ir, citu vecuma 

grupu ar atšķirīgu pieredzi un zināšanām. Bez tam vienaudžu ietekme uz skolēnu ēšanas 

paradumiem tiek pētīta kā sociālpsiholoģisks fenomens, pētniekiem secinot, ka, paliekot 

vecākiem (sākot no vēlīnās bērnības un ieejot agrā pusaudža vecumā, tas ir, dzīves laikā no 10-14 
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gadu vecuma) bērni pavada lielāko daļu kopā ar vienaudžiem un draugiem – gan skolas vidē, gan 

ārpus tās, tādējādi arī spēcīgi ietekmējoties no viņiem uztura paradumu izveidē  (Salvy et al.,  

2012). Pusaudži reizēm norāda, ka izvēlas ēst „neveselīgos produktus” ne jau tāpēc, ka tie viņiem 

īpaši garšotu, bet gan vairāk tāpēc, ka tādā veidā viņi vai nu apliecina savu autonomiju no vecāku 

ietekmes uztura izvēlē, vai arī tas ir noticis, lai solidarizētos ar vienaudžiem, kas jau ir 

izvēlējušies ēst šo „neveselīgo uzturu” (Hill, 2002).  

Galvenokārt koncentrējoties uz organizatoriskiem, izglītojošiem un sociokultūras 

aspektiem uzturu prakšu kontekstā, ir  veikti daudzi pētījumi par skolas pārtikas vides ietekmi uz 

skolēnu ēšanas praksēm (piem., Benn & Carlsson, 2014; Poppendieck, 2010; Johanson et al.,  

2009; Mikkelsen, 2011, u.c.). Socioloģiskie pētījumi norāda uz ārējā spiediena jeb ārējās vides 

ietekmes faktoriem, piem., sociālos medijos un citā kultūras vidē (televīzijā, radio, sociālos 

tīklos, vides reklāmās u.c.) konstruētās normas „būt slaidai/am”, kā rezultātā, pusaudži, it īpaši 

meitenes, ievēro striktas diētas (Arganini et al.,  2012) un cieš no sociālās stigmas liekā svara vai 

aptaukošanās gadījumā (Hill, 2002). Tāpēc nepārsteidz bērnu un pusaudžu uztura paradumu 

pētījumu secinājumi, ka pusaudžu vecuma zēni skolas vidē ikdienas uzturā patērē vairāk 

enerģētiski, holestorola un taukvielām bagātu pārtiku un mazāk šķiedrvielas un ogļhidrātus uzturā 

nekā meitenes (Kiefer et al.,  2005).  

Rezumējot par iepriekš aprakstītajām divām teorētiskajām pieejām, var secināt, ka: ārējās 

(external) perspektīvas teorētiķi par skolēnu liekā svara riska veicinātāju nosauc apkārtējās vides 

ietekmes faktorus, un šai teorētiskajai pieejai pamatideja balstās pieņēmumā, ka bērni, 

neskatoties uz izsalkuma pakāpi vai konkrētās pārtikas priekšrocībām, vispirms patērē to pārtiku 

(vienalga  –  „veselīgu” vai „neveselīgu”), kas ir viegli pieejama vai arī tiek piedāvāta tuvākajā 

apkārtnē (Anderson & Butcher, 2006; Schwartz et al., 2009; Cullen et al., 2004). Tādējādi šī 

teorētiskā pieeja uzskata, ka, piemēram, „neveselīgās” smalkmaizītes vai kartupeļu čipsi, vai arī 

„veselīgie”  burkāni, āboli vai tml. pārtikas produkti tiks apēsti pirms, pēc vai skolas pusdienu 

vietā, ja skolā būs kafejnīca vai netālu no skolas atradīsies kāds pārtikas veikals, kur ir 

nopērkamas un uzskatāmi novietotas pārtikas preces. Tomēr šī pieeja skolēnu uztura paradumu 

izpētē neatbild uz jautājumu, kāpēc ārējās ietekmes faktors ne vienmēr ir efektīvs, piemēram, 

tādu veselīgu uztura paradumu veicinošo skolas programmu gadījumā kā „Skolas auglis”  vai 

„Skolas piens”, kur arī skolēniem tiek sistemātiski nodrošināta pieeja šiem produktiem. Arī 

definējums  „ārējie”  faktori (external), nošķirot tos no „attīstības” faktoriem (ģimenes vides), ir 

no jauna pārvērtējams, jo arī ģimenes vide bērna uztura paradumu veidošanā (kaut arī tā bērnam 
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kopš dzimšanas tuva un pazīstama), manuprāt, joprojām ir arī ārējās ietekmes vide, tāpat kā skola 

vai kāda cita vide, kurai ir iespējas bērna rīcību un uztveri, tas ir, būtiskus sociālās attīstības 

aspektus ietekmēt „no malas”.  

Tāpat arī kritiski jāizvērtē būtu teorētiskais pieņēmums skolas sistēmai raksturīgos 

ierobežojumus, salīdzinot ar bērna mājas vidi, uzlūkot kā ietekmīgāku līdzekli skolēnu  

„neveselīgo” uztura paradumu ierobežošanai. Striktais mācību stundu plāns un īsais starpbrīžu 

laiks, kā arī sistemātiskie, nemainīgie pusdienlaiku pārtraukumi šajā teorētiskajā pieejā tiek 

definēti kā spēcīgi un ietekmīgi institucionāli ierobežojošie mehānismi skolēnu neveselīgajām 

uztura praksēm; kamēr mājas vai ārpusskolas vide tiek raksturota kā neregulāru, negatīvi 

ietekmētu (ēšana tiek apvienota ar citām nodarbēm, piem., televīzijas skatīšanos), mazāk 

kontrolētu (īpaši bērniem, kuru vecāki mājās ir sastopami retāk) un „neapdomātu” (mindless) 

(Wansink, 2006) uztura paradumu veicinātāja (Anderson et al., 2003; Hook & Altman, 2012).  

To, ka ģimenes ēšanas paradumi atsaucas uz viņu pēcteču uztura praksēm nākotnē, tāpat 

arī uzskatiem un zināšanām par pārtiku un tās ietekmi uz veselību, liecina vairāku pētījumu 

rezultāti (piem., Wickrama et al.,1999). Tomēr tie teorētiski nozīmīgi mazina skolas vidē vai 

netālu no tās (kafejnīcās, veikalos u.tml. pārtikas tirdzniecības vietās) pieejamo „neveselīgo” 

pārtikas preču ietekmes spēku, salīdzinot to ar mājas vidi, uzskatot, ka skolas vides strukturētais 

plānojums (ne tikai stundu, bet arī ēdienreižu) nepieļauj tik lielu novirzi no „veselīgiem” uztura 

paradumiem, kā tas ir iespējams ārpus skolas vides (Hook & Altman, 2012; Hippel et al., 2007). 

Īpaši populāras šādas zinātniskās diskusijas ir amerikāņu akadēmiskajā vidē. Iespējams, tāpēc, ka 

ASV ir padziļinātāk izpētīts dažādu pārtikas ražotāju slēptais lobijs (Nestle, 2002).  

Turpretim bērnības un sociālās attīstības pētnieki uzskata, ka uztura paradumi un 

attieksme pret pārtiku skolēnam ir jau iepriekš izveidojušies agrā bērnībā viņa ģimenē, sociālā 

mijiedarbē un komunikācijā ar vecākiem un citiem ģimenes locekļiem. Līdz ar to jau vēlāk – 

skolas vidē  –  skolēni (bērni) varot būt salīdzinoši neietekmējami attieksmē pret apkārtējās vides 

kairinājumiem pārtikas izvēlē (Davison & Birch, 2002; Krahnstoever-Davison et al., 2005; Hook 

et al., 2009). Tas nozīmē, ja skola arī ieviestu kādus kontroles vai ierobežojuma mehānismus 

„neveselīgai” pārtikai skolas vidē, piemēram, aizliegtu pārdot skolas kafejnīcā bulciņas vai 

saldinātos gāzētos dzērienus, skolēns vienkārši meklētu šos, jau ģimenē iepriekš uztura praksē 

pieņemtos kā „labus”  patērniecībā, pārtikas produktus citur – ārpus skolas. Šīs teorētiskās pieejas 

trūkums, manuprāt, ir uzskatīt, ka bērna sociālās attīstības (rīcības un uztveres ietekmes) procesa 
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nozīmīgākais posms ir noslēdzies kopš brīža, kad bērns no ģimenes vides nonāk citas 

institucionālās ietekmes vidē, piemēram, skolā.  

Kā redzams no iepriekš minētajām divām teorētiskajā pieejām skolēna uztura paradumu 

ietekmes izpētē, sociālā atbildība tiek pārvirzīta, vienā gadījumā, no ģimenes uz apkārtējo vidi, 

otrā gadījumā, no apkārtējās vides uz ģimeni.  

 

1.2.2. Attīstības un sociālpsiholoģiskie uztura paradumu aspekti 

 

Tā kā lielākā daļa bērnības bērniem paiet ģimenē, vecākiem ir dota primārā iespēja veidot 

un pārveidot savu bērnu uztura paradumus un attieksmi pret pārtiku, kā jau tas izkristalizējās 

attīstības teoriju izvērtēšanā iepriekšējā nodaļā.  Tieši vecāki ir tie, kas nepieciešamības gadījumā 

pirmie var novērst riska faktorus, kas var veicināt bērnam ķermeņa lieko svaru vai aptaukošanos. 

Tomēr, kā uzrāda jaunākie socioloģiskie un citu zinātņu nozaru pētījumi, vecākiem – atkarībā no 

viņu sociālekonomiskā stāvokļa – ir ļoti atšķirīgi uzskati par to, kas, kā un ar ko būtu jāēd viņu 

bērniem un kādam būtu jābūt bērna ķermeņa svaram noteiktā vecumā, lai bērnu varētu uzskatīt 

par „veselu” vai arī ietvert veselības riska grupā.  

Tā, piemēram, skotu sociologi ir izpētījuši, ka vecāki savu bērnu uztura paradumus un 

ķermeņa svaru bieži novērtē, izmantojot salīdzinošo pieeju, kā mērauklu ņemot sevi pašu un savu 

attieksmi pret uzturu un „veselīguma”  ārējiem rādītājiem. Novērots, ka bieži vien tie vecāki, 

kuru ēšanas paradumus pēc dietologu un uztura speciālistu vērtējuma varētu definēt kā 

„neveselīgus”,  arī savu bērnu „neveselīgos”  ēšanas paradumus, lai arī uzlūko kā „ne tik labus”, 

tomēr respektē bērnu brīvo izvēli un spēju pašam uzņemties atbildību par maltītēm. Tāpat arī 

vecāki, kuriem ir konstatēts liekais svars vai aptaukošanās, savus bērnus mēdz “attaisnot”, ja arī 

viņiem ir šādas pašas problēmas, par attaisnojuma iemeslu minot gan neskaidrību bērna optimālā 

svara aprēķināšanā, gan ģimenes fizioloģisko rādītāju ģenētisko pārmantojamību. Savukārt raizes 

par uztura paradumiem skolas vecuma bērnu kontekstā visbiežāk rodas tieši pusaudžu vecākiem, 

jo šis vecuma posms bērnu uzvedībā un attīstībā tiek saistīts ar dažādām psiholoģiska un sociāla 

rakstura problēmām, kas var ietekmēt arī uztura prakses un veicināt to izmaiņas – turklāt ne tikai 

uz negatīvo, bet arī pozitīvo pusi. Tomēr būtisks aspekts, kas jāņem vērā, ir, ka, vecākiem 

viedokļa veidošanā par viņu bērnu ķermeņa svaru atbilstoši normām un „veselīguma”  

parametriem, joprojām trūkst zināšanu par to, ka bērniem un pieaugušajiem ĶMI aprēķini tiek 

veikti atšķirīgi (piem., Backett-Milburn et al., 2010). 
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Ir izpētīts arī, ka ģimenes sociālekonomiskais stāvoklis ietekmē gan vecāku un bērnu 

uzskatus par uzturu, gan bērnu ēšanas prakses. Tā, piemēram, Skotijas sabiedrības veselības un 

uzvedības izmaiņu pētnieku grupa ir izzinājusi 13-14 gadīgu pusaudžu no sociālekonomiski 

nabadzīgākām ģimenēm pieņēmumus un zināšanas par saviem uztura paradumiem (Backett-

Milburn et al.,  2006). Padziļinātās intervijās ar abu dzimumu pusaudžiem zinātnieki secinājuši, 

ka ne vien paši jaunieši ir pašpārliecināti par savu uztura izvēli, bet arī viņu vecāki uzskata, ka 

viņu bērniem ir pieaugusi atbildība par pārtikas izvēli, ēdot ārpus mājas, lai arī šo izvēli vecāki 

bieži raksturo kā „neveselīgu”. Pētījumā secināts, ka vecākiem, kas ir mazāk finansiāli situēti, 

jautājums par viņu bērnu ēšanas paradumu “veselīgumu” vai kādiem citiem ar veselību saistītiem 

dzīvesveida riskiem ir ar zemu prioritāti viņu dzīves kvalitātes vērtību skalā. Par daudz lielāku 

risku pusaudžu veselībai šīs sociālekonomiskās grupas pieaugušie uzskata nevis bērnu lieko svaru 

vai aptaukošanos, bet gan – gluži pretēji – slimīgu apsēstību ar svara zaudēšanu un tās rezultātā  

radušos risku viņu garīgajai vai fiziskajai veselībai. Turklāt šīs sociālekonomiskās grupas vecāki 

savu bērnu ēšanas paradumus, kā arī viņu ķermeņa svaru un formas sasaista nevis ar uztura 

paradumiem, bet gan ar ģenētisko paaudžu mantojumu. Līdz ar to pētnieki secinājuši, ka izpratne 

par pusaudžu vecuma bērnu ķermeņa „normām” vecākiem ļoti cieši korelē ar viņu 

sociālekonomisko dzīves līmeni (Backett-Milburn et al.,  2006). 

Savukārt vidusšķiras ģimenēs interpretācijas par bērnu uztura paradumiem veidojas 

citādāk nekā sociālekonomiski maznodrošinātajās mājsaimniecībās. Kā rāda pētījumi, vidusšķiras 

skotu ģimenēs vecāki pārsvarā uzskata, ka viņu ģimenē tiek veicināta tādas sociālās un kultūras 

vides klātbūtne, kas pozitīvi ietekmē bērnu uztura paradumus un rosina uz veselīgu dzīvesveidu. 

Vecāki uzsver, ka, lai arī tas ir sarežģīts izaicinājums, viņi tāpat aktīvi uzrauga un kontrolē savu 

ģimenes pusaudža ēšanas paradumus un vedina bērnu garšas izjūtas „ pareizā virzienā”. Joprojām 

kā svarīga ģimenes kopīgā kultūrtradīcija, kas arī veicina bērnu veselīgus ēšanas paradumus, no 

vecāku puses tiek uzsvērta ģimenes kopīgās ēdienreizes, kopīgas maltīšu gatavošanas prakses 

(Backett-Milburn et al.,  2010). Turklāt mūsdienu Skotijas vidusšķiras ģimenēs, raksturojot 

pusaudžu ēdināšanas prakses un veidus, kā galvenā prioritāte no vecāku puses (domājot par 

pusaudžu nākotni) tiek uzsvērts, ka ēdienreizēs ir jāievēro „greznības un plašas izvēles iespējas”  

jeb kosmopolītiska ēdienu izvēles pieeja  –  lai apmierinātu pusaudža gaumi ēdienreizē un 

rosinātu viņu ēst pēc iespējas „veselīgāk” (ibid.). Vai arī mūsdienu Latvijas pusaudžiem ir svarīga 

šāda „kosmopolītiska ēdienu izvēle”  kā priekšnoteikums  „veselīgam”  uzturam?  
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Jāņem arī vērā, ka biomedicīniski konstruētās normas, kas mudina ne tikai pieaugušos, bet 

arī bērnus un jauniešus uzlūkot pēc viņu ķermeņa formu atbilstības normām un „labas veselības” 

rādītājiem, automātiski tos bērnus, kam ir liekais svars vai aptaukošanās, ievieto deviantās 

sabiedrības grupā. Pētnieki, kas vēlējušies noskaidrot, kādi sociālie un kultūras faktori mudina 

bērnus pieņemties svarā, kā arī noskaidrot, kā tad paši bērni (13-14 gadi), kas dzīvo 

sociālekonomiski nelabvēlīgās ģimenēs – kā viņi, kā „laji” šajā jautājumā, interpretē un 

konceptualizē ķermeņa lieko svaru vai aptaukošanos  (Wills et al.,  2006). Secināts, ka pusaudžu 

viedoklis par aptaukošanos var būt ne tikai komplicēts, bet pat pretrunīgs. Pārsvarā pusaudži, 

kam ir konstatēts liekais svars, bijuši apmierināti ar savu ķermeni un tā aprisēm un neizrādījuši 

nekādu satraukumu par iespējamām veselības problēmām, kas varētu viņiem vai kādiem viņu 

vienaudžiem ar šādu pašu problēmu nākotnē rasties, vienīgais motīvs notievēt bijusi vēlme 

uzvilkt kādas „skaistas” drēbes, turklāt šī vēlme bijusi gan meitenēm, gan zēniem. Savukārt tie 

pusaudži, kam ir bijis “normāls” svars un kuri nav bijuši apmierināti ar savu ķermeni vai arī 

vēlējušies samazināt svaru, ļoti bieži norādījuši, ka raizējas par šo problēmu. Turklāt 

aptaukošanās pusaudžus var novest pie uztraukuma par esošo situāciju un rezultēties 

neveiksmīgām diētām. Kopumā skatoties, lai arī pusaudži gan ar lieko svaru, gan aptaukošanos, 

pārsvarā ir pieņēmuši savu ķermeni un tā šā brīža aprises un svaru, tomēr viņu starpā allaž būs 

kāds, kurš tomēr būs apņēmies savu svaru samazināt. Interesanti, ka šajā konkrētajā pētījumā 

iesaistītie pusaudži reti atbalstīja draugus vai ģimenes locekļus, kuri mēģināja zaudēt svaru, un 

bieži vien nepiekrita citu vērtējumam par savu ķermeņa svaru. Šie secinājumi ir svarīgi, jo tie ir 

pretrunā ar kopējo uztveri, ka liekais svars vai aptaukošanās ir saistīti ar neapmierinātību par savu 

ķermeni un ka jauniešiem ir bailes no tukluma (Wills et al.,  2006).  

Pie līdzīga secinājuma nonākuši pētnieki arī 2013. gadā, veicot longitudionālu kvalitatīvu 

pētījumu, ar mērķi noskaidrot, kā mainās cilvēku uztvere par viņa ķermeņa svaru un vai liekais 

svars un aptaukošanās pusaudža gados (11, 13 un 15 gadu vecumā), arī sasniedzot vēlāk jaunieša 

vecuma posmu (24 gadus), atceras vēl par šo problēmu. Lielākā daļa (bet ne visi) ir norādījuši, ka 

pusaudža gados ir gan uztraukušies par savu svaru, bet nekad nav domājuši, ka viņiem ir 

aptaukošanās. Tāpat arī neviens nav atsaucies uz jelkādām veselības problēmām, kas viņiem 

tolaik būtu bijušas liekā svara dēļ. Pētījumā secināts, ka sabiedrībā tik populārais nelaimīgā 

pusaudža ar lieko svaru tēls nav apstiprināts. Daudzi pusaudži ar aptaukošanos, lai gan labi 

apzinājušies savu lieko svaru, tomēr pēc gadiem vairs neatceras, ka viņiem šī apstākļa dēļ būt 

bijusi kāda īpaša neapmierinātība vai raizes. Šādi apstākļi arī neveicina svara samazināšanas 
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uzvedību pusaudžu un vēlāk arī jauniešu vidē, secina pētnieki (Smith et al.,  2013). Latvijā 

socioloģiski pētījumi par šo sociālo problēmu nav vēl veikti.  

Tomēr bērnu uztura paradumus un arī ķermeņa svaru, sociālās attīstības teoriju paradigmā 

raugoties, ietekmē ne tikai ģimenes (piemēram ģimenes ēšanas paradumi un attieksme pret lieko 

svaru un aptaukošanos), bet arī vides (vecāku izglītības līmenis u.tml) faktori, tai skaitā apkārtējo 

ēšanas paradumi, tāpēc tiek uzsvērta nepieciešamība pēc pozitīva piemēra, ko vecāki varētu 

sniegt saviem bērniem ģimenē, ēdot veselīgi paši un arī bērnus radinot pie „veselīga uztura” 

(Weker, 2006; Birch et al.,  2001; Scaglioni et al.,  2008).  

Bez tam arī mūsdienās nosacījumi bērnu uztura izvēlēm ir ļoti komplekss un sarežģīti 

izpētāms fenomens, jo uztura paradumi mēdz mainīties arī līdz ar vecuma maiņu (Hill, 2002). Lai 

arī ir zinātniski pierādīts, ka pastāv kāds iedzimts, automātisks mehānisms, kas regulē cilvēka 

garšas izjūtas un apetīti, tomēr ir arī izpētīts, ka arī apzinātas uztura prakses maiņas rezultātā 

cilvēks var izmainīt savas garšas izjūtas un arī attieksmi pret ēdienu (Scaglioni et al.,  2008). Līdz 

ar to arī vecāku argumenti par viņu bērnu kādām novirzēm no „veselīga uztura” paradumu 

ievērošanas vai jau lieko svaru vai aptaukošanos kā rezultātu šādiem ēšanas paradumiem nevar 

attaisnot vien ar  ģimenes ģenētisko pārmantojamību, bet gan jāskatās jau padziļināti šā brīža 

ģimenes uztura prakses.  

Tajā pašā laikā pētījumos secināts, ka ne vien vecāku vienaldzība pret bērnu pārtikas 

izvēlēm ikdienā var negatīvi ietekmēt bērnu uztura paradumus, bet arī pārmērīga uztura – ko un 

cik daudz bērns apēd –  kontrole ģimenē vai uzspiesta „veselīgo”  pārtikas produktu lietošana   

bērnus var  mudināt ēst lielākas porcijas un vairāk, nekā nepieciešams, kā arī lietot „neveselīgu” 

(cukuru un taukvielām bagātu) uzturu, rezultātā iegūstot lieku ķermeņa svaru.  Šādu vecāku 

būtisku lomu bērnu uztura paradumu veidošanā atklāj pētījumi, kas skata, kā bērnu uztura 

paradumus ietekmē gan vecāku attieksme pret ēdienu, gan arī ēdināšanas prakses ģimenē (piem., 

Hill, 2002; Orrell-Valente et al., 2007). Pastāv uzskats, ka pārmērīga uztura kontrole, mācot 

bērnus lietot tādus pārtikas produktus, kas viņiem tobrīd negaršo, bet ko vecāki vēlas, lai bērns 

ēd, šāda audzināšana var būt ne tikai neproduktīva, bet pat sagraut bērna pašregulēšanas spējas 

attieksmē pret patērētā uztura daudzumu (Hill, 2002). Tāpēc bērnu uztura pētnieki kā labu rīcības 

modeli iesaka vecākiem nevis pārmērīgi kontrolēt
7
 bērna ēšanas paradumus, bet gan motivēt 

                                                           
7
 Kā divi galvenie kontroles veidi minēti: 1) ierobežojums, kas paredz ierobežot bērnam piekļuvi kādiem konkrētiem 

„neveselīgiem” produktiem un arī ierobežojot to patērēšanas daudzumu, un 2) spiediens – uzmācīgs mudinājums 

bērniem ēst „veselīgos” produktus (parasti tie ir dārzeņi un augļi), kā arī piespiešana vispār ēst vairāk. (Scaglioni et 

al.,  2008). 
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bērnus ēst veselīgi tieši ar savu pozitīvo ēšanas paradumu piemēru (Scaglioni et al.,  2008). 

Turklāt svarīgi ir, lai vecāki ievēro šos „veselīga uztura” paradumu ilgtermiņā, jo bērni ātri 

pamanot, ja pieaugušais nav bijis konsekvents kādā jautājumā, arī uztura izvēles ziņā.    

Bez jau iepriekš minētajiem bērna liekā svara vai aptaukošanās problēmu cēloņfaktoriem 

– apkārtējās vides, ģimenes, sociālekonomiskiem, ir arī vēl emocionālie, psiholoģiskie, tāpat arī 

ģenētiskie un vielmaiņas faktori, kas var ietekmēt skolēna uztura paradumus. Bez tam arī 

„neveselīgo” uztura paradumu ietekmes faktorus var klasificēt dažādi, atbilstoši izvēlētajam 

sociālās ietekmes aspektam. Tā, piemēram, skolēnu liekā ķermeņa svara ietekmes cēloņu faktorus 

var iedalīt divās visaptverošā kategorijās: (1) fiziskie veicinātāji un (2) psiholoģiskie veicinātāji 

(Krieshok & Karpowitz, 1988). Fiziskos veicinātājus tālāk iedalot: ārējos, iekšējos un 

starpnieciskie mainīgajos. Ārējie mainīgie (external variables) ir tie faktori, ko cilvēks var kaut 

kādā pakāpē tomēr regulēt, kā, piemēram, pārtikas veids un dažādība, kā arī fiziskās aktivitātes 

līmenis. Tā, piemēram, skolēns, kam ir problēmas ar lieko svaru ne vienmēr apēdīs vairāk nekā 

nepieciešams, bet gan, visticamāk, izvēlēsies pārtiku, kas ir kalorijām pārbagāta un enerģētiski 

mazvērtīga (Keesey & Pawley, 1986). Tāpat arī aktivitāšu līmenis skolēnam ar lieko svaru būs 

zemāks nekā skolēnam ar normālu ķermeņa masu (Rice, 1999, p. 177). Fiziskie liekā svara 

veicinātāji var būt arī dažādi iekšējie mainīgie (internal variables), kas arī ir fiziskie apstākļi, 

kurus cilvēks manto ģenētiski, bet nevar mainīt (ja nu vienīgi ar medicīnas palīdzību). Savukārt 

starpnieciskie mainīgie (mediated  variables) ir tie, pār kuriem cilvēkam var būt kādas iespējas ko 

mainīt vai ietekmēt, bet ne pilnībā kontrolēt. Kā, piemēram, tauku šūnu skaits un izmērs – to 

attīstību organismā ietekmē gan uzņemtās pārtikas veids un dažādība, gan aktivitāšu līmenis, arī 

ģenētiskie rādītāji. Turklāt būtiski ir atzīmēt, ka šīs tauku šūnas visticamāk palielināsies skaitā, ja 

liekais svars tiks iegūts bērnam jau pirms 12 gadu vecuma. Tāpēc svarīgi attīstīt pareizus ēšanas 

paradumus bērniem jau līdz šim vecumam, norāda pētnieki (Krieshok & Karpowitz, 1988).  

Savukārt pie psiholoģiskajiem skolēna tukluma veicinātājiem pieder tādi psiholoģiskie 

aspekti, kas ietekmē skolēna ēšanas paradumus, novedot pie dažādiem emocionāliem un 

fiziskiem ēšanas traucējumiem, kā, piemēram, anoreksija
8
 (Anorexia nervoza) vai bulīmija

9
 

(bulimia). Izpētīts, ka ar anoreksiju visbiežāk slimo tieši meitenes vecumā no 12-18 gadiem 

(Svec, 1987). Ar šo slimību speciālisti iesaka cīnīties bērniem kopā ar ģimeni, uzlabojot gan 

savstarpējās attiecības ģimenē, gan iesaistot medicīnas palīdzību – ilgtermiņa medicīnisko un 

psiholoģisko terapiju.  

                                                           
8
 Anoreksija ir ēšanas traucējumi, ko raksturo apsēstība ar pārtiku un vēlmi būt tievam (Rice, 1999, p. 119). 

9
 Bulīmija ir ēšanas traucējumi, ko raksturo bieža pārēšanās un vemšana (Rice, 1999, p. 121). 
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Ir izpētīts arī, ka bērnu un vecāku attiecības ģimenē jau kopš agras bērnības ir cieši 

saistītas ar bērnu uztura paradumiem arī vēlāk dzīvē (Brone & Fisher, 1988). Turklāt bērna 

ēšanas paradumus ietekmē ne vien pašu vecāku ēšanas tradīcijas un attieksme pret uzturu un 

veselīgu dzīvesveidu, bet arī bērna un vecāku savstarpējās attiecības kopumā (Martson et al.,  

1988) – tātad psiholoģiskā vide un komunikācijas iespējas ģimenē.   

Turklāt skola kā ārpus ierastās mājas vides ēšanas vieta bērnam var raisīt dažādas 

psiholoģiskas un emocionālas izjūtas, kuru ietekmē arī var mainīties un veidoties skolēna uztura 

prakses. Kā pavisam nesen secinājuši dāņu pētnieki, foodscapes mijiedarbes izpēte skolas vidē 

var sniegt nozīmīgus datus skolēnu veselīgu ēšanas paradumu veicināšanai. Tā, analizējot 11-14 

gadīgu skolēnu emocijas (ietekmes un izjūtas), diskursus, materialitāti un sociālās attiecības 

skolas vidē foodscape kontekstā, atklāts, ka ēšana skolā bērniem ir nepatīkama, jo šī skolas vide 

viņiem saistās ar stresu, ko rada nemitīga citu skatienu klātbūtne skolas ēdamzālē. Skolēniem 

gribētos labāk ēst „drošā telpā”, kādu diemžēl skolā viņiem neizdodoties atrast. Un šo nedrošību 

skolas vidē rada gan normativitāte, gan kontroles un (paš)disciplīnas klātbūtne – it īpaši, ja tas 

apvienojas ar kādu no dzīves pārejas posmiem, šajā gadījumā pusaudža vecuma posmu un tā 

raksturīgajām sociālpsiholoģiskajām iezīmēm. Rezultātā šī ārpus ierastās mājas vides ēšanas vieta 

veido un ierobežo skolēna uztura prakses arī emocionālā līmenī, secina dāņu sabiedrības 

veselības pētnieki (Tørslev et al.,  2017). 

Kā rāda šajā nodaļā aplūkotās dažādās teorētiskās pieejas un atziņas, skolēnu uztura 

paradumi un skolēnu ēdināšanas prakses ir galvenokārt pētītas no dažādo aģentu-pieaugušo 

uzstādīto problēmjautājumu perspektīvas, un, manuprāt, nepievēršot pietiekamu uzmanību pašu 

bērnu/skolēnu kā uztura aģentu attieksmei pret dažādajiem skolas uztura un skolēnu uztura 

paradumu izpētes aspektiem. Turklāt, līdzīgi kā publiskos diskursos, tā arī akadēmiskos 

pētījumos notiek nemitīga atbildības (par bērnu veselīgas ēšanas veicināšanu un „neveselīgu” 

uztura prakšu novēršanu) pārvirzīšana no vecākiem un ģimenes uz skolu un pedagogiem (un 

pretējā virzienā), vai no skolas uz skolēnu ēdinātājfirmām un/vai pārtikas ražotājiem, 

izplatītājiem, reklamētājiem, medijiem, uztura speciālistiem, politiķiem utt., un visbeidzot 

nonākot pie secinājuma, ka atbildība par “veselīgu” ēšanu skolas vidē daļēji ir jāuzņemas arī 

pašiem skolēniem. Līdz ar to rodas vairāki jautājumi: 1) vai šo nepieciešamību uzņemties 

atbildību par savu (un, iespējams, arī citu cilvēku) uzturu apzinās arī paši skolēni un 2) kā viņi 

interpretē un uztver šo viņiem piešķirto lomu, un 3) kā vispār vērtē iespēju skolas vidē ēst 

„veselīgi”? Tas ir svarīgi arī tad, ja skolēnu definējam un uzlūkojam gan kā: 1) indivīdu ar 
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pietiekamām zināšanām, bet ierobežotu rīcības kapacitāti, gan 2) kā indivīdu bez zināšanām un 

bez ierobežotām rīcības iespējām, bet mūsdienu Latvijas komplicētajā veselības veicināšanas 

izglītības sistēmas politiskajā situācijā un t.s. „veselīga” un „neveselīga” uztura pretrunīgajā 

diskursa telpā. 

Lai praktiski īstenotu šādu uzdevumu, manuprāt, ir: 1) nepieciešams aplūkot skolēnu kā 

uztura aģentu no paša skolēna redzespunkta un ļaut viņam reflektēt par šo jautājumu un savu 

pieredzi, kā arī 2) teorētiskā līmenī skolēna uztura prakšu izpētē būtu nepieciešams nevis nošķirt 

un skatīt kā uz „vienīgo patiesību” konkurējošus, bet gan apvienot un sintezēt „ārējās” ietekmes 

teorētiskos pieņēmumus ar  „attīstības”  teorētiskajiem pieņēmumiem par bērna uztura zināšanu 

un prakšu veidošanos un izplatību skolas vidē. Tādējādi mūsdienu skolēnu uztura prakšu 

komplicētajā veidošanās procesa izpētē  tiktu iegūti jauni fakti un teorētiskās atziņas, kas ļautu šo 

pētniecisko problēmu aplūkot jau padziļinātā līmenī.  

Bet patērniecības pētnieces un kritiskās skolas pārstāves, amerikāņu socioloģes Džuljeta 

Skora (Juliet B. Schor) un Mariona Nestle (Marion Nestle) norāda, ka uztura izvēles un 

patērniecības kontekstā bērnu kapacitāte uz pašaizsardzību un paškontroli ir tik niecīga, ka 

nepieciešama palīdzības piesaistīšana no apkārtējās vides resursiem (Schor, 2004; Nestle, 2007), 

īpaši tādiem, kas mazina apkārtējās vides negatīvās ietekmes faktoru spēku.  

Tāpēc nākamā nodaļā aplūkotas dažādas teorētiskās un praktiskās pieejas skolēnu uztura 

paradumu „uzlabošanai”, tas ir, skolēnu veicināšanai ēst „veselīgāk”.  

 

1.2.3. Intervences „veselīgu” uztura paradumu veicināšanai 

 

Teorētiskā literatūrā daudzas un dažādas stratēģijas tiek ierosinātas kā efektīvas bērnu un 

skolēnu veselīgas ēšanas paradumu veicināšanai, kā, piemēram, uz skolas uzturu mērķētās 

politikas izvērtēšana, uztura izglītība bērniem skolās, skolas iekšējie noteikumi, kas regulē 

skolēnu ēšanas paradumus skolā, dažādas kontroles sistēmas gan skolēnu ēdinātājiem, gan 

pārtikas ražotājiem un daudzas citas daudzlīmeņa intervences (Jaime & Lock, 2009; Horne et al., 

2004; Korwanich et al., 2008; Vereecken et al., 2005; Laverack & Labonte, 2000; Nestle, 2007; 

Schor, 2003; Williams et al., 2002, 2004, u.c.).  

Zinātniskajā literatūrā tiek norādīts, ka ne vien politiska, bet arī apkārtējās vides 

iesaistīšanās uztura problēmjautājumu risināšanā varētu būt visefektīvākā stratēģija, lai radītu pēc 

iespējas sabiedriski plašākus ēšanas paradumu uzlabojumus (Story et al.,  2008). Jau 20. gadsimta 
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beigās daudzi veselības veicināšanas programmu īstenotāji un šo programmu efektivitātes 

pētnieki secināja, ka svarīgi ir veselīga uztura veicināšanas programmās iesaistīt pēc iespējas 

dažādus aģentus gan veselības veicināšanas aktivitāšu izstrādes, gan īstenošanas un tāpat arī 

tālākas attīstības nodrošināšanā (Israel et al.,  1995). Tāpēc ir nepieciešams pētījuma laukā iekļaut 

tos faktorus, kas ne vien rosina, bet arī ierobežo kādas, uz sabiedrības labumu virzītas, 

intervences ietekmi uz sabiedrību un apkārtējo vidi. Tāpat arī ir jāizpēta, kā šī intervence ietekmē 

pašus tās īstenotājus, tas ir – lielāku uzmanību pievēršot intervences sasniedzamībai, adopcijai, 

īstenošanas pasākumiem, efektivitātei un ilgtspējībai
10

 (SPOTLIGHT Consortium, 2012). Līdz ar 

to uztura pētnieki arvien vairāk apvienojas pārliecībā, ka, piem., tādas globāli aktuālās problēmas 

kā sabiedrības liekā svara epidēmijas risināšanā nepieciešama, pirmkārt, sistēmā balstīta, 

integrēta un daudzu sektoru adoptēta pieeja, otrkārt, jāveic vēl citas papildus aktivitātes, un, 

treškārt, ar vietējās kopienas iesaistīšanu un reģionālās/nacionālās politikas iniciatīvām jādarbojas 

gan individuālā, gan apkārtējās vides līmenī (Lakerveld et al., 2012). Un tieši šādā – daudzlīmeņa 

sistēmiskā pieejā – 2012. gadā uzsākts starptautisks pētījums, kas aplūkos Eiropas iedzīvotāju 

(pieaugušo gan tikai) pārtikas patēriņu ietekmējošos faktorus gan mikro-, gan makro- līmenī, 

tāpat arī nacionālā un starptautiskā aspektā izvērtējot fiziskos, ekonomiskos, politiskos un 

dažādus sociālos un kultūras ietekmes faktorus. Tomēr šeit jāizceļ divi būtiski aspekti. Pirmkārt, 

lai arī šis starptautiskais, Eiropas Savienības finansētais projekts, kas balstās uz sabiedrības 

aptaukošanās ilgtspējīgu novēršanu ar integrētu stratēģiju palīdzību (angļu val.: Sustainable 

prevention of obesity through integrated strategies; saīs.: SPOTLIGHT) mērķēts uz  Eiropas 

iedzīvotājiem, tomēr projekta izpētes objekti ir tikai četras ES valstis – Lielbritānija, Ungārija, 

Francija un Nīderlande. Otrkārt, pētījuma mērķgrupa ir pieaugušie, tātad neiekļaujot bērnus vai 

skolēnus,
11

 kas Latvijā, kā redzams no jaunākajiem pētījumiem, ir pieaugoša problēmgrupa 

sabiedrības liekā ķermeņa svara un aptaukošanās tendences dinamikā (Velika et al.,  2016, 2014, 

2011; Pudule et al., 2015, u.c.).  

Tomēr kāds cits, arī ES finansēts un 2018. gada sākumā pabeigts starptautiska mēroga 

pētnieciskais projekts, lai arī nerisina sabiedrības aptaukošanās vai liekā svara problēmas, tomēr 

ir aptvēris tieši skolu uzturpolitikas jautājumus Latvijā. Šī projekta ietvaros sociālo zinātņu 

institūta  „ Baltic Studies Centre”  (BSC) pētnieki Latvijas kontekstā ir kritiski izvērtējuši skolēnu 

                                                           
10

 Šie pieci intervences elementi plašākā skaidrojumā būtu: sasniedzamība (reach) ietver mērķa grupas 

sasniedzamību; efektivitāte (efficacy) – ietekme uz svarīgiem rezultātiem; adopcija (adoption) no mērķgrupas vai 

institūciju puses; īstenošana (implementation) – intervences īstenošanas secība un ilgtspējība (maintenance) 

intervences ietekmei uz indivīdu un vidi ilgstoši (SPOTLIGHT Consortium, 2012). 
11

 SPOTLIGHT Consortium, 2012.      
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ēdināšanas sistēmu un tās attīstību, kā arī izstrādājuši rekomendācijas un „turpmāk risināmos 

uzdevumus jaunās paaudzes nodrošināšanā ar veselīgu un uztura ziņā vērtīgu pārtiku”  

(Tisenkopfs & Grīviņš, 2018, p. 4). Rekomendācijās galvenie uzsvari likti uz t.s. „zaļā iepirkuma 

principa”  veicināšanu, kas sasaucas arī ar ilgtspējīgas pārtikas politikas pamatnostādnēm. Tāpat 

arī tiek rosināts uz daudzlīmeņa  –  indivīda un institucionālo  – sadarbību, kur, no vienas puses, 

tiek runāts par vienotas pārraudzības un skaidras atbildības sadalījuma nepieciešamību, lai 

nodrošinātu, piem., godprātīgu zaļā iepirkuma principu izpildes mehānismu, no otras puses, tiek 

rosināts uz katras skolas un pašvaldības individuālu pieeju skolēnu ēdināšanas regulējumā, 

īstenojot skolēnu ēdināšanas „labās prakses” (ibid.). Manuprāt, šāds dalītās un attiecīgajai 

problēmai pakārtotās sociālās atbildības (piem., par skolēnu nodrošināšanu ar „veselīgu uzturu”  

vai par sociālā taisnīguma principu ievērošanu pārtikas sadalē) modelis paver iespēju gan valsts 

politikas, gan katras skolas līmenī meklēt inovatīvus risinājumus skolēnu ēdināšanas  „labo 

prakšu” īstenošanai, lai arī vienlaikus tas veicina arī jaunu izaicinājumu rašanos šo prakšu 

realizētājiem un arī prakšu mērķgrupai (skolēniem kā pārtikas patērētājiem). Līdz ar to arī rosinot 

uz nākamo izpētes līmeni: padziļināti aplūkot ne vien pašu procesu, bet arī rezultātus skolēnu 

iesaistei skolas ēdināšanas sistēmas dažādu praktisku jautājumu risināšanā. Šis jautājums par 

skolēnu līdzdalības iespējām skolas uzturpolitikas veidošanā tiks aplūkots arī šajā promocijas 

darbā (skat. 5.1. un 7.1.2.2. nodaļu).   

 Vēl jo īpaši svarīgi tas ir arī tāpēc, ka vairākos sabiedrības veselības veicināšanas 

pētījumos ir secināts, ka iesaistīšanās efektivitātes pētījumi ne vienmēr noved pie pozitīva 

rezultāta arī praksē. Tas nozīmē, ka, piemēram, pētījumi par kādas politiskas, sociālas vai citādas 

intervences ietekmi uz sabiedrību, vēl nenozīmē, ka sagaidāmas arī vēlamās izmaiņas jeb 

efektivitāte. Jeb, īsāk raksturojot, pastāv plaisa starp pētījumu un praksi (Glasgow et al.,  2003). 

Tāpēc tiek norādīts uz pavisam citādas, iespējams, novatoriskas pieejas nepieciešamību šā 

jautājuma aplūkošanai un risināšanai.  

Jaunākie pētījumi par bērnu uztura paradumu ietekmējošām intervencēm un to 

efektivitāti, atklājuši, ka tieši aktīvās bērnu iesaistes jeb „liec rokas darbā” (hands-on), kā, piem., 

ēdienu gatavošanas vai dārzkopības apguves programmas var būt daudz efektīvākas dārzeņu 

patēriņa uzturā veicināšanai nekā uztura izglītības mācības stundas (DeCosta et al., 2017). 

Papildinošs aspekts, kas atklāts daudzu pētījumu rezultātos un kas jau koncentrējas tieši uz 

bērniem kā mērķgrupu, ir, ka dažādās, skolas vidē veiktās, intervences, ar mērķi samazināt 

bērniem lieko ķermeņa svaru, kas radies „neveselīgu” uztura paradumu rezultātā, visefektīvāk 
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darbojas tieši meiteņu, nevis zēnu kontekstā, kā arī uz bērniem no ģimenēm ar augstāku 

sociālekonomisko statusu (Plachta-Danielzik et al.,  2007; Müller et al.,  2005; Perry et al.,  1998; 

Kelder et al.,  1995). Savukārt bērniem no ģimenēm ar zemiem ienākumiem veselīgu uztura 

paradumu intervences efektivitāti sāk uzrādīt vien pēc ilgstošāka laika (sākot no 2 gadu 

sistemātiskas intervences) (Belot & James, 2011). Šie secinājumi, manuprāt, jau atkal norāda uz 

kompleksas un sistemātiskas intervences pieejas nepieciešamību skolēnu uztura paradumu 

uzlabošanā.  

Tāpat teorētiskā literatūrā tiek norādīts, ka arī mūsdienās arvien lielāku popularitāti 

iegūstošā pašiedvesmas literatūra, tai skaitā dažādu diētas un ēšanas paradumu maiņu 

stimulējošas publikācijas balstās vien uz pašnoteikšanās (self-determination) (Silva et al., 2008) 

un pašregulējošu starpnieku iesaistīšanās (starpnieku, kas sniedz cerības uz kādām pozitīvām 

izmaiņām) intervences principa. Tāpēc šādai intervences pieejai, kas īpaši uzsver individuālā 

līmeņa aktivitātes, procentuāli ir ļoti maza ietekme uz liekā svara un aptaukošanās problēmām 

sabiedrībā kopumā (Silva et al.,  2011). Tā joprojām zinātnē tiek meklēti jauni risinājumi, kā 

mazināt „neveselīgo” uztura paradumu sekas sabiedrībā, tostarp skolas vecuma bērnu vidē.  

Piemēram, pēdējā laikā arvien biežāk tiek pievērsta uzmanība problēmjautājumiem, kas 

sasaista skolas vidi ar skolēnu pārtikas zināšanu iegūšanas iespējām – kad ēšanas prakses tiek 

uzlūkotas kā mācīšanās forma – mācīšanās piedaloties kolektīvās praksēs un kļūstot par grupas 

biedru, piemēram, mācību programmas, kas skolēnus izglīto par pārtikas ceļiem „no lauku 

saimniecības līdz ēdamgaldam”  (Benn & Carlsson, 2014; Malberg & Mikkelsen, 2016; 

Mikkelsen, 2011, 2014; Torrabla & Guidalli, 2013). Šis izpētes līmenis ir aktuāls, jo mūsdienu 

skolēniem (īpaši pilsētvidē dzīvojošiem), kā esmu novērojusi no privātās pieredzes, arvien biežāk 

trūkst izpratnes par pārtikas ražošanas procesiem. Līdzīga situācija ir arī citās valstīs un tāpēc tiek 

uzsvērta nepieciešamība veidot ciešākas saiknes skolēniem (īpaši pilsētvides) ar laukiem un 

pārtikas ražošanas, produktu izcelsmes vidi. Tomēr, kā rāda, piemēram, Dānijā jau veiktie 

pētījumi, skolēnu, pedagogu un pārtikas ražotāju motivācija iesaistoties šajā lauku un skolas 

sadarbībā, ir atšķirīga. – Kamēr  lauksaimniekiem tā ir pamatos racionāla un ekonomiskos 

apsvērumos balstīta vēlme veicināt skolēnu interesi, zināšanas un prasmes lauksaimniecībā un 

saņemt arī praktisku palīdzību lauku darbos, tikmēr pedagogu intereses ir vairāk ideoloģiski 

virzītas un sakņojas vairāk skolēnu izglītošanā – gan tīri praktiski par pārtikas izcelsmi, gan arī 

aptverot vides ilgtspējības, pārtikas patērniecības un ētikas u.c. pārtikas sistēmas izpratnes 

jautājumus, kuros skolotāji vēlētos izglītot skolēnus, kas iesaistās šajā pārtikas ceļa “no lauka līdz 
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galdam” izpētes procesā (Malberg & Mikkelsen, 2016). Turklāt šādiem izglītojošiem projektiem 

viens no šobrīd visbiežāk sastopamiem trūkumiem ir to fragmentārais un „viena projekta 

ietvaros” raksturs, kas ilgtermiņā nedod tādu rezultātu, kāds tas būtu sistemātisku un plašāku 

izglītojošu programmu gadījumā, ar mērķi veicināt skolu un lauku saimniecību sadarbību un 

skolēnu pārtikas zināšanu nostiprināšanu.  

Savukārt dāņu sabiedrības veselības izglītības pētnieces Venka Simovska (Venka 

Simovska) un Monika Karlsone (Monica Carlsson) ir secinājušas, ja skolēniem no skolotāju vai 

citu pieaugušo puses tiek dota pietiekama vadība, ieteikumi un virzība, arī paši skolēni var 

darboties kā veselību veicinošu izmaiņu aģenti (agents of health-promoting changes) – gan 

skolas, gan lokālās sabiedrības līmenī. Tas secināts pēc vairāku gadījumu izpētes un analīzes, kur 

pētījuma ietvaros Dānijas skolēni tika iesaistīti aktivitātēs, kuru mērķis bija uzlabot skolas uztura 

politiku, pārspriest ar šo jautājumu saistītos skolas noteikumus un rezultātā arī veicināt reālas 

izmaiņas veselīgāku uztura prakšu īstenošanā skolas vidē (Simovska & Carlsson, 2012).   

Dāņu pētnieces identificējušas trīs līmeņa „skolēna kā aktīva aģenta” līdzdalības pakāpes:  

(1) Līdzdalība kā motivācijas stratēģija – tas ir, skolēnu iesaistīšana projekta aktivitātēs, kuru 

saturs un uzbūve ir pieaugušo noteiktas, bet reizumis arī konsultējoties ar skolēniem (skolēniem 

ļaujot izvēlēties vienu no vairākām pieaugušo noteiktajām aktivitātēm). Turklāt tiek secināts, ka 

labāk ir  ierobežot skolēnu iesaistīšanos izvēles veikšanā no jau esošiem darbības variantiem, bet 

tā vietā mudināt skolēnus pašiem piedāvāt jaunas un interesantas aktivitātes; 

(2) Līdzdalība kā mācīšanas-mācīšanās stratēģija – ir pedagoģiska pieeja, kas ietver noslēgtu 

vadlīniju piedāvāšanu, ar mērķi nodrošināt skolēnu mācīšanos ar  jaunas pieredzes palīdzību; 

(3) Līdzdalība kā ietekmes stratēģija  –  norāda uz skolēna kā sociāla aģenta pieredzes svarīgumu, 

plānojot un organizējot reālu darbību, lai izjustu drošību un kompetenci. Šajā līdzdalības 

stratēģijā ietverta arī skolotāja nepieciešamība atkāpties un atbrīvot telpu skolēna individuālajiem 

lēmumiem (Simovska & Carlsson, 2012).   

Tomēr, tā kā katram līmenim ir atšķirīga skolēna kā sociālā aģenta iesaistīšanās un 

līdzdalība pakāpe, visās šajās līdzdalības pakāpēs ir identificēti arī vājie posmi. 

Visbiežāk tās ir skolas līmeņa iesaistīšanās, kas ietver izaicinājumus skolēnam kā skolas 

īstenotu projektu aktīvam līdzdarbonim jeb sociālam aģentam. Skolas līmeņa iesaistīšanās ietver 

divu veidu mācīšanās līmeņus: (i) uz projektu balstītu un (ii) uz priekšmetu balstītu mācīšanos. 

Starp šiem abiem mācīšanās līmeņiem visizteiktākā atšķirība ir izjūtama tieši mācību plāna 

prasībās jeb, kā situāciju raksturo kāds dāņu skolotājs: „Ir grūti skolā vispār organizēt šādas, uz 
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veselības veicināšanu virzītas aktivitātes, kur nu vēl skolēnam piedāvāt aktīvi līdzdarboties, jo, 

pirmkārt, skolēniem ir atšķirīgs stundu saraksts un mācību priekšmeti, otrkārt, skolotāja galvenais 

mērķis ir skolēna izglītošana. Skolotājs primāri vēlas, lai skolēnam ir labas sekmes un rezultāti 

mācībās” (Simovska & Carsson, 2012, p. 298). Šis citāts rāda, ka skolotājam galvenokārt ārpus 

viņa mācību priekšmeta realizējamas aktivitātes paliks vien fakultatīvā līmenī, līdz ar to, 

manuprāt, pastāv liela iespēja, ka arī skolēnam – sociālam aģentam „pielips” tāds pats skatījums 

uz realizējamo sociālo aktivitāti veselīga uztura un dzīvesveida veicināšanas nolūkā.  

Turklāt skolēna aktīvu iesaistīšanos, lai panāktu kādas izmaiņas skolas ikdienā, kavēt var 

arī tādi faktori kā: 1) Skolēnam ir grūti organizēt līdzdalības aktivitātes skolas fiksētā stundu 

laika dēļ. 2) Grūtības ir saistītas arī ar izglītības sistēmas uzlikto novērtējuma nepieciešamības 

slogu. Tas rada barjeras sadarbībai starp dažādiem sociāliem aģentiem – gan starp skolotāju un 

skolēnu, gan starp skolotāju un skolotāju. 3) Lai arī skolas līmenī tiek saņemts atbalsts aktīvai 

sociālai līdzdalībai, tomēr šis atbalsts nav ilgstošs. Jēdzienā „atbalsts” dāņu pētnieces bija 

ietvērušas gan laika resursu, gan morālo un finansiālo atbalstu. Un turklāt šis atbalsts ir paredzēts 

tikai skolā notiekošām aktivitātēm. Tiek norādīts arī, ka aktivitātēm pielāgots stundu saraksts 

pieļauj fleksibilitāti arī aktivitāšu satura kontekstā, un skolotāji var integrēt ne tikai savas, bet arī 

skolēna vai pat viņa vecāku idejas, intereses un mērķus skolas kā veselīga uztura vides 

realizēšanā. Tomēr rezultāts, kas pēc tam seko, parāda, ka citi izglītības konteksti daudz mazāk 

vairs veicina aģentu līdzdalību.  

Otrā līdzdalības kategorija, kas arī var būt par šķērsli skolēnu aktīvai aģentūrai, ir saistība 

ar vietējo sabiedrību un tās vēlmi iekļauties šādos projektos un uzņemties pedagoģiskus 

pienākumus. Pētījums atklāj, ka šādu projektu īstenošanā vienošanās starp skolām un vietējām 

pašvaldībām ir nepietiekama. Izmantojot vietējo sabiedrību kā paplašinātu klasi, tas pieprasa arī 

šo ārpus skolas cilvēku vēlmi strādāt kopā ar skolēniem. Ja tas tā nenotiks, tad pastāv lielas 

vilšanās iespēja no skolēnu puses. Turklāt šai pieaugušo līdzdalībai jābūt pilnvērtīgai, tas ir, 

skolēnam ir jājūt atbalsts gan no citiem veselīga dzīvesveida projekta dalībniekiem, gan arī no 

saviem skolotājiem – ja skolotāju atbalsta trūkst, tad tas darbojas kā demotivējošs un aktīvu 

līdzdalību slāpējošs aspekts skolēnam kā sociālam aģentam skolas vidē. Negatīva vietējās 

kopienas atbildes reakcija var tikt izmantota kā iespēja vilšanos pārveidot par mācības gūšanas 

iespēju. Tas norāda, ka sekojot sākotnējai vilšanās sajūtai, ka neesi uztverts nopietni no vietējās 

kopienas puses, skolēni uzsāk papildus ieguldījumus, ar mērķi būt daudz pārliecinošāki un viņu 

pašpārliecinātība palielinās pakāpeniski (Simovska & Carsson, 2012).  
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Iepriekš aplūkotās dāņu izglītības sociologu pētnieciskās atziņas par skolēna kā sociāla 

aģenta līdzdalības iespējām veselīga uztura un fizisku sporta aktivitāšu veicināšanā skolas vidē, 

iespējams, būs vērtīgs teorētiskais materiāls arī šī promocijas darba empīriskajai datu analīzei, jo, 

visticamāk, ka arī Latvijas skolās varēs saskatīt kādu no iepriekš definētajām sociālā aģenta 

līdzdalības kategorijām un/vai to problemātiskajām līnijām.   

Interesanti novērot, ka arī komercsektorā bērniem tiek piešķirtas arvien lielākas tiesības 

izvirzīties kā aktīviem sociāliem aģentiem (Kenway & Bullen, 2001, Schor, 2005), kas gan ir 

saistīts ar pārtikas patērniecības veicinošiem mērķiem un visbiežāk tieši ar tādu pārtikas 

produktu, kas no uztura speciālistu puses tiek definēts kā „neveselīgs uzturs”.  

 

1.2.4. „Veselīga” vs „neveselīga” uztura jēdziens  

 

Pretējo nozīmju  „veselīgs”  vai „neveselīgs” uzturs teorētiska definēšana ir tikpat 

sarežģīts uzdevums kā veselīgu ēšanas paradumu īstenošana praksē, ja balstāmies uz iepriekš 

aplūkotajām teorētiskajām atziņām par daudzajiem un komplicētajiem uztura paradumus 

ietekmējošiem faktoriem mūsdienu pārtikas patērniecības vidē. Tomēr bez šo jēdzienu teorētiskas 

konceptualizācijas nav iespējama arī pilnvērtīga promocijas darbā izvirzītā pētnieciskā jautājuma:   

„ Kā skolēni interpretē jēdzienu  „veselīgs uzturs”  un vai viņi to pretnostata  „neveselīgam 

uzturam”   un ietver savā klasē vai skolā identificētā uztura aģenta lomas interpretācijā un arī 

ikdienas uztura prakšu īstenošanā?” – izzināšana. 

Ir veikti vairāki pētījumi, kur secināts, ka sabiedrība mēdz ļoti atšķirīgi interpretēt pārtikas 

normatīvus (Herman et al.,  2003; Lytle et al.,  1997; Roberts et al.,  2001). Tomēr par „veselīgu” 

un „neveselīgu” uzturu un tā ietekmi uz cilvēka veselību publiskā telpā galvenokārt izsakās 

pieaugušie, kas arī iezīmē varas un kritiskā diskursa klātbūtni šī jautājuma risināšanā. Bērnu 

balsis (voices) šīs problēmas risināšanā, vismaz Latvijas kontekstā, šobrīd vēl ir klusas vai 

marginalizētas. Tāpēc rodas jautājumi, kurus sākotnēji pat varētu nosaukt par „retoriskiem” – 

Kam pieder galvenās tiesības vai uzdevums definēt kādus uztura normatīvus konkrētām 

sabiedrības grupām?, Vai „veselīgs uzturs” ir kāds ēšanas paradumu ideāltips, bet „neveselīgs” 

automātiski piesaistīts slimībām un dzīves kvalitātes pazeminājumam?, Vai „veselīgs” un 

„neveselīgs”  uzturs ir ietverti (emboded) un tos raksturo kādi oficiāli vai neoficiāli normatīvi? 

Un kas/kurš tos konstruē un leģitimizē, ievieš praksē un kontrolē?, Vai valstī visi uztura aģenti 

darbojas pēc vienām uztura normu vadlīnijām? u.tml. 
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Šo jautājumu definēšana, lai arī nesniedz tūlītējas atbildes, tomēr palīdz vismaz izprast 

virzienu, kādā „meklēt” atbildes uz tiem. Un atbildes tiks meklētas šajā nodaļā un balstoties uz, 

pirmkārt, akadēmiskiem pētījumiem un/vai mediju publikācijām, kas izvērtē skolu ēdināšanas 

programmas gan Latvijā, gan ārzemēs un arī analizē skolēnu interpretācijas par „veselīgu” vs 

„neveselīgu”  uzturu vai pārtiku. Atbildes rodamas arī Latvijas normatīvajos dokumentos, kas 

regulē skolēnu ēdināšanu valstī, kā arī dažādās veselīgu uztura paradumu veicinošajās 

programmās pieejamie „veselīga”  un „neveselīgu”  uztura paradumu un „veselīgas” un 

„neveselīgas” pārtikas skaidrojumi un definējumi. Savukārt teorētiskajā literatūrā un 

normatīvajos dokumentos gūtie dati par „veselīga”  vs  „ neveselīga”  uztura interpretācijām šajā 

nodaļā apkopoti un klasificēti, pretnostatot un salīdzinot pieaugušā vs bērna/skolēna 

interpretācijas par šo jautājumu.  

Par tā saucamo „veselīgo uzturu”  daudzos un dažādos kontekstos, tāpat zinātņu 

disciplīnās runā plaši un atšķirīgi, bet viena pazīme gan šeit ir kopīga visiem – par šo jautājumu 

biežāk runā tieši pieaugušie, nevis skolēni. Šajā nodaļā tiks aplūkotas gan pieaugušo, gan bērnu 

veidotās jēdzienu „veselīgs”  vai „neveselīgs” uzturs interpretācijas. „Veselīga”  vai „neveselīga”  

uztura definīcijas ir plaši interpretējamas un diskutabls jautājums, ar ko man nācās saskarties ne 

vien pētot teorētisko literatūru, bet arī identificējot un analizējot skolēna uztura publiskos 

diskursus, kā arī veicot pilotintervijas šā promocijas darba konceptuālā ietvara veidošanas 

uzsākšanai. 

Publiskās diskusijās par sabiedrības uztura paradumiem termins „veselīgs uzturs” reizēm 

tiek lietots kā pašsaprotama koncepcija, konkrētāk to nepaskaidrojot, vien analizējot jau 

„neveselīga uztura” radītās sekas. Tomēr ir veikti vairāki akadēmiski pētījumi, kur secināts, ka ne 

vien cilvēki kā pārtikas patērētāji, tostarp bērni un jaunieši (Paquette, 2005; Coleman & Hendry, 

2000; Story et al.,  1998), bet arī pētnieki mūsdienās mēdz ļoti atšķirīgi interpretēt  „veselīga”  un 

„ neveselīga” uztura jēdzienus (Baker et al.,  2003; Herman et al.,  2003; Roberts et al.,  2001). 

Līdzīgi kā jau Burdjē (Bourdieu, 1986) norādījis, ka mūsdienu kultūrā idejas un attieksme tiek 

iepakotas un pārdotas līdztekus citām lietām tirgū (ibid.), tāpat arī runājot par „veselīga”  vai „ 

neveselīga” uztura definīcijām – tās mūsdienās sakņojas kultūras dažādībā un cilvēku uzvedības 

un prakšu daudzveidībā.  

Līdz ar to izvirzās nākamais jautājums: Varbūt mūsdienu mainīgajā vidē vairs nemaz nav 

iespējams runāt par kādām “vienotām, vispārīgām un nemainīgām definīcijām” un tas nemaz arī 

nav tik svarīgi? Tomēr, kā norāda Kanādas sociologi, satikšanās ar dažādiem „veselīga” vai 
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„neveselīga”  uztura diskursiem var mudināt cilvēkus uzsākt arī atšķirīgas „ veselīgas ēšanas”  

prakses (Ristovski-Slijepcevica et al.,  2008), tāpēc svarīgi ir apzināt šos dažādos diskursus un 

veidot dialogu starp dažādo diskursu uzturētājiem, lai izprastu, kur un kāpēc veidojas šīs nozīmju 

atšķirības un kā tās ietekmē sabiedrības dzīves kvalitāti. Līdz ar to paveras ne vien 

nepieciešamība apzināt un analizēt individuālo uztura prakšu definīciju veidošanos modeļus, bet 

arī iezīmējas būtiska loma jau identificētajiem kādas sabiedrības grupas uztura aģentiem kā 

„veselīgas” ēšanas koncepcijas aktualizētājiem un attīstītājiem mūsdienās.  

Daudzos akadēmiskos pētījumos secināts, ka atšķirības zināšanās un izpratnē pat to, kā 

„veselīgi ”  ēst, varētu būt saistītas ar jēdziena „veselīgs uzturs” plašajām interpretācijas iespējām 

(piem., Phan & Chambers, 2016; Povey et al., 1998; Stevenson et al., 2007, u.c.). Tāpat norādīts 

uz saistību ar atšķirīgajām interpretācijām dažādu vecuma grupu (Dillen et al., 2004; Falk et al., 

2001), dzimuma (Fagerli & Wandel, 1999; Rozin et al., 1999), sociālās šķiras (Backett-Milburn 

et al.,  2006, 2010) un nacionālo un kultūras (Rodríguez-Arauza et al., 2016; Rozin et al.,  1999; 

Werleab et al., 2013) un vēl dažādu citu atšķirīgu aspektu ietekmē. 

Tā kā šajā nodaļā tiek aplūkoti dažādi „veselīga” un „neveselīga” uztura definējumi un 

nozīmju konstrukti, tad šis pārskats un analīze balstās konstruktīvisma perspektīvā – „veselīga” 

vai „ neveselīga” ēšana vai uzturs tiek skatīti kā konstruēti dažādās sociālās realitātēs un ar 

daudzām nozīmēm, kuras ir dinamiskas un var bieži mainīties vai pārklāties ar jau esošām.  

Vispirms jau jānorāda, ka bērna vai skolēna „veselīga” un „neveselīga” uztura objektīva 

definēšana no pieaugušā prizmas ir sarežģīts uzdevums, jo tas pieprasa distancēšanos no kultūras 

normu diktētiem pieņēmumiem, kas pamatojas pieaugušā izpratnē par bērna fizioloģiskai 

attīstībai nepieciešamajiem pārtikas produktiem (kā, piemēram, pieņēmumam, ka bērna augšanai 

nepieciešami piens, augļi un dārzeņi
12

). Un šiem pieaugušo konstruētajiem pieņēmumiem 

pretnostatījumā nostājas pašu bērnu izpratne par to, kas tad viņiem būtu jāēd vai kas vienkārši 

garšo.  

Latvijā šobrīd vēl nav veikts pētījums, kas kvalitatīvā socioloģijas perspektīvā aplūkotu 

skolēnu veidotās „veselīga” un/vai „neveselīga” uztura interpretācijas. Tomēr ir veikti vairāki 

pētījumi, kas izzina (jau iepriekš pieaugušo definētās „ veselīgo”  un „ neveselīgo” pārtikas 

produktu un uztura paradumu kategorijās) skolēnu ikdienas veselības veicinošos uztura paradumu 

kvantitatīvos rādītājus (piem., Velika et al.,  2016; Pudule et al., 2015). Izņēmums pagaidām ir 

20. gs. deviņdesmitajos gados PVO veiktā starptautiskā kvantitatīvā pētījumā par Latvijas 

                                                           
12

 Balstoties uz Starptautisko skolu atbalsta programmu “Skolas piens” un “Skolas auglis un dārzenis” (tagad 

nosaukums: „Auglis skolai”) mērķiem.  
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skolēnu (vecuma grupā no 11-16 gadiem) uztura paradumiem iekļautie jautājumi, kas cenšas 

noskaidrot arī skolēnu priekšstatus par konkrēto pārtikas produktu  „labumu”  vai „sliktumu”  

(Kalnins et al.,  1995). Interesantas attiecības starp skolēnu zināšanām un praksi ir novērotas šajā 

pētījumā. Aptaujas dati uzrādījuši, ka skolēnu zināšanas par veselībai t.s. „labajiem”  vai  

„sliktajiem”
13

 pārtikas produktiem nemudina skolēnus arī piekopt šīs „veselīgās” uztura prakses 

ikdienā. Piemēram, kaut arī 62% skolēnu ir aptaujas anketā dārzeņus atzīmējuši kā veselībai 

„labus” pārtikas produktus, tikai ceturtā daļa no respondentiem atzīst, ka ikdienā tos lieto savā 

uzturā. Turpretim pretēji rādītāji ir t.s. „neveselīgo”  pārtikas produktu patērniecībā – kaut arī 

tikai 15% skolēnu apgalvo, ka konfektes ir „labas” veselībai, tomēr, ka ikdienā tās ēd, atzīst 49% 

respondentu, un īpaši lauku rajonos. Bez tam šie rādītāji nemainās vecuma grupās. 20.gs. beigās  

20-30% aptaujāto Latvijas skolēnu uzskatīja, ka tādi cukurotie pārtikas produkti kā limonāde, 

kokakola un kūkas ir „labi”  veselībai, līdzīgi kā 40% skolēnu sviestu, kartupeļu čipsus un 

kartupeļu frī ir atzīmējuši kā „labus” uzturā (ibid.).  

Kopumā šajā 20. gs. deviņdesmitajos gados veiktajā pētījumā secināts, ka skolēniem ir 

kļūdainas zināšanas par uzturu un pārtikas produktu „labumu”  vai „sliktumu” ietekmi uz 

veselību, tāpēc tiek rosināts Izglītības ministrijai pārdomāt gan skolēnu, gan skolotāju izglītošanu 

šajos jautājumos, izglītības programmā iekļaujot arī veselības mācību.  

Savukārt ārzemju akadēmiskajā literatūrā ir atrodami gan kvalitatīvā pieejā, gan ar 

kvantitatīvām metodēm izzināti bērnu (gan pirmsskolas, gan skolas vecuma) priekšstati par 

„veselīgo” un „ neveselīgo” pārtikas produktu nozīmi ikdienas uzturā. Tālāk tiks aplūkoti vairāku 

pētījumu rezultāti.  

Jau pagājušā gadsimta beigās amerikāņu pētnieces Nikija Čarlesa (Nickie Charles) un 

Mariona Kera (Marion Kerr) izsecinājušas, ka pirmskolas vecuma bērni un arī skolēni sevi 

konstruē atšķirīgi no dominējošās „ civilizētās”  sabiedrības uzstādījumiem, tomēr tajā pašā laikā 

arī pieskaņojoties pieaugušo cilvēku jau konstruētajām un izvirzītajām uztura normām (Charles & 

Kerr 1988). Amerikāņu socioloģes norādījušas, ka pirmskolas vecuma bērni pārtiku iedala trīs 

kategorijās: (1) „ pareizs pieaugušo uzturs”  (proper adult food), kas ietver visu, ko ēd 

pieaugušais, – viss, kas bērnam asociējas ar „ civilizēto”  pieaugušo; (2) „ pareizs bērnu uzturs” 

(proper children’s food) – ēdieni, kas ir pielāgoti bērna vajadzībām un kas ideālā variantā ir 

apēsti pie ģimenes kopgalda, un (3) „ nepareizs bērnu uzturs”  (improper children’s food) – visi 

                                                           
13

 Aptaujā iekļauti tādi pārtikas produkti kā kartupeļu čipsi, kartupeļu frī, sviests, margarīns, konfektes, kūkas, 

saldinātās limonādes, tēja, kafija, svaigi augļi, dārzeņi, piens, pilngraudu maize. Attiecīgie produkti skolēniem 

aptaujas anketā bija jāatzīmē kā vai nu “ļoti labi”, “labi”, vai “slikti” veselībai.  
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pārtikas produkti, kas tiek apēsti uz ielas u.c. „nepiemērotās vietās” – kopā ar draugiem nevis ar 

ģimeni. Trešajā kategorijā ietilpst ātrās uzkodas un subprodukti jeb tas, ko tradicionāli 

pieaugušais definē kā „neveselīgs uzturs” – un  „neveselīgs” tas ir visām cilvēku vecuma grupām. 

Pētnieces norāda, ka skolu uzturs Amerikā agrāk esot bijis starp 1. un 2. kategoriju, bet tagad tas 

ir jau novietojies kaut kur starp 2. un 3. kategoriju (Charles & Kerr 1988). Lai arī mana 

promocijas darba mērķgrupa ir skolas vecuma bērni Latvijā un viens no izpētes objektiem ir viņu 

interpretācijas par „veselīgu”  un „neveselīgu”  uzturu un uztura paradumiem, tomēr pieļauju, ka 

arī vecāko klašu skolēnu (6.-9.klase) konstruētajās „veselīguma” un „neveselīguma”  nozīmēs 

varētu atspoguļoties kāda no iepriekš minētajām amerikāņu pētnieku identificētajām kategorijām.  

Kopumā dažādu zinātnes nozaru ārzemju pētnieki ir centušies noskaidrot bērnu izpratni 

par „veselīgu” vai „ neveselīgu” pārtiku un ēšanu. Pētījumu mērķgrupā ir bijuši iekļauti konkrētas 

vecuma grupas bērni, piemēram, pirmskolas, pusaudžu vecuma u.tml. Piemēram, britu pētnieki, 

cenšoties identificēt galvenos šķēršļus veselīgai ēšanai pusaudžu vidē, ir secinājuši, ka pusaudžu 

uztvere par pārtiku un ēšanu ir svarīgs aspekts uztura prakšu veidošanā. Starp identificētajiem 

četriem galvenajiem traucējošiem elementiem pusaudzim ēst veselīgi (fiziskais un psiholoģiskais 

spiediens par ēšanas paradumiem; uzskati par pārtiku un ēšanas paradumiem; attieksme pret 

pretrunīgiem, ar pārtiku saistītiem sociāliem spiedieniem) tiek norādīts arī – “veselīgas ēšanas” 

koncepcijas izpratne pati par sevi (Stevenson et al., 2007). Turklāt svarīga nianse, ko 

identificējuši angļu pētnieki par uztura paradumiem pusaudžu vecumā, ir, ka pusaudžiem 

“veselīga ēšana” neparādās kā pašmērķis pats par sevi, bet tiek aizstāts ar apkārtējās vides 

spiedienu ēst veselīgāk vai arī “veselīgu ēšanu” īstenojot ar badošanās praksēm (ibid.).  

Pamatos pieaugušo diskusijas par „veselīgu”  vai „ neveselīgu”  uzturu un ēšanu ir 

saistītas ar pārtikas izvēli, iekļaujot vai izslēdzot no saraksta kādu no produktiem. Izpētīts, ka arī 

bērnu uzskati par pārtiku tiek strukturēti līdzīgi pieaugušajiem. Kopīga definēšanas iezīme ir, ka, 

neskatoties uz vecumu, dzimumu vai izglītības līmeni, tradicionāli kā „veselīgie” produkti tiek 

minēti augļi un dārzeņi (Paquette, 2005). Augļus un dārzeņus pusaudžu vecuma meitenes, kā 

secinājuši britu pētnieki, gan tradicionāli saista ne tikai ar „veselīgu ēšanu”, bet arī ar „diētu” 

(Lattimore & Halford, 2003; Nowak, 1998; Roberts et al., 1999). Līdzīgi secinājuši arī citi 

pētnieki, norādot, ka pusaudžu uztverē un arī praksē „veselīga ēšana” sasaistās ar kādas diētas 

ievērošanu un/vai „ neveselīgo”  pārtikas produktu samazināšanu uzturā (Lytle et al.,  1997; 

Roberts et al., 2001; Story et al.,  1998). 
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Kamēr, vispārēji raugoties, ar „veselīgu” ēšanu tiek asociētas tādas uztura pazīmes kā 

„sabalansēts”, „dažāds”, „mērenība”, tad pusaudžu vecuma sievietēm „veselīga” ēšana saistās 

galvenokārt ar  „svara zaudēšanu un kontroli”, „vecākiem” un „ēšanu mājās”, pretēji „neveselīgai 

ēšanai”,  kas simboliski tiek sasaistīta ar „svara pieaugumu”,  „prieku”,  „baudu”,  „neatkarību” 

un arī „vainas apziņu” (Chapmana & Maclean, 1993). Tādējādi pārtikas nozīmes veidošana 

atspoguļo ne vien šo jēdzienu komplekso dabu, bet arī spilgti iezīmē bērnu attīstības 

problēmjautājumus un to izpausmes uztura un ēšanas paradumu kontekstā, kā arī izvirza izpētes 

priekšplānā tādus būtiskus faktorus kā savstarpējo attiecību kvalitāti ne vien ģimenē, bet arī ārpus 

tās un sabiedrības definētās sociālās normas konkrētajam dzimumam vai vecumam un to ietekmi 

uz pusaudžu uztura paradumiem.   

Teorētiskā literatūrā par ļoti svarīgiem „veselīgo” pārtikas produktu raksturojošiem 

kritērijiem tiek norādīts to uzturvērtība, treknuma pakāpe, pievienotā sāls vai cukura daudzums. 

Tomēr šiem jēdzieniem raksturīgs polisemantisms – nemitīga nozīmju pārvietošana un maiņa 

(Paquette, 2005), atkarībā no katra individuālās „veselīga”  vai „neveselīga”  uztura un ēšanas 

prakses interpretācijas.  

Sekojot līdz globāliem pārtikas sistēmas notikumiem pasaulē un kritiski tos izvērtējot, 

daudzas skolas ir uzsākušas savas, alternatīvas pārtikas sagādes stratēģijas, kā, piemēram, 

skolēnu ēdināšanā kā primāro izvirzot ekoloģisku, bioloģisku vai veģetāru pārtiku. Un arī šāda 

veida izvēles tiek definētas kā ar mērķi nodrošināt skolēniem „veselīgu uzturu” (Mikkelsen & 

Olsen, 2009). Bioloģiski ražotas pārtikas piegādi skolēnu ēdināšanai mūsdienās sāk izmantot 

arvien vairāk skolu daudzviet pasaulē. Eiropā kā spilgtus piemērus šādām praksēm var minēt 

Somiju, Itāliju, Zviedriju un Dāniju (Mikkelsen & Olsen, 2009; Paolocci, 2010) u.c. valstis.  

Angļu pārtikas sociologs Pols Atkinsons (Paul Atkinson) norāda, ka sabiedrības daļai, kas 

popularizē  „veselīgu un pilnvērtīgu” (health and whole) uzturu ar bioloģiskās pārtikas ražošana 

un/vai patērniecības starpniecību, vienlaikus simbolizē moderno industriālo kultūru noliegšanu 

un atgriešanos pie tradicionālām kultūras vērtībām, turklāt ar pašu cilvēku aktīvu iesaistīšanos 

daudz „dabiskākā dzīvesveidā” (Atkinson, 1980, 1983). 

Savukārt cits britu sociologs Džeims Alisons (James Allison) nošķir trīs bioloģiskās 

pārtikas skaidrojumus, kas visi ietver (kaut skaļi nedefinētu) veselīguma ideju: (1) „pārtika un 

apkārtējā vide”, (2) „ pārtika un dzīvesveids”  un (3) „ pārtika veselībai”’  (Allison, 1993). (1) 

„Pārtikas un apkārtējās vides” pieeja balstās uz ideju, ka cilvēkiem ir jāmācās no pagātnes 

kļūdām un nākotnē pret dabu jāizturas ar respektu un godbijību (Mabey et al.,  1990). Šeit 
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iezīmējas saikne starp pagātnes un nākotnes lauksaimniecības praksēm. Bioloģiskā 

lauksaimniecība tiek pretstatīta agroķīmiskai un rūpnieciskai lauksaimniecībai. „Apkārtējās vides 

aktīvistiem bioloģiskā pārtika nozīmē brīvību no pesticīdiem un ietver dubultu ieguvumu: 

bioloģiskā pārtika ir gan veselīgāka cilvēka organismam, gan veselīgākā apkārtējai videi” 

(Elkington & Hailes, 1989).  

Savukārt socioloģisks pētījums, kas tapis 2006. gadā un kura mērķis ir bijis popularizēt 

pusaudžiem bioloģiskas pārtikas pirkšanu (un vienlaikus viņiem rosinot to darīt arī vecākiem), 

uzrāda, ka pret organiski, tas ir, bioloģiski audzētas pārtikas patērēšanu uzturā pusaudžu (15-16 

gadīgu) attieksme ir, lai gan pozitīva, tomēr ļoti atturīga, vājo zināšanu dēļ par šāda veida 

pārtikas nozīmi cilvēka dzīvē (Stobbelear et al.,  2006).  

Turklāt veģetāras pārtikas pamatvērtība britu pusaudžu (17 gadīgu) uztverē primāri tiek 

sasaistīta ne tik daudz ar „veselīga uztura” paradumu ievērošanu, kā ar dzīvnieku labturības, 

pārtikas patērniecības ētikas (gaļas ēšana tiek asociēta ar dzīvas radības nogalināšanu un asinīm) 

jautājumiem un vides ilgtspējības idejas popularizēšanu sabiedrībā (Hill, 2002; Kenyon & 

Barker, 1998). Arī Austrālijas pusaudžu (16 gadīgu), kas sevi definē par veģetāriešiem, šādas 

uztura prakses izvēles balstās uz jau iepriekšminētajām argumentācijām, tomēr uzsverot arī 

veselības ieguvumus. Atšķirība arī ir tā, ka Austrālijā dzīvojošie veģetārie pusaudži neizslēdz 

gaļu no sava uztura pilnībā, tikai samazina sarkanās gaļas patēriņu, aizstājot to ar vistas gaļu. Bez 

tam šajā pētījumā arī izvērtēts, ka liela nozīme pusaudžu uztura izvēlē ir citu atbalstam. 

Veģetārisma gadījumā Austrālijas pusaudži saņem lielu psiholoģisku atbalstu no savām mātēm 

(63% gadījumu) un no klasesbiedriem (46%) (Worsley & Skrzypiec, 1998). Turklāt abos 

iepriekšminētajos pētījumos, kas tapuši vienā un tajā pašā gadā, tikai dažādās valstīs, 

izkristalizējas viena kopīga veģetārisma iezīme – pusaudžu veģetārisms galvenokārt ir tieši 

meiteņu, nevis zēnu uztura prakse.  

Tajā pašā laikā pieaugušo konstruētajā diskusiju telpā par veģetārismu bērnu un pusaudžu 

vecumā pastāv atšķirīgi viedokļi, kur konfliktējošās pozīcijās nonāk pieaugušie, kas atbalsta 

bērnu veģetārisma prakses, un uzturspeciālisti, kas uz to raugās daudz piesardzīgāk. 

Uzturspeciālistu teorētiskajā literatūrā rodams uzskats, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš 

pusaudžiem, kam ir ierobežota – veģetārā vai cita veida diēta, jo pastāv liela iespēja, ka šiem 

pusaudžiem ir arī kādi ēšanas traucējumi, kā arī uzturā netiek uzņemti organismam svarīgas 

uzturvielas un mikroelementi (Amit, 2010). Tā kā šie pētījums ir veikti pirms daudziem gadiem, 

bet pēdējā laikā ir sabiedrībā novērojamas dažādo vides aizsardzības un ilgtspējības idejas 
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popularizējošo kustību aktivitāšu palielināšanās – arī skolas vidē, kā arī bioloģiskās pārtikas 

ražotāju iesaistīšana skolēnu ēdināšanā daudzviet Eiropā, tostarp Latvijā, ir svarīgi saprast, kā 

šobrīd skolēni vērtē bioloģiski vai lokāli audzētu pārtiku, veģetāru uzturu un vai iekļauj to savā 

ikdienas ēdienkartē arī ārpus skolas vides.  

Kopumā rezumējot izanalizēto teorētisko literatūru (arī publiskos Latvijas kontekstā esmu 

identificējusi jēdziena „veselīgs uzturs” interpretācijas 2 līmeņos: (1) institucionālais un (2) 

ekonomiskais „veselīga uztura” definējums, kas ietver gan „ profesionāļu”, gan „ laju” 

skaidrojumus, izpratni, attieksmi un uzskatus par „veselīgu ēšanu” un „veselīgu uzturu”.  

Institucionālais „veselīga uztura” definējums, sakņojas valsts institūciju pārstāvju, 

zinātnieku un profesionālo uztura ekspertu akadēmiskajos pētījumos, kuru rezultāts ir kopīgi 

izstrādāti un leģitimizēti „veselīga uztura” standarti. Latvijā „veselīga uztura”  vadlīnijas ir 

izveidojusi Veselības ministrija un tie ieteikumu veidā plašākai sabiedrībai ir pieejami ministrijas 

mājaslapā www.vm.gov.lv. Institucionālā līmenī „veselīgs uzturs” ietver galvenos, arī 

starptautiski apstiprinātos, veselīga uztura parametrus dažādām sabiedrības grupām, kur atsevišķi 

norādīts gan diennaktī uzņemamo uzturvērtību (kā piem., olbaltumvielu, ogļhidrātu, tauku, 

vitamīnu utt.) optimālais apjoms, kā arī doti citi veselīga dzīvesveida ieteikumi. LR Veselības 

ministrijas izstrādātajās vadlīnijās skolu ēdinātājiem, kā arī Nacionālās attīstības plānam 2014.-

2020. gadam dokumentos arī ir lietots jēdziens „veselīgs uzturs”.  

Tomēr, lai arī Latvijā t.s. „veselīga uztura vadlīnijas” tika izstrādātas jau 2000. gadā un, 

valdības apstiprinātas, tās publiskotas 2002. gadā, un joprojām tās ir publiski pieejamas ne vien 

LR Veselības ministrijas interneta mājaslapā, bet par tām tiek rakstīts arī daudzās citās sociālās 

interneta vietnēs (piem., www.maminuklubs.lv, www.veseliba.lv, www.ldusa.lv u.c.), tomēr 

sabiedrības zināšanas par t.s. „veselīga uztura”  parametriem joprojām atspoguļojas kā vājas, 

piem., par „veselīgu uzturu” 60% Latvijas sabiedrības runā tikai augļu un dārzeņu kontekstā, bet 

neko nemin par pārtikas lietošanas kvantitatīvajiem aspektiem, tāpat arī par uztura 

daudzveidīgumu kā svarīgu faktoru (Šmate, et.al., 2012). Savukārt Veselības ministrijas uztura 

eksperti savās publikācijās norāda, ka ar dārzeņu un augļu pievienošanu uzturam vien nevar 

apgalvot, ka cilvēka ēšanas paradumi ir „veselīgi”. Ir nepieciešama kompleksa pārtikas paradumu 

izmantošana, kas ietver arī ierobežotu sāls, cukura un taukvielu daudzuma patēriņu, norāda uztura 

speciālisti Latvijā (Šmate et al.,  2012). Turklāt, pat pietiekamu zināšanu gadījumā, pārtikas 

patērniecības paradumi sabiedrībā saglabājas „neveselīgi” ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem 

(Velika et al.,  2014; Pudule, et al.,  2011.) Līdz ar to joprojām aktuāls paliek jautājums – kāpēc 

http://www.vm.gov.lv/
http://www.maminuklubs.lv/
http://www.veseliba.lv/
http://www.ldusa.lv/
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tas tā notiek un vai tas ir saistīts arī ar dažādajām “veselīga” un “neveselīga” uztura un ēšanas 

prakšu interpretācijām sabiedrībā?  

Noteicoša loma sabiedrības ēšanas paradumu veidošanā ir arī reklāmas kampaņām, ko 

veic t.s. „veselīgās”  pārtikas ražotāji un tirgotāji, kas arī klasificējami kā „uztura aģenti”, ja viņu 

sludinātajos pārtikas patēriņa ieteikumos ir ietverta veselīga uztura koncepcija. Līdz ar to otrs, un 

tikpat plaši lietotais, ir ekonomiskais „veselīga uztura” definējums. Kā viens no tiešākajiem 

„veselīga uztura” popularizētājiem un diskursa veidotājiem šajā līmenī jāmin pēdējā desmitgadē 

Latvijā arvien biežāk sastopamie bioloģiskās jeb ekoloģiskās pārtikas ražotāji, kas savā tirgus 

politikā uzsvaru liek uz dabīgo un brīvo no pesticīdiem pārtiku, līdztekus ietverot arī pārtikas 

„veselīguma” nozīmi.  

Kā esmu novērojusi, Latvijā dažādās tirdzniecības vietās bioloģiskie produkti bieži vien 

tiek klasificēti „veselīgas pārtikas” kategorijā un reizumis novietoti atsevišķos stendos – vienviet 

ar uztura bagātinātājiem un diētiskajiem produktiem. Kā, piemēram, bija lielveikalu tīklā Prizma. 

Manuprāt, tas pārtikas patērētājam tikai izveidoja nepareizu viedokli par „veselīga uzturu”  kā 

kādu specifisku, ne katram piemērotu produktu. Citāda situācija ir Rimi lielveikalu tīklos, kur 

bioloģiski audzētai pārtikai ir atvēlēta atsevišķa, uzskatāmi nodalīta telpa, turklāt dodot tai arī 

savu sabiedrībai atpazīstamu zīmolu: „Klēts”, kas veidota nacionālās tradīcijās. Šajā kontekstā 

parādās arī nākamais – ekonomiski veidotais „veselīga uztura” skaidrojums, ko popularizē arī 

Latvijas pārtikas ražotāji, tā ir lokālās, vietējās, Latvijā ražotās pārtikas tirdzniecība, kas pēdējā 

laikā tiek arvien vairāk pozicionēta kā „veselīgāka” pārtika, salīdzinot ar eksportētajām pārtikas 

precēm. Tāpat arī par „veselīgiem” vai „veselīgākiem” produktiem savu piedāvāto preču klāstā 

norāda daudzi Latvijas pārtikas ražotāji, un bieži vien produkta „veselīguma” pamatojumu rodot 

uzturspeciālistu rekomendācijās. Un rekomendācijas ir par dažādām pārtikas produktu grupām – 

gan par svaigiem dārzeņiem, augļiem, gan par konditorejas izstrādājumiem u.tml. (piem., uz A/S 

„Laima”  ražotā zefīru iepakojuma rakstīts, ka šo pārtikas produktu kā „veselīgu” iesaka Latvijas 

Diētas ārstu asociācija).  

Diskusijas par „veselīgu uzturu” mūsdienu Latvijas sabiedrībā nav nekas neparasts. Par to 

runā gan akadēmiskās aprindās uztura speciālisti, gan arī mārketinga pētnieki. 21. gadsimtā 

pārtikas ražošanas un patērēšanas jautājumus savā pētniecības lokā ietvēruši arī Latvijas 

sociologi, kuri aplūko šo jautājumu daudzos un dažādos kontekstos. Plaši tiek diskutēts par 

sabiedrības aptaukošanās un tās ierobežošanas problēmām, uztura kā dzīves kvalitātes rādītājiem, 

pārtika risku apzināšanos, lokālā un arī starptautiskā mērogā tiek runāts par pārtikas tīkliem un 
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ekoloģisku un/vai lokālas pārtiku ražošanas iespējām un izaicinājumiem. Un vēl daudzi citi gan 

ar pārtikas ražošanu, gan patērēšanu saistīti pētnieciskie lauki ir aplūkoti socioloģijas perspektīvā. 

Un visi šie pētījumi kaut kādā plāksnē runā jeb pieskaras “veselīga” vai “neveselīga” uztura 

tēmai, tomēr – bieži vien neatšifrējot šo jēdziena nozīmi, parasti pat lietojot tos kā pašsaprotamus 

konceptus.  

Rezumējot var secināt, ka „veselīga uztura” jēdziens mūsdienās ir grūti 

konceptualizējams, tai pat laikā vēl vairāk aktualizējot jautājumu: Vai vispār ir iespējams un arī 

vajadzīgs mūsdienu mainīgajā vidē runāt par kādām vienotām, vispārīgām un nemainīgām 

„veselīga uztura” definīcijām? Tāpat arī nav zināms, vai šī jēdziena precīzas definīcijas izveide 

kādā veidā uzlabos vai atvieglos skolēna kā uztura aģenta sociālās prakses? Ja arī mēs pieņemtu, 

ka pusaudžiem ir pietiekams zināšanas par to, kas ir „veselīga”  vai  „neveselīga”  pārtika, vai arī, 

ko nozīmē ēst „veselīgi” vai „neveselīgi”, tomēr jaunākie uzturparadumu pētījumi parāda, ka 

tādiem sociālpsiholoģiskiem determinantiem kā attieksme, subjektīvās normas un pašefektivitāte 

ir lielāka sasaiste ar indivīda ekspektācijām par savām vēlamajām uztura praksēm, nevis ar 

reālajiem ēšanas paradumiem, ko sociālā realitātē ietekmē dažādu līmeņu un daudzveidīgi faktori 

(Story et al.,  2002; Livingstone & Helpser, 2004). Turklāt šie ietekmes faktori nav uzlūkojami kā 

daudzveidīgi faktori, kas katrs atsevišķi spēlē kādu lomu pusaudžu ēšanas paradumu veidošanā 

un pārtikas izvēlē, bet gan jāpieļauj iespēja, ka šie dažādie ietekmes faktori var mijiedarboties 

viens ar otru un tādējādi pat netieši ietekmēt bērnu pārtikas izvēles (Livingstone & Helpser, 

2004). 

 

1.3. Uztura aģenta teorētiska konceptualizācija  

 

Šī pētījuma primārie jēdzieni ir ietverti darba nosaukumā, un tie ir: „skolēns”, „uzturs” un 

„aģents”. Sociālais aģents ir viens no pamatjēdzieniem, kas šajā promocijas darbā galvenokārt 

koncentrējas uz un raksturo skolēnu kā savu uztura prakšu pārvaldītāju, un paralēli iekļauj arī 

citus sociālos aģentus, kas pētījumā identificēti skolēna kā uztura aģenta un viņa sociālo prakšu 

izpētes kontekstā.  

Lai gan socioloģijas teorijās jēdziens  „sociālais aģents”  (social actor/agent/agency) ir 

plaši pielietots, tomēr tā definēšanā bieži tiek mainīts uzstādījums par sociālā aģenta lomu un 

būtību sociālās realitātes radīšanā. Līdz ar to sociālā aģenta kā galvenā pētījuma objekta 

izvirzīšana var būt gan teorētiska prioritāte, gan metodoloģisks izaicinājums. Turklāt paralēli 
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sociālā aģenta koncepcijai izpētes laukā ienāk arī tādi jēdzieni kā „loma”, „ mijiedarbe”, 

„interpretācija”. Tāpēc, lai pēc iespējas niansētāk un daudzpusīgāk izpētītu skolēna sociālo 

aģentūru, ir jāiepazīstas ar jau esošajām sociālā aģenta definīcijām socioloģijas teorijās un 

jānoskaidro un jāiezīmē šī jēdziena konceptuālās robežas un pielietojuma iespējas tieši pārtikas 

un uztura paradumu izpētes kontekstā. Līdz ar to šajā nodaļā izvērsti, bet pievirzot tieši pārtikas 

un ēšanas paradumu izpētei, tiks aplūkota sociālā aģenta koncepts sociālās zinātnēs. Vispirms 

sociālais aģents un viņa izpētes iespējas tiks uzlūkotas simboliskā interakcionisma teoriju 

perspektīvā, koncentrējoties uz lomu, mijiedarbības, interpretācijas un nozīmju radīšanas 

teorētiskajām paradigmām. Tāpat arī šajā nodaļā tiks definēts skolēna kā uztura aģenta 

konceptuālais ietvars, kā arī identificēti un definēts koncepts „pieaugušais kā uztura aģents” jeb 

PUA. 

 

1.3.1. Sociālā aģenta jēdziens sociālās zinātnēs 

 

Tā kā cilvēki ir pasaulei atvērtas un savā būtībā nemitīgi mainīgas humānas būtnes, 

viņiem arī mēdz būt daudzveidīga, atšķirīga un nepastāvīga pasaules uztvere. Rezultātā indivīdi 

arī kā sociālie aģenti var izpausties jeb rīkoties dažādi. Bet tieši šajā aspektā arī var sākt veidoties 

dažādas konfliktsituācijas. Ne vien aģentam pašam savas rīcības apzināšana un izskaidrošana, bet 

arī citu aģentu rīcības nozīmju izpratne vai kontrole var būt apgrūtinoša. – Ja arī sociāliem 

aģentiem viņu rīcībai katrreiz var būt kāds konkrēts iemesls, tomēr tas nenosaka šādas rīcības 

nemainīgo dabu, līdz ar to prognozēt kāda cilvēka vai „aģenta” rīcības modeļus ir problemātiski 

un sarežģīti. Turklāt ilgtermiņā sociālā rīcība līdz ar tās apzināšanos veido cilvēka identitāti. 

Līdzīgi ir ar sociālām praksēm – ja tās tiek atkārtotas un pieņemtas kā noderīgas, tās kļūst par 

indivīda vai pat plašākas sabiedrības grupas paradumiem.  

Ja balstāmies uz konstrukcionisma teorētiķiem, tad cilvēka identitāte, tāpat arī kādas 

sociālas prakses nav jau no dzimšanas noteiktas kā nemainīga parādība, bet gan dzīves laikā un 

sociālā mijiedarbībā tiek sociāli konstruētas (Berger & Luckmann, 1966). Līdz ar to cilvēks 

(aģents) dzīves laikā var apzināti veidot savu personību – savu paštēlu – un tēlu, kādu viņu redz 

apkārtējie cilvēki. Tas pats būtu attiecināms arī uz paradumiem un to veidošanu sociāli 

konstruētajā sociālajā realitātē.   

Atšķirīgs, un jau ietverot ierobežotāku, atsevišķos gadījumos pat stigmatizētu sociālā 

aģenta interpretāciju, ir ievērojamā simboliskā intearkcionista un konstrukcionista, kanādiešu 
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izcelsmes amerikāņu sociologa Ervina Gofmana (Erving Goffman) teorētiskais redzējums. 

Piemēram, iztirzājot konceptu „loma”, Gofmans norāda, ka, lai arī sociālā rīcība bieži vien ietver 

aģenta līdzdalību, tomēr aģentam bieži vien pašam nemaz nav dotas iespējas interpretēt vai 

pārveidot savu kā sociālā aģenta lomu. Šāda dramatizēta sociālā aģenta analīzes pieeja, kas 

sakņojas Gofmaņa teorētiskās nostādnēs, ikdienas dzīvi uzlūko kā teātra sastāvdaļu, tas ir, aģenta 

sociālā rīcība tiek aplūkota kā uzvedums, kur aģents ir gan režisors, gan līdzdalībnieks savai 

sociālai rīcībai. Sociālā aģenta mērķis šajā gadījumā ir pasniegt sevi pēc iespējas labvēlīgākā 

gaismā un veidā, kas atbilst konkrētai lomai un sociālai videi. Tai pat laikā jānorāda, ka sociālie 

aģenti var izvēlēties atšķirīgās situācijās spēlēt dažādas lomas, tāpat kā viņi var uzskatīt par 

nepieciešamu atsevišķos gadījumos praktizēt auditorijas segregāciju (audience segregation), 

konkrētajās situācijās arī neizpaužot nekādas norādes par savām citām pieņemtajām lomām, ja tās 

var kādā veidā apdraudēt aģentu tā rīcības brīdī (piemēram, homoseksuālisms vai kādas citas 

novirzes no sabiedrībā pieņemtām normām).  

Tikmēr simboliskie interakcionisti uzskata, ka cilvēku darbības un interakciju 

(mijiedarbības) rezultātā tiek veidotas „nozīmes” (meanings), ko aģenti piešķir lietām un sociālai 

rīcībai, tai skaitā arī pašnovērtējumam un refleksivitātei. Galvenokārt šī teorētiskā pieeja tiek 

kritizēta par to, ka tā pārlieku fokusējas tikai uz mikrosociāliem procesiem un pārinstitucionāliem 

fenomeniem, tādējādi nepietiekami novērtējot arī makroskopiskās struktūras un vēsturiskos 

faktorus, īpaši ekonomisko ietekmi un institucionalizēto politisko varu. Interakcionisti pētnieki 

izpētes objektu vienmēr skata konkrētā kontekstā – kultūras, politiskā vai ekoloģiskā – un arī 

vēsturiskajā laikā. Herberts Blumers (Herbert Blumer) (interakcionists, Mīda skolnieks, kurš 

pirmais ir formulējis simboliskā interakcionisma teorijas metodoloģiskās premises) ir uzsvēris, ka 

aģents nevar tikt izprasts neatkarīgi no konteksta, kas ietver „subjekta pasauli, tajā ietvertās 

nozīmes un interpretācijas shēmas, kas tām jau ir dotas” (Blumer, 1969, p. 20). Simboliskais 

interakcionisms palīdz padziļināti pievērst uzmanību tam, kā lietas un notikumus interpretē kāda 

sociāla procesa dalībnieki jeb „aģenti”. 

Interpretatīvisma perspektīva (kur ietilpst arī simboliskā interakcionisma teorija) 

socioloģijas zinātnē kopumā cilvēkus uzlūko kā jēgpilnas sociālas rīcības veicējus, kuri sociālā 

mijiedarbībā rada mainīgu nozīmju sistēmu. Cilvēki interpretē savu sociālo pasauli un uztver 

dzīvi, izmantojot šo nozīmju sistēmu. Pētnieks interpretatīvajā perspektīvā meklē atbildi uz 

jautājumiem: Ko cilvēki uzskata par patiesību? (Kam viņi tic?) Ko cilvēki uzskata par svarīgu? 

Kā viņi definē to, ko viņi dara? Interpretatīvisma perspektīvā ir svarīgi saprast, ko cilvēkam, kas 
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iesaistās kādā aktivitātē, nozīmē viņa rīcība (Neuman, 2003, Tubey et al., 2015). Līdz ar to var 

teikt, ka, interpretatīvā perspektīvā raugoties, visas sociālās realitātes ir „ pārinterpretētas”,  tādēļ, 

ka tām ir tikai forma, kas izveidojusies sociālā aģenta pārliecības un interpretāciju rezultātā (Jary 

& Jary, 2005).  

Savukārt strukturālisma teorijas
14

 uzsver, ka sociālā dzīve galvenokārt ir sociālās 

struktūras noteikta un ka „indivīda faktors” (individual agency) var tikt izskaidrots pārsvarā kā 

esošās struktūras rezultāts. Tas nozīmē, ka, strukturālisma perspektīvā analizējot sociālā aģenta 

rīcību, „struktūrām”  ir prioritāra nozīme pār cilvēku kā sociālu aģentu. Šis ir arī galvenais 

aspekts, par ko strukturālisms tiek kritizēts: ka šī teorētiskā pieeja cilvēku – sociālo aģentu  – 

vairs neizvirza par pētījuma analīzes centrālo objektu, kas ir iesaistīts nozīmju un sociālās 

pasaules veidošanā un pārveidošanā. Strukturālisms izpētes centrā novietot sociālo struktūru un 

caur to arī skata visus sociālos fenomenus. Tomēr, tai pat laikā strukturālisma teoriju viena no 

svarīgākajām atziņām ir piedāvāt valodu kā galveno izpētes objektu, „jo tieši valodā atspoguļojas 

sociālās realitātes sistēmu pamata struktūras” (Kļave & Šūpule, 2013, 9. lpp.). Un sociālais 

aģents  – cilvēks  –  ir tas, kas šo valodu pārvalda un caur valodas lietojumu pārvieto (transformē) 

nozīmes un konstruē sociālo realitāti, kas mūsdienās jau sastāv no interpretāciju daudzveidības.  

Kāpēc šajā promocijas darbā ir uzsvērts skolēna kā sociālā aģenta izpētes līmenis? Jo ne 

vien Apvienoto Nāciju Bērnu tiesību deklerācijā (United Nations Convention on the Rights of the 

Child, 1989) ir aktualizēts jautājums par bērnu kā līdzvērtīgu sabiedrības pārstāvi blakus 

pieaugušajam, bet arī daudzas sabiedriskās organizācijas, tostarp arī Latvijā (piemēram, Vecāku 

kustība u.c.) arvien biežāk savu aktivitāšu centrā izvirza bērna intereses un rūpes par bērniem kā 

bīstami marginalizētu sabiedrības grupu (Qvortrup et al., 1994; Spencer & Flin, 1991 u.c.). 

Sadzirdēt bērna balsi (voices) kļūst svarīgi ne tikai bērnu socializēšanās pētījumos, bet nu jau arī 

citos bērnības vecuma posmos, kā, piemēram, skolas periodā un ar to saistītajos notikumos 

(Allison, 2012). Jau bērnu socializēšanās pētījumos tiek secināts, ka ir nepieciešams mainīt 

izpētes fokusu no pieaugušā uz bērnu.  

Par bērnu un skolēnu kā sociālo aģentu teorētiskā līmenī gan sākts runāt tikai pavisam 

nesen. 21. gadsimtā sociologi kritiski vērtē attīstības psiholoģijas tendenci uzlūkot bērnu kā 

„mazāku nekā pieaugušais” – ne tikai fizioloģiski, bet arī sociālās līdzvērtības aspektā, kā cilvēku 

bez iespējām individuāli pieņemt lēmumus un rīkoties. Tas ir, nevis kā kompetentu un pilnvērtīgu 

sociālo aģentu (Greene & Hill, 2005), bet kā „fonu jeb kontekstu” pieaugušajam. Rezultātā 

                                                           
14

 Strukturālisma teorijas spilgtākie pārstāvji ir antropologs Klauds Levi Strauss (Claude Lévi-Strauss), semiologs 

Rolands Barts (Roland Barthes) un psihoanalītiķis teorētiķis Žaks Lakāns (Jacques Lacan).  
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sociālo zinātņu līmenī tiek iezīmēta jauna nepieciešamība pētīt pašus bērnus, nevis izmaiņas, ko 

pieaugušais konstatē par bērnu. Svarīgi ir pētīt bērnu kā personu, kam ir savs bērna redzējums, 

kas ir jutīga un lemtspējīga būtne un var savā dzīvē rīkoties ar nodomu un – kā aktīvs sociālais 

aģents. 

Līdz ar to arī pārtikas patēriņa kontekstā ir svarīgi aplūkot bērnu jau kā aktīvu savu uztura 

paradumu veidotāju, kurš līdztekus pieaugušā tradīciju pārmantošanas praksēm ievieš arī savas 

korekcijas un jauninājumus. Vēl jo vairāk tāpēc, ka 21. gadsimts iezīmējas kā globālās 

aptaukošanās epidēmijas laikmets (Swinburg et al., 2011), kas skāris arī skolas vecuma bērnus. 

Tomēr, ja pieaugušie ir plaši uzsākuši aktīvu cīņu ar šo „aptaukošanās epidēmiju”, kas veicina 

daudzu hronisku slimību attīstību un nozīmīgi samazina cilvēka dzīves kvalitāti, tad par bērnu 

iespēju arī veikt šāda veida aktivitātes vai vismaz līdzdarboties Latvijas kontekstā ir ļoti maz 

piemēru.  

Izsekojot jēdziena „sociālais aģents” teorētiskai attīstībai un rezumējot iegūtās atziņas, 

promocijas darba ietvaros tiks izmantota gan interpretatīvistu pieeja skolēna kā uztura aģenta 

analīzē, gan kritiskās izpētes pieeja SUA definēšanā, empīrisko datu analīzē fokusējoties uz 

valodu kā nozīmju konstruēšanas līdzekli, kas tiek izmantots dažādiem uztura aģentiem sociālā 

mijiedarbībā veidojot SUA definīciju. 

 

1.3.2. Aģenta „lomas”, „interpretācijas” un „nozīmes” jēdzieni  

 

Tā kā šī promocijas darba viens no uzdevumiem ir izpētīt ne vien SUA kā īpaša sociālā 

aģenta lomu mūsdienu skolēnu uztura prakšu kontekstā, bet arī analizēt pašas uztura prakses un 

to interpretācijas skolēnu sociālā mijiedarbībā veidotajās pārtikas nozīmēs, svarīgi ir izzināt tādu 

jēdzienu kā „lomas”, „interpretācijas”  un „nozīme”  teorētiskā pielietojuma iespējas un 

konceptualizēt tos pārtikas un uztura paradumu izpētes vajadzībām.  

Lomas jēdzienu socioloģijas zinātnē 20. gs. sākumā pirmie aktualizē sociologs Džordžs 

Herberts Mīds (George Herbert Mead) un antropologs Ralfs Lintons (Ralph Linton). Kā lomas 

jēdziena teorētiskās koncepcijas galvenie tālākie attīstītāji minami Herberts Dž. Blūmers (Herbert 

G. Blumer), Talkots Pārsons (Talcott Parsons), Roberts K. Mērtons (Robert K. Merton) un 

Ērvings Gofmans (Erving Goffman).   

Jēdzienam „loma” var būt dažādi teorētiskie skaidrojumi, atkarībā no izvēlētās 

socioloģijas perspektīvas – simboliskā interakcionisma, funkcionālās un sociālās struktūras 
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teorētiskās koncepcijas vai lomas teorijas perspektīvas. Tāpēc tālāk tiks aplūkotas visas iepriekš 

minētās teorētiskās perspektīvas un to pielāgošanas iespējas pārtikas un uztura paradumu izpētei. 

 

Lomas un mijiedarbes nozīme simboliskā interpretatīvisma perspektīvā 

 

Sociālā dzīve ir viscaur dinamisks process, jo sabiedrība nepastāv kā statiska vienība, tā 

nemitīgi tiek radīta un pārradīta brīdī, kad cilvēki mijiedarbojas viens ar otru (Stryker, 2006). 

Tāpat arī ēšanas process ir saistīts ar sociālo mijiedarbi, simbolisko vērtību radīšanu, nozīmju 

piešķiršanu un lomu sadalījumu uztura sociālajā kontekstā. Tā, piemēram, cilvēki kādam 

konkrētam pārtikas produktam vai arī ēšanas praksei var piešķirt gan pozitīvu, gan negatīvu 

vērtību, jo, pārtikai mijiedarbojoties ar cilvēka ķermeni, ir kāda noteikta simboliska nozīme, ko 

saskares brīdī tai piešķir cilvēks. Turklāt ēšanas prakses vai arī kāds pārtikas produkts var tikt 

asociēts arī ar sentimentu, ētiskām vai reliģiskām nozīmēm. Gan pieaugušie, gan bērni pārtiku 

var lietot arī kā sabiedriskās identitātes simbolu, piemēram, runājot par ģimenes kopīgām 

ēdienreizēm (Mieze, 2012). Tāpat arī indivīda ēšanas paradumus ietekmē indivīdam piešķirtās 

lomas un sabiedrības ekspektācijas par tām, kā, piemēram, skolēna uztura ierobežojumi skolas 

vidē, īpaši mūsdienās, kad arvien aktuālākas kļūst ar veselību un dzīves kvalitāti saistītās nozīmes 

interpretācijas pārtikas patēriņa kontekstā, kas ietekmē arī skolēnu ēšanas prakses. 

Simboliskā interpretatīvisma teorijas ar savu izvirzīto sabiedrības pieredzes izpratnes 

uzdevumu socioloģijas teoriju kategorizācijā iekļaujas interpretatīvisma perspektīvā. 

Interpretatīvisma perspektīva socioloģijas zinātnē pamatos baltās uz M. Vēbera izvirzītās 

koncepcijas par indivīdu mijiedarbību sociālās realitātes veidošanā. Šīs teorētiskās perspektīvas 

uzdevums ir skaidrot rīcības personas ar valodas palīdzību piešķirtās subjektīvās nozīmes un jēgu 

savai rīcībai. Interpretatīvisma pieeja palīdz izpētīt cilvēka rīcības motivāciju. Viens no lomu 

teorijas un arī simboliskā interakcionisma aizsācējiem Herberts Mīds lomu definē kā mijiedarbes 

procesu un sasaista to ar „patības” (the self) un „prāta” (the mind) jēdzieniem. Mīds uzskata, ka 

indivīda prāts tiek veidots komunikācijā ar citiem indivīdiem, kuri indivīdam piešķir noteiktas 

zināšanas. Savukārt patība ir indivīda izpratne par daudzām sabiedrībā pastāvošajām lomām un 

to, kā citi indivīdi uztver šīs lomas. Līdz ar to var secināt, ka simboliskā interakcionisma pieejā 

lomas, ko indivīds pieņem, izriet no citu indivīdu uztveres. Tomēr Mīds attīsta šo ideju tālāk, 

uzsverot, ka lomas veido ne vien indivīda rīcība, bet arī uztvere par tām, turklāt tam visam 

pamatā ir arī nemitīga sociālā mijiedarbība. Tādējādi viena indivīda loma ir cieši savienota ar cita 
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indivīda rīcību jeb pretlomu, kas pamatā arī nosaka to, ka loma ir mijiedarbes rezultāts. Tai pat 

laikā Mīds uzsver, ka loma ietver arī paša indivīda izpratni par savu lomu, kam pamatā ir indivīda 

personība un tas, kā šīs uzstādītās lomas interpretē pats indivīds (Charon, 1989). Mīds norāda, ka 

lomas jēdzienā iekļaujas indivīda rīcība un paša indivīda izpratne par savām lomām, ko veido 

sociālā mijiedarbe starp indivīdiem (Hindin, 2007). 

Mīda teorētiskos uzstādījumus vēl vairāk attīsta Herberts Blūmers, kurš ir arī simboliskā 

interakcionisma perspektīvas izveidotājs. Bez lomas jēdziena teorētiskās konceptualizācijas, viņš 

arī konceptualizē nozīmju radīšanas un interpretācijas jēdzienus. Jāuzsver, ka Blūmera teorētiskā 

uzstādījumā un līdz ar to arī simboliskā interakcionisma perspektīvā indivīds (jeb aģents) netiek 

definēts kā sabiedrības izveidoto normu pasīvs saņēmējs, bet gan kā aktīvs nozīmju konstruētājs, 

kurš mijiedarbē veido kopīgu izpratni un zināšanas. Salīdzinājumam – Mīds, kurš bija 

pragmatisma filozofijas skolas pārstāvis, būdams biheiviorists, uzskatīja, ka cilvēki jāsaprot pēc 

tā, ko viņi dara, nevis, kas viņi ir. Viņš atzina, ka, no „vienas puses, cilvēks ir aktīva būtne, 

domājošs, radošs, ar paškontroli, definējošs dinamisks aģents, bet, no otras puses, cilvēkam ir 

spēja lietot simbolus, definēt un mainīt apkārtējās vides rezultātus savā unikālā dabiskumā” 

(Mead, 1934; citēts no: Charon, 2001, p. 33). Tomēr tai pat laikā Mīds sevi strikti nošķīra no 

biheivoristiem un uzskatīja sevi par „sociālo biheivoristu (social behaviorist), uzsverot, ka „viņš 

ticot, ka uzvedība nav tikai vienkārši fiziska parādība” un ietver arī rīcību, kas nav tieši redzama, 

bet notiek aģentā, un šo rīcību mēs saucam par domāšanu jeb „apdomātu rīcību” (minded action) 

(ibid., 33). Vispirms ir jāsaprot domas, simboli un pašam sevi un tikai tad cilvēka uzvedība var 

tikt izprasta tās patiesajā būtībā – tā uzsvēra Mīds. Tāpat arī viņš uzskatīja, ka izprast cilvēka 

atklāto rīcību var tikai uzlūkojot to kā tādu, kas ietver saprašanu, definēšanu, interpretāciju un 

nozīmes.  

Simboliskā interakcionisma teorētiķus interesē, kā cilvēki rada, definē un reaģē uz 

kopīgām, simboliskām nozīmēm apkārtējā vidē. Mīds uzskatīja, ka vārdi un neverbālā uzvedība ir 

primārie simboli, kam cilvēki piešķir nozīmes. Viņš uzsvēra, ka nozīmes parādās tikai tad, kad 

cilvēki dalās ar kopīgiem simboliem un interpretācijām intersubjektivitātes stāvoklī un šīs 

simboliskās nozīmes spēcīgi ietekmē izpratne – ne vien konkrētā indivīda, bet arī citu cilvēku 

uztvere, kas iesaistās mijiedarbībā. Tā, piemēram, pētot skolēnu kā uztura aģentu, mēs nevaram 

padziļināti izskaidrot, kāpēc skolas vidē šiem aģentiem ir vai nav kāda loma, pirms mēs neesam 

uzzinājuši nozīmes, ko skolēni sev piešķīruši paši vai viņiem piešķīruši klasesbiedri vai citi ar 
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skolas uzturu saistītie sociālie aģenti. Un šīs būtiskās lomas un to nozīmes atklājas vien 

savstarpējās mijiedarbības procesā.   

Mīds arī uzskatīja, ka sabiedrība ir iedalāma īpašos (particular) citos un vispārinātos 

(generalized) citos. „Īpašie citi” ir attiecināmi uz indivīdam nozīmīgiem cilvēkiem, kā, 

piemēram, ģimene vai draugi. Savukārt „vispārinātie citi” –  uz lielāku kopienu vai sabiedrību. 

Pēc simboliskā interakcionisma, cilvēki rīkojas sociālo normu un vērtību kontekstā, kur viņiem ir 

savu „īpašo citu” vai „vispārīgo citu”  izvirzītās normas un vērtības (Mead, 1934; citēts no: 

Charon, 2001). Piemēram, ja pieņemam, ka skolēns zina, kā būtu jāuzvedas skolas ēdnīcā 

(attiecībās gan ar „īpašajiem citiem” jeb sevi, draugiem, skolotājiem, gan ar „vispārinātajiem 

citiem” – bieži vien viņam nepazīstamajiem skolas ēdiena gatavotājiem vai ēdienkartes 

sastādītājiem), tad viņš domās darbojas ar šīm normām.  

Balstoties uz Mīda skolnieka – Herberta Blūmera (1969) klasifikāciju, simboliskā 

interakcionisma 3 galvenie priekšnoteikumi ir: (1) cilvēki ar lietām rīkojas, balstoties uz šo lietu 

nozīmēm, kādas tām viņi paši ir piešķīruši. Turklāt šīs „lietas” var būt jebkas, ar ko cilvēks 

saskaras savā dzīvē – gan apkārtējās vides priekšmeti (piemēram, pārtikas produkti), gan citas 

cilvēciskās būtnes un to kategorijas (kā, piemēram, klasesbiedri vai skolotāji), gan institūcijas 

(skola, ģimene), tāpat arī ideāli (veselīgs dzīves veids), citu būtņu darbība (piemēram, aizliegums 

ēst kādu pārtikas produktu) un arī dažādas dzīves situācijas, kas var notikt indivīda ikdienā; (2) 

„lietu” nozīmes rodas sociālā mijiedarbībā; (3) šīs nozīmes ir atkarīgas no un arī pārveidotas 

mijiedarbības dalībnieku (interactants) interpretācijas procesā. Fokuss šeit ir uz nozīmēm, kas ir 

definētas rīcību un to seku terminos (Blumer, 1969, p. 2). Tātad – „lietas” nozīme atrodama 

rīcībā, kas to izdibina. Tātad arī pieaugušo definētais „veselīgais uzturs” skolēna izpratnē nozīmi 

iegūst tikai pēc tam, kad konkrētais pārtikas produkts vai ēdiens tiek pielietots praksē, tas ir, ēsts.   

Simboliskais interakcionisms cilvēku uzlūko kā rīcības organismu, tas nozīmē, ka 

„cilvēks var būt savas paša rīcības objekts”  (Blumer, 1969, p. 12) vai, kā Mīds norādījis: „tikai 

pateicoties „sev pašam”  (ibid.), tas ir tā, kā cilvēks pats sevi apzinās – kā iepriekš minētajā 

piemērā par skolas pusdienām – kā ieguvēju vai kā soda saņēmēju. Un tāpat kā citi objekti, arī 

paša objekts (self-object) parādās sociālās mijiedarbības procesā, kur citi cilvēki definē savu 

personību.” Mīds vēl plašāk izvērš šo jautājumu, runājot par „lomu pieņemšanu”  (role-taking). 

Viņš norāda, ka, lai kļūtu sev par objektu, cilvēkam ir jāredz sevi no ārpuses. Un to var izdarīt 

tikai novietojot sevi citu pozīcijā un tad lūkojoties uz sevi vai arī rīkojoties no šīs pozīcijas 
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(piemēram, kad skolēnam tiek dota iespēja iztēloties sevi kā savas klases „uztura aģentu”, skolēns 

veidos „uztura aģenta” nozīmes tā, ka to dara viņaprāt definētais „uztura aģents”.). 

Turklāt, ja vēlamies simboliskā interakcionisma perspektīvā analizēt cilvēka rīcību grupas 

kontekstā, jāskatās nevis uz viņa motivāciju, vajadzībām, sabiedriskām lomām un tamlīdzīgiem 

faktoriem, bet gan jāiekļūst katra grupas indivīda rīcības definēšanas procesā, lai saprastu šo 

rīcību kopumā. Tas nozīmē, ka analizējot kolektivitāti vai „kopīgo rīcību” (joint action), jebkuras 

šādas sociālās instances sociālā uzvedība būs atkarīga no tā, kā indivīdi viens ar otru saskaņos 

savas rīcības līnijas (Blumer, 1969, p. 16). Tāpēc arī daudzās situācijās, kad cilvēkiem ir 

jādarbojas kopā, viņi vispirms vēlas noskaidrot, kā viņiem būs jārīkojas un kā rīkosies citi. Tā, 

piemēram, ja mēs gribam izskaidrot skolēnu kolektīvās (sociālās grupas) uztura prakšu jeb 

sociālās rīcības raksturojumu, uzmanība jāpievērš arī atsevišķi katra skolēna izpratnei jeb 

interpretācijai par rīcības nozīmi un viņa lomu šajā kontekstā. Tātad arī SUA lomu klasē (grupā) 

var izzināt, noskaidrojot viņa klasesbiedru SUA definētās nozīmes.  

Tomēr sabiedrībā, kur ir sastopamas jau iesakņojušās kopīgās rīcības formas, tāpat var 

rasties jaunas situācijas un jaunas problēmas tā brīža noteikumu neatbilstamības dēļ. Šādos 

gadījumos pastāv iespēja, ka jaunās grupas dalībnieki, „veidojot savas rīcības līnijas un pielāgojot 

tās cits citam caur duālo apzīmēšanas un interpretācijas procesu, iespējams, to darīs atkārtojošā 

kopīgā rīcībā  –  lietojot tās pašas konstantās un atkārtotās nozīmes”, uzsver Blūmers, un piebilst, 

ka tādā gadījumā ir „svarīgi saprast, ka ne jau kopīgā rīcība tās jaunajā formā, bet gan šīs 

pārmantotās un izspēlētās nozīmes ir svarīgas” (Blumer, 1969, p. 18).  Promocijas darba tēmas 

kontekstā kā piemēru šeit var minēt, ka svarīgi ir izpētīt, kā skolēni interakcijā iemācās veidot 

kopīgas sociālās prakses, kur saturs ir līdzīgs, bet izpildījums atšķiras, piem., pusdienas mājās 

kopā ar ģimeni un pusdienas skolā ar klasesbiedriem. 

Arī Mīds līdzīgi uzskata, ka „dalībnieku kontekstā kopīgo rīcību nevar skatīt ierastā vai 

tai pašā veidā kā uzvedību, jo katrs dalībnieks noteikti ieņems atšķirīgu pozīciju, rīkosies no šīs 

pozīcijas, un arī uzsāks citādu un atšķirīgu rīcību, jo kopīgo rīcību veidojot nevis dalībnieku 

sabiedriskums, bet gan šo darbību kopīgā pielāgošanās. Identificējot sociālo rīcību vai kopīgo 

rīcību, dalībnieks var pats izlemt, kā interpretēt citu rīcību un kā veidot savu rīcību kopā ar 

citiem” (Blumer, 1969, pp. 70-71). Tā, piemēram, ja skolēns identificēs skolā kopīgo 

pusdienlaiku kā „kopīgo pusdienlaiku”,  tad viņš arī rīkosies attiecīgi tam, kā šo kopīgo rīcību ir 

definējis, bet tajā pašā laikā viņš var turpināt interpretēt un definēt kādu citu, šajā skolēnu 

kopīgajā pusdienlaikā notiekošu rīcību. Tas tāpēc, ka kopīgās rīcības dalībnieki vispirms vēlas 
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noskaidrot, ko citi grupas biedri dara un tikai tad veido apzīmējumus viens otra rīcībai. Tāpat arī 

bērnībā un ģimenē iemācītās vērtības, kā arī dzīves laikā iemantotās zināšanas, var noteikt 

skolēna kā indivīda šā brīža rīcību un ietekmēt skolēna kā grupas dalībnieka, piemēram, kopīgo 

ēdienreižu nozīmju simbolisko skaidrojumu veidošanas principus. Šajā aspektā arī parādās 

simboliskā interakcionisma uzsvars uz tagadni, pagātnes vērtību saredzot tikai tik daudz, ka tā 

ienāk mūsu tagadnē, jo mēs par to domājam un definējam to tagadnē. Tātad pagātne tiek definēta 

tagadnes jēdzienos, nevis skatot pagātnes sekas (Charon, 2001). Tāpat ir arī ar nākotnes 

perspektīvu tagadnes definīciju veidošanā – kā jau simboliskais interakcionisms norāda, tas, kā 

cilvēki redz sevi tagadnē, motivē viņu uzvedību nākotnē (Segrin & Flora, 2005).  

Tomēr simboliskā interakcionisma teorijai ir ne vien savi pozitīvie uzsvari (nozīmju 

dinamika, subjektīvums, loma indivīdu mijiedarbībai vienam ar otru un arī ar sabiedrību) 

indivīda, grupu un sabiedrības izpētē, bet ir arī teorijas kritiķu norādīti trūkumi.  

Pirmkārt, kā trūkums tiek minēts fakts, ka pētniekiem reizēm var būt grūtības identificēt 

un analizēt indivīda vai grupas piešķirtās nozīmes un simbolus, tāpēc, ka simboli bieži vien ir 

pārāk subjektīvi. Un vienīgais veids, kā pētnieks var izpētīt šo subjektīvo sapratni, ir jautājot 

cilvēkiem pašiem, lai viņi pastāsta par saviem priekšstatiem, lai izstāsta „savu stāstu” (Segrin & 

Flora, 2005).  

Otrkārt, simboliskā interakcionisma perspektīvu tiek kritizēta kā pārāk nodarbināta ar 

indivīda faktoru – to, kā tiek sociālā mijiedarbībā un interpretācijas rezultātā veidotas nozīmes, 

ignorējot sociālās struktūras un institūciju ietekmi uz šiem procesiem (Wearing, 1999). Fokusējas 

tikai un vienīgi uz mikro-sociāliem procesiem un aizstājējinstitūciju (subinstitutional) parādībām, 

aizmirsts tiek makro struktūru un vēsturisko faktoru (it īpaši ekonomiskās ietekmes un 

institucionalizētās politiskās varas) nozīmīgums (Jary & Jary, 2005, p. 627).  Tāpēc kritiķi 

uzsver, ka šo teorētisko pieeju vislabāk ir izmantot tieši mikro procesu pētniecībā, izpētot tikai 

noteiktas mērķgrupas (Charon, 2001, pp. 189-190).  

Treškārt, tiek uzskatīts, ka simboliskais interakcionisms nepietiekami dziļi aplūko cilvēku 

kreatīvās spējas, tās skatot vien skaidrojošās un simboliskās mijiedarbības tradīcijās (Jary & Jary, 

2005: 627). Simboliskā interakcionisma perspektīvā uzmanība netiek pievērsta arī indivīda 

neapzinātai, neracionālai rīcībai.  

Similāras jēdziena lomas konceptualizācijai teorētiskās atziņas simboliskā 

interpretatīvisma perspektīvā ir arī koncepta nozīme skaidrojumam šajā pieejā. Pēc Blūmera 

teorētiskās nostādnes, nozīme nosaka veidu, kā indivīds uztver objektu un kā tālāk rīkojas. Tai pat 
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laikā, pastāvošās sabiedrības daudzveidības dēļ, indivīdu piešķirtās nozīmes un tam pakārtotās 

rīcības var būt ļoti atšķirīgas, tomēr indivīda piešķirtā nozīme objektam būs cieši saistīta ar citu 

indivīdu priekšstatiem, ar kuriem tas atrodas mijiedarbībā. Bet piešķirtās nozīmes galējo variantu 

noteiks paša indivīda interpretācija, izejot no saviem un citu indivīdu priekšstatiem (Blumer, 

1969, p. 11). 

Savukārt ar interpretāciju Blūmers uzlūko kā indivīda iekšēju sociālu procesu, kura laikā 

indivīds atrodas mijiedarbībā pats ar sevi un rada savas nozīmes. Turklāt, mijiedarbojoties ar 

citiem sabiedrības pārstāvjiem, indivīds veido jaunu nozīmi savai rīcībai, jo: (1) indivīds sevi 

uztver, vadoties no tā, kā viņš pats sevi ir iztēlojies un kādu nozīmi tam ir piešķīris; (2) 

pamatojoties uz sākotnējo savas nozīmes interpretāciju, indivīds izvēlas, pārbauda, grupē un 

pārmaina šīs nozīmes atbilstoši situācijai, kurā pats atrodas, kā arī atbilstoši savai un citu indivīdu 

plānotajai rīcībai (Blumer, 1969, p. 5).  

Ja aplūkojam iepriekšminētās simboliskā interakcionisma teorētiskās idejas par lomu, 

nozīmju radīšanu, simboliem un mijiedarbību un ievietojam tās skolēna kā uztura aģenta 

teorētiskās izpētes kontekstā, tad varam izvirzīt teorētisku pieņēmumu, ka skolēna priekšstati 

(nozīmes) par savu kā uztura aģenta lomu veidojas no viņa paša personiskās interpretācijas un 

mijiedarbības ar citiem indivīdiem jeb aģentiem, kas kādā veidā ir saistīti ar skolas uztura 

jautājuma risināšanu. Turklāt šis nozīmju veidošanās process rosina priekšnosacījumus tam, kā 

citu uztura aģentu vidū tiks saprasta un uztverta paša skolēna kā uztura aģenta loma. Būtisks 

simboliskā interakcionisma perspektīvas nosacījums ir, ka tā sabiedrību pēta raugoties no 

indivīda rīcības perspektīvas, turpretim kultūras priekšraksti – tradīcijas, vērtības, normas – un 

sociālā struktūra – sociālais statuss, lomas – izriet no pašā indivīda rīcības. Rīcības, kas rodas 

mijiedarbības procesā starp kādas sabiedrības pārstāvjiem (Blumer, 1969, pp. 6-7.) Jeb, 

atsaucoties uz Mīda koncepciju, cilvēki savā starpā komunicē ar simbolu palīdzību, simboliskā 

mijiedarbībā (interakcijā) veidojot nozīmes, kas savukārt ir ietvertas valodas lietojumā.  

Bet valoda ir galvenais cilvēku saziņas līdzeklis ne tikai simboliskā interakcionisma, bet 

arī strukturālisma perspektīvā (Elliott, 2013), kas aplūkota tālāk šajā nodaļā lomas 

konceptualizācijas kontekstā. 
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Strukturālā lomu teorija  

 

Savukārt strukturālisma perspektīvā indivīda loma un tās izpildījums jeb rīcība izriet no 

indivīda sociālā statusa jeb pozīcijas sabiedrībā. Strukturālo pieeju sociālo lomu izpētē aizsācis 

antropologs Ralfs Lintons (Ralph Linton). Viņš lomu aplūko pretstatā sociālajam statusam, kas 

tiek raksturots kā noteiktu tiesību un pienākumu kopums. Lomu Lintons raksturo kā rīcību, kas 

rodas tai brīdī, kad indivīdam tiek piešķirts noteikts status un tam deleģētās tiesības un 

pienākumi. Lomai piešķirtā rīcība vairs nav atkarīga tikai no indivīda un sabiedrības grupas 

mijiedarbes, bet to lielā mērā nosaka un ietekmē sabiedrībā pastāvošā sociālā struktūra. Tajā pašā 

laikā sociālais status vairāk ir vērsts uz tiesībām, ko indivīds var pieprasīt no citiem sabiedrības 

pārstāvjiem, bet loma ietver pienākumu kopumu, ko sabiedrība var pieprasīt no indivīda. Tātad 

šajā teorētiskajā pieejā sociālais statuss nosaka to, kādas sociālās lomas ir jāpieņem indivīdam. 

Turklāt, pamatojoties uz indivīda sociālo statusu, sabiedrībai arī piemīt izpratne par lomām, kādas 

var gaidīt no noteikta sociālā statusa (Kockelman, 2007). Pielāgojot šīs teorētiskās atziņas 

promocijas darba izpētes objektam – skolēnam kā uztura aģentam – izriet, ka skolēna sociālais 

statuss paredz, ka skolēnam rīcības kontekstā ir jāievēro skolā ieviestie uzvedības noteikumi un 

zināšanu līmenī jāakumulē no skolotāja iegūtās jaunās zināšanas. Tātad skolēna loma varētu 

izpausties rīcībā kā paklausīgam zināšanu un normu saņemšanas un izmantošanas aģentam.  

Iepriekš minētā skolēna kā uztura aģenta lomas teorētiskā iezīmēšana strukturālisma 

teorētiskajā perspektīvā rosina tālāk aplūkot arī Talkota Pārsona (Talcott Parsons) idejas par 

lomas teorijas attīstības iespējām. Pārsons, ietekmējoties no Lintona, ir aktualizējis funkcionālās 

lomas teorētiskās nostādnes, sociālajai lomai pievienojot arī ekspektācijas dimensiju, tas ir, ka 

lomu veido kopīga sabiedrības izpratne par ekspektācijām. Pārsons uzsver, ka priekšstatus par 

savu lomu indivīds iemācās laika gaitā, tāpēc arī šajā procesā pastāv noteiktu prasību jeb 

ekspektāciju klātbūtne vai pat sankcijas, kas tiek vērstas pret indivīdu, ja konkrētā loma netiek 

pildīta atbilstīgi ekspektācijām (Hindin, 2007). Tādējādi Pārsona teorētiskie uzskati par lomu 

veidošanos kā galvenos izvirza ārējos faktorus jeb ekspektācijas un sociālo struktūru, kurā 

atrodas indivīds. Līdz ar to šī promocijas darba kontekstā izkristalizējas jautājums: Kādas 

ekspektācijas pret SUA ir pieaugušajiem (vecākiem, skolotājiem u.c.) un kādas vienaudžiem, un 

kā tās atšķiras? 

Galvenās idejas, kas izkristalizējas, apvienojot strukturālās un funkcionālās lomu teorijas 

pamatnostādnes par sociālām lomām, ir: (1) indivīds lielāko savas dzīves daļu rīkojas kā grupas 
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vai organizācijas loceklis; (2) šajās grupās un kopienās indivīdiem ir atšķirīgas pozīcijas; (3) 

katra no šīm pozīcijām ir saistīta ar konkrētām lomām, kas savukārt satur konkrētu funkciju 

kopumu, kas vērstas pret grupas locekļiem; (4) grupa vai organizācija izvirza konkrētas prasības 

(ekspektācijas)  –  normas un noteikumus, kas tiek attiecināti uz konkrēto lomu; (5) indivīdi 

izpilda savas lomas, saskaņā ar viņiem izvirzītajām normām; (6) grupu locekļi pārbauda indivīda 

sniegumu, vai tas atbilst normām, kas tiek izvirzītas pret konkrēto lomu, un neatbilstības 

gadījumā soda indivīdu (Charon, 1989, pp. 182-89).  

Līdz ar to rezumējot var secināt, ka, atšķirībā no interakcionisma perspektīvas pieejas, 

strukturālisti indivīda lomu definē kā noteiktu pienākumu, izvirzītu prasību, normu un noteikumu 

kopums, kas rezultātā regulē indivīda rīcību un izpratni par veicamajām lomām un to izpildi.  

Kritiski izvērtējot strukturālisma pieeju lomas skaidrojumam, jānorāda, ka šī teorētiskā 

perspektīva nespēj izskaidrot lomas, kuras indivīds pieņem ārpus noteiktajām normām un 

noteikumiem, jo lomas var noteikt arī citi faktori, ne tikai institucionālā piederība. Tāpat netiek 

noskaidrots, kāpēc vispār indivīdam tiek izvirzītas kādas prasības lomām, un vai, kad un kā šīs 

prasības pret lomām mainās. Turklāt šī teorija konceptuāli izslēdz nevēlamo lomu jeb deviantās 

rīcības faktoru (Béreš, 2011, pp. 174-80).   

Savukārt, skatoties šī promocijas darba problēmjautājuma kontekstā, lomas, no kurām 

atkarīga skolēna kā uztura aģenta (indivīda) rīcība, nosaka ne tikai institucionālās (ģimenes, 

skolas u.c.) normas un noteikumi, bet arī skolēna jeb uztura aģenta (indivīda) mijiedarbe ar citām 

sabiedrības grupām, kas arī var ietekmēt lomas raksturojumu. Tā, piemēram, skolēna kā uztura 

aģenta lomu var ietekmēt skolēna kā sociālā aģenta pieredze, mijiedarbojoties ar citiem 

skolēniem klasē, tāpat arī jebkuru  pieaugušo, kas nonāk mijiedarbē ar šo aģentu. Līdz ar to lomas 

un priekšstati par tām nemitīgi tiek pielāgotas un mainītas atbilstoši konkrētajai situācijai. 

Atsaucoties uz iepriekš aplūkotām teorētiskām nostādnēm un to kritiku, var secināt, ka 

lomas jēdziena teorētiskajā analīzē jāietver ne tikai mijiedarbes, bet arī sociālās struktūras 

dimensija, tas ir gan ārējie, gan iekšējie faktori, jo tie viens otru papildina un veido sociālās lomas 

jēdzienu. 

 

Lomas jēdziens sociālā konstrukcionisma perspektīvā 

 

Iepriekšējās nodaļās aplūkotajās lomas teorētiskajās nostādnēs iezīmējas būtisks trūkums 

– tās neakcentē pastāvošo saikni starp objektīvo realitāti un indivīda konstruēto subjektīvo 
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realitāti, tās nepieļauj iespēju, ka indivīdi, būdami vienas un tās pašas sociālās struktūras ietekmē, 

kādus sociālus fenomenus jeb parādības tomēr varētu skaidrot pavisam atšķirīgi.  

Sociālā konstrukcionisma teorētiskā pieeja šo trūkumu novērš, akcentējot ideju, ka 

zināšanas ir sociāli konstruētas un tās ietekmē ne tikai institucionālais konteksts un mijiedarbība 

starp indivīdiem, bet arī kultūras un vēstures konteksts, jo indivīda zināšanas ir vēstures un 

kultūras noteiktas. Tādējādi sociālā konstrukcionisma pētnieki analizē, kā kultūra, vēsture un to 

artefakti ir mainījuši kādas grupas izpratni par dažādiem jēdzieniem, kā, piemēram, lomu 

„skolēns kā uztura aģents”, jo dažādu indivīdu interpretācija par šo konkrēto lomu ir vēstures un 

kultūras noteiktas. 

Turklāt sociālā konstrukcionisma pārstāve Vivjena Barra (Vivien Burr) norāda, indivīda 

zināšanas ir atkarīgas arī no noteiktas grupas uzskatiem  –  indivīda priekšstatus par pasauli 

nosaka kategorijas, (kā, piemēram, piederība sievietes vai vīrieša dzimumam, skolēna vai 

skolotāja sociālajam statusam, diētas ārsta vai uztura mācības skolotāja profesijai u.tml.), kas 

pakārtoti veido arī atšķirīgu sociālās realitātes lauku (Burr, 2006, p. 3).  

Sociālais konstrukcionisms uzsver valodas kā būtiskāko zināšanu konstruēšanas elementu, 

kas ir arī svarīgs aspekts diskursa analīzes un teorijas piesaistei promocijas darba teorētiskā un 

metodoloģiskā instrumentārija izstrādē. Sociālā konstruktīvisma perspektīvā ne tikai savijas 

iekšējo un ārējo ietekmes faktoru klātbūtne lomas jēdziena veidošanā, bet arī valodas kā zināšanu 

konstruēšanas būtisks elements, jo tieši valoda ir tā, kas konstruē sociālo realitāti. Valoda tiek 

uzskatīta par centrālo un galveno elementu, kas rada kategorijas un nozīmes, un ir līdzeklis, kas 

piešķir skaidrojumu mūsu (sabiedrības) darbībām, rīcībām (Cromby & Nightingale, 1999).  

Tādējādi sociālā konstruktīvisma teorētiskajā pieejā indivīda lomas tiek veidotas sociālajā 

realitātē – ietekmējoties gan no ārējiem strukturāliem (normatīvi, likumi) un institucionāliem 

(piederība skolai, ģimenei) ierobežojumiem, gan no indivīda personiskām zināšanām un 

priekšstatiem (kultūrvēsturiskais konteksts)  –  un konstruētas indivīda valodā, jo tā veido 

indivīda (piemēram, uztura aģenta) vai sabiedrības grupas (piemēram, pārtikas ražotāju) 

priekšstatus par savām un citu (uztura aģentu) lomām.  

Bez tam indivīdu konstruētās zināšanas rada noteiktus rīcības modeļus, kas arī var būt 

atšķirīgi indivīdu atšķirīgās pasaules izpratnes dēļ (Burr, 2006). Šajā kontekstā svarīgi ir 

piezīmēt, ka konstrukcionisti uzsver to, ka zināšanas ir indivīda rīcības un mērķa produkts, nevis 

„pareizas” vai „nepareizas” zināšanas, jo zināšanas indivīds uztver kā „ patiesību”, kas attiecīgi 

izpaužas arī indivīda rīcībā jeb uzvedībā. Savukārt darbības, kam piemīt cits mērķis, tiek 
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uzskatītas par „patiesības” alternatīvu (Cromby & Nightingale, 1999 : 6) Šis teorētiskais aspekts 

ir svarīgs, promocijas darbā analizējot un teorētiski konceptualizējot, piemēram, tādus jēdzienus 

kā „veselīgs uzturs”  uztura aģenta interpretācijā, ņemot vērā, ka konstrukcionisti nedala sociālās 

prakses un lomas „pareizās” un „nepareizās”, bet gan uzlūko kā mainīgu fenomenu pastāvošajā 

vēstures un kultūras kontekstā. Jānorāda gan, ka, lai arī konstrukcionisti neizvirza pretenzijas būt 

par vienīgo perspektīvu, kas atklāj savu universālo skatījumu uz zināšanām, tomēr šīs teorijas 

kritiķi uzsver, ka zināšanu patiesumam nepiemīt kritēriji, kas to spētu izskaidrot. Kritiķi turpretim 

argumentē, ka sociālā konstrukcionismā zināšanām ir relatīvisma jeb zināšanu vispārinājuma 

raksturs, trūkstot skaidra definējuma šim jēdzienam (Cromby & Nightingale, 1999, p. 9).  

Rezumējot un pielāgojot promocijas darba pētnieciskajam kontekstam – sociālā 

konstruktīvisma pieejā zināšanas par sociālo rīcību, ko skolēns individuāli (iekšēji) pieņem kā 

„pareizu”  un tālāk praktizē ikdienā skolas vidē vai (ārpus tās) mijiedarbībā ar sevi vai citiem, kā 

arī skolēna paša pieņemtās ēšanas prakses (rīcība) var būt mainīgas un atšķirīgas no citiem uztura 

aģentiem (sociālās grupas), kam pamatā ir indivīdu atšķirīgā izpratne par pasauli, kā arī kultūra 

un vēstures konteksts. Lai arī zināšanu konceptualizēšanas process joprojām paliek nepabeigts, 

atvērts jaunām, mainīgām definīcijām, tomēr šī pieeja ļauj paplašināti analizēt dažādus sociālos 

procesus un indivīdu (aģentu) tajos. Turklāt kā galveno izvirzot valodas lietojumu, kas palīdz 

identificēt un analizēt indivīdu konstruētās nozīmes, kas tiek piešķirtas lomām.  

Ņemot vērā, ka šī promocijas darba mērķis ir atklāt, kāda ir skolēnu kā uztura aģenta loma 

skolas uztura kontekstā, turklāt identificējot ne tikai pašu skolēnu personīgās, sev piešķirtās 

lomas interpretācijas, bet arī citu aģentu (klasesbiedru, draugu, skolotāju, vecāku u.c.) 

ekspektācijas un interpretācijas, turklāt ņemot vērā arī sociālo struktūru jeb institucionālo 

klātbūtni (skola, ģimene) un indivīdu kultūrkapitālu, tad sociālā konstrukcionisma perspektīva ir 

vispiemērotākā ne tikai skolēna kā uztura aģenta analizēšanā, bet arī sasaistīšanā ar kritiskā 

diskursa analīzes pieeju, kur valodas, sociālās un diskursīvās prakse kopskats palīdzēs izprast 

kontekstu, kurā tiek konstruēta un patērēta skolēna kā uztura aģenta lomu interpretācija. Turklāt 

jāuzsver arī pētnieka loma sociālā aģenta lomu interpretācijā. Pētniekam kā tiesnesim ir 

jāiesaistās spējā „ saprast lomu cita rīcībai”  un „redzēt pasauli no pētāmā cilvēka redzespunkta” 

– norāda teorijas kritiķi (Denzin, 1970). Iztēlē iekļūstot tieši tajā perspektīvā, kas provocē un 

virza aģentu uz kādu rīcību, kā arī spēja aptvert, ko „subjektīvi” ir iecerējis šis aģents (Baugh, 

1990) – tas viss interakcionisma perspektīvā strādājošam pētniekam pastiprina nepieciešamību 
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ciešākam, tuvākam un intīmākam kontaktam ar simbolisko mijiedarbību, kas ir svarīgi pareizai 

uztverei.  

Rezumējot simboliskā interakcionisma, interpretatīvisma, strukturālisma un 

konstrukcionisma teorētiskajās perspektīvu koncepcijas, var secināt, ka sociālā „loma” ir sociāli 

konstruēts indivīda rīcības un uzvedības modelis, ko nosaka (ietekmē) vairāki faktori: 

a) indivīda sociālais statuss, 

b) apkārtējās sabiedrības ekspektācijas jeb prasības, kultūras kapitālu, normas un vērtības, 

c) sociālās interakcijas process, kurā tiek veidotas nozīmes un to interpretācijas. 

Turklāt aģentu lomu interpretācijas gaitā, kas ir arī sociāls process, tiek paralēli konstruēti 

arī dažādi diskursi, kas ļauj identificēt sabiedrībā pastāvošās normas, vērtības, simbolus un 

ideoloģiju. Bez tam diskursa analīzes pieeja jau pamatos uzsver jebkura pētījuma interpretatīvo 

raksturu  –  vienalga, vai kā izpētes subjekts ir definēts bērns, skolēns, vai kāda cita sociāla grupa 

vai problēma (Alldred & Burman, 2009), kā, piemēram, uzturs. 

  

1.3.3. „Skolēns” vai „bērns” – uztura aģenta definēšana 

 

Aplūkojot jaunāko teorētisko literatūru, kur izpētes uzmanības centrā ir bērns
15

, par bērnu 

kā sociālo aģentu tiek diskutēts ļoti maz (gan kā pasīvu, gan kā aktīvu aģentu) (Greene & Hill, 

2005; Simovska & Carlsson, 2012), tomēr izkristalizējas arī jaunas teorētiskas nostādnes par to, 

ka bērns savā rīcībā ir pieaugušam līdzvērtīga cilvēciska būtne ar savu aģentūru (agency) (kaut ne 

līdz galam autonomu) un savu kapacitāti reflektēt un iezīmēt savu paša sociālo pieredzi (Greene 

& Hill, 2005). Tātad teorētiski varam pieņemt, ka 21. gadsimtā arī bērnam tiek piešķirta 

kapacitāte uz individuālām sociālā aģenta iespējām un tiesībām pastāvēt blakus pieaugušajam kā 

sociālam aģentam ar viņa iespējām un tiesībām.   

Pārtikas un uztura socioloģijas teorijās tiek definētas un nošķirtas pētījuma mērķgrupas, 

definējot un/vai pretnostatot tās kā: „bērni”  un „ pieaugušie”,  „bērnus”  vēl klasificējot sīkāk 

atsevišķās vecuma grupās, kā, piemēram, „zīdainis”,  „pirmskolas”  vai   „bērnudārza vecums”,  

„skolēns”,  „pusaudzis”,  jaunietis  –  katrā vecuma grupā (pēdējos gados arvien biežāk tiek   

salīdzinoši pētīti arī dzimumu atšķirības uztura paradumu kontekstā) – runājot par konkrētiem 

problēmjautājumiem saistībā ar uztura paradumiem vai pārtikas riskiem.  

                                                           
15

 Arī akadēmiskos pētījumos par skolēniem pārsvarā tiek lietots jēdziens „bērns”, tādējādi it kā norādot uz šo abu 

terminu jēdzienisko savienojamību un nozīmju vienādumu. 
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Kamēr par pārējiem iepriekš minētajiem jēdzieniem, no kuriem visbiežāk pētījumos 

izmantots termins „bērns”, teorētiskajā literatūrā ir atrodamas dažādas un komplicētas      

definīcijas, tikmēr par jēdzienu „skolēns” trūkst šādu definīciju tieši socioloģijas zinātnē.  

Definējot jēdzienu „ bērns”,  LR Veselības ministrija nošķir: „ zīdaiņi”  (1 diena līdz 2 

gadi)   un „bērni” (2 līdz 18 gadi) (pieejams: www.vm.gov.lv). Šo skaidrojumu svarīgi zināt 

tāpēc, lai saprastu, kā tiek iedalītas vecuma grupas Latvijas valsts institūcijā, kas izstrādā 

normatīvus skolēnu uzturam Latvijas mācību iestādēs. Savukārt “Izglītības likumā” (redakcijā, 

kas ir spēkā līdz 2018. gada 31. augustam) „bērna” jēdziens parādās vien pirmskolas izglītības 

kontekstā, bet nākamo līmeņu izglītības  –  skolas programmās tiek runāts jau par „skolēnu”  jeb 

„izglītojamo”, arī „studentu”  vai „audzēkni” (pieejams: www.likumi.lv), kas ietver norādi gan uz 

skolēnu dažādu vecuma grupu robežām, gan arī sociālo struktūru – sabiedrības daļu, kurai ir 

institucionāli ierobežota rīcības autonomija un pakļautība pieaugušo pārraudzībai.  

Tomēr, ja balstāmies uz sociālā konstrukcionisma teorētiskās perspektīvas atziņas, ka arī 

cilvēka vecums ir sociāli konstruēta realitāte (Gergen, 2002), tad varam pieņemt, ka arī „skolēna” 

statusa izpratni nosaka ne tikai akadēmiskās tradīcijas, bet arī vēsturiskās un kultūras pārmaiņas, 

kuru norises laikā arī veidojas cilvēku uztvere par citu indivīdu vecumu un piederību kādai 

konkrētai sabiedrības grupai. Vēl jo vairāk – arī socioloģijas teoriju ontoloģiskās nostādnes par 

sociālās struktūras un aģentu (sociālās aģentūras) mainīgajām attiecībām lomu noteikšanā (Vai 

sociālo realitāti veido struktūra vai aģenti, vai arī to mijiedarbe, vai kādi citi, daudz komplicētāki 

procesi?), vedina sociālā aģenta teorijas un sociālā aģenta jēdzienu uzlūkot jau daudz plašākā – 

daudzdimensiju teoriju perspektīvā, kā, piemēram, Talkota Parsona (1977) sistēmas un rīcības 

teoriju perspektīvā.  

Līdz ar to, definējot skolēna kā uztura aģenta konceptu, definīcijā, manuprāt, ir jāietver 

gan sociālās aģentūras, gan sociālās struktūras, gan rīcības kapacitātes un dažādu komplicētu 

sociālās mijiedarbes veidoto skolēna kā uztura aģenta fenomena nozīmi. Apzinoties šos skolēna 

kā uztura aģenta definēšanas priekšnoteikumus, SUA definēšanas uzdevums tiek pārvirzīts uz šī 

promocijas darba diskusijas daļu, kur tiks analizētas dažādu sociālo aģentu (arī pieaugušā kā 

(skolēna) uztura aģenta jeb PUA) sociālā mijiedarbē veidotās SUA lomas interpretēšanas 

diskursīvās prakses. Nākamā nodaļā tiks iezīmēta šābrīža teorētiskā koncepcija par PUA un viņu 

lomu skolēnu uztura prakšu veidošanā.   

 

 

http://www.vm.gov.lv/
http://www.likumi.lv/
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1.3.4. Pieaugušais kā skolēna uztura aģents jeb varas un zināšanu attiecības 

 

Mūsdienās pārtikas patērniecību veido komplicēta sociālo aģentu ķēde, kurā sava 

noteicoša loma ir gan ražotājam, gan izplatītājam, gan patērētājam. Tai pat laikā kā atsevišķu 

pārtikas patērniecības vērotāju, kontrolētāju un ietekmētāju jeb „aģentu”, manuprāt, var izdalīt ne 

tikai bērnu vai skolēnu kā „uztura aģentu”, bet arī pieaugušo kā (bērna/skolēna) “uztura aģentu”.  

Kaut arī skolēna uztura un ēdināšanas jautājumā pieaugušie ir iesaistīti katrs citādā veidā, tomēr 

viņi katrs pārstāv kādu būtisku aspektu skolēna uztura kontekstā un rezultātā veido un ietekmē 

skolēna kā uztura aģenta rīcību un zināšanas.  

Šajā promocijas darbā pieaugušā kā skolēna uztura aģenta jeb PUA kategorijā es iekļauju  

(indivīda līmenī) skolotājus, vecākus, pavārus, uztura speciālistus, pārtikas tirgotājus u.c., un  

tāpat arī  dažādas, tai skaitā t.s. „veselīgu uzturu” veicinošās vai ar šo procesu cieši saistītās 

institūcijas, kā piem., Ekoskolas vai Veselības ministrija u.c.   

Daudzos pārtikas patērniecības pētījumos ir uzsvērta vecāku un ģimenes loma 

bērna/skolēna veselīgu ēšanas paradumu veicināšanā (piem., Castro, 1994;  Cullen et al.,  2001; 

Davison & Birch, 2002; Krahnstoever-Davison et al., 2005; Mieze, 2012; Müller et al.,  2005 

u.c.). Ģimenes kontekstā runājot par bērnu/skolēnu ēšanas paradumu veidošanu vai ietekmēšanu, 

parasti tiek uzsvērta kopīgo ēdienreižu nozīme, jo tās ir kopīgas ēšanas prakses, kas izpaužas gan 

kā ģimenes locekļu socializēšanās, gan patēriņa zināšanu apmaiņas laiks. Turklāt kopīgajās 

ēdienreizēs, kā uzskata patērniecības uzvedības pētnieki Keifija Eijadi (Kafia Ayadi) un Džoels 

Brī (Joël Bree), zināšanām par pārtiku ir divvirziena būtība – starp bērnu un vecākiem (Ayadi & 

Bree, 2010). Tieši šajās ģimenes kopīgajās ēdienreizēs (vai to neesamībā) bērns veido savus 

uztura paradumus un izpratni par tiem. Kā secināts pētījumos, ģimenes kopīgās ēdienreizes 

veicina bērniem veselīgus ēšanas paradumus, stiprina ģimenes kopības sajūtu, kā arī palīdz 

pusaudžiem novērst saslimšanu ar dažādām mentālām saslimšanām, tostarp ēšanas traucējumu 

radītām.  Savukārt bērni, kam šādas pozitīvas uztura paradumu pieredzes ģimenē nav bijušas un 

kuri vēlāk aktīvi mēģinājuši mainīt savu dzīvesveidu uz veselīgāku, atzīstas, ka šajos brīžos ir 

izjutuši gribasspēka vai pašefektivitātes pieaugumu – ticību paša spējām sasniegt mērķi 

(Bandura, 1977). Tātad individuālā līmenī iezīmējas vecāku vai citu ģimenes locekļu (pieaugušo) 

kā PUA, un institucionālā līmenī – ģimenes kā svarīga PUA loma.  

Vienlaikus arī izvirzās būtisks jautājums, kas būtu jāizzina šī promocijas darba 

empīriskajā daļā: Vai tās skolēna (bērna) zināšanas un tradīcijas, kas mantotas ģimenē, 
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automātiski tiek pārnestas (pārvirzītas) un izmantotas arī ārpus mājas un ģimenes loka? Un ja ir 

novērojamas kādas izmaiņas, tad kas, kādi procesi vai citi uztura aģenti, to rosina?  

Tāpat svarīgs PUA ir skola kā institūcija un tai pat laikā arī kā atsevišķi pieaugušie 

(skolotāji etc.), kas kaut kādā veidā skolas vidē iesaistās skolēna uztura prakšu veidošanā 

(vienalga  –  tieši vai pastarpināti), veidojot vai pārmainot skolēna uztura zināšanas un paradumus 

(Davison & Birch, 2002; Nichter, 2003; Krahnstoever et al.,  2005; Joffe et al.,  2009).  

Vēl viena svarīga un aktīva PUA kategorija  –  gan individuālā, gan institucionālā līmenī, 

ir dažādās valstiskās un sabiedriskās organizācijas, kuru programmās vai mērķos parādās ar 

pārtiku un/vai uzturu saistītas aktivitātes, kas skar arī skolēnus. Latvijā ne vien valsts pārvaldes, 

bet arī pilsoniskās sabiedrības līmenī daudzas veselīga dzīvesveida aktivitātes ir bijušas un 

joprojām tiek virzītas uz sabiedrības, tostarp skolēnu izglītošanu par uztura veselīgu izvēli. Te var 

minēt gan daudzās profesionālās biedrības, kā, piemēram, Latvijas Diētas ārstu asociācija 

(LDĀA), Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācija (LDUSA), Latvijas Ārstu biedrība 

(LĀB), kā arī valsts paspārnē izveidotās institūcijas, kā, piemēram, Sabiedrības veselības 

aģentūra (SVA), Slimību profilakses kontroles centrs (SPKC), Pārtikas veterinārais dienests 

(PVD) u.c. Nevalstisko sektoru pārstāvošās organizācijas nepārtraukti turpina veidot sadarbības 

tīklus savā starpā, radot jaunas iniciatīvas, kas vērstas uz sabiedrības zināšanu par uzturu 

vairošanu. Piemēram, LDĀA 2014. gadā izveidoja kustību „Lasi pirms ēd” (apskatāms: 

www.lasipirmsed.lv) – ar mērķi izglītot Latvijas iedzīvotājus, īpaši skolas vecuma bērnus, par 

dažādām pārtikas piedevām un aicināt pārdomāti izvēlēties uzturā pārtikas produktus.  

Tāpat skolēnu uztura jautājumiem atsevišķas sadaļas ir atvēlējuši daudzi interneta portāli 

un sociālie tīkli, kā piem., www.managimene.lv , www.calis.lv , www.draugiem.lv u.c., kur arī 

bieži parādās dažādi ar skolas uzturu saistīti kritiski diskursi. 

Visus iepriekš minētos, tāpat arī vēl neidentificētos uztura aģentus – pieaugušos, ja viņi  

vai nu par savas darbības mērķi izvirza, vai arī kā pastarpināti pieskaras skolēna uztura 

jautājumiem,  var definēt kā pieaugušos kā skolēna uztura aģentus jeb lietojot saīsinājumu PUA. 

Minētos un gadījumu izpētē no jauna identificētos PUA šajā promocijas darbā detalizētāk 

aplūkošu 4. un 5. nodaļā.  

 

 

 

 

http://www.lasipirmsed.lv/
http://www.managimene.lv/
http://www.calis.lv/
http://www.draugiem.lv/
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1.4. Diētas, uztura paradumi un prakses socioloģijas paradigmā 

 

Par ēšanas paradumiem un praksēm socioloģijas teorijās var runāt, raugoties no dažādiem 

skatu punktiem – mikro, mezo vai makrolīmeņa. Līdz ar to arī teorētiskās perspektīvas, kas 

zinātniski aplūko un definē cilvēka uztura paradumus un prakses, paver plašas un atšķirīgas 

iespējas.   

Kamēr makrolīmeņa socioloģisks skatījums sabiedrības uztura paradumus uzlūkos no 

varas, struktūras un bieži vien konfliktu teoriju dimensijas (piem., Ballantine, 2009c; Hubbard, 

2007), tikmēr mezo un mikrolīmeņa paradigma jau iedziļināsies sabiedrības kultūras gaumē 

(Burdjē aplūko to caur taste prizmu, (Bourdieu, 1984)), tradīcijās, individuālās izvēlēs un 

izmaiņās, kas to skar ikdienā un paaudžu pēctecībā (Collins, 2004c) un notiek ikdienā sociālās 

mijiedarbības rezultātā. Tā, piemēram, mikrolīmeņa pieejā izmantojot simboliskā interakcionisma 

teorijas, ēdiens un uztura paradumi tiks vērtēti un uztverti caur to nozīmes un lomas simbolisko 

prizmu. Ar ēdiena palīdzību tiks konstruēta indivīda, kas to lieto, identitāte, kā arī ēšanas prakse 

tiks definēta kā kas īpašs un sociāli nozīmīgs ne vien pašam pārtikas lietotājam, bet, ļoti 

iespējams, arī plašākai sabiedrības grupai, piemēram, runājot par ģimenes kopīgo ēdienreižu 

simbolisko lomu. Tādējādi var secināt, ka mikrolīmeņa socioloģijas teorijas uztura paradumus 

aplūko no indivīdu sociālā mijiedarbē veidoto simbolu, lomu, nozīmju un kultūras kodu 

(Hubbard, 2007) prizmas.  

Savukārt mezolīmeņa teorētiskā pieeja, izejot no mikrolīmeņa pieredzes un apzinot arī 

makrolīmeņa ietekmes elementus, uztura prakšu aprakstā ietver jau tādus vērtējošus kritērijus kā 

„pareizs” vai „nepareizs” uzturs, „pareiza” vai „nepareiza” rīcība. Šajā līmenī ienāk gan           

individuālie,    gan ārējie kontroles mehānismi – paškritika, dzīvesveids, kultūras mantojums un 

institucionālie ierobežojumi sociālā mijiedarbībā veido un atspoguļo sabiedrības uztura 

paradumus. 

Turklāt jānorāda, ka socioloģijas perspektīvā par „paradumiem” pārtikas patēriņa   

kontekstā tiek pētīts ne tikai tas, ko (kādus pārtikas produktus), kā (kādā veidā, kur un ar ko 

kopā) un kāpēc (motīvi, argumenti, interpretācijas) cilvēks ēd, bet arī tas, kādā veidā un kāpēc 

cilvēks iegūst, izmanto, uzglabā vai izmet pārtiku (Tokareva, 2017).  

Tāpat arī veselīgu ēšanas paradumu izpēte allaž būs saistīta un daudzviet pārklāsies ar vēl 

divām citām būtiskām veselīga dzīvesveida pazīmēm – regulārām fiziskām aktivitātēm un stresa 

pārvarēšanas līmeni (Corbin et al.,  2008; Robbins et al., 2011). Aplūkojot uztura paradumus pēc 
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medicīnas sociologa Viljama Kokerhema (William Cockerham) izstrādātās veselīga dzīvesveida 

paradigmas, uztura paradumi, tāpat kā citi veselīga dzīvesveida parametri, ir sociāla ikdienas 

darbība, kas „veidojas no indivīda darbības izvēles un sociāli noteiktas struktūras iespējām” (šī 

promocijas darba ietvaros – skolas vidē), „kurām mijiedarbojoties veidojas dispozīcija         

darbībai, kam seko veselībai labvēlīga vai nelabvēlīga rīcība” (Cockerham, 2005, citēts no: 

Vecenāne, 2016, p. 19). Turklāt izvēlētie uztura paradumi (rīcība) ietekmē ne tikai indivīda 

veselību, bet arī labsajūtu un ilgmūžību.  

Līdz ar to skolēna kā (no rīcības autonomijas viedokļa raugoties) finansiāli un sociāli 

ierobežota indivīda izpēte būtu jāsaista ar skolēna kā uztura aģenta rīcībspējas apzināšanu un 

analīzi. Jo tieši rīcībspējas rādītāji (metodoloģiski gan kvantitatīvi grūti izmērāmi, bet kvalitatīvi 

tomēr apzināmi) atspoguļo mikrosociālo zināšanu līmeni jeb „cilvēka spēju veidot dzīvi sev 

vēlamā virzienā” (Tisenkopfs, 2006, 19. lpp.). Socioloģiskā paradigmā rīcībspējas jēdziens tiek 

saistīta ar konkrētu mērķu izvirzīšanu, ar izvēļu noteikšanu un rezultātu – praktisku darbību, un 

tas viss kopā ietver gan „iekšējo”, gan „ārējo” resursu izmantošanas iespējas un paņēmienus 

(skolēnu gadījumā tie ir tādi rīcības indikatori kā, piemēram, dzimums, vecums, izglītība, 

ģimenes sociālekonomiskais stāvoklis, sociālie sakari, ģimenes tradīcijas u.c.).  

„Ārējo” un „iekšējo” rīcībspējas resursu izmantošanas pakāpi un dinamiku             

socioloģisko teoriju perspektīvā ir iespējams aplūkot arī no Pjēra Burdjē „habitus” un dažādu 

kapitālu (sociālā, simboliskā, kultūras, ekonomiskā un politiskā) izpētes prizmas. Pārtikas 

paradumu izpētē Burdjē teorētiski priekšplānā izvirza tieši kultūras kapitālu, to sasaistot ar 

sociālo šķiru un statusa. Lai arī šāda pieeja stipri ierobežo pētāmās problēmas izpētes plašumu, 

tomēr skolēna sociālekonomiskais stāvoklis ir būtisks faktors uztura prakšu plānošanā un 

īstenošanā.  

 

1.4.1. Uztura paradumi Burdjē „habitus” un kultūras kapitāla teorijā 

 

Ir veikti ļoti daudz pētījumu, kas iedziļinājušies Burdjē teorētiski konceptualizētajā šķiras, 

statusa un pārtikas kultūras saiknē.  

Franču ievērojamais sociologs Burdjē kultūrkapitāla jēdzienu sākotnēji konceptualizēja ar 

mērķi izskaidrot sociālo šķiru atšķirības izpausmes indivīda akadēmiskajos sasniegumos 

(Bourdieu, 1986). Pēc Burdjē teorijas, kultūrkapitāls tiek iegūts, izglītojoties un socializējoties 

konkrētā vidē, un ietver sevī „atšķirīgās zināšanu un spēju formas, ko studenti iegūst [...] no     
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viņu kultūras disciplīnu apgūšanas” (Bourdieu, 1984, p. Xviii). Iespējams, tāpēc, ka tieši    

kultūras kapitāla kapacitāte nosaka indivīda tālākās spējas izmantot arī pārējos kapitāla veidus  –  

sociālo un ekonomisko kapitālu  –  Burdjē kultūras kapitālu uzlūko kā nozīmīgāko no kapitāliem 

(Bourdieu, 1986). Sociālo kapitālu Burdjē definē kā „faktisko vai potenciālo sociālo resursu 

kopumu, kas izriet no piederības kādai sociālai grupai” (Bourdieu, 1986, p. 51), savukārt 

ekonomiskais kapitāls ietver visus iespējamos ienākumu avotus. Sociālais un ekonomiskais 

kapitāls sasaistās ar kultūras kapitālu, piedāvājot indivīdam piekļūt pie nepieciešamām zināšanām 

(izglītības) un sociālajiem tīkliem. Piemēram, pietiekami ienākumi ģimenes budžetā pieļauj 

plašāku pārtikas izvēli ikdienā, kā arī paver iespējas izmantot ārpus mājas ēdinātāju 

pakalpojumus. Un arī pretēji – kultūras kapitāls nosaka sociālā un ekonomiskā kapitāla 

akumulēšanas un izmantošanas iespējas, piemēram, zināšanas par „veselīgu uzturu” teorētiski var 

nākotnē ietaupīt finanses medicīnas pakalpojumiem. 

Tā kā kultūras kapitāls ir veidojas iegūstot jaunas zināšanas (Burdjē runā par „izglītību”,  

kas ietver arī zināšanu iegūšanu un uzmantošanu), tad teorētiski var pieņemt, ka šīs kultūras 

kapitālā ietvertās zināšanas arī ir tās, kas primāri veido cilvēka rīcības modeļus, un šī promocijas 

darba ietvaros raugoties – uztura prakses. Kā kultūras kapitāla veidots, „habitus” rada virkni 

iespējamu un tai pat laikā arī ierobežotu sociālo prakšu (Paddock, 2015). “Habitus” veicina 

„pieņemamu”  un „saprātīgu” sociālo praksi (Bourdieu, 1990, p. 55), kā, piemēram, garšas izjūtu,  

caur kuru mēs varam nonākt „pie izpratnes vai intuīcijas, kas varētu mūs sagaidīt tālāk –  un 

tādējādi arī pie labuma – indivīdam, kas ieņem noteiktu vietu sociālā telpā” (Bourdieu, 1984, p. 

466). Pēc Burdjē, „habitus” ir dispozīcija, no kuras cilvēks var iegūt garšas izjūtas un gaidas,        

no kurām savukārt mēs, pētnieki, varam aprakstīt „lietas un cilvēkus, kas sader kopā”       

(Bourdieu, 1984, p. 241), tādējādi apzināti vai neapzināti veidojot prognozes par to, kuri indivīdi 

vai grupas var radīt vienotu sociālo šķiru. Tomēr, kā jau norādījuši Burdjē teorijas kritiķi, 

pievēršot uzmanību lietām, kas ir svarīgas kādam cilvēkam vai sabiedrības grupai, mēs “varam 

noskaidrot sociālās pozīcijas normatīvās izpausmes vai, pamatos, noteikt šķiras identitātes, bet 

nevis tās nošķirti aprakstīt pēc atpazīšanas vai piederības objektīvai šķiras kategorijai” (Payne & 

Grew, 2005; Paddock, 2015). Piemēram, mēs varam runāt par skolēnu izvēli ēst veģetāru uzturu 

kā „pareizu” vai „veselīgu”, vai kā citādi to definējot, bet nevaram runāt par veģetāriešiem kā 

atsevišķai sociālai šķirai raksturīgu sociālo grupu. Mēs varam arī izpētīt kādas sociālās šķiras 

kultūras normatīvās izpausmes, koncentrējoties tikai uz piederību konkrētajai sociālai šķirai, 

tomēr  –  jāņem vērā arī šīs sociālās grupas pārstāvju veidotie naratīvi par to, kas tad ir „labs”, 
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„pareizs” vai „slikts” paša vai citu cilvēku ēšanas praksēs un kā šie diskursi vieno vai nošķir      

vienas sociālās grupas pārstāvjus ar citiem. Tomēr, manuprāt, skolēns nav sociālā šķira, bet, 

līdzīgi Burdjē izvirzītajai koncepcijai par pārtika patēriņa izpēti, balstoties uz piederību 

konkrētajai sociālajai šķirai, arī indivīda piederība kādai sociālai grupai, kā, piemēram, skolēna 

statusam, var maldinoši rosināt veidot vispārinātus pieņēmumus par skolēniem kā vienotas 

sociālas grupas vienotas sociālās prakses modeļa veidotājiem.  

Saistībā uz kultūrkapitāla izmantošanu un pieejamību institucionālā griezumā, piemēram, 

ģimenē vai skolā, kultūras kapitālu indivīds pārsvarā “manto” kā kultūras resursu, ko var atkal 

tālāk mobilizēt un iekļaut jaunā kultūras kapitālā (Bourdieu, 1986). Bez tam šis, 

„institucionālais”, kultūras kapitāls nav pieejams ikvienam ārpus šīs institucionālās piederības, 

toties tas var kalpot kā līdzeklis, lai iegūtu kādus citus resursus (Kamphuis, 2015). Turklāt 

indivīdiem nav skaidras apziņas par viņu rīcībā esošo un īstenoto kultūras kapitālu, šī apjausma 

visdrīzāk notiek zemapziņā – kā esošo paradumu un uzskatu forma un izjūtas par to, kā būtu 

pareizi jārīkojas (Bourdieu, 1984).  

Burdjē nodala trīs kultūras kapitāla formas: (1) iekļautais jeb “iemiesotais”, piem., 

indivīda domas un dotības (piem., kulināra talants), 2) objektivizētais jeb „objektīvais”, piem.,     

aizraušanās ar kādu diētu, un 3) institucionalizētais, piem., stāvoklis ģimenē vai izglītības līmenis 

(Bourdieu, 1986). Tālāk nedaudz izvērstāk par katru no šiem kultūrkapitāla veidiem.  

1) Iekļautais kultūras kapitāls ietver sevī socializācijas procesu, kas prasa indivīda 

personīgo piepūli (gan mentālo, gan ķermenisko) un arī laika ieguldījumu, pakāpeniski šim 

procesam kļūstot par indivīda habitus daļu (Bourdieu, 1986, p. 47). Teorētiski pieņemts, ka šo 

kapitāla veidu cilvēkam neesot iespējams nodot tālāk ar kādu citu kultūras kapitāla formu vai 

vispār citu kapitāla veidu starpniecību, (piem., institucionalizēto kultūras kapitālu vai sociālo 

kapitālu) (Kamphuis et al.,  2015).) Iekļauto kultūras kapitālu var attiecināt arī uz „leģitīmām 

kultūras attieksmēm, vēlmēm un rīcībām [...], kas tiek internalizētas (iesavinātas) socializācijas 

procesā” (Lareau & Weininger, 2003, p. 156). 

2) Kultūras kapitālam cieši pakārtots ir objektivizētais kultūras kapitāls, jo to var izmantot 

tikai tie, kas apzinās par šī kultūras kapitāla veida vērtību un nozīmi. Objektivizētais kultūras 

kapitāls ir kultūras darbības, kas jau iekļautas kādās fiziskās izpausmēs, piemēram, pavārgrāmata, 

diēta, galda kultūra u.tml., objektivizētās kultūrkapitāla vērtības. 

3) Savukārt trešais kultūras kapitāla veids – institucionalizētais – izpaužas kā 

institucionalizēta garantija par iekļautā kapitāla vērtībām, jeb, Burdjē vārdiem: „juridiski  
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garantēta kvalifikācija, kas formāli nav atkarīga no tā saņēmēja personas”  (Bourdieu, 1986, p. 

50), piemēram, skolas oficiāli dots novērtējums kādā mācību priekšmetā; uztura speciālista 

sertifikāts u.tml.   

Lai arī Burdjē kultūras kapitāla un habitus teorijas sniedz jaunu skatījumu pārtikas 

patērniecības jomā, tomēr vēl joprojām līdz galam nav pietiekami skaidri vairāki aspekti, pēc 

kuriem varētu strikti klasificēt katru ar uztura praksēm saistīto fenomenu, iedalot to kādā no 

kultūras kapitāla veidiem. Pirmkārt, nav novilktas skaidras robežas starp iepriekš minētajiem 

kultūras kapitālu veidiem, tāpat arī (šoreiz tieši šīs disertācijas izpētes problēmas kontekstā) nav 

noskaidrots, kad tieši  –  kādu apstākļu vadīta  –  kultūra kļūst par kapitālu, tas ir, kurā brīdī 

kultūrai tiek piešķirta tā vērtība, kas sniedz indivīdam kādas īpašas sociālas, ekonomiskas vai cita 

līmeņa priekšrocības un ieguvumus vai arī, gluži pretēji, rada kādus ierobežojumus uztura prakšu 

īstenošanā.  Piemēram, aplūkojot kultūras kapitālu saistībā ar indivīda augsto sociālekonomisko 

stāvokli sabiedrībā, pārtikas produktu izvēles prakses ieguvums būtu laba veselība. Tātad rīcības 

prakses vai stratēģijas būtu veselīgas pārtikas izvēle, un kultūras kapitāla priekšrocības 

(ieguvumi) būtu tie resursi, kas ir indivīdam un tiek izmantoti, lai īstenotu šīs „veselīgās uztura” 

prakses (Kamphuis et al.,  2015; Lareau & Horvat, 1999). Un pretēji – vājāks sociālekonomiskais 

kapitāls teorētiski veicinātu arī „neveselīgākus” ēšanas paradumus. 

Plašākā mērogā aplūkojot dažādu sociālo grupu dzīvesveidu, sabiedrības daļai ar 

sliktākiem sociālekonomiskiem rādītājiem teorētiski pastāv lielāka iespēja uz „neveselīgākiem”, 

veselību ietekmējošiem paradumiem, piemēram, alkohola patēriņā, smēķēšanā, fiziskās 

aktivitātēs u.c. (Stringhini et al.,  2011), tai skaitā iespējamas arī biežākas „neveselīga uztura” 

izvēles (Turrell, 2006; Darmon & Drewnowski, 2008). Lai saprastu, kāpēc sociālekonomiski 

maznodrošinātās grupas salīdzinoši vairāk pakļaujas „neveselīgam uzturam”, kā viens no izpētes 

leņķiem var kalpot kultūrkapitāla resursu apzināšana un analīze, balstoties uz  franču sociologa 

Burdjē kultūrkapitāla un habitus koncepcijas, kas sociālekonomisko stāvokli izvirza kā būtisku 

sabiedrības uztura paradumu determinantu (noteicēju) (Bourdieu, 1984). 

Kā grupu nošķirošās rīcības argumenti teorētiskā literatūrā tiek minēta vēlme atšķirties 

vienam no otra – uztura paradumu kontekstā sociālekonomiski nodrošinātās grupas savā rīcībā 

„nošķiras” no maznodrošinātām ar „veselīga uztura” izvēli, savukārt maznodrošinātās 

sociālekonomiskās sabiedrības grupas „neveselīgu uzturu” uzlūko kā „brīvību no konvencijas” 

(Pampel et al.,  2010), kā savdabīgu protesta formu “pareizajam” dzīvesveidam. Savukārt Burdjē 

kā dažādu sociālo grupu kultūras kapitālu atšķirības raksturojošo elementu izmanto „garšas”  
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(taste) jēdzienu un pielāgo to dažādiem dzīvesveida aspektiem – nešķirojot, vai runa ir par 

mūziku, mākslu vai kulinārijas gaumi (Bourdieu, 1984). Burdjē uzskata, ka sabiedrībā kultūras 

“garša” tiek attīstīta caur kultūras kapitālu – nemateriālu resursu, kas uzkrājas visas dzīves laikā, 

un, pēc Burdjē domām, šīs noteiktās kultūras normas un vērtības saglabājas stabilas arī tad, ja 

laika gaitā palielinās cilvēka ienākumi, tas ir, mainās ekonomiskais kapitāls (ibid.).  

Lai arī pārtikas izvēles analīzē kultūras kapitāls var būt noderīgs faktors, lai uzlūkotu šajā 

promocijas darbā izvirzītās problēmas aplūkošanu skolēna sociālekonomiskās nevienlīdzības 

aspektā, tomēr, manuprāt, kultūras kapitāla lomas padziļinātu izpēti uztura paradumu kontekstā 

kavē Burdjē teorijā tik būtisko jēdzienu „kultūras kapitāls” un „habitus” joprojām nepilnīgā 

konceptualizācija. Tai pat laikā, Burdjē teorijas iedvesmoti, pētnieki izmanto gan kvalitatīvo, gan 

arī kvantitatīvo pieeju, lai identificētu un izstrādātu jaunus kultūras kapitāla izpētes indikatorus 

saistībā ar uztura uzvedību veselības veicināšanas aspektā (Abel, 2008; Kamphuis et al.,  2015). 

Iespaidojoties no daudziem un dažādiem avotiem, tostarp filozofijas, psiholoģijas un 

psihoanalīzes teorijām, Burdjē attīstījis un definējis  jēdzienu „habitus”, kas sevī ietver arī       

ebreju izcelsmes vācu filozofa Ernesta Kasīrera (Ernst Cassirer) un modernās lingvistikas 

pamatlicēja, šveicieša Ferdinanda Sosīra (Ferdinad de Saussure) teorētisko tradīciju par 

„epistoloģisko bezapziņu” vai „neapzinātajiem pieņēmumiem” un daļēji arī franču filozofa un 

sociālantropologa Kloda Levī-Strosa (Claude Levi-Strauss) ideju par „klasifikācijas sistēmu” 

(Silva, 2016). Kaut arī Levī-Strosa un citu strukturālistu ideju klātbūtne Burdjē „habitus”    

koncepta izpratni pietuvina strukturālajam reālismam, tomēr “habitus” jēdziens pamatos ir 

jāuzlūko daudz plašāk un komplicētāk – kā „pozitīvisma un interpretatīvās pieejas apvienojums – 

kā saikne starp indivīda subjektīvismu un individuālajām īpašībām ar sabiedrības struktūru un 

praksēm” (Grīviņš, 2012, 81. lpp.). Šāda neviennozīmīga teorētiskā pozīcija (apvienojot vienā 

konceptā it kā pretējas socioloģijas pieejas) apgrūtina jēdziena „habitus” nepārprotamu   

definēšanu. Iespējams, precīzākai šī jēdziena izpratnei var palīdzēt tā ieviešanas mērķa 

apzināšana. Diemžēl šajā jautājumā arī nav vienota viedokļa. Daži Burdjē „habitus”     

pirmsākumus meklē viņa centienos izpētīt laulības šķiršanu stratēģijas Francijas lauku vidienē 

(Wacquant, 2004b, citēts no: Silva, 2016), citi atkal uzskata, ka jēdziens sākotnēji ir veidots, lai 

izskaidrotu krīzi un lēno ekonomikas attīstību kādas Alžīrijas reģiona sabiedrības izpētes 

kontekstā un atklājot tur tikai dažas kombinētas un saskaņotas uztveres, izpratnes un rīcības 

radīšanas shēmas (Bronckart & Schurmans, 1999, citēts no: Silva, 2016, p. 74). Neskatoties uz 

Burdjē teorijā ietverto kultūras kapitāla un habitus jēdzienu subjektīvismu sociālo procesu 
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skaidrošanā (Silva, 2016), tomēr viņa teorijā jaušama objektīvisma klātbūtne, „runājot par 

deterministisku reprodukcionismu un struktūrām, kas nodrošina šos procesus, tajā pat laikā 

identificējot indivīda mērķus, uzvedību, interpretāciju un  –  pašrefleksiju”  (Grīviņš, 2012, 79. 

lpp.). Burdjē teorijas epistemoloģiskā pieeja atspēko objektīvismu un subjektīvismu šajā teorijā, 

cenšoties piedāvāt sociālo un epistemoloģisko apstākļu objektīvu kritiku, kas rada telpu 

refleksijām par sociālās pasaules subjektīvo pieredzi (Silva, 2016). Tomēr, neskatoties uz 

epistemoloģiskumu teorētiskajās nostādnēs, Burdjē habitus teorija joprojām tiek uzlūkota kā 

nepilnīga objektīvā un subjektīvā attiecību definēšanā. Turklāt subjekta veidošana Burdjē teorijā 

tiek skatīta saistībā ar sociālo apstākļu internalizāciju, iekļaušanu un  iemiesošanu. „Un ārējie 

apstākļi ir subjekta izšķīdināti ar individuālo vai kolektīvo prakšu kontrolētām improvizācijām. 

Turklāt vēsturiskās pārmaiņas visticamāk notiek socializēšanās procesā un sniedz vislabāko 

informāciju reflektējot par konkrēto jautājumu” (Steinmetz, 2011, citēts no: Silva, 2016, p. 76).  

Burdjē teorijas kritiķi norāda arī uz „habitus” jēdziena daudzdimensialitāti un 

intersekcionalitāti, jēdziena sadrumstaloto un neskaidro definējumu, kas apgrūtina rast atbildi, 

piemēram, uz tādu svarīgu jautājumu kā: „kādas tieši sociālā aģenta un/vai sociālās jomas  

pazīmes (raksturojošās īpašības) izmaina konkrēto darbību?”  (Silva, 2016, p. 76). Burdjē  

„habitus” sevī ietver gan hexis
16

 (ķermeņa stājas un žestu veidus), gan ethos (morāles līmeņus un 

vērtības), gan eidos (kognitīvo līmeni, kas atspoguļojas reprezentācijā), un aestēziju (lingvistisko 

kompetenci, kas saistīta ar aestēziju un garšas izjūtu). Burdjē habitus teorijā visas šīs iepriekš 

minētās habitus dimensijas ir savā starpā saistītas, bet diemžēl teorijā tām trūkt konceptuālas 

definīcijas. Turklāt jāņem vērā arī, ka gan loģikas (reprezentācijā), gan ētisko vērtību, gan 

ķermeniskās un intelektuālās dimensijas kategorijas ne vienmēr ir saskaņotas savā starpā un 

indivīda dzīvē var tikt artikulētas atšķirīgos veidos vai arī kļūt par kādas sociālas grupas svarīgu 

sociālo elementu (ibid.).  

Kritiski aplūkojot habitus koncepta izmantošanu empīriskā materiāla analīzē, 

nepieciešams izpētes objektā identificēt arī personības kolektīvās ietekmes formas un akceptēt 

katra indivīda neviendabīguma (heterogenitātes) esamību (Lahire, 2004, citēts no: Silva, 2016, p. 

77), piem.,  individuālās garšas (individual taste) variācijas un pārmaiņas (iekšēji individuālās 

pārmaiņas) un gaumes (taste) neviendabīgums (pretnostatījums homogenitātei jeb 

viendabīgumam). Tāpat arī Burdjē habitus teorijā nepievēršas nenoteiktības un nesaskaņas 

analīzei, dzimuma kontekstā uzlūkojot sievietes un vīrieša attieksmi un attieksmes maiņas dzīves 

                                                           
16

 Atmiņas forma, kas izpaužas “kā spēja, tendence vai stāvoklis, kas seko pēc tam, kad kaut kas ir jau ticis uztverts, 

pieredzēts vai saprasts.” (Balodis, 2007, p. 8). 
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laikā un dažādu dzīves notikumu ietekmē. „Lai arī (un svarīgi to piezīmēt) Burdjē habitus 

teorētiskā analīze sajauc vēl ciešāk saskaņas starp sociālo stāvokli un sociālo lauku komplekso 

dabu, tomēr Burdjē habitus teorijā visi faktori  –  vecums, dzimte, nacionalitāte – tiek skatīta caur 

uz šķiras balstītu habitus mehānismu” (Lahire, 2004, citēts no: Silva, 2016, p. 77). Tieši arī šis 

uzsvars uz šķiru ir visbiežākais Burdjē habitus teorijas kritikas pamats.  

Rezumējot – Burdjē izpratni par habitus un kultūras kapitālu var uzlūkot gan kā teorētisku 

koncepciju, gan kā metodi – kā indivīda domāšanas veidu un jautājumu uzdošanas manieri 

(Harker et al.,  1990). Tomēr galvenais „habitus” analīzes uzdevums pārtikas paradumu izpētes 

kontekstā, manuprāt, ir saprast, pirmkārt, metodoloģiski – kā šī „habitus” jēdziena 

konceptualizēšana un izpratne var noderēt indivīda uztura prakšu izpētē, un, otrkārt, empīriskā un 

teorētiskā līmenī, apzināt un formulēt to, kā habitus palīdz indivīdam orientēties un arī 

pašidentificēties sociālajā vidē kā uztura aģentam un kā apkārtējā vide orientē šo indivīdu viņa 

uztura aģenta lomā?  

Šī promocijas darba ietvaros Burdjē kultūras kapitāla un habitus jēdzienu teorētiskā 

izpratne var palīdzēt skolēna uztura paradumu izpētes metodoloģiskās bāzes izveides posmā, 

formulējot pētnieciskos jautājumus padziļināto interviju dalībniekiem, ar mērķi izprast un 

padziļināti uzlūkot skolēna kā uztura aģenta prakšu dažādību un to veidošanās īpatnības, 

raugoties no Burdjē teorētiskās koncepcijas piedāvātās iekļautās, objektivizētās un 

institucionalizētās kultūras kapitāla formas. Burdjē teorētiskajā pieejā sociālās rīcības, kas ietver 

indivīda, prakses vai kāda objekta nozīmi, novērtējums sakņojas stratēģiskā, funkcionālā un 

estētiskā interesē. No tā izriet, ka pēc Burdjē iepriekšminētās subjektīvās intereses ir jāņem vērā 

arī izvērtējot kāda indivīda uztura prakses. Un, kamēr sociālā struktūra un vēsturiskais konteksts 

palīdz apjaust habitus klātbūtni kāda sociāla fenomena izpētē, ikdienas mijiedarbe kalpo kā 

sociālās esības un izpausmes forma, ko vislabāk var izskaidrot izmantojot amerikāņu teorētiķu 

Mīda, Blumera, Gofmaņa simboliskā interakcionisma pieeju.  

 

1.4.2. Diēta kā uztura paradums 

 

Iepriekšējās nodaļās tik aplūkota uztura paradumu veidošanās caur Burdjē kultūras 

kapitāla un habitus teoriju prizmu. Tomēr ne mazāk svarīga ir arī tādas teorētiskās literatūras 

apzināšana, kas iztirzā dažādās, mūsdienu sabiedrībā populārās diētas, kas ne vien raksturo 

cilvēku uztura paradumus, bet arī praktiskā plāksnē pastāsta par dažādo diētu mērķiem un 
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uzdevumiem. It īpaši svarīgs šis izpētes leņķis ir tāpēc, ka Latvijas pusaudži pēdējā laikā arvien 

biežāk ievēro kādas īpašas diētas, kā to uzrāda jaunākie skolēnu uztura paradumu pētījumi 

Latvijā (Pudule et al.,  2015; Velika et al.,  2016). Promocijas darba empīriskajā daļā būtu 

jānoskaidro arī, vai Latvijas skolēni savus uztura paradumus sasaista ar kādu diētu ievērošanu un 

vai definē to kā „veselīga” uztura sastāvdaļu?   

Ne vien gadsimta, bet jau vienas paaudzes griezumā raugoties, sabiedrības uztura 

paradumi un ēšanas prakses ir tik ļoti mainījušās un turpina pārveidoties un daudzveidoties, ka tie 

pārtikas produkti un ēdienkarte, kāda tā ir bijusi, piemēram, mūsu vecākiem vai vecvecākiem, 

visticamāk, būs kas pavisam nepierasts jau mūsu pēctečiem. Kas tad mūsdienu sabiedrībā 

ietekmē uztura paradumu maiņu un kāpēc tā notiek? Tie ir daudzi un dažādi sociālie, politiskie, 

ekonomiskie u.c. faktori, kas to ietekmē, bet, koncentrējoties tieši uz mūsdienu pasaules 

notikumiem, tās, manuprāt, galvenokārt ir globalizācijas, makdonaldizācijas un mobilitātes sekas.  

Tomēr medijos un arī zinātniskā literatūrā joprojām ir saglabājušās un bieži tiek 

popularizētas dažādas diētas, kas ietver konkrētus, striktus uztura paradumu ievērošanas 

noteikumus. Tā, piemēram, ir t.s. „Prudent” diēta, kas nosaka palielinātu dārzeņu, augļu, zivju, 

pākšaugu un graudaugu produktu lietojumu ikdienas ēdienkartē (Hu, 2002) vai „Vidusjūras   

diēta”, kas nosaka palielināt augļu, dārzeņu, maizes un citu graudaugu produktu, tāpat arī 

kartupeļu, pupu, riekstu, sēklu, olīveļļas, piena produktu patēriņu, mērenos apjomos zivs, 

cūkgaļas un sarkanās gaļas lietošanu, kā arī samazinātos vai mērenos apjomos lietot vīnu (Kris-

Etherton et al.,  2001).  

Kā gluži pretēja tiek raksturota mūsdienu „Rietumu diēta”, kas iekļauj palielinātu stipri 

rūpnieciski pārstrādātu produktu ietveršanu ikdienas ēdienkartē, tostarp augstu sviesta, sarkanās 

gaļas, olu, piena produktu ar palielinātu tauku saturu un smalko kviešu miltu izstrādājumu 

palielinātu lietošanu ikdienas uzturā (Hu, 2002). Liela daļa mūsdienu sabiedrības nu jau vairākus 

gadu desmitus tiek uzlūkota kā šīs “Rietumu diētas” aktīvi izmantotāja ikdienas uzturā, kas 

nozīmē, ka, tiek pastiprināti uzņemts uzturs, kam ir ļoti liels kaloriju un mazs uzturvērtību 

rādītājs. Turklāt „Rietumu diētas” blakus negatīvais efekts ir tāds, ka uzturā tiek samazināts 

augļu,   dārzeņu, pilngraudu produktu un pākšaugu lietojums (Drewnowski & Popkin, 1997). 

Šādu uztura paradumu un diētas maiņu rezultāts ir acīmredzams – ar katru gadu sabiedrībā 

palielinās cilvēku skaits ar lieko svaru un aptaukošanos, ko veicinājusi uzturvērtībām bagātu 

produktu samazināšana uzturā un kalorijām bagātu ēdienu biežāka lietošana ikdienā 

(Silventoinen et al.,  2004).  
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Kopumā teorētiskā literatūrā tiek minēti vairāki iemesli, kāpēc sabiedrībā notiek šādas 

krasas uztura paradumu maiņas un dažādu diētu ievērošana, tomēr kā vieni no galvenajiem paliek 

globalizācija, pārtikas mārketings un reklāma, kā arī produktu pieejamība un sociālekonomiskie 

apstākļi (piem., Drewnowski & Popkin, 1997; Jahns et al., 2003; Stanford et al., 2018 u.c.).  

Tomēr skolēna uztura prakšu izpētes viens no būtiskākajiem aspektiem ir tieši skolas 

vides radītais sociālās ietekmes faktors, kas arī rosina iedziļināties socializēšanās rezultātu 

izvērtēšanā skolēnu uztura paradumu izpētē, tāpēc tālāk tiks aplūkoti dažādi sociāli psiholoģiskie 

faktori, kas var ietekmēt skolēna uztura paradumus.  

 

1.4.3. Sociāli psiholoģiskie faktori uztura paradumu veidošanā 

 

Lai arī ēdienu mēs katrs fiziski varam apēst vienatnē, tomēr cilvēka sociālā daba un bieži 

vien arī piederība kādai sociālai struktūrai ēdienreizes padara par kopīgu praksi, piemēram, 

ģimenes kopīgās ēdienreizes mājās vai ārpus tās, skolas kopgalds u.tml. kopīgas ēšanas prakses 

jeb komensālisms sevī var ietvert ne tikai indivīda vēlmi pēc socializēšanās, bet arī atspoguļot 

sociālās veicināšanas, uztura paradumu modelēšanas un iespaida veidošanas prakses. Kā to 

norāda cilvēku uzvedības un psiholoģijas pētnieki, visi iepriekš minētie uztura paradumus 

ietekmējošie mehānismi spēlē nozīmīgu lomu ne tikai pieaugušo, bet arī bērnu un pusaudžu dzīvē 

un atspoguļojas ikdienas komunikācijā dažādās sociālās un institucionālās vidēs un veido 

normatīvo ietvaru  (Herman et al.,  2012).  

Skolēnu uztura paradumu izpētē svarīgi ir izzināt ēšanas sociālās veicināšanas teorijas 

pamatidejas, kas uzsver, ka, uztura paradumu izpētes kontekstā raugoties, ēšanas intensitātes 

pieaugums (gan laika, gan apēstās pārtikas ziņā) ir citu cilvēku klātbūtnes rezultāts (Zajonc, 

1965; Triplett, 1998; Salvy et al.,  2012). Tomēr šis process nav vērtējams tik viennozīmīgi un ir 

aplūkojams no dažādu blakus faktoru ietekmes mehānismu prizmas (Salvy et al.,  2012), jo 

jaunākie sabiedrības uzvedības pētījumi ir atklājuši, ka tikpat labi sociālais konteksts un citu 

cilvēku klātbūtne ēšanas procesā var kalpot kā apetītes mazinātājs nevis veicinātājs (Péneau et al.,  

2009). Tas nozīmē, ka sociālā veicināšana ne vienmēr nozīmēs to, ka ēdot kopā ar vēl kādu citu 

cilvēku, tiks apēsts vairāk vai „neveselīgāki” produkti, nekā ēdot vienatnē. Gluži pretēji – bērni, 

kuriem ir liekais ķermeņa svars vai aptaukošanās, citu savu vienaudžu, kas viņiem nav pazīstami, 

klātbūtnē centīsies ēst mazāk un sevi ierobežos pārtikas izvēlē, nekā viņi to darītu ēdot vieni paši 

vai mājās vai kopā ar draugiem, secināts pusaudžu ēšanas paradumu pētījumos. Tajā pašā laikā 
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pusaudžus, kam nav liekā svara problēmu, citu vienaudžu klātbūtnes esamība neietekmēs uztura 

prakses  (Salvy et al.,  2007).  

Jānorāda, ka sociālās veicināšanas teorētiķi, kaut arī katrs aplūko savu sabiedrības vecuma 

grupu un atšķirīgas sociālās prakses kontekstā, pamatos uzskata, ka gūtās atziņas par sociālās 

veicināšanas raksturīgajām pazīmēm pieaugušo uzvedībā var tikt attiecinātas arī uz bērnu un 

jauniešu uzvedības modeļiem (Salvy et al.,  2012). Tomēr tai pat laikā sociālās veicināšanas 

teorija atspoguļo svarīgas sociālas un psiholoģiskas detaļas, kas būtu jāņem vērā arī šī promocijas 

darba ietvaros analizējot skolēnu uztura prakses. Sociālā veicināšana atšķirīgos apstākļos 

darbojas kā apetītes veicinātāja vai mazinātāja. Tā, piemēram, kādā pētījumā par 15-16 gadus 

veciem pusaudžiem un viņu ēšanas paradumiem, secināts, ka ēdot kopā ar nepazīstamiem 

vienaudžiem, tiks apēsts mazāk nekā ēdot vienatnē vai skatoties TV, vai klausoties paša izvēlētu 

mūziku (Péneau et al.,  2009). Savukārt ēdot kopā ar pazīstamiem cilvēkiem, visticamāk, tiks 

apēst vairāk, nekā ēdot vienatnē vai kopā ar svešiem ļaudīm. Šādi uzvedības modeļi tiek skaidroti 

ar to, ka pazīstamu cilvēku, piemēram, draugu vai ģimenes locekļu klātbūtnē indivīds jūtas 

brīvāks no iekšējiem ēšanas aizliegumiem, ko viņš var izjust ēdot kompānijā ar svešiniekiem 

(Castro, 1994). Tāpat arī zinātniskā literatūrā tiek izvirzīts pieņēmums, ka kopīga ēšana 

psiholoģiski rada tādu kā laika pagarināšanās sajūtu individuālā līmenī – jo vairāk cilvēku 

piedalās ēšanas praksē, jo šķietami vairāk arī ir laika ēšanas procesam un arī „pieejamo” produktu 

klāsts paplašinās (Pliner et al.,  2006). Tas ir svarīgs faktors, ja raugāmies uz skolas vecuma 

bērnu „neveselīgo” ēšanas prakšu ierobežošanas centieniem un to rezultātiem.  

Ja sociālā veicināšanas teorija aplūko, kā citu cilvēku klātbūtne ietekmē indivīda ēšanas 

paradumus, tad uztura paradumu modelēšanas teorija balstās uz sociālās mācīšanās teorijas 

(Bandura, 1977) atziņas, ka cilvēki kognitīvo procesu rezultātā parasti cenšas modelēt citu 

uzvedības modeļus. Un tas notiek cilvēkam veidojot uzskatus un attieksmi pret uzvedības modeli, 

kas tiek pieņemts lietošanā no citiem (Salvy, 2012).  

Bērnu uztura paradumu modelēšanas pētījumi un kontroles teorijas aplūko uztura 

paradumu ietekmes faktorus dažādās institucionālās vidēs – gan ģimenē, pētot vecāku un citu 

ģimenes locekļu ietekmi uz bērnu ēšanas paradumiem, gan skolā un skolas ēdināšanas 

programmu kontekstā, kur paralēli ģimenes pieredzei skolēni jau saskaras arī ar vienaudžu un 

skolotāju attieksmi un rīcības modeļiem pārtikas patērēšanas kontekstā. Saistībā ar ģimeni 

galvenā noteicošā loma bērnu uztura paradumu veidošanā jau kopš bērna piedzimšanas brīža ir 

vecākiem un galvenokārt mātei, jo tieši viņas parasti visvairāk uzņemas atbildību par bērnu 
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ēdināšanu un ar to saistīto problēmjautājumu risināšanu. Viens no centrālajiem aspektiem bērnu 

uztura paradumu veidošanā vai pārveidošanā ģimenēs tiek izmantots kontroles mehānisms, tomēr 

rezultāti, kā uzrāda pētījumi, šādai uztura audzināšanas pieejai var būt atšķirīga – vienā gadījumā 

var palielināties „veselīgo” produktu patēriņš, citā tieši pretēji – bērns var sākt vairāk ēst  

„neveselīgos” produktus (Brown & Ogden, 2004). Šāds iznākums novērots tieši uzkodu  

patērēšanas paradumu pētījumos un tiek skaidrots ar to, ka vecāki bieži vien kontroles 

mehānismu izmanto nevis, lai mainītu bērnu ēšanas paradumus, bet gan, lai mainīt bērnu 

uzvedības modeļus (ibid.). Tātad izkristalizējas, ka vecāki ģimenes ēdienreizēs uzkodas (tai 

skaitā dažādus našķus) bieži vien izmanto kā bērnu uzvedības kontroles instrumentu. Pētījumi 

diemžēl uzrāda, ka šādās ģimenēs bērniem biežāk ir augstāks neapmierinātības līmenis par savu 

ķermeni. Līdz ar to tiek secināts, ka svarīgi pieaugušajiem, kam ir dota autonomija bērna uztura 

paradumu veidošanā, apzināties, ka  kontrolei var būt atšķirīga ietekme atkarībā no tā, vai šī 

kontrole ir vērsta uz bērna uzturu vai citiem viņu uzvedības aspektiem (ibid.).   

Savukārt skolas uztura kontekstā, tāpat kā pieaugušo uztura paradumu modelēšanas 

pētījumos, arī bērnu un pusaudžu izpētē ir konstatēts, ka uztura paradumi, ēdot kopā ar citiem 

cilvēkiem, tiek pārņemti un modelēti (Salvy, 2007; Bevelander et al., 2012), tas ir, ja skolēns 

redz, ka citi vienaudži vai skolēni ēd „neveselīgu”  pārtiku, arī viņš visticamāk sāks ēst šo 

„neveselīgo” pārtiku. Tas pats arī attiecas uz apēstās pārtikas daudzumu – arī pārtikas patēriņa 

kvantitatīvie aspekti var tikt modelēti uztura paradumos. Tomēr, atšķirībā no pieaugušo prakses, 

modelēšanas ietekmes pakāpe bērnu gadījumā ir atkarīga no bērna fiziskiem parametriem – bērni 

ar lieko ķermeņa svaru būs daudz sensitīvāki pret negatīvās prakses modelēšanas īstenošanu, 

nekā „normāla” ķermeņa svara bērni, kurus citu ēšanas paradumi ietekmēs mazāk (Bevelander et 

al., 2012).  

Vēl kāda būtiska atziņa, kas ir iegūta bērnu uztura paradumu modelēšanas pētījumos, ka 

gadījumos, kad bērni  (neskatoties uz to, vai tie būs bērni ar normālu vai lieko ķermeņa masu) 

izvēlēsies pārņemt jeb modelēt no citiem nepazīstamiem vienaudžiem „veselīgu” uzkodu izvēli, 

neskatoties uz to, ka paralēli „veselīgajām”  tiek piedāvātas arī „neveselīgas” uzkodas (Salvy, 

2007). Kas nozīmē, ka pozitīvs vienaudžu uztura prakšu paraugs var veicināt arī citiem bērniem 

ēst „veselīgi” (un, protams, tas pats notiek arī ar pretējām – „neveselīgām” uztura praksēm un to 

modelēšanas piemēriem).  

Tomēr cilvēks var sākt ievērot kādu diētu arī ar nodomu radīt kādu pozitīvu sociālu 

iespaidu (Vartanian,  2015). Tāpēc, pretēji sociālās veicināšanas un paradumu modelēšanas 
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pētījumiem, kas galvenokārt apraksta indivīda uzvedības izmaiņas citu cilvēku klātbūtnes 

rezultātā, iespaida menedžēšanas pētījumi cenšas jau padziļinātāk raudzīties uz šo jautājumu un 

noskaidrot indivīda motivāciju savai rīcībai (Salvy et al.,  2012). Ēšanas prakses izpētes kontekstā 

iespaida menedžēšanas teorētiskās atziņas pamatos balstās uz ideju, ka apstākļos, kas ir svarīgi 

veidojot labu iespaidu, cilvēkiem ir tendence censties izkopt savus iespaida menedžēšanas 

mērķus, ēdot mazāk (Salvy et al.,  2007) un tādējādi arī uztverot to kā „veselīgu” ēšanu, jo 

palielinātas pārtikas uzņemšanas prakses cilvēkiem pamatos asociējas ar aptaukošanos un 

cilvēkiem, kas daudz ēd (Vartanian et al.,  2007). Bet pārtikai ir arī savas kultūras un sociālās 

nozīmes, tāpēc konkrētu pārtikas produktu patērēšana tiek asociēta ar sociālo statusu vai arī 

izmantota, lai atstātu iespaidu uz vienaudžiem (it īpaši tas raksturīgs pusaudžu vecumā, kad sava 

tēla veidošana un atspoguļošana citu vienaudžu priekšā ir īpaši svarīga uzvedības forma). 

Piemēram, kādā pētījumā atklāts, ka skolas vidē vispopulārākie un visaugstāko vienaudžu 

atzinību iegūst tie pusaudžu vecuma zēni, kas ikdienas uzturā patērē visvairāk enerģijas batoniņu 

(Haye et al.,  2010). Jāpiezīmē, ka enerģijas batoniņi parasti ir ar augstu pievienotā cukura un arī 

dažādu pārtikas konservantu un citu cilvēka veselībai kaitīgu vielu klātbūtni sastāvā. Kā atzīstas 

paši pusaudži, nepieciešamā paštēla veidošanas procesā tiek  „ziedotas” veselīgas ēšanas prakses,  

tas ir, pusaudži saskaras ar iekšēji konfliktējošu praksi, kad „veselīgie” pārtikas produkti un to 

lietošana neatbilst tobrīd populārajam un vienaudžu atzītajam sociālajam tēlam, kas pieprasa 

pavisam citu (un visbiežāk tieši „neveselīgu” ēdienu vai pārtikas zīmolu) iekļaušanu ikdienas  

uztura paradumos (Stead et al.,  2011).  

Līdzīgi arī normatīvie pieņēmumi par pārtikas patērēšanas modeļiem (Herman et al.,  

2003) pusaudžiem var kalpot kā iespēja sevi pielīdzināt izvēlētajam „elkam”, kam sekot. Tā, 

piemēram, kādā pētījumā ir secināts, ka bērnu normatīvie pieņēmumi par vienaudžu vai draugu 

paradumiem augļu, sulas un dārzeņu patērēšanā ikdienā veidojas no tā, ko viņi redz ikdienā savu 

vienaudžu vai draugu uztura paradumos (Culen et al.,  2001). Tas nozīmē, piemēram, ja skolēns 

redz, ka klasesbiedri vai citi skolēni ikdienā neēd skolas virtuvē piedāvātos dārzeņus un augļus 

vai arī lieto tos ierobežotā daudzumā, bērni, kas to novēro, šīs uztura paradumus uztver kā 

normatīvus sava vecuma uztura praksēm.  

Turklāt problēmas komplekso būtību atspoguļo longitudionālie pētījumi par pusaudžu 

veselīgo uztura prakšu pārmantojamību arī vēlākos dzīves gados uzrāda negatīvu rezultātu – tas, 

ka pusaudzis, ietekmējoties no vienaudžiem, ir uzsācis ēst veselīgāk pusaudža gados, vēl 

nenozīmē, ka arī agrās jaunības vecumā (17-19 gadi) viņš turpinās ēst veselīgi (Larson et al.,  
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2008), izņemot, ja uztura paradumi un izpratne par pārtiku tiek aizgūta no tuviem draugiem un ja 

šī draudzība saglabājas arī turpmāk (Salvy et al.,  2012). Kā norāda britu psihobioloģe un cilvēku 

apetītes pētniece Sjūzana Higa (Suzanne Higgs), viens no iemesliem, kāpēc cilvēkiem rodas 

šādas uztura paradumu ietekmes, ir tas, ka tās piedāvā vadlīnijas vai normas piemērotai ēšanas 

praksei (Higgs, 2015; Higgs et al., 2016). Vēl nesen veiktas meta-analīzes rezultātā secināts, ka 

ēšanas prakšu modelēšana ir spēcīgs fenomens un tā ietekmes lauks ir ļoti liels (Vartnian et al.,  

2015).  Tātad modelēšanas pamatā ir citu cilvēku (vai prakšu, piemēru etc.) uzstādītās normas, 

turklāt arī gadījumos, kad šīs normas nav tieši reprezentētas (tiešā interakcijā), bet gan, izsakoties 

metaforās: mums paziņotas, atstājot atvērtus aizkarus uz telpu, kur ēd citi, vai kā citādi darot 

mums zināmas citu ēdienkartes (Higgs et al.,  2016). Tāpat arī sociālo modelēšanu veicina 

indivīda vēlme veidot tādu kā saikni ar „modeli”, kam grib līdzināties vai arī uztvert sevi kā šo 

“modeli”, tā ir vēlme pielīdzināt savus uztura paradumus citiem un to ēšanas praksēm (Cruwys et 

al.,  2014; Polivy & Pliner, 2015). Noteicošais faktors modelēšanas procesā un konkrēto uztura 

modeļu pārmantošanā gan ir tam, vai piedāvātā “norma” tiek uztverta kā atbilstoša tās lietotājam, 

tas ir, vai indivīds, kas fiksē šīs normas, arī uztver tās kā sev un savai sociālai grupai piemērotas 

(Stok et al.,  2014). Indivīda ēšanas paradumus ietekmē dažādie sociālie modeļi, kas piedāvā 

atbilstošas pārtikas uzņemšanas normas, un modelēšanas prakse ietver to, kā šīs atbilstības jeb 

piemērotības normas tiek uztvertas (Vartanian et al.,  2013). 

Svarīgs aspekts uztura paradumu apzināšanā un izpētē ir arī pētnieciskais atklājums, ka 

ēšanas prakšu modelēšana ir novērojama neatkarīgi no tā, vai kopīgie ēdāji ir pazīstami, vai 

svešinieki (Kaisari & Higgs, 2015; Higgs et al.,  2016), un modelēšanas procesu neaptur arī tā 

brīža izsalkuma pakāpe, ieturētā diēta, veselības plāni vai cilvēka vecums (Cruwys et al.,  2015; 

Higgs et al.,  2016).  

Balstoties uz vairākiem ārzemju pētījumiem, šajā promocijas darbā pieņemta teorētiskā 

koncepcija, ka skolēna šobrīd īstenotās uztura prakses un izveidotie uzskati par pārtikas 

patērēšanas normām sakņojas viņu uzvedības modelēšanas pieredzē, kas uzsākta jau 

socializēšanās procesā agrā bērnībā ģimenē (Baker et al., 2003) un vēlāk papildināta vai 

pārveidota komunikācijā un sociālā mijiedarbē ar draugiem, vienaudžiem vai citiem 

pieaugušajiem. Līdz ar to skolēns kā uztura aģents promocijas darbā tiek uzlūkots kā visu viņa 

dzīvē iepriekš gūto uztura prakšu veidošanas un īstenošanas atspoguļotājs, un informācija par šīm 

modelēšanas praksēm tiks iegūta lauku darbā, veicot intervijas, kā arī līdzdalības novērojumus.  
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Tātad var secināt, ka prakšu modelēšanā noteicošais faktors būs katra indivīda paša uztvere un 

izpratne par to, vai šis piedāvātais modelis viņam ir pieņemams, vai tomēr ne, un šī nozīmju un 

nozīmības veidošana var būt atšķirīga un ir unikāla katram kontekstam, katrai situācijai.  

Tomēr ne vien praktiskā, bet arī pētnieciskā problēma rodas brīdī, kad mēs gribam izprast 

cilvēka uztveres komplekso raksturu – arī vērtību veidošanas procesā, kad tiek diferencēts 

„derīgs” vs „nederīgs”, „veselīgs” vs „neveselīgs” u.tml. normu klasifikācijas, kas ir arī indivīda 

modelēšanas prakses rezultāts. Tāpat arī līdz galam neatbildēts paliek jautājums, vai un kādā 

pakāpē stingri iemācīti un piekopti paradumi un personiskie uzstādījumi var kalpot kā 

modelēšanas vēlmes mazinātāji? Un tāpat arī noskaidrots nav, vai zināšanas par sociālo ietekmi 

kādā veidā maina arī cilvēka ēšanas paradumus? (Higgs et al.,  2016). Tas nozīmē, ka nav 

zināms, vai skolēns, tai brīdī, kad sāk apzināties, ka savos ēšanas paradumos kopē vai modelē 

kāda cita uztura prakses, vai šī apziņa arī ietekmēs tālākās skolēna uztura prakses. Tomēr skaidrs 

ir fakts, ka, neskatoties uz to, ka bērni modelē ne vien savu vecāku (Larsen et al.,  2015), bet arī 

vienaudžu ēšanas paradumus (Houldcroft et al., 2013), modelēšanas efekts uz uztura paradumiem 

kopumā ir tāds pats kā veiktajos pētījumos par pieaugušo savstarpējo prakšu modelēšanu 

(Vartanian et al.,  2015; Higgs et al.,  2016). Līdz ar to skolēnu uztura izpētē aktuāli ir visi 

iepriekšminētie problēmjautājumi sociālās prakses modelēšanas kontekstā.  

Turklāt uz skolēniem attiecināms arī secinājums, ko kognitīvās uztveres un psiholoģiskā 

sasaistes līmenī zinātnieki ir secinājuši par pieaugušo un jauniešu attieksmi pret pārtiku un tās 

patēriņu: „mēs ēdam tāpat kā citi cilvēki, jo uzskatām to par pozitīvi emocionālu pieredzi, un mēs 

ievērojam normas, lai informētu citus par mūsu uzskatiem attieksmē pret pārtiku” (Higgs et al.,  

2016). Līdz ar to, manuprāt, lai gūtu pēc iespējas skaidrāku priekšstatu par to, kā veidojas 

indivīda (mikrolīmenī) uztura prakses, vispirms ir jāsaprot, kā institucionālā (makrolīmenī) un 

sabiedrības (mezolīmenī) kultūras izpratnē tiek konstruētas „normas”, kas tiek „pieņemtas”, 

„noliegtas” vai „ignorētas”. Un tālāk jau šīs „normas”, „paradumi”, „diētas”, „prakses” ir 

jāaplūko  caur konkrētās rīcības aģenta (skolēna) prizmu un uzzinot viņa tā brīža interpretācijas.   

 

1.5. Skolēna kā uztura aģenta teorētiskās izpētes modelis  

 

Iepriekšējā nodaļā aplūkotas vairākas teorijas, kas dažādos izpētes līmeņos (makro, mezo 

un mikro) skata gan sabiedrības kopumā, gan atsevišķa indivīda dimensijā pārtikas patēriņa 
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modeļu veidošanās, norises un interpretācijas procesus. Rezultātā izveidots vienots skolēna kā 

uztura aģenta izpētes teorētiskais modelis (skat. 1.2. attēlu).  

Veidojot skolēna kā uztura aģenta izpētes teorētisko modeli šī promocijas darba ietvaros, 

sākotnēji teorētiskā plāksnē tika iezīmētas Pārtikas un uztura socioloģijas atziņas, kas palīdz 

apzināt pētāmās sociālās problēmas starpdisciplinaritāti un kompleksivitāti vispārējā, 

makrosistēmas griezumā. Savukārt interpretatīvās un kritiskās pieejas teoriju sintēze ļauj jau 

mezo- un mikrolīmenī vienlaikus padziļināti un paplašināti aplūkot sabiedrības un indivīda uztura 

paradumus ietekmējošos faktorus un veidot izpratni par dažādu sociālo aģentu interakcijām un to 

rezultātiem pārtikas patēriņa kontekstā, sociālo  mijiedarbībā definējot un interpretējot dažādas 

sociālās lomas, nozīmes, simbolus, vērtības un interpretējot sociālās prakses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. att. SUA izpētes teorētiskais modelis (autores veidots) 

 

Pārtikas un uztura socioloģija 

/starpdisciplinaritāte, kompleksivitāte/ 

 

 

 

 

Sociālpsiholoģiskie faktori 

Sabiedrības veselība 
Patērniecības sociālie aspekti 

Uztura riski & pārtikas drošība 

Uztura paradumi 

 

 

Sociālais aģents 

Lomas & nozīmes & interpretācijas 

Simboliskais interakcionisms (Mīds, Blūmers) 

Strukturālisms (Lintons, Pārsons) 

Konstrukcionisms (Barra) 

 

 
Habitus & 

kultūras 

kapitāls 

(Burdjē) 

„veselīgs”  

vs  

„neveselīgs” 

uzturs/ 

pārtika 

„veselīgs”  

vs 

„neveselīgs” 

uzturs/ pārtika 

Sociālā veicināšana 

Modelēšana 

Iespaida veidošana 

Sociālās attīstības 

teorijas 

vs 

Ārējās vides ietekmes 

teorijas 
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2. SKOLU UZTURA POLITIKAS LATVIJĀ RAKSTUROJUMS 

 

Šajā nodaļā sākotnēji tiks aplūkota Latvijas uztura politikas attīstība vēsturiskā griezumā, 

sākot no 2. pasaules kara beigām līdz Latvijas valsts neatkarības atgūšanai 1991. gadā un tālāk 

jau mūsdienu politiskajai situācijai. Šāds vēsturisks atskats nepieciešams, lai labāk iezīmētu 

uztura politikas vēsturisko kontekstu.  

Savukārt mūsdienu skolēnu ēdināšanas un uztura politikas Latvijā apraksts tika veidots, 

lai iezīmētu procesus, kas valstī veido uztura politiku, kā arī, lai rastu atbildes uz šādiem 

jautājumiem: Kas šobrīd regulē skolēnu ēdināšanu Latvijas skolās un kādi ir šā brīža saistošie 

noteikumi mācību iestādēs skolēnu ēdināšanā, kas ir jāievēro ēdinātājiem un skolām? Šie 

jautājumi ļauj iezīmēt pētāmās problēmas politisko fonu, kā arī identificēt sociālo struktūru 

veidotos varas diskursus un kā tie īstenojas praksē.   

 

2.1. Uztura politikas vēsturiskā attīstība Latvijā 

 

Vēsturiski politiskā konteksta iezīmēšana ļaus izkristalizēties galvenajiem uztura 

diskursiem, kas ir laika gaitā ietekmējuši Latvijas uztura aģentu (visās vecuma grupās) uztura 

kultūras zināšanu veidošanos, kā arī atspoguļos pārtikas ražošanas un patēriņa tradīcijas, to 

izmaiņas un izmaiņu iespējamos cēloņus. Tāpēc šajā nodaļā ir aplūkota skolas un vispār uztura 

politikas attīstība Latvijā 70 gadu vēstures griezumā, kas ietver arī sociālisma gadus Latvijā. Šāds 

vēsturisks atskats ir nepieciešams arī tāpēc, lai skaidrāk iezīmētu skolas uztura aģentu īstenoto 

sociālo aktivitāšu vēsturiskās attīstības gaitu, kā arī izprastu, vai un kā Latvijā skolēns parādās 

uztura kontekstā kā aktīvs sociālais aģents. Jo svarīgi empīrijā vēlāk izpētīt, vai skolēns kā uztura 

aģents sociālā mijiedarbībā ar citiem (īpaši pieaugušajiem) uztura aģentiem būs izjutis post-

padomju sabiedrībai raksturīgo „traumas” elementu (Tisenkopfs, 2004) klātbūtni, kas izpaužas 

nespējā sekmīgi īstenot savstarpējās sadarbības principus uztura problēmjautājumu risināšanā 

Latvijā. Tāpat arī svarīgi ir saprast, kā vēsturiski attīstījusies un mainījusies pārtikas vide 

(foodscapes) ne vien makro institucionālā vai mezo līmenī, bet arī mikro līmenī, jo uztura 

paradumi var būt gan sakņoti vēsturiskās (tuvākas vai tālākas pagātnes) tradīcijās, gan arī 

atspoguļot kādas pavisam jaunas un jau absorbētas prakses.  

Pārtikas vides pētījumos biežs izpētes objekts ir tieši šī „ierobežojošā ēšana ārpus mājas 

vides” (captive eating out-of-home environment) un kā šādas prakses ietekmē sabiedrības 
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veselību un arī vides ilgstspējību, jo pārtikas vides ietvars piedāvā plašas iespējas, kā zinātniski 

analizēt  to, kā pārtika, vietas un cilvēki ir savstarpēji saistīti un kā viņi mijiedarbojas (Mikkelsen, 

2011). Izteikta „ierobežojošā ēšana ārpus mājas vides” notiek skolā – kā institūcijā, kas ir „ārpus 

mājas”. Dāņu uztura sociologs Bents Egbergs Mikelsens (Bent Egberg Mikkelsen) piedāvā šīs 

„ierobežojošās ēšanas ārpus mājas vides” definēt kā „fiziskās, organizatoriskās un sociokultūras 

telpas, kurās klients/viesis satiekas ar ēdieniem, pārtiku un ar pārtiku saistītiem jautājumiem, 

tostarp veselības kontekstā” (ibid., 215).   

 

2.1.1. 1945. – 1988. gads   

 

Otrā pasaules kara izraisītā Latvijas valsts divkārtējā okupācija un striktie pārtikas 

normēšanas un ierobežošanas noteikumi kara laikā sabiedrībā bija radījuši nopietnas 

socioloģiskas, psiholoģiskas un ekonomiskas sekas. Lai arī pēc kara visa saimnieciskā politika 

tika virzīta uz kolektivizāciju un nacionalizāciju, ar mērķi paaugstināt lauksaimniecības kultūru 

ražību un bez pārtraukumiem apgādāt iedzīvotājus ar pārtiku (LPE, 1987, 251. lpp.), tomēr vēl 

1960. gadu beigās un arī 70. gados pārtikas pieejamība bija iedzīvotāju vienas no galvenajām 

raizēm, līdztekus augstajām pārtikas cenām (salīdzinoši ar saimnieciskiem maksājumiem, 

transportu un medicīnas pakalpojumiem), joprojām saglabājās pārtikas deficīts daudziem pārtikas 

pamatproduktiem.  

Nenoliedzami, nozīmīgs faktors, kas ietekmē pārtikas patēriņa modeļus un līdz ar to arī 

uztura kvalitāti, arī Padomju Savienībā, ir iedzīvotāju ienākumi, jo, piemēram, izpētīts, ka 

mājsaimniecībās, kur ienākumi ir augstāki nekā vidusmēra, gaļas patēriņš ir divreiz lielāks nekā 

ģimenēs ar zemākiem ienākumiem (Bohnet & Penkaitis, 1990). Kopumā Padomju Latvijā bija 

periodi bez gaļas, piena produktiem, kafijas, garšvielām, sīpoliem, kartupeļiem u.c. pārtikas 

precēm. Tāpēc bieži vien, lai nopirktu pārtiku, bija jāstāv vairākas stundas garās rindās, kur katrai 

deficītprecei bija pat atsevišķa rinda. Daļēji periodiskais gaļas iztrūkums paasinājās pēc Krievijas 

tūristu un atpūtnieku iegriešanās lielāko Latvijas pilsētu un pat mazpilsētu veikalos un sūtot 

pārtikas pakas atpakaļ uz Maskavu, kur arī bija aktuāls pārtikas deficīts. Tādejādi, ja pēckara 

periodā galvenā prioritāte bija nodrošināt iedzīvotājus ar nepieciešamo kaloriju daudzumu, tad 

1980. gadu beigās uzsvars tika pārvietots uz to pārtikas produktu, kas ir mazāk piegādāti, apgādes 

uzlabošanu. Jānorāda, ka vēl 1984. gadā bija saglabājies produktu, kas bagāti ar olbaltumvielām 

un vitamīniem, deficīts (Bohnet & Penkaitis, 1990).
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Lai arī pastāvēja oficiāli dokumenti un ik pa pieciem gadiem arī PSKP Kongresu lēmumi, 

kas apliecināja, ka arī sociālismā pareizam uzturam ir svarīga nozīme cilvēka veselības 

saglabāšanā un slimību profilaksē, tomēr Padomju Latvijā veselīga uztura jautājumu risināšana 

dominējoši tiek sasaistīta ar cilvēka dzīvi vecumdienās vai arī ar slimības profilakses 

pasākumiem (Krūmiņš & Zvidriņš, 1976; Skulme, 1969). Padomju Savienībā līdz pat 1980. 

gadiem pavisam nedaudz socioloģisko pētījumu, tostarp par sabiedrības ēšanas paradumiem, tika 

veikti un vēl jo mazāk publicēti (Misiunas et al., 1993). Šobrīd pieejamie pētījumi par sabiedrības 

uztura paradumiem LPSR pārsvarā ir tapuši vai nu ārpus Padomju Savienības teritorijas, vai arī 

kopš 1980. gadu beigām, kad sākās politisko pārmaiņu laiki.  

Tomēr pastāvēja arī oficiāli apstiprināti uztura normatīvi. Latvijā tās bija PSRS ZA 

Uztura institūtā izstrādātās un zinātniski pamatotās uztura fizioloģiskās normas atbilstoši cilvēka 

enerģijas patēriņam un diennaktī nepieciešamajam uzturvielu daudzumam. Šajos normatīvajos 

dokumentos visi darbspējīgie cilvēki pēc viņu darba intensitātes iedalīti 5 vecuma grupās,  

atsevišķi nošķirot bērnu un pusaudžu uztura normas, „kas nodrošina arī normālu organisma 

augšanu un attīstību.” (LPE, 1987, 184. lpp.). Tai pat laikā jāatgādina, ka Latvijā periodiski 

saglabājās pārtikas deficīta situācija, līdz ar to arī lielāks risks nepilnvērtīgam uzturam.  

Raksturojot uztura aģentu iespējamo darbību Padomju Latvijā, jānorāda, ka, lai arī Latvijā 

tika izveidotas vairākas specializētas augļu un dārzeņu audzēšanas saimniecības, tomēr uzsvars 

pārtikas ražošanā tika likts uz šo produktu pārstrādi ilgstošai uzglabāšanai, veicinot termiski 

apstrādātas un ar dažādām konservējošām vielām papildinātas pārtikas, nevis, piemēram, 

svaigēšanas popularizēšanu, kas populāra 21. gs. arī Latvijā.   

Savukārt sabiedrisko ēdināšanu, tostarp arī skolās, organizēja valsts un kooperatīvie 

uzņēmumi. Laika posmā no 1960.-80. gadam LPSR teritorijā sabiedriskās ēdināšanas preču 

apgrozījums palielinājies 4,8 reizes. Turklāt tiek uzsvērts, ka „sabiedriskā ēdināšana veicina 

iedzīvotāju sadzīves apstākļu uzlabošanos, atvieglo sievietes darbu mājsaimniecībā, tuvina 

pilsētas un lauku sadzīves apstākļus”  (LPE, 1984, 427. lpp.).
 
Kā uzteicami sociālisma sasniegumi 

tiek minēti arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos ieviestās industriālās darba metodes un tajos 

izmantotie pusfabrikāti, lietotās „progresīvās izejvielas apstrādes un ēdienu gatavošanas 

tehnoloģijas” (turpat, 428).  

Kopumā Padomju Latvijā var identificēt vairākus „uztura aģentus”, kuriem gan pārsvarā 

ir formāli deklaratīvs un no Latvijas sabiedrības reālās situācijas attālināts raksturs, kā, piemēram, 

centralizētās institūcijas – PSRS Medicīnas zinātņu akadēmijas Gerontoloģijas institūta Uztura 
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higiēnas laboratorija, tāpat arī Latvijā lokalizētais PSRS ZA Uztura institūts, tomēr, ņemot vērā, 

ka PSRS teritorijā sistemātiski atkārtojās pārtikas deficīta situācija, arī uztura aģentu darbība ir 

vien ar apstākļu konstatējošu raksturu un saglabājot sociālisma poliskai iekārtai raksturīgo top-

down pieeju uztura jautājumu risināšanā. Iepriekš minētie faktori arī izskaidro, kāpēc Latvijā 

laikā no 1945.-1988. gadam skolēnam tiek piešķirta tikai pasīvā uztura aģenta loma.  

 

2.1.2. Izmaiņas līdztekus politiskās iekārtas maiņai 

 

Pēc Padomju Savienības sabrukuma un robežu atvēršanas pieauga migrācijas iespējas un 

līdz ar to arī paplašinājās Latvijas iedzīvotāju priekšstati un pieredze par pārtikas produktu 

patērēšanas veidiem, ļaujot iepazīt arī dažādas jaunas ēšanas alternatīvas ne vien privātā pārtikas 

patēriņā, bet arī sabiedriskās iestādēs, tostarp skolās.  

1990. gadu sākumā Latvijā pamazām sāka attīstīties bioloģiskās jeb ekoloģiski audzētās 

pārtikas ražošana (pirmie bioloģiskās pārtikas ražotāji bija augļkopji), kurai sākotnēji ir vāja 

patērētāju interese, iespējams, tāpēc, ka sabiedrībā vēl saglabājušās Padomju Savienības laikā 

mantotās ēšanas tradīcijas, kas balstījās pārmērīgā gaļas un piena produktu patēriņā. Strauja 

bioloģiskās lauksaimniecības attīstība Latvijā sākās pēc tam, kad 2001. gadā LR 

„Lauksaimniecības likumā” tika definēta bioloģiskā lauksaimniecība un valsts piešķīra dotācijas 

bioloģiskai lauksaimniecībai tiešo maksājumu veidā” (Baraškina, 2005). Savukārt atbilstība 

bioloģiskās lauksaimniecības standartiem nozīmē efektīvu atgriešanos pie jauktas, neintensīvas 

lauksaimniecības (dzīvnieku un augu), kas kopš otrā pasaules kara beigām tika strauji izskausta 

(Gear, 1987). 

Tomēr mūsdienās uztura aģentiem, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu caur bioloģiskas 

pārtikas lietošanu un cenšas kļūt par t.s. „veselīgā uztura” aģentiem arī skolās, nākas saskarties ar 

dažādām grūtībām. Pirmkārt, mazāk intensīvās organiskās lauksaimniecības metodes dod arī 

mazāku ražu, nekā, piemēram, izmantojot augšanu stimulējošus līdzekļus. Otrkārt, problēmas 

raisās bioloģiskās pārtikas ražotājiem sadarbībā ar tirgotājiem (ja tirgošanos neveic pats ražotājs), 

jo lielveikalu nosacījumi ir pakārtoti Eiropas Savienības regulām, kas stipri ietekmē ražas 

tirgošanas iespējas, kaut arī to standarti saistībā ar veselības riskiem ir pilnībā atbilstoši. Un, 

treškārt, patērētājs, iespējams, nespēj adekvāti novērtēt bioloģisko produktu kvalitāti arī tāpēc, ka 

Latvijā kopš Padomju Savienības laikiem trūkst iesakņotu tradīciju, kas modelētu bioloģiskās 
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produkcijas patēriņu. Tāpat arī noteicoša loma ir bioloģiskā produkta cenu atšķirībai 

salīdzinājumā ar tradicionāli ražoto pārtiku (Ozola, 2014). 

Tomēr, neskatoties uz iepriekš minētajiem ierobežojumiem, jau vairākas Latvijas skolas ir 

uzsākušas kaut daļēju bioloģiski audzētas pārtikas iepirkumu skolēnu ēdināšanai. Piemēram, 

Rīgas Valdorfskola bija pirmā pašvaldības atbalstītā izglītības iestāde Latvijā, kas uzsāka šādu 

skolēnu ēdināšanas praksi jau 2014. gada septembrī („Rīgas Valdorfskola būs”, 2014). Jo par 

bioloģiski audzētas pārtikas labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību publiskā telpā šobrīd runā 

daudzi un arvien biežāk – gan dažādas nevalstiskās organizācijas (piemēram, Vides izglītības 

fonds, Vecāku kustība, Māmiņu klubs u.c.), gan paši bioloģiskās pārtikas ražotāji.  

Bet kā skolēns, būdams uztura aģents, interpretē bioloģiski audzētas pārtikas nozīmi 

cilvēka dzīvē, par to Latvijā socioloģisks pētījums līdz šim nebija veikts. Latvijas skolu kontekstā 

par bioloģiski audzētas pārtikas lietošanas svarīgumu cilvēka dzīvē publiski visaktīvāk ir runājuši 

Latvijas Ekoskolu pārstāvji Vides izglītības fonda rīkotajās Globālajās Rīcības dienās. Par to 

norisi un skolēnu līdzdalību kā aktīviem uztura aģentiem vairāk būs izklāstīts šī promocijas darba 

5.1. nodaļā, kur būs arī empīrijas materiāla analīzes izvērsums.   

Par bioloģiski audzētās pārtikas diskursa straujo izplatīšanos ir dažādi viedokļi. Blakus 

veselīgas izvēles argumentācijai, pastāv arī sabiedrībā ir sakņojies lokālpatriotisms un uzticība 

lokāli ražotai pārtikai, vai, kā līdzīgi sociologs T. Tisenkopfs raksta savā esejā par Ungāru 

papriku: „Ungāriem, šķiet ir šī dabiskā paļāvība, ka mājās gatavotā paprika ir labāka nekā tā, kas 

nopērkama lielveikalos un maksā divreiz vairāk, lai arī mājās gatavotajai nav toksīnu līmeņa 

kontroles vai sanitāro standartu šāda veida produkcijai – viņu izvēli diktē kulinārā garša un 

šķīvis, kas attīstīts caur gadsimtiem un nostiprināts caur apziņu, ka tās ir MŪSU PAŠU ungāru 

paprika”
 
(Tisenkopfs, 2012). Kā arī citos pārtikas sistēmas diskursos, kas atspoguļo Latvijas 

mediju telpā sastopamās viedokļu opozīcijas, kā, piemēram, lokālā vs globālā pārtikas ražošana, 

īsās vs garās pārtikas ķēdes, ilgtspējīga vs intensīva pārtikas politika u.tml., kur, kā secinājuši 

latviešu pārtikas izpētes sociologi T. Tisenkopfs un M. Grīviņš, makrozināšanu struktūras tiek 

pārveidotas, kad tās tiek lietotas mikrostruktūrās  –  bināri pretējās zināšanas pārklājas, atspoguļot 

opozicionāro diskursu intertekstuālo saistību (Grīviņš & Tisenkopfs, 2015). 

Lokālpatriotisma un vietējās pārtikas diskurss iezīmējas arī pārtikas ražotāju kā skolēnu 

uztura aģentu veiktajās aktivitātēs. „Izvēlies vietējo!” vai „Latvijā audzēts, ražots” ir tikai daži no 

saukļiem, kas manāmi daudzos Latvijas pārtikas veikalos. Vai tas ir kāds patērniecību veicinošs 

līdzeklis, par to padziļināti interesēties šoreiz nav šī promocijas darba mērķis. Tomēr šīs 
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lokālpatriotismu veicinošās ekonomiskās aktivitātes sasaucas ar poļu sociologa Pjotra Stompkas 

(Piotr Sztompka) teoriju par uzticības eksternalizāciju (pievēršanos ārzemju līderiem vai 

produktiem) (Sztompka, 1998b). Turklāt Stompka norāda, ka tā ir post-padomju telpas iezīmi. 

Vai šīs eksternalizācijas izpausmes ir novērojamas arī skolēniem kā uztura aģentiem? – Tas ir 

jautājums, uz ko šobrīd vēl nav gūtas atbildes.  

Šobrīd Latvijā kā nozīmīgi un Veselības ministrijas finansiāli atbalstīti skolas uztura 

aģenti valsts mērogā aktīvi darbojas arī dažādas nevalstiskās organizācijas (institucionālie PUA), 

izvirzot dažādus mērķus skolēnu uztura kontekstā. Kā piemērus var nosaukt, jau iepriekš 

pieminēto, Vides izglītības fondu, kas nepārtraukti rosina Latvijas skolēnus „domāt zaļi un 

ilgtspējīgi”, un ēst „veselīgi”. Vēl viens aktīvs institucionālais PUA Latvijā ir Veselības 

Ministrijas paspārnē izveidotais Veselības veicināšanas un slimību profilakses kontroles centrs 

(SPKC). Lai arī 2012. gadā, mēģinot īstenot sabiedrības izglītošanas kampaņu par „veselīgu 

uzturu Latvijas pašvaldību iedzīvotājiem”, tas skolēnus kā atsevišķu mērķgrupu šajā projektā 

neiekļāva, tomēr mūsdienās jau SPKC plaši izplata kvalitatīvus drukātus informatīvi izglītojošos 

materiālus skolās un dažādās ar „veselīgu dzīvesveidu” saistītās sociālās kampaņās Latvijas 

pašvaldībās.  

Ar bioloģiskās pārtikas ražošanas un patērēšanas, kā arī lokālās pārtikas izvēles 

popularizēšanas piemēriem Latvijā iezīmējās vairākas PUA grupas jeb līmeņi – (1) 

institucionālie (skolas, pašvaldības, NVO) un (2) tirgus jeb ekonomiskie (pārtikas ražotāji un 

izplatītāji, arī ēdinātāji), tomēr maz veicināta un apzināta, manuprāt, joprojām ir trešā PUA grupa 

– individuālie PUA (individuāli aktīvisti, kas ar savām individuālām iniciatīvām uzlabo skolēnu 

uztura paradumus vai arī to panāk, iesaistoties sadarbībā ar citiem PUA).   

Jāpiezīmē arī, ka vairāki institucionālie skolēna uztura aģenti, kas šobrīd Latvijā pārstāv 

dažādas valsts institūcijas, lai arī pamatos saglabājuši top-down pieeju t.s. „veselīga” uztura 

popularizēšanā skolu vidē, tomēr uzsāk arvien jaunus mēģinājumus attīstīt buttom-up sadarbības 

stratēģiju ar citiem skolēna uztura aģentiem (piemēram, pašvaldību atbalsts bioloģiskās pārtikas 

ražotājiem, veicinot iespēju skolu iepirkumos iekļaut bioloģiski audzētus produktus). Tai pat 

laikā tomēr vēl reizumis arī atsevišķi institucionālā līmeņa uztura aģenti saskaras ar post-padomju 

telpai raksturīgo „traumas” (Tisenkopfs, 2004) elementu, kas izpaužas nespējā sekmīgi īstenot 

savstarpējās sadarbības principus uztura problēmjautājumu risināšanā Latvijā (Bite, 2011). 
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2.2. Aktuālie, skolas uzturu reglamentējošie, normatīvie dokumenti 

 

Šajā nodaļā analizētie skolas uzturu reglamentējošie normatīvie dokumenti atspoguļo un 

raksturo aktuālo situāciju, kādā Latvijā top t.s. uztura politika. Analizējot galvenās un/vai 

publiski redzamākās iniciatīvas, izvērtējot likumus un normatīvos regulējumus skolēnu uztura 

programmu kontekstā, izkristalizējas dažādu PUA interakcijas ne vien politikas, bet arī zinātnes, 

ekonomikas un mediju līmenī.  

Tā kā Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, uz Latviju attiecas arī Eiropas Parlamenta 

izstrādātās direktīvas un ieteikumi. Tā, piemēram, jau 2007. gadā Eiropas Parlamenta rezolūcijā 

„Veselīga uztura un fiziskās aktivitātes veicināšana  – liekā svara, aptaukošanās un hronisko 

slimību profilakse Eiropas mērogā” ir norādīti vairāki faktori, kāpēc patērētājs par „veselīga    

uztura” ievērošanas nepieciešamību ir jāinformē jau no bērnības, jo tieši tad izveidojas daudzi 

ēšanas paradumi, kas pēc tam tiks uzturēti visu pārējo cilvēka mūža daļu. Tai pat laikā, 

neskatoties uz lielo nepieciešamību veikt kādus reglamentējošus vai ierobežojošus pasākumus 

bērnu un skolēnu uztura paradumu veidošanā, tomēr šajā Eiropas Parlamenta dokumentā tiek arī 

uzsvērts, ka pārāk liela centība kampaņveidīgā vēlmē apkarot aptaukošanos bērnu vidū var novest 

pie bīstamām sekām, jo bērniem un pusaudžiem, kas ir jūtīgi pret savu vienaudžu ietekmi, 

jāsniedz pareizi piemēri tā, lai novērstu citu ēšanas traucējumu, kā, piemēram, anoreksijas un 

bulīmijas izplatību (Commission of the European Communities, 2007).   

Arī jaunākie Eiropas Komisijas skolu uzturpolitikas pārraudzības un skolēnu veselīgu 

uztura paradumu veicinošie rīcībplāni atspoguļo mērķi, ka mūsdienu skolai ir jābūt tādai videi, 

kas nodrošina skolēnam iespējas apgūt jau no mācību pirmajiem gadiem zināšanas par veselīga 

uztura un dzīvesveida paradumiem un izmantojot dažādas, arī novatoriskas un radošas pieejas. Šī 

mērķa sasniegšanai tiek īstenotas dažādas politiskas un arī praktiskas aktivitātes, piemēram, 

2015. gadā starptautisku, daudzveidīgu (Eiropas savienības dalībvalstu, papildus arī Norvēģijas 

un Šveices) veselīgo nacionālo ēdienu recepšu bukletu sagatavošana un arī šo ēdienu piedāvāšana 

skolēniem (Lunch at Pranzo, 2015). Lai arī iepriekšminētais piemērs bija tikai vienreizējs 

pasākums, tomēr kopumā Eiropas Komisijas uzturpolitikas pamatprincipi apliecina, ka rīcībplānu 

prioritāte nākotnē būs virzīta, lai sabiedrības ēdināšanas sistēmu veidotu veselīgu, vienlaikus 

domājot par apkārtējās vides ilgtspējību un pārtikas sistēmas resursu efektivitāti un cirkularitāti, 

kā arī dažādu sabiedrības kopienu stiprināšanu (European Commission, 2018).  
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 Ņemot vērā Latvijas izglītības sistēmas specifiku, 172-186 dienas
17

 kalendārā gada 

ietvaros bērns vecumā no 6-18 gadiem vismaz vienu ēdienreizi (tradicionāli tās ir pusdienas) ēd 

ārpus mājas – skolā vai citviet, kur viņam tiek piešķirta “skolēna” kā pārtikas patērētāja loma. 

Tā kā skolas vecuma bērni izglītības iegūšanas periodā skolā pavada pietiekami ilgu laiku, tad arī 

skolas videi un it īpaši skolas ēdnīcām būtu jāveido tādi ēšanas ieradumi, kas attīstītu ēdienu 

gatavošanas pamatprasmes un izglītotu par pārtikas produktiem, kā arī rosinātu uz regulārām 

fiziskām aktivitātēm un veselīgu dzīvesveidu, it īpaši, lai kompensētu laiku, kas arvien mazāk 

tiek atvēlēts fiziskai audzināšanai skolā – norādīts Eiropas Parlamenta 2007. gada dokumentā ES 

dalībvalstīm. Tādēļ tiek rosināts katras valsts līmenī izstrādāt mehānismus, kā skolās izplatīt 

labāko praksi saistībā ar visefektīvākajām idejām, bērnus informējot par veselīgiem ēšanas 

ieradumiem un nodrošinot kvalitatīvu ēdienu saskaņā ar visaugstākajiem uzturvērtības 

standartiem (Eiropas Parlamenta rezolūcija, 2007). Šajā pašā dokumentā tiek norādīts arī uz 

nepieciešamību nodrošināt pietiekamu finansējumu skolu ēdnīcām, lai tās varētu piedāvāt svaigi 

gatavotus ēdienus, vēlams, no bioloģiskās lauksaimniecības vai vietējiem produktiem, un veicināt 

veselīga uztura ieradumus jau no agras bērnības. Tie ir ieteikumi, bet kā tad Latvijā šobrīd tiek 

veidota skolu uztura politika un kas un kā to regulē? 

Latvijas izglītības iestādēs skolēnu ēdināšana jāveic saskaņā ar LR Veselības ministrijas 

izstrādātajām veselīga uztura normām, kas stājās spēkā 2012. gada 13. martā. Oficiālais šī 

dokumenta nosaukums ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām 

izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem 

un ārstniecības iestāžu pacientiem”, un šī dokumenta 2. pielikums jau ir konkretizēts „Uztura 

normas vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 

izglītojamiem”. MK noteikumu Nr. 172 mērķis ir ierobežot skolēnu ēdināšanā neveselīgus 

produktus, kā arī sāls un dažādu garšas pastiprinātāju izmantošanu.  

Savukārt, lai izglītības iestādes varētu nodrošināt skolēnu ēdināšanu pēc šiem 

noteikumiem, pirms tam jābūt ievērotiem vēl citiem MK noteikumiem – Nr.610 „Higiēnas 

prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības 

iestādēm” (stājās spēkā 2003. gada 8. janvārī, līdz šim brīdim veiktas vairākas izmaiņas), kas   

ietver tādas lietas, kā normatīviem atbilstoša ēdināšanas bloka – ar ēdamtelpām, palīgtelpām un 

virtuvi – nodrošināšanu, kā arī virtuves piederumu un inventāra atbilstīgu uzglabāšanas,    
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 Pamatskolas skolēns vidēji viena kalendārā gada laikā uz skolu dodas 172 (9. klasē – 186) dienas gadā. Mācību 

stundas ilgumu noteikts 40-45 minūtes, tāpat arī desmit minūšu gari starpbrīži starp mācību stundām un obligāts 

vismaz 30 minūšu garš starpbrīdis vienu reizi dienā, kura laikā skolēns var saņemt siltas pusdienas. 
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kopšanas un lietošanas noteikumus. Tāpat tiek norādīts arī par pareizās ēdienu gatavošanas, 

pasniegšanas un uzglabāšanas temperatūru, uzsverot, ka ēdiens, ko gatavo skolēnam, nav 

paredzēts atkārtotai uzsildīšanai nākamajā dienā. Un vēl citi noteikumi, kas izskaidro, kādas tieši 

sanitārās un higiēnas prasības ir jāievēro skolēnu ēdināšanā Latvijas skolās.  

Atgriežoties pie MK noteikumiem Nr. 172 un izanalizējot to saturu, var izvilkt šādas 

noteikumu galvenās vadlīnijas: 

(1) pusdienu ēdienkartē obligāti jāiekļauj otrais ēdiens un zupa vai deserts; 

(2) skolēnu uzturā nav atļauts ietvert frī kartupeļus, kartupeļu kroketes un citus eļļā 

vārītus pārtikas produktus; 

(3) pasniedzot ēdienu, piedevu vietā ēdienkartē neiekļauj majonēzi, kečupu, tomātu mērci, 

krējuma izstrādājumus; 

(4) desu izstrādājumus, žāvētus, kūpinātus, sālītus gaļas un zivju produktus, kā arī 

rūpnieciski ražotus pelmeņus, kotletes, frikadeles, zivju pirkstiņus skolēnu uzturā iekļauj ne 

biežāk kā vienu reizi nedēļā un tikai tad, ja tie atbilst noteiktām prasībām.  

Turpretim MK noteikumu Nr.172 8. punkts noteic, ka, lai salīdzinātu, novērtētu un 

izvēlētos saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, paredz piešķirt vērtēšanas kritērijus produktiem, 

kam izvirzītās kvalitātes prasības atbilst normatīvajiem aktiem par nacionālo pārtikas kvalitātes 

shēmu vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmu. Tātad teorētiski skolas var veikt bioloģiskās 

pārtikas iepirkumus, ja tiek ievēroti 8. punktā minētie priekšnoteikumi. 

Normatīvajos aktos ir arī norādītas uztura un enerģētiskās vērtības normas ēdienkartē, 

tāpat arī skolēna ikdienas ēdienkartē iekļaujamie pārtikas produkti, kā arī definēti aizliegtie vai 

ierobežojamie produkti skolēna uzturā. Arī sāls daudzums ir normatīvos nostiprināts. Aizliegums 

ir norādīts arī krāsvielām, saldinātājiem un kofeīnam skolēna uzturā. Tomēr joprojām tūkst 

ierobežojumu cukuram un neveselīgajām taukvielām – palmu eļļu un hidroginētajiem taukiem
18

.  

2016./2017. mācību gadā maksimālā ēdināšanas maksa par izglītojamo ēdināšanas 

pakalpojumiem visās Latvijas vispārizglītojošajās skolās bija noteikta šāda: brokastis maksāja 

0,78 eiro, pusdienas – 1,42 eiro, launags – 0,57 eiro un vakariņas – 0,78 eiro dienā vienam  

skolēnam. Savukārt piemaksa par izglītojamo ar speciālām vajadzībām (celiakija, cukura diabēts, 

pārtikas alerģijas u.c.) ēdināšanu bija 0,36 eiro dienā.  

2016. gadā valsts nodrošināja brīvpusdienas visās Latvijas skolā 1.-4. klases skolēniem. 

Atsevišķas pašvaldības nodrošināja un joprojām nodrošina sava novada mācību iestāžu 
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 Hidroginēto tauku un palmu eļļas nelabvēlīgā ietekme uz cilvēka veselību izpaužas tā, ka tie paaugstina holesterīna 

līmeni un nosprosto asisnsvadus.  
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audzēkņiem vai nu 100% brīvpusdienas, vai arī daļēji sedzot 5.-9. klašu skolēnu ēdināšanas 

izmaksas, tādējādi palīdzot vecākiem samazināt izdevumus par bērnu skolas gaitu nodrošināšanu.  

Par ēdināšanas organizāciju un to, kāda tieši būs skolēna ēdienkarte, atbild un lemj konkrētās 

izglītības iestādes vadītājs, turklāt sadarbībā ar vecākiem un ēdiena pakalpojuma sniedzēju. 

Turklāt par skolēnu ēdinātāju Latvijas skolās var kļūt jebkurš uzņēmums, kas ir reģistrējies 

Pārtikas un veterinārajā dienestā un darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un noteikumiem. 

2017. gadā visvairāk Latvijas skolas kā ēdinātājs apkalpoja uzņēmums „Žaks II” (Grīviņš, 2016).  

Vēl arī jāpiezīmē, ka pēc MK 172. noteikumiem 1.-4. klašu skolēniem ēdināšanu organizē 

saskaņā ar komplekso pusdienu ēdienkarti, savukārt 5.-12. klašu skolēniem gan saskaņā ar 

komplekso pusdienu ēdienkarti, gan pēc izvēles ēdienkartes. Šajā aspektā arī iezīmējas 5.-12. 

klases skolēns kā uztura aģents ar lielāku rīcības brīvību nekā mazāko klašu skolēns.  

Savukārt skolu ēdnīcās piedāvātā uztura kvalitāti, kā arī pavāru darba procesa norises 

atbilstību higiēnas u.c. normām Latvijā (2016. gadā) uzraudzīja pavisam 140 PVD inspektori 

vairāk nekā 700 skolās („PVD: Trešdaļa skolu”, 2016). Tai pat laikā svarīgi ir saprast, kādi riska 

faktori pastāv skolēnu ēdināšanas nodrošināšanā – cik bieži un kāda veida pārkāpumi tiek fiksēti 

Latvijas mācību iestādēs skolēnu ēdināšanas kontekstā un kādi kvalitātes kontroles mehānismi 

pastāv skolēnu ēdināšanas uzraudzībai, un vai tie spēj nodrošināt pilnvērtīgu skolēnu ēdinātāju 

kontroli.  

 

2.3. Valsts, pašvaldības un nevalstisko organizāciju īstenotās atbalsta aktivitātes 

 

Kaut arī tas tiešā veidā neskar lielāko daļu no šī promocijas darba mērķgrupas – 6.-9. 

klases skolēnus, tomēr tāpat tas ir būtisks faktors, kas jāpiemin saistībā ar skolas uzturu. Kopš 

2013. gada janvāra valsts finansējums nodrošināja, ka brīvpusdienas Latvijā var saņemt visi 1. un 

2. klašu skolēni, kopš 2014. gada septembra jau 1.-3. klases skolēni un kopš 2015. gada 

septembra nu jau arī piepulcējušies 4. klases skolēni.  

Savukārt par brīvpusdienu piešķiršanu citām skolēnu grupām lemj pašvaldības. Tāpat arī 

ēdinātāju izvēli skolās lielākoties nosaka pašvaldības. Brīvākas izvēles iespējas ir privātajām 

mācību iestādēm, kā, piemēram, Valdorfa skola Rīgā u.c. Liela daļa pašvaldību brīvpusdienas 

citu klašu skolēniem piešķir pēc sociālā dienesta izvērtējuma – skolēniem no nabadzīgām vai 

daudzbērnu ģimenēm. Dažas Latvijas pašvaldības daļēji sedz visu skolēnu pusdienu izdevumus 

vai arī atbalsta kādu noteiktu skolēnu grupu. Lai arī promocijas darba mērķgrupa (6.-9. klases 
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skolēni) neietilpst šobrīd valstī vispārīgi noteiktajā brīvpusdienu vecumgrupā (1.-4. klase), tomēr, 

uzzinot vecāko klašu skolēnu attieksmi pret ēdināšanas sistēmu skolās kopumā, ir iespējams arī 

padziļināti izvērtēt atsevišķu faktoru ietekmes līmeņus  – gan esošajās, gan pagātnes, gan 

vēlamajās skolēna kā uztura aģenta ēšanas praksēs.   

Vēl arī skolēnu „veselīga” uztura paradumu veicināšanas nolūkos 2010./2011. mācību 

gadā tika ieviesta Eiropas Komisijas finansētā programma „Skolas auglis” (Kopš 2016. gada 

programmas nosaukums ir „Augļi skolai”), kad bez maksas skolēni ir nodrošināti ar svaigiem 

augļiem un dārzeņiem, ar mērķi palielināt šo produktu patēriņu skolēnu uzturā un mainīt skolēnu 

ēšanas paradumus, kā arī paplašināt skolēnu zināšanas par „veselīgu uzturu” un svaigu augļu un 

dārzeņu nozīmi tajā. Šīs programmas ietvaros trīs reizes mācību nedēļā ikviens 1.-9. klases 

skolēns var par brīvu saņemt ābolus, bumbierus, lielogu dzērvenes, kāpostus, kolrābjus, 

burkānus, kāļus, ķirbjus, bet tikai tajās skolās, kur pašas izglītības iestādes nav saviem skolēniem 

nodrošinājusi šādu augļu un dārzeņu pieejamību. 2014. gadā visbiežāk skolēniem skolās tika 

izdalīti āboli, savukārt 2015. gada rudenī nevalstisko organizāciju pārstāvji bija ierosinājuši un 

Zemkopības ministrija akceptējusi „Skolas augļa” programmā iekļaut arī ķirbi („Programmā 

„Skolas auglis””, 2015). Savukārt Zemkopības ministrijas īstenotā programma „Skolas piens” 

Latvijas skolās tiek īstenota jau kopš 2004./2005. mācību gada.  

Lauku atbalsta dienesta interneta mājaslapā ievietotā informācija vēsta, ka abas 

iepriekšminētās programmas ir „skolēnu iemīļotas” un „iemantojušas lielu popularitāti skolēnu 

vidū” („Skolas piens un”, b.g.; skat. arī: Funts, 2018b). Jāuzsver, ka piens un dārzeņi vai augļi 

skolēniem nav jāpatērē obligāti. Bet nav izvērstas informācijas par to, kā paši skolēni vērtē šīs 

programmas un vai šāda veida atbalsts palīdz skolēnam veidot, komunicēt un saglabāt savu 

uztura aģenta tēlu jeb lomu? Tāpēc šis jautājums tiks noskaidrots promocijas darba empīriskajā 

daļā. 

Viens no piemēriem, kāpēc svarīgi ir noskaidrot šos jautājumus, ir arī tāpēc, ka līdz šim 

nav iegūta informācija par to, kā piena treknuma pakāpe, kas arī ir būtisks faktors šī pārtikas 

produkta ietekmei uz veselību, iespaido skolēnu attieksmi pret pienu. Ja salīdzinām ar 1995. gadā 

Latvijā veiktā socioloģiskā pētījuma (Kalnins et al.,  1995) par skolēnu (11-16 gadus vecu) uztura 

paradumiem rezultātus, kas atklāj, ka 75% skolēnu norāda, ka ikdienā dzer pienu
19

, tai pat laikā 

pilsētas skolu bērni biežāk nekā skolēni laukos piezīmē, ka dzer pienu ar zemāku tauku saturu. 

Kā vienu no piena ikdienas patēriņa kavējošiem faktoriem pilsētas skolu bērniem minēta šī 

                                                           
19

 1995. gadā skolēni Latvijas skolās vēl nesaņēma bezmaksas pienu, jo programma „Skolas piens” Latvijā tika 

uzsākta vien 2004./2005. mācību gadā.  
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produkta pieejamība. Piena pieejamība skolēna ēdienkartē nosaka bērna uztura paradumus un tie 

ir atkarīgi arī no skolēna dzīves vietas, secināts 1995. gada pētījumā. Pilsētās dzīvojošie bērni 

dzerot to pienu, kas ir pieejams veikalā – vienalga vai tas ir attaukots, vai piens ar augstu tauku 

procentu. Savukārt lauku bērni parasti patērējot treknu piena, ja tas iegūts vai no savas ģimenes 

saimniecības, kur ir arī govis, vai arī no kādas citas, iespējams, kaimiņu vai draugu lauku 

saimniecības. Un šis piens parasti nav attaukots. Šie iepriekšminētie apstākļi arī nosaka atšķirību 

starp pilsētas un lauku skolas vecuma (un ne tikai) bērnu piena patēriņa paradumiem ikdienā 

(turpat). 

Jaunākie dati liecina, ka 2016./17. mācību gadā vairāk nekā 80% skolēnu iesaistījās 

programmā „Augļi skolai”. Turklāt no 2017. gada novembra abas – „Augļi skolai” un „Skolas 

piens” programmas apvienotas vienā, bez tam augļus, dārzeņus un pienu tagad piedāvās arī 

pirmsskolas audzēkņiem – ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu jau no mazotnes, tādējādi 

cerot veicināt arī pusaudžu interesi un atsaucību šai programmai, jo līdz šim bijis novērota īpaši 

pusaudžu vecumā skolēnu noraidošā attieksme pret brīvi piedāvātajiem augļiem, dārzeņiem vai 

pienu.  

No 2017./18. mācību gada pienu Latvijas skolās un arī bērnudārzos bērni var saņemt trīs 

reizes nedēļā un porcijas ierobežojums ir katram 250 ml. Savukārt svaigus augļu un dārzeņus – 

līdz 100 g porciju svaigu augļu, kas varētu būt āboli un bumbieri, vai arī kādus dārzeņus. 

Kopējais ES piešķirtais finansējums šīm programmām 2017/2018. mācību gadā Latvijā bija:  

„Augļi skolai” – 813 091 EUR, „Skolas piens” – 745 497 EUR (avots: EK preses relīze 2017. 

gada 31. jūlijā).  

Šobrīd, 2017. gadā, Latvijā kā nozīmīgi un Veselības ministrijas finansiāli atbalstīti skolas 

uztura aģenti valsts mērogā darbojas arī dažādas nevalstiskās organizācijas, izvirzot dažādus 

mērķus skolēnu uztura kontekstā. Piemēram, Vides izglītības fonds jau vairākus gadus ar 

starptautisko Ekoskolu programmu starpniecību rosina arī Latvijas skolēnus „domāt zaļi un 

ilgtspējīgi”, ēst veselīgi un ēst tā, lai neradītu nevajadzīgus pārtikas atkritumus. “Ēst atbildīgi”.  
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3. METODOLOĢIJA 

 

Šajā nodaļā aplūkotas promocijas darbā izmantotās metodes un izskaidrots pielietotais 

metodoloģiskais instrumetārijs iepriekš definētās pētnieciskās problēmas izpētei.  

Vispirms nodaļā ir aprakstītas pētījuma galvenās metodes – gadījuma izpētes un analīzes 

metode un kritiskā diskursa analīzes metode – izskaidrojot gan to pielietojamības 

pamatnostādnes, gan pielāgojot tās skolēna kā uztura aģenta izpētei un šī promocijas darba 

pētniecisko jautājumu risināšanai. Tāpat ir arī izskaidroti empīrijai izvēlēto gadījumu atlases 

kritēriji, kā arī kritiskā diskursa analīzes uzdevumi šī promocijas darba ietvaros.  

Simboliskā interakcionisma perspektīva izveidotāji (Mead, 1934; Blumer, 1969) uzsvēra 

nepieciešamību cilvēka rīcības analīzei izmantot tādas socioloģiskās pētniecības metodes, kas 

palīdz  uzvedību izprast padziļināti. Tikai zinot, ko cilvēka kā sociālā aģenta darbība nozīmē 

pašam aģentam, kas šo uzvedību rada, var analizēt sociālās mijiedarbības procesus simboliskā 

interakcionisma perspektīvā (Segrin, Flora, 2005: 34). Simboliskais interakcionisms uzsver 

uztveri un intersubjektivitāti, kas ir kopīga kāda procesa dalībniekiem. Tomēr ir grūti novērot un 

saprast komunikāciju no ārpuses vien. Tāpēc gan Mīds, gan Blumers ieteica kā pētniecisko 

metodi izmantot gadījumu pētījumus (case study), novērojumus (observation) un pētījuma 

dalībnieku stāstus un dzīvesstāstus, lai izprastu pētījuma mērķgrupas uzvedību no paša pētījuma 

dalībnieka perspektīvas. Šajā promocijas darbā izmantota gadījuma izpētes un analīzes metode, 

tāpat arī veikti līdzdalības novērojumi, savukārt dzīvesstāstu vietā izmantots tāds kvalitatīvās 

metodes līdzeklis kā daļēji strukturētas padziļinātas intervijas.   

Veicot pētījumu, kas orientējas uz skolēna pieredzes analīzi, svarīgi ir izvēlēties 

vispiemērotāko pētniecisko metodi, jau iepriekš apzinoties šķēršļus un ierobežojumus, kas varētu 

rasties empīrijas gaitā, ņemot vērā apstākli, ka izpētes objekts ir skolēns (bērns) – daudzus gadus 

tika apšaubīta bērnu (īpaši pirmskolas vecuma) kompetence un spēja piedalīties akadēmisku 

pētījumu tapšanā, sniedzot pilnvērtīgas atbildes (Einarsdóttir, 2007). Tāpēc šajā nodaļā ir arī 

izskaidrota skolēna (vienlaikus bērna) izpētes specifika, precizējot arī galvenos pētījuma ētikas 

aspektus šajā kontekstā.  

Tālāk šajā nodaļā ir aprakstītas empīrijai nepieciešamo analīzes datu ieguves metodes un 

sniegts interviju dalībnieku – gan SUA, gan PUA – apraksts, tāpat arī veikto interviju 

raksturojums.  
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Tā kā šī promocijas darba pētnieciskā metode ir gadījuma izpētes un analīzes metode, 

pētījums pretendē uz attiecīgās problēmsituācijas izpēti mezolīmenī. Savukārt kritiskās diskursa 

analīzes metode ļauj pētāmo problēmu aplūkot gan indivīda jeb mikrolīmenī, izzinot aģentu 

valodā konstruētās un ietvertās sociālās prakses nozīmes, gan vienlaikus makrolīmenī iezīmēt un 

analizēt pētāmā jautājuma vēsturisko, politisko un sociālo kontekstu.  

 

3.1. Gadījumu izpētes un analīzes metodes raksturojums  

 

Gadījuma izpētes un analīzes metode ir plaši pielietota socioloģisko pētījuma metode, jo 

tā pieļauj plašu, bet rūpīgi pārdomātu un problēmas izpētei pielāgotu datu ieguves un analīzes 

komplektu.  Kas tad ir „gadījums” gadījuma izpētes un analīzes metodes ietvaros?  

„Gadījums” ir jebkas, ko var definēt kā sociālu fenomenu vai procesu. „Gadījums” var būt 

kāds indivīds vai arī kāda sociāla grupa, vai organizācija vai institūcija (piem., ģimene, NVO, 

skola vai arī specifiski – kāda EKO skola), vai kādi notikumi (piemēram, EKO skolu Rīcības 

dienas). Tāpat arī „gadījumi” var būt kādas plaša mēroga kopienas – sociālas kustības (piem., 

Vecāku kustība bērnu tiesību aizstāvībai), atsevišķas pilsētas, konkrētas ražotnes, kāda profesija 

utt. Turklāt pētīt var ne tikai atsevišķu, konkrētu (vienu) gadījumus, bet arī vairākus, dažādus 

(multiple) gadījumus –  piem., vairākus atsevišķus skolēnus, aģentus, skolas, dažādus notikumus, 

aktivitātes, procesus, – kas nozīmē, ka tiek veikts vairāk nekā viena gadījuma pētījums.  

Tai pat laikā ir jānošķir „gadījums” (case) no „gadījuma izpētes” (case study). 

„Gadījums” ir reālie dzīves notikumi, no kuriem tiek iegūti dati. „Gadījums” var būt konkrēts 

notikums (piem., Ekoskolas Rīcībdienas), vai arī abstrakts process (piem., skolas uztura politikas 

īstenošanas process). Turpretī „gadījuma izpēte” ir šī veiktā pētījuma par konkrēto gadījumu/-iem 

saturs, kas sastāv no pētnieciskiem jautājumiem, teorētiskās perspektīvas, empīriskiem datiem, 

analīzes un secinājumiem (Yin, 2004, p. xv). 

Būtisks faktors ir, ka pētniekam ir jābūt iespējai piekļūt šī „gadījuma” datiem, citādi 

nebūs iespējams veikt pētījumu. Tomēr pētāmajam „gadījumam” pašam par sevi nav jābūt 

svarīgam vai kādam neparastam reālās dzīves notikumam. Patiesībā šis „gadījums” var 

atspoguļot vidusmēra apstākļus. Tomēr ir autori, kas uzskata, ka vislabākās sekmes var gūt ar jau 

esošu labu „gadījumu” (Yin, 2004). Bet jebkurā ziņā – vissvarīgākais ir izveidot savu „gadījumu 

izpēti” tā, lai iegūtu būtiskas teorētiskas atziņas, kas sniegtu nozīmīgu jaunu izpratni par pētāmo 

sociālo problēmu.  
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Tiek izvirzīti vairāki priekšnoteikumi veiksmīgai gadījumu izpētes norisei socioloģijas 

perspektīvā. 

1) Lai izvairītos no nelietderīga laika patēriņa, veicot gadījuma izpēti, tiek ieteikts ļoti 

rūpīgi izvēlēties izpētes gadījumus, pēc iespējas jau ātrāk izvairoties no nereālistiskiem vai 

neinformatīviem gadījuma pētījumiem. Tāpēc iesaka izvēlēties nozīmīgus vai arī „specifiskus” 

gadījumus vai gadījuma pētījumus. Jo nozīmīgāks būs gadījums – kombinācijā ar dažādām citām 

metodoloģiskām iespējām – jo lielāka iespēja, ka gadījuma izpēte veicinās/nesīs ieguldījumus 

ieguldījumu teorētiskā literatūrā vai uzlabos kādu praksi. Turklāt gadījuma pētījumam rezultātā ir 

jāsniedz kādas teorētiskas vai praktiskas atziņas (Yin, 2004, pp. 3-4). 

2) Tāpat tiek ieteikts arī izvēlēties neapstrīdamu teorētisko ietvaru savam gadījuma 

pētījumam. Šim teorētiskajam ietvaram ir jāvirza datu vākšana un tas arī var vēlāk palīdzēt veikt 

vispārinātus secinājumus no pētījuma rezultātiem. Dažreiz gadījuma izpētes nozīmīgums vai 

īpašais raksturs var būt viscaur atkarīgs no izvēlētā teorētiskā ietvara. Tad teorētiskie jautājumi 

var pat virzīt to, kādi tieši gadījumi tiks izvēlēti pētījumam.  

Šim promocijas darbam par galveno tiek izvēlēta pārtikas un uztura socioloģijas teorētiskā 

pieeja, un šī izvēlētā teorētiskā perspektīva tad arī nosaka, kādus tieši gadījumus tālāk izvēlēties 

pētījumam. Galvenie nosacījumi, manuprāt, ir: (a) izvēlētiem gadījumiem jāatspoguļo pētāmās 

problēmas starpdisciplinārais raksturs, (b) gadījumos jāiekļauj pēc iespējas plašāks skolēnu 

uztura un ēdināšanas teorijās definēto problēmjautājumu loks, lai varētu tos padziļināti izpētīt 

Latvijas situācijas kontekstā – it īpaši, ja tobrīd pastāv socioloģisku pētījumu vakuums šajā 

virzienā (kvalitatīvajā pieejā).  

3) Gadījuma izpētes metode neierobežo kādas konkrētas datu ieguves veidu, tāpēc arī var 

tikt izmantotas gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes. Turklāt pat ar 

iespēju kombinēt abas šīs metodes. Vēl jo vairāk – tiek uzskatīts, ka jo vairāk gadījuma izpētes 

metode balstīsies uz dažādi iegūtiem datiem, kas triangulē vai saplūst vienā rezultātā, jo šis 

pētījums būs labāks. Tāpēc tiek ieteikts, veicot gadījuma pētījumu, izmantot dažādas datu 

vākšanas metodes (piemēram, novērojumi ietver gan kvalitatīvās (kā kaut kas notiek?), gan 

kvantitatīvās (cik bieži kaut kas notiek?) datu vākšanas dimensijas. (Par šajā promocijas darbā 

izmantotajām datu ieguves metodēm skat. tālāk 3.6. un 3.7. nodaļā.)  

4) Tā kā gadījuma izpētes metode var ietvert daudzus un dažādus datus, kā arī datu 

ieguves tehnikas (gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās), tad arī datu analīzes var notikt divos 

dažādos līmeņos: (1) galvenās vienības (gadījuma) un apakšvienību (kas sakņojas gadījumā 
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kopumā) – piem., galvenā pētījuma vienība (gadījums) ir kāda viena organizācija (piem., X 

skolas uztura politikas analīze), bet pētījums arī var ietver apakšvienības (subunits) – aptaujas 

anketas  vai strukturētas intervijas ar šīs organizācijas biedriem (X skolas skolēniem, skolotājiem 

utt.), kas arī ir svarīga sastāvdaļa „ietverto gadījumu izpētei” (embedded case study) (Yin, 2004, 

p. 113). Šajā kontekstā izaicinājums ir saprast, kā pētīt šos dažādos līmeņus un kā pēc tam iegūtos 

rezultātus (starp lielāku vienību un apakšvienību) apvienot/integrēt analīzē vienā gadījuma izpētē.  

5) Tāpat kā jebkuram socioloģiskam pētījumam tiek izvirzīts pētījuma subjekts un 

objekts, tāpat arī gadījuma izpētes metodei ir divas svarīgas un nepieciešamas sastāvdaļas, kur 

viena nevar iztikt bez otras – pētījuma priekšmets/subjekts (gadījums/-i) un analītiskais ietvars 

(fokuss) jeb objekts. Piemēram, pētījuma priekšmets ir X skola, un analītiskais ietvars ir šīs X 

skolas skolēna kā veselīga uztura aģenta rīcībspēja vai uztura prakses. Un šis pētījuma priekšmets 

un analītiskais ietvars kopā veido gadījuma izpēti.  

Tradicionāli socioloģiskos pētījumos pētnieks vispirms iepazīstas ar pieejamo teorētisko 

literatūru, lai uzzinātu, kas jau iepriekš šajā kontekstā ir izpētīts un kur ir kādas „spraugas vai 

plaisas”, ko būtu nepieciešams aizpildīt. Tomēr reizēm pētnieki izvēlas sākumā veikt vēl 

atsevišķus pilotpētījumus vai kādus iepriekšējus izsekojumus, lai vispirms pārbaudītu metodes 

piemērotību. Savukārt gadījuma izpētes kontekstā ir citādi. Gadījumiem var būt nezināms vai ļoti 

specifisks raksturs. Tāpēc lasīt teorētisko literatūru vakuumā varētu nozīmēt, ka tiek studēti 

neatbilstīgi vai nederīgi materiāli. Un pētījuma mērķi un jautājumi, kas izriet no izlasītās 

literatūras, var tikt nomainīti tiklīdz kāds pētnieciskai problēmai atbilstīgs un dzīvotspējīgs 

„gadījums” tiek atrasts. Tas nenozīmē, ka teorētiskās literatūras lasīšanai nav nekādas nozīmes, 

bet gan, ka paralēli teorētiskās literatūras lasīšanai ir arī jāiepazīstas ar gadījuma kontekstu (tā 

konkrētajā vidē). Un tad arī ir jāizlemj un jāiezīmē, kāds ir pētījuma mērķis (un tas arī parasti 

pētījuma laikā nemainās), kā arī jāsāk veidot pētnieciskie jautājumi (kuri gan var pētījuma laikā 

vēl pamainīties). Pētnieciskie jautājumi var radikāli mainīties pētījuma veikšanas laikā, tiklīdz 

tuvāk tiek iepazīts attiecīgā gadījuma konteksts (Gillham, 2001, p. 16).  

Svarīgi apzināties arī, ko pētnieks reāli varēs izdarīt (ņemot vērā gan ētiskos, gan 

praktiskos ierobežojumus, kādi tie ir šī promocijas darba kontekstā, jo skolēnu un bērnu izpēte ir 

komplicēta daudzu pētnieka ētikas ierobežojumu dēļ, kas pētniekam jāapzinās un jārisina jau 

pirms pētījuma uzsākšanas). 

Interpretatīvā pieeja ir visbiežāk pielietotā pieeja gadījuma izpētē akadēmiskos 

pētījumos. Interpretatīvie pētnieki pieņem, ka pasaule ir kompleksa parādība un tāpēc jebkura 
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sociālā realitāte mums tā ir jāpēta tās komplicētībā. Tādējādi interpretatīvā pieeja ir visciešākā 

veidā sasaistīta ar gadījuma pētījumu, kas arī kā prioritāti nosaka skatīties uz gadījumu kopumā.  

Interpretatīvais pētījums ir pētījuma forma, kas izmanto konkrētu pieeju, lai atbildētu uz 

jautājumiem, un perspektīva, kas iegūst padziļinātu izpratni un dziļu iedziļināšanos pētāmā 

priekšmeta (gadījuma) apkārtējā vidē. Šī pieeja bieži tiek arī saukta par etnogrāfisko pieeju un 

gadījuma pētījums šādā pieejā var tik saukts par etnogrāfiju.  Pirmo reizi šo pieeju izmantoja 20. 

gs. antropologi. Etnogrāfiķu mērķis sākotnēji bija „iekļūt cilvēka sirdī” – pārnestā nozīmē – lai 

nevis pētītus cilvēkus it kā „no malas”, bet gan mēģinātu viņus izprast „saknē”. Tas nozīmē nevis 

pētīt cilvēkus, bet pētīt ar viņiem.  

Arī šajā promocijas darbā interpretatīvisma perspektīvā caur gadījumu izpēti tiks 

analizētas SUA un PUA interpretācijas (nozīmju un definīcijas radīšana) sociālām praksēm, kuras 

īsteno šie pētāmie SUA vai PUA kā skolēnu uztura aģenti. Tādējādi gadījumu izpēte gan veidos 

jaunas teorijas, gan arī pārbaudīs jau esošās teorētiskās atziņas. 

Gadījuma izpētes metodes ietvaros bieži tiek izmantoti arī līdzdalības novērojumi kā 

datu ieguves metode.  

Tāpat svarīgs gadījumu izpētē ir process, kā tiek strukturēts gadījumu pētījums: vai tiks 

pētīts viens, vai vairāki gadījumi un vai tie tiek pētīti vienlaicīgi, vai viens pēc otra (individuālos 

gadījumus veidojot kā ligzdveidīgus (nested)
20

 elementus) (Thomas, 2015), vai skatoties uz 

pagātnes notikumiem, vai arī šā brīža kontekstā. Tātad pētījuma procesu raksturo: 1) vai tas būs 

viens vai vairāki gadījumi; 2) kā tie tik aplūkoti.  

Viena no gadījumu izpētes iespējām ir to aplūkot retrospektīvā pieejā, skatoties uz 

pagātnes notikumiem, situācijām, fenomeniem un pētot tos (dokumentu un arhīvu, kas pieejami 

presē, dienasgrāmatās, reģistrācijas žurnālos, fotogrāfijās u.tml.). Mēs varam arī veikt intervijas 

ar tiem, kas ir piedzīvojuši vai piedalījušies šajos pagātnes notikumos utt.  

Kā datu avoti var kalpot arī gadījumi, kas aplūko kādu vienu laika periodu jeb 

momentuzņēmumi, kas kā gadījumu aplūko mēnesi, nedēļu, dienu vai pat stundu un notikumus 

šajā laika posmā. Un svarīgs aspekts šeit ir robeža, kas tiks novilkta, lai tos atspoguļotu analīzē 

ilustratīvi un analīstiski vienlaikus, nevis vienkāršas deskriptīvas dienasgrāmatas formā. Un šiem 

                                                           
20

 Jena (Yin, 2009) definēto ‘ietverto gadījuma izpēti’ (embeded case study), nošķirot to no ‘vairāku gadījumu 

izpētes’ (multiple cases study), Tomas (Thomas, 2015) nosaucis par ‘ligzdveidīgo gadījumu izpēti’ (nested case 

study), tādējādi vairāk norādot uz šo gadījumu apakšgrupām (subunit), kas ietilpst kādā lielākā grupā, nevis ir tajā ir 

iekļautas. Tātad mūs kā pētniekus vairāk interesē nevis tas, kā šis gadījums tiek implantēts (mākslīgi iekļauts), bet 

gan, kā tas iederas tēmā, par kuru es interesējos kā pētnieks – kā apakšgrupas (gadījumi) ir saistīti ar citām 

apakšgrupām un arī kopumā?   
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gadījumiem, kas aplūko kādu laika periodu, ir jāatrod tā savstarpējā saikne, kas tiem ir savā 

starpā mijiedarbojoties – kādas dienas, nedēļas vai citā laika posmā. Šīs atrastās savstarpējās 

sakarības tad arī tālāk veido gadījuma analīzes ietvaru.   

Savukārt diahronie pētījumi rāda izmaiņas laika gaitā un atšķiras no momentuzņēmuma 

pētījumiem ar to, kas tie ir „te un tagad” pētījumi. Diahronie pētījumi apvieno pagātnes un 

tagadnes procesu izpēti, lai redzētu, kādas atšķirības ir notikušas šā procesa laikā. 

Un visbeidzot: paralēlie un secīgie pētījumi ir abas iepriekšminētās multiplo gadījumu 

formas, tikai „paralēlie gadījumi” ir tad, kad visi gadījumi notiek un tiek pētīti vienā laikā, bet 

‘sekojošie gadījumi’, kad gadījumi notiek viens pēc otra un ir pieņēmums, ka tas, kas notiek 

vienā gadījumā vai arī iesaistīšanās periodā, kādā veidā noteikti ietekmēs arī nākamo gadījumu.  

Pētāmajam gadījumam ir jābūt norobežotam no citām parādībām, tas ir, jānovelk skaidras 

gadījumu robežas – jāatspoguļo gadījumi: 1) tematiski, 2) objektu/cilvēku skaits konkrētajā 

gadījumā.  

Šādas robežas var novilkt pamatojoties, piemēram, uz statistikas datiem. Gadījumam tiek 

vilktas robežas arī, lai tas atspoguļotu pētāmā fenomena reālo daudzveidību vai interakcijas 

dažādību. Var arī novilkt robežas: 1) laika dimensijā (piem., skolu uztura programmas 2014. gadā 

un 2017. gadā) vai 2) pēc gadījumu skaita (viens vai vairāku gadījumu izpēte). Vairāki (multiple) 

– kad mēģina saprast procesus vairākos gadījumos. Var arī aplūkot vairākus „mazos gadījumus” 

un skatīties, kā tie iekļaujas un veido lielākus sociālus procesus. 

Tāpat arī svarīgi vairāku gadījumu (multiple) izpētē ir definēt, kurš ir „galvenais 

gadījums” , kas pilnībā atbild uz pētniecisko jautājumu; un kuri ir „pakārtotie gadījumi” – kas 

tikai kādā veidā atbild uz pētniecisko jautājumu vai arī uz papildjautājumiem. Turklāt pakārtotie 

gadījumi var būt arī kontraversāli gadījumi. 

Gadījuma pētījumā jānovelk arī teorētiskās robežas – ir vajadzīga teorētiska tēze, ideja, ko 

gadījums pierāda. Gadījuma pētījumā jātiecas uz rezultātu, kas ļauj uz izpētītā gadījuma pamata 

radīt jaunas zināšanas un tieši akadēmiskā līmenī. 

Gadījuma pētījuma pētnieks, darbojoties induktīvi (no datiem veidojot jaunas teorijas), 

var attīstīt teoriju, kas pamatojas pierādījumos (empīrijā iegūtos datos), kas tiek atklāti. Te kā 

piemērs minama datos pamatotā teorija (grounded theory). Tomēr reāli dzīvē šie empīriskie dati 

jeb pierādījumi mēdz būt dažāda veida un neviens no tiem nav absolūts. Tāpēc pētniekam var 

gadīties reizēm gaidīt šos pierādījumus kādu laiku, vai arī pierādījumi var būt komplicēti vai pat 

pretrunā ar iepriekšējiem datiem (teorijām). Tāpēc gadījuma pētījuma pētniekam vienmēr ir jābūt 
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ar atvērtu skatu, meklējot analīzes datus, atlikt datu analīzi, līdz pieejamie dati ir pietiekami plaši 

un daudz (Gillham, 2004, p. 12). 

Latvijā ir veikti vairāki pētījumi, kur par pētniecisko metodi ir izvēlēta gadījuma izpētes 

un analīzes metode (piem., Bela, Tisenkopfs & Kunda, 2011), tostarp arī pētījumi, kas īstenoti 

pārtikas vai lauku socioloģijas perspektīvā (Grīviņš, Tisenkopfs & Kunda, 2013), tomēr neviens 

no pētījumiem vēl nav aplūkojis tieši skolēna kā uztura aģenta sociālās prakses.  

  

3.2. Gadījumu atlases kritēriji un izpētes dizains 

 

Šajā nodaļā ir aprakstīts gadījumu izpētes un analīzes metodes pielietojums šajā 

promocijas darbā, ilustratīvi attēlojot arī šī promocijas darba gadījuma izpētes dizainu (skat. 3.1. 

attēlu). Tāpat arī šajā nodaļā ir izskaidroti un argumentēti pētījumam izvēlētie galvenie un 

pakārtotie gadījumi.  

 

 

 

3.1. att. Gadījuma pētījuma dizains (autores veidots) 
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Vispirms par pētījuma dizainu. 

Pirms gadījuma izpētes un analīzes uzsākšanas tika iepazīta teorētiskā literatūra, kas 

aplūko skolēnu ēdināšanas programmas un veselīga uztura veicinošu aktivitāšu efektivitāti, kā arī 

skolēnu (un bērnu kopumā) uztura paradumus un pieņēmumus par pārtikas lomu cilvēka dzīvē. 

Paralēli teorētiskās literatūras apzināšanai tika veiktas vairākas pilotintervijas ar uztura 

speciālistiem un citiem pieaugušajiem, lai ar diskursa analīzes palīdzību identificētu un iezīmētu 

aktuālākās tēmas par skolēna uztura un ēšanas paradumiem Latvijā, ko izveidojuši pieaugušie kā 

skolēnu uztura aģenti jeb PUA. 

Pilotpētījumā iegūtie dati, kā arī atsevišķi normatīvie dokumenti un arī publiskās PUA 

diskusijas, kas saistītas ar skolēnu uzturu vai ēdināšanu – tas viss ir analizēts ar diskursa analīzes 

metodi, pielietojot N. Fērklafa teorētisko nostādni par diskursa trīsdimensionālo izpēti. 

Pilotpētījuma rezultāti ļāva precizēt pētnieciskos jautājumus, uzsverot tieši Latvijas skolu uztura 

politikai un skolēnu ēšanas paradumiem aktuālos aspektus. Un tikai pēc iepriekšminēto darbību 

veikšanas tika uzsākta gadījuma pētījuma galveno un tālāk arī pakārtoto gadījumu izvēle un 

analīze.  

Paralēli papildus teorētiskās literatūras lasīšanai un tiešajam lauka darbam, kas ietvēra 

padziļinātas intervijas un kvalitatīvas aptaujas, tika iepazīts arī konkrētā gadījuma konteksts (tā 

reālajā vidē – ar līdzdalības novērojumiem, un/vai ar kabineta pētījumiem – analizējot publiski 

pieejamo informāciju par konkrēto gadījumu: skolu vai aktivitāti), tādējādi vēlreiz pārbaudot jau 

iepriekš definēto pētniecisko jautājumu un uzdevumu formulējumu – vai tajos ir ietverti visi 

svarīgie SUA problēmas izpētes aspekti. 

Savukārt gadījumu izpētes ietvaros veikts viss tālākais lauka darbs un iegūtie empīrijas 

materiāli analizēti, izmantojot van Līvena teksta rekonekstuācijas (Leeuwen, 2006), N. Fērklafa 

diskursa analīzes (Fairclough, 2006) vai multimodālās interakcijas analīzes pieeju (Norris, 2012). 

Promocijas darbam izvēlētās galvenās teorētiskās perspektīvas – pārtikas un uztura 

socioloģijas – starpdisciplinārais raksturs arī noteica galveno gadījumu izvēli šim pētījumam, tas 

nozīmē, ka izvēlētiem gadījumiem bija jāaptver pēc iespējas plašāks pētāmās problēmas – 

skolēna kā uztura aģenta – iespējamās izpausmes lauks (piem., SUA analīzei datu avoti var tikt 

iegūti ne tikai skolu ēdnīcās vai sarunā ar skolēniem skolas vidē, bet arī kādos citos kontekstos, 

kas izkristalizēties gadījumu izpētes procesā). Rezultātā izvēlētie gadījumi primāri aplūkos 

Latvijas skolu vidi un šajā vidē konstruētos skolēna kā uztura aģenta diskursus, bet pakārtoti tam 
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iedziļināsies arī citās SUA aktivitātes ārpus skolas vides, – bet ar noteikumu, ka šajās „citās 

vidēs” skolēns sevi pozicionēs arī kā savas skolas pārstāvi vai skolēnu pēc būtības.  

Tā kā arī reālā dzīvē skolēns kā aktīvs uztura aģents nav ierasta sociāla parādība un arī 

teorētiskā literatūrā skolēna kā aktīva uztura aģenta prakse pagaidām vēl nav plaši pētīta, tad šajā 

promocijas darbā, veidojot problēmas izpētes metodoloģiju un par vienu no galvenajām metodēm 

izvēloties gadījumu izpētes un analīzes metodi, SUA kā izpētes objekts netiek nostādīts kā 

galvenais gadījums, bet gan tiek identificēts kontekstā – skolas vidē un savstarpējā komunikācijā 

– līdz ar to arī SUA ir ietverto gadījumu centrālais izpētes objekts.  

Kā galvenais gadījums šajā promocijas darba pētījumā tiek izvēlēta konkrēta skola, kas 

ļauj lauka darbā identificēt SUA. Līdz ar to šajā promocijas darbā gadījumu izpētē iekļauti 5 

galvenie gadījumi jeb 5 Latvijas skolas. Savukārt katrs galvenais gadījums ietver vēl vairākas 

apakšvienības, kas sakņojas gadījumā kopumā un tiek definētas kā tiešie ietvertie gadījumi – tie ir 

atsevišķi šo skolu skolēni, kas vienlaikus pārstāv gan savu klasi, gan skolu, kurā tobrīd mācās, 

kopumā. Skolēni kā uztura aģenti pētīti, izmantojot aptaujas anketas un/vai strukturētas intervijas 

(atsevišķos gadījumos izmantotas arī vēl citas kvalitatīvās datu ieguves metodes, piem., 

fokusgrupas diskusijas u.c.). Bez tam katrs no šiem daudzajiem ietvertajiem gadījumiem aplūko 

arī pieaugušo jeb PUA veidotās skolēna kā uztura aģenta nozīmes un uztura prakšu 

interpretācijas. PUA pētīti, izmantojot padziļinātās intervijas. Pieci galvenie gadījumi, kas katrs ir 

uzlūkojami kā individuāli gadījumi, visi kopā veido ligzdveidīgu (Thomas, 2015) gadījumu kopu.  

Savukārt galvenajiem pieciem gadījumiem ir vēl viens pakārtots gadījums, kurš arī sastāv 

no 5 pakārtotiem ietvertiem gadījumiem, kur viens ietvertā gadījuma pētījums (Rīcībdienas) ir 

veikts vēl pirms 5 galvenajiem (skolas) gadījumiem jeb vienlaikus ar pilotpētījumu, un var tik 

klasificēts kā retrospektīvās un momentuzņēmuma pieejas gadījums. Pārējie četri ietvertie 

gadījumi (Rimi „Aikāgaršo”  u.c. aktivitātes) ir izpētīti sekojoši pēc galveno piecu gadījumu 

lauka darba un vairāk pielīdzināmi diahronajai un retrospektīvajai gadījumu izpētes formai. 

Visu promocijas darbā iekļauto gadījumu izpēte veidota pēc vienota principa: Vispirms 

noteikts gadījuma pētījuma priekšmets (galvenos gadījumos tie ir kādas konkrētas skolas 

skolēni, kas definēti kā uztura aģenti (SUA), pakārtotā gadījumā iekļautajos gadījumos – tās ir 

dažādas PUA veiktas publiskas aktivitātes, kuru mērķis ir definēts kā veselīgu uztura paradumu 

veicinošs pasākums skolēniem). Tālāk iezīmēts gadījuma pētījuma analītiskais ietvars – SUA 

konstruētās un pārkonstruētās jeb rekontekstualizētās pārtikas un uztura prakšu nozīmes, 

interpretācijas, arī SUA rīcībspējas analīze; tāpat arī PUA konstruētās skolēnu pārtikas un uztura 
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prakšu nozīmes, interpretācijas un SUA kā uztura aģenta definēšana. Gan pētījuma priekšmets, 

gan analītiskais ietvars – abi kopā veido gadījuma izpēti. 

Gadījuma pētījums strukturēts šādi: Analīzes dati pieciem galvenajiem gadījumiem (5 

Latvijas skolas) tika ievākti vienlaicīgi – aptuveni viena mēneša robežās, tāpēc tos var saukt par 

paralēlajiem gadījumu pētījumiem.  

Tālāk paskaidrošu par piecu galveno un viena pakārtotā gadījuma struktūru un 

tematiskajām un kvantitatīvajām robežām. Piecu galveno izpētes gadījumu apraksts: 

1. gadījums – „1. skola”. Galvenā gadījuma centrālā pētījuma tēma: „Skolēns kā uztura 

aģents”. Gadījuma izvēles pamatojums: Ļoti aktīvas publiskās diskusijas par skolas, kas atrodas 

kādā Latvijas pilsētā, apkārtējās vides negatīvo ietekmi uz skolēnu uztura paradumiem. Tiešo 

ietverto gadījumu skaits – 3 klases.  Kopumā 1. gadījumā iekļauto izpētes objektu un cilvēku 

skaits
21

: 15 SUA un 4 PUA.  

2. gadījums – „2. skola”. Galvenā gadījuma centrālā pētījuma tēma: „Skolēns kā uztura 

aģents”. Gadījuma izvēles pamatojums: Skola atrodas Latvijas galvaspilsētā un vidē, kur 

iespējama vairāku SUA uztura paradumus ietekmējošu faktoru klātbūtne. Gadījumā iekļauto 

izpētes objektu un cilvēku skaits: 7 SUA un 4 PUA.  

3. gadījums – „3. skola”. Galvenā gadījuma centrālā pētījuma tēma: „Skolēns kā uztura 

aģents”.  Gadījuma izvēles pamatojums: Skolēniem ir iespējama komunikācija ar skolas 

ēdinātāju. Gadījumā iekļauto izpētes objektu un cilvēku skaits: 6 SUA un 3 PUA.  

4. gadījums – „4. skola”. Galvenā gadījuma centrālā pētījuma tēma: „Skolēns kā uztura 

aģents”.  Gadījuma izvēles pamatojums: Izteikta Latvijas lauku vides skola ar ļoti mazu skolēnu 

skaitu klasēs. Gadījumā iekļauto izpētes objektu un cilvēku skaits: 8 SUA un 4 PUA.  

5. gadījums – „5. skola”. Galvenā gadījuma centrālā pētījuma tēma: „Skolēns kā uztura 

aģents”.  Gadījuma izvēles pamatojums: Attālināta SUA identifikācija (sadarbībā ar skolotāju). 

Gadījumā iekļauto izpētes objektu un cilvēku skaits: 4 SUA un 1 PUA. 

Tālāk seko viena pakārtotā gadījuma pētījuma apraksts: 

Pakārtotā gadījuma centrālā pētījuma tēma: „SUA veselīgu uztura paradumu veicinošās 

publiskās aktivitātes”. Pakārtotā gadījuma izvēles pamatojums: Nepieciešamība ne vien 

padziļināti aplūkot šīs aktivitātes, bet arī izpētīt to atgriezenisko saiti tieši pašu skolēnu 

interpretācijās. Gadījumā iekļauto izpētes objektu un cilvēku skaits: 7 SUA un 11 PUA. 

                                                           
21

 Par skolēnu aizpildītajām anketām visos piecos galvenajos gadījumos (skolās) skat. pielikumu Nr.2, tur arī norādīts 

anketu dalībnieku kvantitatīvie rādītāji. 



122 
  

Kopumā šajā promocijas darbā padziļinātai izpētei iekļauti 5 galvenie un 1 pakārtotais 

gadījums. Gan galvenajiem, gan pakārtotajam gadījumam katram ir vēl vairāki iekļautie 

gadījumi, kas visi kopā veido vienu gadījuma izpētes ligzdu.   

Promocijas darbā analizēto gadījumu savstarpējā sasaiste un mijiedarbe ilustratīvi attēlota 

3.2. attēlā.  

 

Galvenie pētījuma gadījumi: 

1. gadījums 2. gadījums 3. gadījums 4. gadījums 5. gadījums 

Tiešie ietvertie 

gadījumi 

Tiešie ietvertie 

gadījumi 

Tiešie ietvertie 

gadījumi 

Tiešie ietvertie 

gadījumi 

Tiešie ietvertie 

gadījumi 

 

 

 

 

 

 

 

Galvenajiem pētījuma gadījumiem pakārtotais gadījums 

1. pakārtotais 

ietvertais 

gadījums 

2. pakārtotais 

ietvertais 

gadījums 

3. pakārtotais 

ietvertais 

gadījums 

4. pakārtotais 

ietvertais 

gadījums 

5. pakārtotais 

ietvertais 

gadījums 

3.2. att. Izpētes gadījumu interakcija un attiecības (autores veidots) 

 

Balstoties uz vienu no gadījumu izvēles kritērijiem, visi 5 galvenie gadījumi vispārīgi var 

tik arī definēti kā „ģeogrāfiski institucionālie gadījumi”, jo skolas jeb galvenie gadījumi 

apzināti izvēlēti dažādās Latvijas vietās, bet ar noteikumu, lai aptvertu pēc iespējas plašāku 

ģeogrāfisko un arī vides daudzveidību – lai ir gan galvaspilsētas, gan lielpilsētas, gan 

mazpilsētas, gan lauku vides skolas. Tādējādi cerot iegūt arī plašākus un padziļinātus datus par 

apkārtējās vides ietekmes faktoriem uz skolēnu uztura paradumiem. 

Savukārt viens pakārtotais gadījums, ko vispārīgi var definēt kā „Dažādas sociālās 

aktivitātes par veselīgu dzīvesveidu” jeb „mērķa virzīts gadījums” tika izvēlēts iekļaut šajā 

promocijas darbā, jo nevarēja atstāt neievērotas dažādās publiskās aktivitātes, kas Latvijā laika 
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posmā no 2013. līdz 2016. gadam tika rīkotas, kā intervences mērķgrupu izvirzot tieši skolēnus. 

Tāpēc bija nepieciešamība izpētīt šīs aktivitātes kā „diahronos”, „momentuzņēmuma” vai 

„retrospektīvos” pakārtotā gadījumā iekļautos gadījumus – atkarībā no iespējām man kā pētniecei 

tajos piedalīties klātienē. Kopumā šajā promocijas darbā aplūkotas piecas šādas publiskās 

aktivitātes, kas katra ir iekļauta viena pakārtotā gadījuma „ligzdā” un vienlaikus arī pakļauti 

analīzei piecu galveno gadījumu izpētes kontekstā.   

 

Pilotpētījumā iekļautā gadījuma apraksts 

 

Ņemot vērā sarežģīto un komplicēto skolēna kā izpētes mērķgrupas situāciju (skolēna kā 

uztura aģenta identificēšana ir problemātiska vairāku faktoru dēļ, pirmkārt, skolēna ēšanas 

prakses, ja tās notiek skolā, ir ar ļoti ierobežotu piekļuvi „nepiederošajiem”, otrkārt, skolēna  

izpētes specifiku nosaka arī daudzie pētnieka ētikas aspekti), tāpēc pirmais gadījums (case), kas 

tika iekļauts šajā promocijas darbā, bija tas, kas ļāva publiski identificēt skolēnu kā aktīvu sava 

uztura aģentu. Un tas bija Vides izglītības fonda īstenotās starptautiskās programmas Latvijā 

Ekoskolas ietvaros notiekošās Rīcībdienas, kas norisinājās 2013. gada rudenī un kur tieši skolēni 

tika aicināti aktīvi iesaistīties diskusijā un aktivitātēs, kas saistīti ar pārtiku un ēšanu.  Līdz ar to 

Ekoskolu Rīcībdienas bija tobrīd publiski visredzamākais piemērs skolēna kā aktīva uztura 

aģenta izpētes iespējām.  

Sākotnēji gan šis publiskais SUA rīcības piemērs netika definēts kā gadījums (case), jo 

promocijas darba metodoloģiskā bāze tobrīd vēl nebija līdz galam izstrādāta. Turklāt tobrīd tā 

bija mērķēta uz rīcības pētījuma kā galvenās metodes izvēli. Bet ņemot vērā rīcības pētījuma 

specifikāciju, kas kombinācijā ar skolēna kā izpētes objekta komplicēto raksturu un manu kā 

individuālās pētnieces ierobežotību longitudionāla lauka darba īstenošanai skolas vidē, rīcības 

pētījums kā metodoloģiskais instruments tika nomainīts pret gadījumu izpētes un analīze metodi, 

kas jau daudz fleksiblāk ļauj operēt gan ar dažādo gadījumu (cases) izvēli, gan ar iegūtu datu 

analīzes iespējām. Turklāt – un tas ir ļoti svarīgi – nesamazinot pētījuma kvalitāti, tikai pavēršot 

to citā izpētes dimensijā.  

Tālāk jau veidojot šī promocijas darba gadījuma izpētes dizainu, pilotpētījumā iegūtie dati 

par Ekoskolu Rīcībdienu aktivitātēm 2013. gadā tika iekļauti vienā no pakārtotā gadījuma 

ietvertajiem gadījumiem, kas savukārt pakārtots pieciem galvenajiem gadījumiem.  
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3.3. Kritiskās diskursa analīzes teorētiskie un metodes līmeņi sociālā aģenta izpētē  

 

Mainoties izpratnei par valodu kā sociālās pasaules radītāju, sociālajās zinātnēs veidojas 

jauni izpētes lauki un pētnieciskās pieejas. Viena no tām ir diskursa analīze, kas atklāj veidus, kā 

indivīdu interakcijas procesā sociālā realitāte tiek radīta ar diskursa palīdzību. Diskursa analīze 

pēta, kā notiek diskursa radīšana, izplatība un uztvere.  

Mūsdienu sociālajās zinātnēs tik bieži izmantotā jēdziena „diskurss” sākotne rodama 

latīņu valodā, apvienojot darbības vārdus discurrere („skriet turp un atpakaļ”) un discursus 

(„sniegt informāciju par kaut ko”) (Titscher et al., 2007, p. 25). Jēdziena „diskurss” nozīmes 

mūsdienu angļu (discourse) un franču (discours) valodā ir „runa”, „saruna”, „lekcija”, „pārruna”, 

„izteikumu veids”, „teksts”. Diskursa jēdziena semantika tātad uzrāda, ka diskurss ir reizē valoda 

un darbība jeb darbība valodā (Kļave & Šūpule, 2013, 7. lpp.).  

Diskurss sevī ietver sociālās prakses semiotiskus elementus – (1) rakstītu vai runātu 

valodu un tās kombinācijas ar citām semiotikas zīmēm, kā, piemēram, mūziku un dziesmām; (2) 

neverbālo komunikāciju (sejas grimases, ķermeņa kustības, žestus u.c.); (3) un vizuālos attēlus 

(fotogrāfijas, filmas u.c.) (Chouliaraki & Fairclough, 2002/1999, p. 38). Turklāt socioloģiskā 

izpratnē valodai jeb tekstam „nozīmi piešķir nevis tā lingvistiskā uzbūve, bet gan šo tekstu 

veidotāji un viņu pozicionējums sociālajās struktūrās, valodas lietojuma konteksts, sabiedrības 

kopējā kultūra kā vērtību normu kopums, vēsturiskā un sociālā pieredze, sociālās izziņas formas 

– attieksmes, zināšanas un ideoloģijas”  (Kļave & Šūpule, 2013, 7. lpp.). Jo diskurss ir 

sabiedrības zināšanas par pasauli. Diskurss veido mūsu pasaules uztveri un lietu būtību jeb, 

Lindas Nīdas vārdiem runājot: „Diskurss ir valodas forma ar pašas valodas likumiem un paražām 

un arī institūcijām, kurās šie diskursi tiek veidoti un cirkulē” (Nead, 1988, p. 4). 

Savukārt kritiskā diskursa analīze (turpmāk – KDA) – gan kā metode, gan teorija 

balstās koncepcijā, ka diskursam un varai ir savstarpēja ietekme un saikne. KDA diskursa 

jēdziens ietver visas lingvistiskās prakses (dažādās izpausmēs – gan runu, gan rakstību, attēlus, 

žestus utt.), kuras indivīds izmanto nozīmju radīšanā un interpretācijā. KDA mērķis ir rast 

līdzsvaru starp lingvistisko analīzi un varas un politikas analīzi. 

KDA teorētiskā plāksnē ir veidojuši vairāki teorētiķi. Tomēr kā galvenie ir jāmin N. 

Fērklafs un T. van Deiks. Ja N. Fērklafs KDA attīsta, balstoties uz lingvistisko jeb uz tekstu 

orientēto pieeju, tad T. van Deiks pievēršas diskursa sociālam un politiskam kontekstam un izvērš 
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ideoloģijas kognitīvo aspektu, izpētot attiecības starp diskursu sociālo grupu un ideoloģiju, turklāt 

to visu skatot varas attiecību kontekstā (Fairclough, 1995, 2001; Dijk, 2006). 

Ne tikai KDA, bet diskursa analīze kopumā vienmēr būs starpdisciplināra, jo DA ne tikai 

apraksta diskursa uzbūvi (lingvistiski), bet arī cenšas izskaidrot diskursus to sociālās 

mijiedarbības un it īpaši sociālās uzbūves/struktūras ietvaros – socioloģija, politikas zinātnes, 

komunikāciju zinātnes, valodniecība u.c. Tā, piemēram, Austrālijas mediju un komunikācijas 

pētnieks Teo van Līvens (Theo van Leeuwen) ir izstrādājis savu diskursa teorētisko un analīzes 

pieeju, kas balstās uz Fuko (Foucault, 1977), Fērklafa (Fairclough, 2000a) un van Deika (Dijk, 

1998) teorētiskām atziņām par diskursu kā sociālās izziņas un sociālās prakses pamatu, un 

izglītības zinātnes pārstāvja, britu sociologa Bazila Bernšteina (Basil Berstein) (Bernstein, 1981, 

1986) izstrādātās teksta transformācijas jeb rekontekstualizācijas (recontextualization)  analīzes 

iespējām (Leeuwen, 2009).  

Van Līvena teorijā diskurss tiek uzlūkots kā sociālās prakses modelis. Šīs teorijas 

pamatideja ir, ka dažādi diskursi jeb „vienas un tā paša realitātes aspekta dažādu nozīmju 

veidošana var notikt atšķirīgos veidos, iekļaujot un izslēdzot dažādas lietas, turklāt darot to visu 

atšķirīgu interešu labā” (Leeuwen, 2009, p. 145) un nemitīgi veidojot sociālās prakses diskursu 

rekontekstualizāciju.  

Diskursa analīzes teoriju attīstības rezultātā ir izveidojusies arī postrukturālisma diskursa 

teorija, ko uztura aģentu teorētiskā analīzē var izmantot, lai iezīmētu jaunu pavērsienu diskursa 

analīzes tradīcijās – diskursīvās un nediskursīvās prakses nenošķiršanu. Poststrukturālisma 

diskursa teoriju galvenie pārstāvji Ernesto Laklo (Ernesto Laclau) un Šantāls Mufe (Chantal 

Mouffe) uzsver arī sākotnēji šķietami nediskursīvo fenomenu diskursīvās nozīmes esamību 

(Laclau & Mouffe, 1987, p. 107). Līdz ar to teorētiskā plāksnē šajā promocijas darbā uzturs un 

ēšanas prakses tiks uzlūkotas kā konkrēti diskursi un tāpēc arī ir pakļaujami teorētiskai un 

empīriskai analīzei poststrukturālisma diskursa tradīcijās.  

Tieši KDA vislabāk palīdz ieraudzīt sociālās mijiedarbības komplekso raksturu un to 

kritiski analīzē izvērtēt. Lai arī ne visas sociālās mijiedarbības ir diskursīvas (jo cilvēki var savā 

starpā var mijiedarboties, piemēram, kopīgi klājot pusdienu galdu), tomēr vienmēr sociāla 

mijiedarbība nemitīgi iesaista kādu diskursu, kā arī ietver mijiedarbības ģenerējošās, radošās 

īpašības, kam visam arī ir vislielākais sakars ar diskursa dabu kopumā (Chouliaraki & Fairclough, 

2002/1999, p. 38). Tāpēc nākamā nodaļā detalizēti tiks aplūkota kritiskā diskursa analīzes (KDA) 

pieeja gan teorijas, gan analīzes aspektā. 
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3.3.1. Normana Fērklafa trīsdimensiju diskursa analīzes modelis 

 

Kritiskā diskursa analīze (KDA) ir starpdisciplinārs diskursa analītisks pētniecības veids, 

kas primāri pievērš uzmanību tam, kā starp dažādām sociālām grupām vai sociālo struktūru un 

indivīdu atspoguļojas varas ļaunprātīga izmantošana, dominance un nevienlīdzība, kas tiek 

atveidota un ietverta tekstos un sarunvalodā sociālā un politiskā kontekstā (Dijk, 2001b, p. 353). 

KDA kā atsevišķs diskursa analīzes veids attīstījās 20. gs 80.-90. gados, un šīs pieejas aizsācēji ir 

Normans Fērklafs (Norman Fairclough), Ruta Vodaka (Ruth Wodak), Teins van Deiks (Teun van 

Dijk) un Teo van Lēvens (Wodak, 2001b, p. 4).  

Jau pirms otrā pasaules kara Frankfurtes skolas kritiskās teorijas pieejā parādījās atsevišķi 

KDA aizsākumi (Agger, 1992b, Rasmussen, 1996), tomēr galvenokārt KDA vēsturiski attīstījās 

tieši uz kritiskās lingvistikas bāzes (skat., piemēram, Fowler et al.,  1979, Hodge & Kress, 1993, 

u.c.), kas arī izskaidro KDA akcentu uz valodu kā sociālās prakses un struktūras galveno analīzes 

elementu (Fairclough 2001a, 2003, 2006; Dijk 1993a, 2000a u.c.).  

Tomēr pirms detalizēti izvēršam KDA teorētisko ideju analīzi, šajā kontekstā kaut īsumā 

nepieminēts nevar palikt Mišela Fuko (Michael Foucault) ieguldījums ne vien KDA, bet vispār 

diskursa sociālās teorijas attīstībā.  

KDA perspektīvas viens no spilgtākajiem pārstāvjiem – N. Fērklafs (kaut arī N. Fērklafa 

KDA pieejā neatradīsim daudz kopīga ar M. Fuko idejām) tomēr norāda, ka M. Fuko ieguldījums 

KDA un teorijas attīstībā ir dubultnozīmīgs (Fairclough, 2006). Lai arī M. Fuko pieeja diskursam 

esot abstrakta, tomēr tā varot vērtīgi papildināt diskursa teoriju tieši sociālās teorijas līmenī –  

Fuko pirmais ierosina veidot pāreju no valodas uz diskursu tā kontekstā. Laiks, vieta, institūcijas 

un subjekta pozīcijas – tie visi ir būtiski diskursa konteksta elementi. „Parafrāzējot M. Fuko 

citātu, var apgalvot, ka diskursa pētnieka uzdevums ir, pirmkārt, noteikt un analizēt diskursa 

subjektu un objektu, diskursa kontekstu, varas un diskursa saikni (varas ietekmi), otrkārt, skaidrot 

diskursa veidošanos, izplatīšanos un patērēšanu”  (Kļave, 2010, 116. lpp.). Jāpiezīmē, ka M. Fuko 

vispār jau pamatos ir būtiski ietekmējis jēdziena „vara” izpratni mūsdienu politikas socioloģijā 

(Fuko, 1995, 2001, 2003). Otrkārt, atgriežoties pie KDA analīzes teorētiskās pieejas un Fuko 

ideju ietekmes tās attīstībā, Fērklafs min, ka diskursa analīzei ir jābūt ne tikai teorētiski 

izstrādātai, bet arī praktiski pielietojamai. Tai ir „jāsintezē lingvistiski orientēta diskursa analīze 

ar jaunākajām valodas un diskursa sociālās teorijas atziņām” (Fairclough 2006, p. 37). Tātad jau 

M. Fuko ir norādījis diskursa analīzes nepieciešamību sasaistīt to ar praksi.  
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Ja pieņemam, ka visas sociālās prakses ietver kādu nozīmi un tā savukārt tālāk nosaka 

darbību, tad arī visas sociālās prakses ietver diskursīvās iezīmes (jo visas nozīmes tiek izpaustas 

valodā un saistībā ar konkrēto diskursu). Tādējādi diskurss ir saistīts ne tikai ar valodu, bet arī ar 

praksi, pārvarot plaisu starp to, kas tiek teikts, un to, kas tiek darīts (Hall, 2002). Un tieši šī 

diskursa kā diskursīvās un sociālās prakses izpratne ir cieši saistīta ar M. Fuko varas teoriju 

(varas, zināšanu un diskursa sasaisti vienā līmenī).  

N. Fērklafs un R. Vodaka definējuši galvenos pamatprincipus, kas izskaidro KDA 

teorētisko uzstādījumus:  

(1) KDA pievēršas sociālām problēmām;  

(2) varas attiecības ir diskursīvas un tiek radītas, īstenotas un reproducētas diskursā;  

(3) diskurss veido sabiedrību un kultūru;  

(4) diskursam ir ideoloģisks konteksts; 

(5) diskurss ir vēsturisks;  

(6) diskurss palīdz izzināt saikni starp tekstu un sabiedrību;  

(7) diskursa analīze gan interpretē, gan izskaidro; 

(8) diskurss ir sociālās rīcības forma (Fairclough & Wodak, 1997, pp. 271-80). 

Līdz šim KDA pētnieki, līdztekus dažādiem jau ierastiem diskursa analīzes izpētes 

objektiem, visbiežāk koncentrējušies uz tādu jēdzienu kā „vara”, „dominance”, „hegemonija”, 

„ideoloģija”, „šķira”, „dzimte”, „rase”, „diskriminācija”, intereses”, „atražošana”, „institūcija”, 

sociālā struktūra” un „sabiedriskā iekārta” teorētisku analīzi (Dijk, 2001b, p. 354). Tātad KDA 

uzskatāmi izvirzījušies ar varu un struktūru saistītie aspekti. Tieši šis varas kā valodas uzbūves 

galvenais konstruējošais elements arī KDA izceļ sociālā un politiskā faktora prioritāti pār 

diskursa lingvistisko līmeni. Tā, piemēram, Normana Fērklafa KDA mērķis ir izpētīt grūti 

identificējamas, bet sabiedrībā pastāvošas cēloņsakarības starp (1) diskursīvajām praksēm, 

notikumiem un tekstu un (2) plašāku sociālo un kultūras kontekstu un procesiem. Fērklafa 

izveidotās KDA pieejas uzdevums ir saprast, kā ir radušās sociālās prakses, notikumi un teksts un 

kā varas attiecības un cīņa par varu ir veidojusi noteiktu ideoloģiju (Fairclough, 1992, p. 73-86). 

Savukārt KDA pārstāvis van Deiks uzsver, ka valodas lietojums, diskurss verbālā mijiedarbe un 

komunikācija norāda uz sociālās iekārtas analīzes mikrolīmeni. Vara, dominance un 

nevienlīdzība starp dažādām sociālām grupām ir vistipiskākā makrolīmeņa analīzes pieejas 

pazīme. Tādējādi var uzskatīt, ka KDA ietver gan mikro, gan makrolīmeņa analīzes dimensijas 
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(Dijk, 2001b, p. 354). T. van Deiks piedāvā arī vairākus veidus, kā nostiprināt tiltus starp šiem 

abiem – mikro un makro – līmeņiem un iegūt vienotu KDA instrumentāriju: 

(1) indivīdi – grupas: valodas lietotāji iesaistās diskursā kā (dažādu) sociālo grupu, 

organizāciju vai institūciju pārstāvji; un otrādi – grupas var darboties „caur” atsevišķiem 

indivīdiem; 

(2) darbības – procesi: atsevišķo indivīdu (aģentu) sociālās darbības ir daļa no grupu 

darbībām un sociālajiem procesiem (kā, piemēram, likumdošana, jaunu ziņu radīšana);  

(3) konteksts – sociālā struktūra: diskursīvas mijiedarbības situācijas ir vienlīdzīga daļa 

no sociālās struktūras, kas sasaista „lokālos” un „globālos” kontekstus (kā, piemēram, preses 

konference kā organizācijas un mediju sociāla prakse konkrētā kontekstā); 

(4) personiska un sociāla izziņa: valodas lietotājiem kā sociālajiem aģentiem ir gan 

personiska, gan sociāla izziņa: personiskās atmiņas, zināšanas un uzskati, kas ir kopīgi ar citiem 

grupas locekļiem vai kultūru kopumā un kas ietekmē atsevišķu indivīdu mijiedarbību un 

diskursus, tādējādi kopīga „sociālā pārstāvniecība” virza grupas kolektīvo rīcību (Dijk, 2001b, p. 

354). 

Tai pat laikā arī N. Fērklafs vēlas apvienot mikro un makro līmeni savā KDA pieejā, 

vienlaikus diskursa analīzē aplūkojot diskursu gan kā tekstu, gan kā diskursīvo praksi, gan kā 

sociālo praksi (Fairclough, 2001a, 2006). Šeit jau iezīmējas KDA pieejas trīsdimensionālais 

analīzes modelis, ko teorētiski attīstījis un nostiprinājis N. Fērklafs. Sākotnēji gan N. Fērklafs šīs 

KDA dimensijas definējis kā „teksts, interakcija un konteksts” (Fairclough, 2001a,), tomēr vēlāk 

mainot to definējumu attiecīgi – teksts, diskursīvā prakse un sociālā prakse (Fairclough, 2006). 

Turklāt diskursa analīzes kā metodes aprakstā ietverot arī tādus datu analīzes elementus kā 

apraksts, interpretācija un skaidrojums (Kļave & Šūpule, 2013, 34. lpp.).  

Tālāk tiks nedaudz plašāk izskaidroti iepriekš pieminētie kritiskās diskursa analīzes trīs 

līmeņi: teksts, diskursīvā prakse un sociālā prakse.  

Teksts ir runātā un rakstītā valoda diskursīvajā notikumā (Fairclough, 1993, p. 134), ko 

ietekmē sociālā struktūra, prakse un sociālie aģenti – kas gan rada tekstu, gan to uztver 

(Fairclough, 2003, p. 10). Tomēr teksts ir rezultāts, nevis process (Kļave & Šūpule, 2013, 34. 

lpp.). Teksta dimensijā tiek analizēts teksta uzbūve, vārdu izvēle, gramatiskās un stilistiskās 

formas, kas atklāj kategorijas un raksturo indivīdu (Fairclogh, 1992, p. 73) (piemēram, šī 

promocijas darba ietvaros, skolēna kā uztura aģenta lomas vai jēdziena „veselīgs uzturs” vai 

„neveselīgs uzturs” definīcijas). 
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N. Fērklafs uzskata, ka ikviens teksts ietver vismaz triju veidu nozīmes: 

(1) idejiskās – tā attiecas uz pasaules pieredzes attēlojumu. Tās ir idejas par pasauli, kas 

veido zināšanas; 

(2) starppersonu – šīs nozīmes raksturo identitāšu veidošanos, sociālās attiecības  indivīda 

un kolektīva līmenī (Fairclough, 1993, p. 136); 

(3) tekstuālās nozīmes – tās savieno atsevišķas komponentes vienotā veselumā un 

kombinē tālāk ar dažādiem situāciju kontekstiem (Titscher et al.,  2007, p. 149). 

Šajā aspektā jāpiezīmē, ka vienlīdz svarīgi diskursa analīzē teksta dimensijā ir gan tas, kas tekstā 

ir pateikts, gan tas, kas nav tajā pateikts. 

Tālāk – sociālās prakses – tās ietver tādus savstarpēji saistītus analīzes elementus kā: 

objekti, subjekti un viņu sociālās attiecības, vērtības, apziņa, diskursi, laiks, telpa, forma, 

aktivitātes (Fairclough, 2001a, p. 122). Šajā analīzes dimensijā pētnieks pievērš uzmanību arī 

diskursa ekonomiskajam un politiskajam kontekstam. Te tiek skatītas varas izpausmes un 

dominējošā diskursa ideoloģija. Politikas dokumenti ietver noteiktu politisko ideoloģiju, kas 

vienlaikus leģitimizē noteiktu politiku (piemēram, skolēna, ēdinātāja, pārtikas ražotāja u.c. 

pienākumus) un dominē sabiedrībā (Fairclough, 1992, p. 76). Tieši sociālās prakses dimensijā 

atspoguļojas varas attiecības un aktualizējas ideoloģijas un hegemonijas jēdzieni, un šis ir arī 

interpretācijas un diskusijas posms pētījumā, jo šī prakse ir saistīta ar sociālo identitāšu 

konstruēšanu (Kļave & Šūpule, 2013, 37-38. lpp.). Līdz ar to šis analīzes līmenis ietver arī 

radošuma un darbības klātbūtni sociālās prakses tekstuālās daļas analīzē un atklāj diskursīvo un 

nediskursīvo prakšu nošķīrumu (Fairclough, 2006, p. 66).    

Savukārt diskursīvās prakses veido saikni starp tekstu un sociālo praksi. Šajā analīzes 

līmenī pētnieks veic diskursa strukturālo analīzi. Viņš pievērš uzmanību teksta konstruēšanas un 

uzturēšanas procesam, interpretācijai un intertekstualitātei (piemēram, aplūko skolēna kā uztura 

aģenta teksta radīšanas sociālos un vēsturiskos kontekstus jeb, kā sabiedrībā pastāvošie diskursi 

par kādu konkrētu tēmu savā starpā mijiedarbojas un kas šajos veidotajos diskursos ir kopīgs un 

kas atšķirīgs). Ja lingvistiskā analīze ir vairāk aprakstoša, tad intertekstuālā analīze jau meklē 

paskaidrojumus teksta saturam (Fairclough, 1992, pp. 86-91). Diskursīvā prakse ir saikne starp 

tekstu un sociālo praksi.  

Turklāt bez jau iepriekš aprakstītajām trīs diskursa analīzes dimensijām – teksts, 

diskursīvā prakse un sociālā prakse, Fērklafs savā analīzes modelī papildus ietver arī vēl citus trīs 

datu (teksta) analīzes aspektus: apraksts, interpretācija un diskursīvās un sociālās prakses 
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skaidrojums, kas visi savukārt tiek uzlūkoti lokālā, institucionālā un sociālā kontekstā (Rogers, 

2004, p. 7). Lokālo sfēru ietver tādi teksti, kā laikrakstu publikācijas, valsts dokumenti, skolēna 

atbildes intervijas laikā u.c.). Savukārt diskursa analīzes institucionālā sfēra dod iespējas vai 

ierobežo lokālās izpausmes (piemēram, skolas vai veselības ministrijas normatīvi). Turpretim 

sociālā sfēra ir politiskais līmenis, kas ietekmē lokālo un institucionālo sfēru. Katra no šīm 

sfērām pastāvīgi mijiedarbojas, veido mikro un makro attiecību dialogu (turpat). Šis KDA 

teorētiskais aspekts ir būtisks faktors mana promocijas darbam izvēlēties tieši KDA metodi un 

teorētisko pieeju skolēnu kā uztura aģentu izpētē. Jo tieši mikro un makro līmeņa „dialogs”, 

manuprāt, veicina mezolīmeņa precīzāku identificēšanu un izzināšanu. Tā kā Fērklafa KDA 

pieejā jēdziens „diskurss” iekļauj ne tikai valodu, bet arī sociālo un diskursīvo praksi, tad 

diskurss var izpausties gan kā lingvistiskās valodas analīze, gan kā atsevišķa perspektīva bez 

lingvistiskās struktūras, gan ar konkrētu sociālo praksi, ko veido diskursa dalībnieki un sociālais 

konteksts, kas ietekmē diskursa saturu (Fairclough, 1995, p. 7). Līdz ar to vien pētnieka ziņā ir, 

kādu tieši KDA pieeju izvēlēties: vai vairāk lingvistiski virzītu, vai orientētu uz diskursa rašanās 

sociālo un diskursīvo kontekstu un vēsturisko izcelsmi, vai arī vienlaikus pievērst uzmanību 

visiem trim iepriekš minētajiem analīzes faktoriem.  

Vēl viens būtisks un diskutabls KDA aspekts ir tā kritiskā analīzes pieeja un varas un 

ideoloģijas klātbūtnes valodā interpretācijas. Jēdziens „kritisks” pielietojums KDA ir saistīts ar 

sociālu problēmu, kas ietvertas sociālās, ekonomiskās un politiskās darbībās, analīzi. Tādējādi, 

analizējot tekstus, pētniekam jāņem vērā sociālais, politiskais un ekonomiskais konteksts, kurā 

teksts ir veidojies, un jāatklāj to kritiskie aspekti (Wodak & Meyer, 2009). Piemēram, izpētot 

politiskos dokumentus, uzmanība jāpievērš to izstrādes un ieviešanas mērķim un tādējādi arī 

kritiski jāizvērtē pats dokumenta teksts. Tai pat laikā, kā norāda van Līvens, definējot savu 

analītisko pieeju kā „kritisku”, pētniekam tiek pielāgoti specifiski ētiskie standarti: pieņemtā 

kritiskā pozīcija, pētījuma mērķa un vērtību formulējums un to kritēriji jāatspoguļo kā pēc 

iespējas caurspīdīgāki – bez sajūtas, ka pētniekam būtu nepieciešams atvainoties par sava 

pētījuma kritisko raksturu (Leeuwen, 2006, p. 293). Tieši šajā aspektā ir sastopamas arī kritiķu 

norādes, ka KDA interpretatīvais analīzes process, kas ietver tādus sociālos faktorus kā sapratne 

un izskaidrojumi, pieļauj arī iespēju, ka analizētais teksts tiek lasīts mehāniski. Kritiķi uzsver, ka 

nepastāv „viennozīmīgas atbilstības starp teksta formu un funkcijām”, tas ir, ka tekstā ietverto 

ideoloģiju analīzes laikā nav iespējams „izlasīt”, jo analīzes veicējs, lasot šo tekstu (un 

interpretējot diskursu), konstruē nozīmes, kas atbilst viņa paša neattīstītajām zināšanām (Stubbs, 
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1997; Widdowson, 1995). Fērklafs šo kritiku cenšas atspēkot ar interpretācijas jēdziena 

izskaidrošanu KDA perspektīvā, atsaucoties uz Riko definīciju, ka „interpretācija ir komplekss, 

slāņveida process, un ir svarīgi nošķirt noteiktas atšķirības tajā  – vispirms jau starp izpratni un 

izskaidrojumu kā interpretācijas abām sastāvdaļām” (Ricouer, 1977). Fērklafs vēl vairāk izvērš 

paskaidrojumu par interpretācijas pazīmēm KDA kontekstā – ka KDA pamatnostādne ir jebkuru 

tekstu uztvert atšķirīgā veidā, jo tekstam pēc būtības nav kāda viena noteikta nozīme, tomēr 

pastāv ierobežojumi tam, ko šis teksts varētu nozīmēt. Tātad kāda teksta atšķirīga izpratne ir 

rezultāts atšķirīgām teksta īpašumu un interpretētāja īpašumu (sociālais stāvoklis, zināšanas, 

vērtības u.tml.) kombinācijām. Tai pat laikā KDA pati par sevi neaizstāv kādu konkrētu teksta 

izpratni, tomēr KDA var aizstāvēt kādu konkrētu izskaidrojumu. Un šis izskaidrojums pārraksta 

(re-discribe) teksta īpašumus (ietverot arī daudzās izpratnes, ko ir veicinājis), izmantojot 

konkrētu teorētisko ietvaru, lai ievietotu tekstu sociālā praksē (Chouliaraki & Fairclough, 

2002/1999, p. 67). Tieši teksta interpretācija teorētiskā ietvara kontekstā ir tā, kas kritiski iesaista 

iespēju neredzamām kategorijas kļūt par redzamām, (ibid.), tādējādi, manuprāt, paverot šajā 

promocijas darbā ietvertās pētnieciskās problēmas jaunus un būtiskus izpētes līmeņus.  

Diskurss veido ne vien situācijas, zināšanas un sociālas identitātes, bet arī attiecības starp 

cilvēkiem un cilvēku grupām (Fairclough 2001a, 2006; Leeuwen & Wodak 1999; Dijk 1993a; 

Wodak et al., 1999, u.c.). Ne tikai KDA, bet diskursa analizē kopumā tekstam jeb valodai 

nozīmes piešķir šo tekstu jeb diskursu veidotāji (šī promocijas darba ietvaros – sociālie aģenti), 

nevis kādas lingvistiskās struktūras. Tāpat svarīgs ir arī sociālais konteksts, kas ietekmē diskursa 

uzbūvi un saturu. Līdz ar to KDA teksta analīze ir tikai viens no diskursa izpētes posmiem, 

paralēli tam vēl arī jāaplūko diskursa sociālās un diskursīvās prakses dimensijas, kas piedalās 

diskursa jeb teksta konstruēšanā. Līvens argumentē, ka diskursu var uzlūkot kā „sociāli 

konstruētas zināšanas par kādiem realitātes aspektiem” (Leeuwen, 2009, p. 144), kas var tikt 

iezīmēti tajā brīdī, kad šie realitātes aspekti tiek reprezentēti, jeb, citiem vārdiem izsakoties – 

diskurss ir „kontekstam raksturīgs ietvars lietu nozīmes veidošanā” (ibid.). 

Manuprāt, apvienojot šo abu KDA pārstāvju teorētiskās idejas – N. Fērklafa diskursa 

trīsdimensiju diskursa analīzes modeli un T. van Līvena diskursa kā sociālās prakses 

rekontekstualizācijas pieeju – var efektīvi identificēt un analizēt skolēna kā uztura aģenta lomas 

veidošanos sociālajā mijiedarbībā.  
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3.3.2. Teo van Līvena pieeja sociālās prakses analīzē 

 

Balstoties uz KDA teorētiskās perspektīvas ideju, ka jebkurš teksts būtu jāpēta gan kā 

attēlojums (reprezentācija), gan kā mijiedarbība (stratēģiska vai kāda cita veida), dāņu izcelsmes 

sociologs, kritiskā diskursa analītiķis un sociālais semiotiķis van Līvens (Leeuwen, 2008) ir 

izstrādājis savu diskursa teorijas un analīzes metodi, kur centrālais jēdziens ir diskursa 

rekontekstualizācija un tās izpausmes jeb attēlojums sociālajā praksē. Socioloģijas laukā Teo van 

Līvens ir plašāk pazīstams arī kā multimodālās pētnieciskās pieejas ieviesējs (kopā ar Gunteru 

Kresu (Gunther Kress)) (Moschini, 2014).  

Jēdziens „diskurss”, kā Līvens argumentē, bieži tiekot lietots ar plaši izvērsto nozīmi –  

„teksts”, kas ir rakstīts vai izrunāts. Tādā gadījumā diskursa analīze nozīmētu: „teksta analīze vai 

teksta veids”. Tomēr van Līvens uzskata, ka „diskurss” (un lietojot šo jēdzienu tieši vienskaitlī, 

nevis daudzskaitlī) nav sinonīms jēdzienam „teksts”. Viņš diskursu definē kā: „sociāli konstruētu 

zināšanu veids par kādiem realitātes aspektiem” (Leeuwen, 2009, p. 144). Diskurss, viņaprāt, ir 

zināšanu veids, kas var tikt iezīmēts tieši tajā brīdī, kad šie realitātes aspekti tiek attēloti 

(reprezentēti), jeb, citiem vārdiem izsakoties – diskurss ir „kontekstam raksturīgs ietvars lietu 

nozīmes veidošanā” (turpat).  

Svarīgākais aspekts Līvena diskursa analīzes pieejā ir tas, ka diskurss tiek uzlūkots kā 

sociālās prakses modelis, tai pat laikā uzsverot, ka ir jāiezīmē atšķirība starp sociālām praksēm un 

sociālo prakšu atainošanu jeb reprezentēšanu. Teksts par kādu aktivitāti vēl nenozīmē, ka tiek 

novilkta skaidra līnija starp aktivitātes veidu, kas tiek veikts, un aktivitātes veidu, kas neattēlo jeb 

nereprezentē citas aktivitātes vai aktivitāšu veidus. Piemēram, skolēna ēdināšana ir ar tādu pašu 

informatīvo bāzi kā skolas ēdamzāles parādīšana – vienalga, vai par to tiek runāts vai tas tiek 

darīts. Kamēr citi diskursa teorētiķi vienu un to pašu raksturu saskata cilvēka spējā piedalīties 

kādā sociālā praksē un tai pat laikā arī šī paša cilvēka spējā reprezentēt šīs sociālās prakses 

(Schank, Abelson, 1977), tikmēr Līvens uzstāj uz robežas novilkšanu starp „kaut kā darīšanu” un 

„runāšanu par to” (Leeuwen, 2008, p. 6). Turklāt robežas novelkot arī starp diskursu 

daudzveidību – daudzajiem atšķirīgajiem iespēju veidiem, kā viena un tā pati sociālā prakse var 

tikt reprezentēta.  

Līvena izvēle savā diskursa analīzes teorijā uzsvaru likt uz sociālās prakase reprezentāciju 

jeb attēlojumu ir izskaidrojama arī šī zinātnieka ilgstošo un privāto pieredzi darbojoties ne vien 

filmu industrijā (rakstot scenārijus), bet arī esot pašam džeza mūziķim (Moschini, 2014). 
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Līvena diskursa analīzes teorijas attīstības raksturojums 

 

Bieži socioloģijas teorētiķi kādu sociālu rīcību atvasina no abstrakta jēdziena un sistēmas 

procesa, kā, piemēram, salīdzinājumam – Burdjē „habitus” vai Durkheima „kolektīvā apziņas” 

jēdziens, tāpat arī T. Pārsona sistēmas teorija (1977) vai strukturāla antropologa Levi-Strosa 

(1964) teorētiskās idejas – visos šajās teorētiskajās nostādnēs sociālā prakse tiek izvirzīta kā 

primārais faktors. Sistēmas teorijas attīstītājs Talkots Pārsons uzsver sociālās mijiedarbības 

objekta pamatoti fundamentālo nozīmes prioritāti sociālajā sistēmā (Parsons, 1977, p. 145). Levī-

Stross (1964) mītu nozīmes aizgūst no konkrētas sociālās prakses nevis kādas abstrakta 

izdomājuma. Tāpat arī Burdjē, piemēram, savā darbā „Uzmetums prakses teorijai” (Outline of a 

Theory of Practice) detalizēti attīstījis ideju par prakses prioritāti un fundamentālo atšķirību starp 

prakses dalībnieku zināšanām un „nepiederošo” (outsider) zināšanām (Bourdieu, 1977). Un, 

visbeidzot, arī Durkheims nešaubīgi norāda, ka mīti tiek modelēti pēc rituāliem, tāpat arī 

konceptuālā dzīve pēc sociālās dzīves paraugiem un pasaules uztvere veidojas no dzīves sociālās 

organizēšanas (Durkheim, 1963, 1976).  

Arī valodnieki, kas 20. gadsimta 70. gados sāka pievērsties tekstu lingvistiskai analīzei, 

uzskatīja, ka ir sarežģīti konceptualizēt teksta veidošanu un interpretāciju, ja netiek iesaistīta tāda 

lieta kā „pieredze” jeb „zināšanas par pasauli” (world knowledge) (Schank & Abelson, 1977) vai 

„zināšanas par kontekstu” (background knowledge) (Levinson, 1983; Brown and Yule, 1987). Tā 

diskursa analīzē tiek no jauna ieviesta leksiskās kohēzijas analīzes metode, lai veidotu „aktivitāšu 

secību” – attēloto jeb reprezentēto aktivitāšu secību – un šajā gadījumā drīzāk ar mērķi nevis 

veidot secību radītā teksta žanram, bet gan sociālām aktivitātēm, piemēram, procesuālos tekstos, 

kur ir sastopama liela saskaņa starp teksta kārtību un aktivitāšu kārtību, kas šo teksta kārtību 

reprezentē (Martin, 1984a, 1988, 1989). 

Līvens savā teorētiskā pieejā pamatojas uz pieņēmumu, ka „visi teksti, visi apkārtējās 

pasaules atainojumi un arī tas, kas pasaulē notiek – kaut vai abstrakciju līmenī – tas viss būtu 

jāinterpretē kā sociālās prakses attēlojums (reprezentācija)” (Leeuwen, 2008, p. 5). Turklāt 

Līvens, arī analizējot izskaidrojošos vai argumentējošos tekstus, savā kritiskā diskursa analīzes 

teorijā saglabā jēdzienu – „aktivitāšu secība” – un nenomaina to ar kādu citu, kā, piemēram,  

„tematiskā uzbūve” (Lemke, 1983, 1985) vai „iesaistīšanās secība” (Martin et al.,  1988). Tāpēc, 

ka, kā viņš pats uzsver: „Es analizēju tekstus tā, kā tie tiek atspoguļoti, pārvietoti, sociālās 

prakses dēļ.” (Leeuwen, 2008, p. 5). Iespējamos kritiķu pretargumentus, ka ar šādu metodi 
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nevarētu izanalizēt, piemēram, laika prognozes ziņojumus, Līvens atspēko, paskaidrojot, ka laika 

apstākļi nemaz neesot sociāla prakse, tomēr, ja reiz kāda ziņa ir radīta tekstā, tad tas var notikt 

tikai un vienīgi ar sociālās prakses starpniecību vai kādiem elementiem tās kontekstā (ibid.) Jeb, 

kā jau norādījis poļu izcelsmes antropologs un sociologs Broņislavs Maļinovskis (Bronisłav 

Malinowski):  

Pat visabstraktākajā un visteorētiskākajā cilvēka domu un verbālās rīcības aspektā patiesā vārdu 

izpratne galu galā izriet no šīs realitātes pieredzes, kam šis teksts pieder, aktīviem aspektiem. 

Ķīmiķi vai fiziķi saprot savus pat visabstraktākos jēdzienus balstoties šo ķīmisko un fizisko 

procesu iepazīšanu laboratorijās. [..] Īsi sakot, nav tādas zinātnes, kuras jēdzieniskie, tādējādi arī 

verbālie, rīki beigu beigās neparādītos lietu praktiskā pasniegšanā.” (Malinowski, 1923. p. 58)  

 

Malinovskis savā teorijā arī parāda, kā sociālās prakses attēlojums (reprezentācija) rodas 

darbībā un valodas lietojumā – valodas, kas ir sarežģīti iesaistīta darbībā – un, kā darbība tādējādi 

tiek divreiz rekontekstualizēta. Pirmoreiz, kā attēlojums (reprezentācija) stāstījumā (naratīvā), un 

tad, otrreiz, jaunas realitātes konstruēšanā jeb „rituālu un maģijas valodā” (Malinowski, 1923). 

Sešdesmit gadus pēc Malinovska izvirzītajām rīcības rekontekstualziācijas tēzēm, 1986. gadā 

izglītības sociologs Bernšteins (Bernstein) attīsta tālāk šo rekontekstualizācijas jēdzienu, bet jau 

pedagoģijas diskursa analīzē.  

Savukārt Bernšteins rekontekstualizācijas jēdzienu teorētiski attīstījis, aprakstot, kā 

zināšanas tiek aktīvi „ražotas” „izglītības sistēmas augstskolas sasniegumos” (Bernstein, 1986, p. 

5), kur tās tālāk iesakņojas pedagoģiskajā saturā, kas tiek definēti kā „zemākie sasniegumi” – 

sasniegumi, kur zināšanas tālāk tiek subjektivizētas un pakārtotas tā, lai kalpotu kontekstuāli 

definētajam „lietu kārtības diskursa” mērķim, tas ir – „morālai izglītībai” (Leeuwen, 2008, p. 6).  

Van Līvens gan Bernšteina izveidoto rekontekstualizācijas koncepciju izmanto daudz vispārīgākā 

kontekstā. Līvens to daudz vairāk savieno ar diskursa jēdzienu, turklāt izmantojot Fuko idejas, 

kas pamatos sasaucas arī ar Fērklafa (Fairclough, 2000a) un Deika (Dijk, 1998) teorētiskajiem 

pieņēmumiem par diskursa pazīmēm. No kā izriet, ka Līvens, tāpat kā Fuko, diskursu uzlūko kā 

sociālās izziņas fenomenu, jeb, Fuko vārdiem izsakoties: „sociāli konstruētām zināšanām par 

kādām sociālām praksēm” (Foucault, 1977), kas attīstās specifiskā sociālā kontekstā un tādos 

veidos, kas ir atbilstoši šiem kontekstiem, vienalga, vai šie konteksti ir plaša mēroga (piemēram, 

starptautiskas korporācijas vai globālas aktivitātes), vai šauri (piemēram, atsevišķs indivīds vai 

konkrēta skolas klase), vai stingri institucionalizēti (piemēram, uztura normatīvi), vai arī mazāk 

institucionalizēti (piemēram, pusdienlaika sarunas skolas ēdnīcā).  
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Tālāk attīstot arī Holideja (Halliday, 1978, 1985) transitivitātes teorijas, Līvens un arī citi 

diskursa analītiķi (Fowler et al., 1979; Kress & Hoge, 1979) izstrādā teorētisko pieeju, kas palīdz 

analizēt, kā ar diskursa palīdzību tiek transformētas jeb pārveidotas sociālās prakses, tas ir, kā 

iespējams interpretēt atšķirīgi formulētas vienas un tās pašas realitātes reprezentācijas – kā šīs 

realitātes atšķirīgas sociālas konstrukcijas. Tāpēc arī van Līvens savā kritiskā diskursa analīzes 

teorijā kā galveno uzsver, ka ir būtiski redzēt atšķirību starp sociālo praksi un šīs sociālās prakses 

attēlojumu (reprezentāciju), jo diskursi ir sociālās prakses rekontekstualizācija (Leeuwen, 2008, 

2009), kur dažādu diskursu jeb „vienas un tā paša realitātes aspekta dažādu nozīmju veidošana 

var notikt dažādos veidos, iekļaujot un izslēdzot dažādas lietas, turklāt darot to visu dažādu 

interešu labā” (Leeuwen, 2009, p. 145).  

Tā kā diskurss pamatos ir sociāla izziņa un sociāli specifisks zināšanu veids par sociālās 

prakses zināšanām, tad arī diskurss var tikt un arī tiek lietots kā līdzeklis, lai reprezentētu sociālās 

prakses tekstā. Tas nozīmē, ka ir iespējams vēlreiz rekonstruēt diskursu no tā teksta, kas veicina 

šo diskursu (Leeuwen, 2008, p. 6). Tomēr viens pats teksts par sevi nepiedāvā pietiekami daudz 

pierādījumu diskursa rekonstruēšanai, kaut arī šo tekstu var izmantot metodoloģiskai 

demonstrēšanai (Leeuwen, 2009, p. 146). Piemēram, tāds teksts kā „veselīgs uzturs” mūsdienu 

sociālajā vidē piedāvā dažādus tekstu veidus – tas var būt, Veselības ministrijas izstrādātie 

normatīvi skolēnu uzturam, tai pat laikā „veselīgs uzturs” var būt pavārgrāmata ar receptēm vai 

arī publikācija kādā preses izdevumā par jaunu diētu u.tml. Citiem vārdiem sakot, diskurss 

neietver tikai „pētījuma priekšmetu”, bet arī „zināšanu aģenta leģitīmās perspektīvas  definīcijas” 

konkrētajā kontekstā (Foucault, 1977, p. 135). Tādējādi diskurss ne tikai attēlo to, kas notiek, bet 

arī to novērtē, piedāvājot tam mērķi, attaisnojot to un tā tālāk. Un daudzos tekstos šis attēlošanas 

(reprezentēšanas) aspekts kļūst daudz nozīmīgāks par sociālās prakses pašas par sevi 

reprezentāciju (Leeuwen, 2008, p. 6). 

Diskursa rekontesktualizācijas kontekstā varam vilkt salīdzinošas paralēles ar Maksa 

Vēbera (Max Weber) teorētiskām atziņām par racionalizāciju (rationalization) kā sociālās 

organizēšanās formu, kurā sociālā rīcība vairs netiek orientēta uz nozīmēm, vērtībām un 

uzskatiem, bet gan uz stratēģijām. Attiecīgi vairs netiek izvirzīts jautājums: „Vai tā ir taisnība?”, 

„Vai tā ir labi?”, bet gan: „Vai tas darbojas?”, „Vai tas sasniedz savu mērķi?” (Weber, 1977). 

Rezultātā šīs racionalizētā sociālā rīcība ir proceduralizēta, ievirzīta soli-pa-solim metodē, un tas 

tiek darīts ar komplicētu legalizētu noteikumu palīdzību, kuru nolūks ir sasniegt rīcības mērķi 

daudz efektīvākā un ekonomiskākā veidā (Leeuwen, 2008, p. 3). Un šādā racionalizētā sociālā 



136 
  

mijiedarbībā vairs nav sastopamas vienprātīgas reprezentācijas, kas apvieno sabiedrības locekļus 

vienkopus, bet gan tikai veicina jau ierastas prakses un procedūras. Tādējādi nozīmes zaudē savas 

pamatnozīmes un kļūst fragmentētas un heterogēnas jeb, indiešu izcelsmes holandiešu kultūras 

sociologa Antona K. Zaiderfelda (Antonius Cornelis Zijderveld) vārdiem izsakoties, “nozīmju 

aizstāšana, pastāvot modernitātē” (Zijderveld, 1979).  

 

Diskurss un sociālā prakse van Līvena teorijā  

 

Sociālo praksi Līvens definē kā sociāli regulētu kādu lietu darīšanu (Leeuwen, 2008, p. 6), 

tai pat laikā ar vārdu „regulēts” apzīmējot daudz plašāku jēdzienisko lauku, nekā tas ikdienā 

pierasts, tagad jēdzienā „regulēts” ietverot dažādas sociālās prakses un to izpausmes veidus, kā, 

piemēram, caur kādiem striktiem priekšrakstiem, tradīcijām, caur ekspertiem vai kādu 

harizmātisku lomu modeļiem vai caur tehnoloģijas resursu iespējām (Leeuwen, 2005a). 

Veidojot sociālās prakses modeli šīs prakses analīzei KDA pieejā, Līvens norāda galvenos 

elementus, kam analīzē jāpievērš uzmanība: 

(1) dalībnieki (participants) – sociālā prakse nav iedomājama bez dalībniekiem, kam ir 

kādas konkrētas lomas (piem., uztura aģenta, ieguvēja, ietekmētā, noliedzēja vai cita loma). 

Turklāt jāņem vērā, ka ne vienmēr visi dalībnieki tekstā tiek pieminēti konkrētā veidā, bet tikai 

izsecināmi teksta kontekstā. Jāpiezīmē, ka Līvens sākotnēji (Leeuwen, 2008) šīs teorijas ietvaros 

lieto jēdzienu „dalībnieki”, bet nedaudz vēlāk (Leeuwen, 2009) jau – „aģenti” (actors). 

(2) rīcība (action) – jebkuras sociālās prakses pamats ir darbības, kas tiek izpildītas 

secībā, kas lielākā vai mazākā mērā var tik fiksēta un kas var vai nevar piedāvāt kādu izvēli, kas 

ir kā alternatīva lielākam vai mazākam skaitam kādu citu dalībnieku vai visu dalībnieku, vai pat 

konkurentu rīcībai, tas ir – dažādu rīcību vienlaicībai secības kādā no posmiem vai arī visā secībā 

kopumā; 

(3) izpildīšanas paņēmieni (performance modes) – jeb t.s. „autora piezīmes” gan par to, 

kā kāda darbība jāizpilda, gan – kā to nevajadzētu darīt.  

(4) priekšrocības nosacījumi (dalībniekiem) (eligibility conditions) – tā ir kvalifikācija, 

kādai jābūt dalībniekiem, lai viņiem būtu priekšrocības ieņemt konkrēto lomu konkrētajā 

sociālajā praksē;  

(5) prezentācijas stils (presentation style) – apģērba vai ķermeņa kopšanas noteikumi 

prezentācijas dalībniekiem; 
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(6) laiks (times) – sociālās prakses vai specifiski to posmi norit mazāk vai vairāk definētā 

laikā. Ja arī kāda sociāla prakse nav saistīta ar specifisku (vai nespecifisku) laiku, tad jebkurā 

gadījumā tas nenozīmē, ka šai sociālajai praksei nav savs laika uzstādījums, tas tikai tajā brīdī 

nav definēts, nav atspoguļots;  

(7) vieta (location) – sociālās prakses specifiskā lokācija, piemēram, skola, kafejnīca 

u.tml. Sociālās prakses var mainīt lokācijas no vienas uz citu; 

(8) priekšrocības noteikumi (vieta) – līdzīgi kā priekšrocības noteikumi dalībniekiem, 

arī šie priekšrocības noteikumi vietai norāda uz „sagatavošanās praksēm – dekorāciju, interjera 

veidošanu, mēbeļu vai grīdas tīrīšanu u.tml. Turklāt dažādas sabiedriskās institūcijas var pieļaut 

dažādas izpausmes brīvības pakāpes iepriekš minētajos vietas aspektos. 

(9) resursi: lietas un materiāli – kas ir kā atbalsts sociālās prakses vai kāda posma no šīs 

prakses īstenošanai vai dažādu prakšu savienošanai (piem., pulkstenis ir resursu lieta, kas palīdz 

sociālo praksi īstenot stingri noteiktā laikā); 

(10) priekšrocības noteikumi (resursi) – tāpat kā dalībnieki un vieta, arī lietas un 

materiāli ir priekšrocības noteikumi (Leeuwen, 2008, p. 7-12); piemēram, ne jau katrs pārtikas 

produkts tiek nosaukts kā „veselīgs”, tāpat kā ne jau katrs skolēns tiek nosaukts par „uztura 

aģentu”. Tas, cik daudz telpas interpretācijām ir konkrētos apstākļos, variē atkarībā no sociālās 

prakses, bet kādi apstākļi būs vienmēr. 

 Promocijas darbā šie iepriekšminētie sociālās prakses rekontekstualizācijas elementi tiks 

pielāgoti specifiski skolēna uztura prakses un SUA lomas definēšanas kā rekontekstualizētas 

sociālās prakses analīzei.  

Pēc van Līvena teorijas, rekontekstualizēta sociālā prakse var būt:  

(1) nelingvistisku rīcību secība, piem., ģērbšanās vai brokastošana;  

(2) secība, kurā mijas nelingvistiskās un lingvistiskās rīcības (Malinovskis to savās 

teorijās definējis kā „valoda rīcībā” (Malinowski, 1923));  

(3) lingvistisku (un/vai citu semiotisku) rīcību secība (Martins to ietver jēdzienā „žanrs”) 

(Martin, 1989).  

Neskatoties uz iepriekš nosauktajām trim rekontekstualizācijas kā sociālas prakses 

iespējām, Līvens uzskata, ka rekontekstualizācija tomēr vienmēr jābūt lingvistisku (un/vai citu 

semiotisku) aktivitāšu secībai (Leeuwen, 2008). Viņš arī uzsver, ka rekontekstualizācija ne tikai 

izvērš rekontekstualizācijas sociālās prakses plašākā vai šaurākā pakāpē, bet arī ļauj tām iziet 

caur prakses, kurā ir ievietotas, filtru. Turklāt rekontekstualizācija notiek pašiem 
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rekontekstualizācijas prakses dalībniekiem skaidri zināmā, saprotamā veidā – ierastajos 

komunikācijas paradumos un tajā, kā komunikācijas dalībnieki uzņemas rekontekstualizācijas 

prakses uzdevumus. Tai pat laikā rekontekstualizācijai ir rekursīvs jeb aprakstošs raksturs un tā 

var vairākkārtīgi atkārtoties, arī pārvietot mūs arvien tālāk no sākuma punkta 

rekontekstualziācijas ķēdē (Leeuwen, 2008). 

Līvens izšķir rekontekstualizācijas procesā notiekošas šādas diskursīvas pārmaiņas.  

(1) Aizstāšana (substitution) – galvenās pārmaiņas, kas notiek diskursa 

rekontekstualizācijas procesā, protams, ir pāreja no aktuālās sociālās prakses ar aktuālajiem 

semiotikas elementiem – uz diskursa elementiem. Un tas var notikt dažādos veidos. Aģenti, 

piemēram, var tik attēloti kā konkrēti indivīdi vai cilvēku tipi, tāpat viņi var tikt ietverti 

abstraktos vai konkrētos terminos utt. Šajā aizstāšanas kontekstā van Līvens izmanto tādus 

jēdzienus kā personificēšana, nosaukšana, vispārināšana, apvienošana, priekšmetiskošana, 

telpiskošana u.tml. (Leeuwen, 2008, p. 17). Piemēram, vispārināšanas (generalization) elements 

KDA pieejā kalpo kā diskursīvās rekonekstualizācijas procesa analīzes rīks, jo „teksti, kas 

galvenokārt nodarbojas ar rīcības vai reakcijas leģitimizēšanu vai deleģitimizēšanu, ir ar izteiktu 

tendenci virzīties uz augšu pa vispārināšanas skalu, ietverot aprakstā tikai epizodi no prakses vai 

arī raksturojot visu praksi kopumā”  (Norris, 2012, p. 215). Var arī rekontekstualizāciju izmanto, 

lai atspoguļotu procesus, kas ir specifiski citu resursu veidu atainošanai, pielietojot pretējus 

(kontrastējošus) pārus, kā piemēram, pretnostatot „ātrās uzkodas (fast food)” vs „sabalansēta 

diēta” vai „bioloģiska” vs „konvencionāla” pārtika u.tml.  

(2) Izsvītrošana (deletions) – rekontekstualizācija var ietvert arī sociālo procesu 

izsvītrošanu. Vispārinātie vārdi, kas izsaka visu aktivitāšu secību vai lielu to daļu (piemēram, 

„būt gatavam ēdiena gatavošanai” vai „ēdiena gatavošana pati par sevi”), bet šiem vārdiem nav 

obligāti jāietver izsvītrošana, jo detalizētas aktivitātes var būt attiecinātas arī uz vēl kaut ko citu 

tekstā. Ja tā nav, tādā gadījumā tie tiek izsvītroti. Piemēram, kad „uztura eksperts” vēršas pie cita 

„uztura eksperta”, runājot par, piemēram, „veselīgu uzturu”,viņi abi paļaujas uz ticamību viens 

otram. Bet, kad „uztura eksperti” vēršas pie plašākas sabiedrības (bieži vien ar žurnālistu 

starpniecību), tad „eksperta/-u” tekstā iekļautā „ekspertīzes noslēpumainība” iekļauj arī 

pietiekamus pierādījumus teksta „patiesumam”, kaut arī tas, kā „eksperti” pie šī viedokļa 

nonākuši, netiek detaļās atklātas (ir izsvītrots rekontekstualizācijas procesā). Tādējādi sabiedrība 

pabeidz rekontekstualizāciju ar nenoteiktības un aizmiglotām zināšanām par šīm „ekspertu” 
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aktivitātēm. Līvens uzskata, ka tā visticamāk notiek, lai varētu pārveidot abstraktus secinājumus 

par konkrētu lietu un attālināties no kritikas iespējamības (Leeuwen, 2008). 

(3) Atkārtota sakārtošana (rearrangement) – sociālās prakses elementi, tiktāl, kamēr 

tiem ir nepieciešamā secība, var tikt atkārtoti sakārtoti, izsvaidīti tekstā dažādos veidos (piem., 

definējot „veselīgu” vai „neveselīgu” uzturu).  

(4) Pielikumi (additions) – diskursi var sociālās prakses attēlošanā pievienot reakcijas, 

motīvus, leģitimizāciju un novērtējumu. Reakcijas – ir mentāli procesi, kas, saskaņā ar esošo 

diskursu, ir kopā ar konkrēto aģentu konkrētajā rīcībā, kā, piemēram, veidā, kā aģents jūtas 

konkrētajā rīcībā vai kā interpretē konkrēto rīcību. Protams, dažādos diskursos vienam un tam 

pašam aģentam vienā un tajā pašā rīcībā var pievienoties atšķirīgas reakcijas (Leeuwen, 2009, p. 

150-51). Arī sociālās prakses motīvi var būt dažādi konstruēti dažādās rekontektualizācijas 

praksēs. Tomēr tai pat laikā motīvi nav aktivitāšu vai aktivitāšu secībai raksturīga sastāvdaļa, 

vismaz ne tajos veidos, kas var būt plaši zināmi. Motīvi ir pievienoti aktivitātēm un aktivitāšu 

secībām diskursos. Un tādējādi motīvi bieži vien ir pamats diskusijām un strīdiem. Savukārt, ja 

motīvi atbild uz jautājumu „kā dēļ?”, tad leģitimizācija vēl pievieno jautājumu: „kāpēc?”. Tie 

visbiežāk ir psiholoģiskie iemesli sociālās prakses vai kādas tās daļas leģitimizēšanai. Jēdzienu 

„leģitimizēšana” diskursa analīzes kontekstā aktualizēja jau sociologi Pīters Bergers (Peter L. 

Berger) un Tomass Lukmans (Thomas Luckmann), norādot, ka leģitimizācijas diskursi uztur 

sociālās prakses, kas var jau pirms tam eksistēt vai tikai vēl grasās izpausties, vai arī tiek jau 

pārveidotas (Berger & Luckmann, 1966). Vēlāk kādā intervijā Līvens gan piebilst, ka tai pat laikā 

pastāv arī tāds diskursa rekontekstualizācijas elements kā „deleģimitizācija” (de-legitimation), 

kas gan esot tieši tas pats, kas leģitimizācija, un var netieši vai tieši uzturēt kaut ko, kas jau 

eksistē, piemēram, vērtīgas tradīcijas, kas tiek no jauna izvērtētas. Deleģitimizācija var arī 

leģitimizēt izvirzītās alternatīvas praksēm, kas tobrīd jau notiek (Moschini, 2014, p. 211). 

Turpretim novērtējums nav tas pats, kas leģitimizēšana un var parādīties tekstā arī bez tālākas 

leģitimizācijas. Bet, neskatoties uz to, novērtējumi vienmēr būs saistīti ar leģitimizāciju. Ja 

leģitimizēts diskurss ir vajadzīgs, lai leģitimizētu „morālo novērtējumu”, citi novērtējumi ir jau 

pašas sociālās prakses vai mērķa, vai reakcijas, kas saistīti ar to konkrētajā rekontektualizēšanas 

praksē, leģitimizēti. Tieši kāda veida novērtējums parādīsies kādā rekontekstualizācijas sociālajā 

praksē, tas ir atkarīgs no nozīmēm un vērtībām, kas ir saistītas ar šo praksi, uzsver 

rekontekstualizācijas teorijas autors Līvens (Leeuwen, 2008, p. 19-21). 
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Bez jau iepriekš nosauktajām rekontekstualizācijas procesā notiekošajām diskursīvajām 

pārmaiņām, Līvens papildus savā teorijā uzsver arī koncepcijas „balsis” (voices) nozīmi diskursa 

rekontekstualizācijas procesa analīzē. Terminā „balsis” Līvens ietver jēdziena „teksts” atsevišķas 

dimensijas, tās paplašinot un specifiski pielāgojot sociālās prakses diskursa rekontekstualizācijas 

analīzei. „Balsis” tiekot izmantotas ļoti bieži, norāda Līvens, un tās ir kā ekspertu diskursi, kas 

veicina likumīgas priekšrocības kritērijus kādam konkrētam diskursam (piemēram, uztura aģents 

diskursam), kas var tikt plaši izmantoti dažādos kontekstos (Leeuwen, 2009, p. 153).  

„Balsis” van Līvena savā teorētiskajā nostādnē definē kā iespēju modalitāti, tas ir, „balss” 

diskurss nav tik daudz par to, ko, piemēram, „uztura aģents” dara, bet gan par to, ko viņš varētu 

darīt. Līvens turklāt norāda, ka tā tas, iespējams, ir ar visiem diskursiem, kas veido priekšrocības 

kritērijus kādai specifiskai lomai un visām diskursīvām praksēm, kas pārbauda un apstiprina to, 

ko tad „uztura aģents” var darīt (turpat). 

Tomēr iespēju modalitāte nav vienīgais veids, kā diskursi var tikt modulēti. Prakses var 

tikt rekontekstualizētas kā pagātnes vai nākotnes prakses vai kā aktuālās vai iespējamās prakses, 

vai kā pareizās vai nepareizās prakses u.tml. Līvens arī norāda, ka šis “balss” konstruētais teksts 

var ietvert vairākus diskursus, tomēr kāds diskurss parasti ir centrālais un citi – sekundārie 

diskursi, kas ir saistīti specifiskā veidā. Tai pat laikā jānorāda, ka vienā kontekstā esošais 

centrālais diskurss, citā kontekstā var būt sekundārais diskurss un otrādi (turpat, 154).  

 

Sociālās rīcības jeb prakses pārveidošana diskursā  

 

Jau Bergers savulaik ir teicis, ka „sociālā prakse iekļauj ne tikai regulējošos modeļus ārēji 

redzamām rīcībām, bet arī emocijas un attieksmi, kas pieder šai rīcībai” (Berger & Luckmann, 

1966, p. 113) un pēdējās var būt dažādi konstruētas dažādos diskursos par šīm praksēm. 

Teoretizējot procesu, kā notiek sociālās rīcības pārveidošana jeb transformācija diskursā, 

Līvens (2009) izdala vairākus būtiskus aspektus un norāda uz rīcības un reakcijas klātbūtni 

diskursa veidošanā sociālajā praksē. Dažādos diskursos dažāda veida reakcijas izskaidro dažādus 

sociālos aģentus. Kamēr vieni aģenti var tikt attēloti kā kognitīvi iesaistīti sociālā rīcībā, tikmēr 

citi – kā reaģējoši daudz emocionālākā līmenī (Leeuwen, 2009).  

Kā sociālās prakses analīzes elementus Līvens min arī materiālās un semiotiskās rīcības. 

Rīcība var tikt interpretēta gan kā materiāla rīcība, piem., ar darbības vārdu „apēsts”, gan kā 

semiotiska rīcība – t.i., kaut kas, kam ir artikulēta „nozīme”. Turklāt materiālās rīcības Līvens vēl 
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iedala transitīvās jeb pārejošās, t.i., iesaistot vairākus dalībniekus, rīcība tiek attēlota kā ar spēju 

ietekmēt cilvēkus vai lietas (piem., darbības vārdi „diskutēt” vai „pirkt”), vai netransitīvas jeb 

nepārejošas rīcības, t.i., iesaistot tikai vienu dalībnieku, kurš attēlo rīcību kā „izrādīšanos”, kā 

„uzvedību”, kas neietekmē nevienu vai neko, kā tikai pašu aģentu (Leeuwen, 2009, p. 156). 

Rīcības un reakcijas var būt arī aktivizētas, tas nozīmē, attēlotas dinamiski – kā rīcības 

(piem., ar darbības vārdu „ēst”) vai deaktivizētas, tas ir, attēlotas statiskā veidā, it kā rīcības un 

reakcijas būtu kāda kvalitāte vai būtība, nevis rīcība (piem., ar lietvārdu „ēdiens”).  

Rīcības un reakcijas var tikt arī aģentiskotas (agentialized), tas ir, attēlotas kā 

cilvēkaģentūras piegādātas, vai deaģentiskotas – tas ir, attēlotas kā piegādātas veidos, kas nav 

piemērotas cilvēkaģentūrai – ar dabas spēkiem, neapzinātiem procesiem utt. Līvens nošķir 

pavisam trīs dažādus deaģentiskošanas veidus:  

(1) Rīcībiskošana (eventuation) – rīcība vai reakcija ir attēloti kā notikums, kā kaut kas, 

kas ir „tikko noticis”, bez neviena cita līdzdalības.  

(2) Eksistencializācija (existentialization) – rīcība vai reakcija, kas ir attēlota kā kaut kas, 

kas vienkārši „eksistē”, un parasti ar „eksistenciāla procesa” palīdzību, piemēram, liela 

saspīlējuma situācijā.  

(3) Dabiskošana (naturalization) – kad rīcība vai reakcija ir attēlota kā dabisks process, 

izmantojot abstraktus darbības vārdus, kā, piem., „variē”, „attīstās”, „eksistē” u.c., kas sasaista 

rīcību un reakciju īpašā interpretācijā par materiāliem procesiem, piem., ar saullēkta vai saulrieta, 

bēguma vai plūdu, ar dzimšanas vai nāves u.c. diskursiem. Šis process bieži ir ar leģitimizēšanas 

funkciju (Leeuwen, 2009, p. 157). 

Rīcība un reakcija ietver arī vispārināšanu un abstrakciju dažādās pakāpēs. Vispārināšana 

aizvirza prom no specifiskas rīcības, kas veido praksi vai kādu epizodi no tā, kas veido šo praksi, 

un iezīmē praksi vai epizodi kā veselu. Tai pat laikā rīcības un reakcijas var tikt attēlotas 

abstrakti, un tas ir kvalitātes gadījums, parasti uzskatāmi perifērisks, un tiek izmantots, lai 

nosauktu veselo (turpat). 

Kā spilgtus piemērus tam, kā sociālā praksē notiek diskursu rekontekstualizācija un kā šo 

procesu analizēt, Līvens izmanto jēdzienus „līderis” un „līderība”. Piemēros izkristalizējas, ka 

zināšanas par to, kas ir „līderis” vai „līderība”, balstās uz to, ko līderis dara (Leeuwen, 2009). 

Tādējādi vēlreiz tiek uzsvērta Līvena KDA pieejas ciešā saikne starp rīcību un nozīmes 

veidošanas procesu. Kā jau arī norādījis amerikāņu kultūrsociologs Džeims V. Verčs (James V. 
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Wertsch): „Visas prakses notiek, lai tiktu attēlotas (izrādītas), un visas prakses, lai tiktu izpildītas, 

izmanto sociālos aģentus un kultūras līdzekļus” (Wertsch, 1991, citēts no: Norris, 2012, p. xiii). 

Lai arī detalizēta un valodas lietojumā lingvistiski niansēta ir šāda diskursa analīzes 

pieeja, tomēr, manuprāt, tā nedaudz ierobežo sociālo paradumu izpētes iespējas, jo ieliek 

analizējamās sociālās prakses un to sākotnējo īstenotāju – sociālo aģentu – iepriekš noteiktā 

kultūras rīku (valodas, žestu etc.) analīzes rāmī. Bet cilvēks ir sarežģīta un, manuprāt, pamatos arī 

radoša humāna būtne, tāpēc arī viņa kultūras izpausmes (tostarp valodas, žestu u.c. semiotisku 

līdzekļu izmantošanas prakses) būtu jāaplūko papildus arī daudz komplicētākā un vienlaikus 

novitātēm atvērtākā analīzes pieejā. Tādējādi es vairāk tiecos sociālās prakses un to īstenotājus – 

aģentus – uzlūkot paralēli arī no viņu radošuma prizmas (Joas, 1997) un piekrist vācu 

sociolingvistes Zigridas Norris (Sigrid Norris) uzstādījumam, ka dziļāku un daudzpusīgāku 

sociālo prakšu un sociālo aģentu analīzes rezultātu var iegūt, apvienojot semiotisko pieeju ar 

starpniekotā (mediated) diskursa analīzes pieeju (Norris, 2012).  

 

3.3.3. Multimodālās interakcijas analīzes pieeja 

 

Iepriekš aplūkotā Līvena semiotiskā pieeja sociālās prakses diskursu analīzē parāda šīs 

pieejas teorētiķu uzsvaru uz semiotisko rīku lietošanas paņēmieniem (modes) kā svarīgu resursu 

nozīmju veidošanas procesā, kur „visi paņēmieni tiek uzlūkoti kā analizējami sistēmiski 

funkcionālā veidā, pētot idejiskās, starppersoniskās un tekstuālās funkcijas” (Kress, 2010, p. 87). 

Savukārt, kā jau norādījusi starpniekotās diskursa teorijas pārstāve Zigrida Norris, kultūras rīki, 

īpaši valoda, ir ne tikai paņēmiens (mode), ko sociālais aģents izmanto, lai īstenotu sociālo praksi, 

bet „tieši šis pats paņēmiens ir tas, kas jau pamatos var to nošķirt no citiem paņēmieniem un viņu 

vērtībām” (Norris, 2012, p. 223).  

Šīs divas teorētiskās pieejas – semiotiskā un starpniekotā, kaut arī abas līdzīgi interesējas 

par valodu un galvenokārt satiekas sociālās prakses analīzes posmā, tomēr tām katrai ir savs, 

citāds uzsvars. Kamēr semiotiskās pieejas pamatstruktūru veido valodas teorija, tikmēr 

starpniekotā pieejā paņēmieni, kas tiek izmantoti sociālās prakses īstenošanai, tiek uzlūkoti kā 

komplekss kultūras rīks, kas veido tikai daļu no starpniecības vienības, kurā sociālie aģenti 

darbojas ar vai pastarpināti izmantojot kādus no kultūras rīkiem (Norris, 2012). Balstoties uz 

poststrukturālisma teoriju centrālo pārstāvju E. Laklo un Š. Mufes ideju par sākotnēji šķietami 

nediskursīvo fenomenu diskursīvās nozīmes esamību (Laclau & Mouffe, 1987), kā diskursa 
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analīzes rīki tiek uzlūkoti arī  uzturs un ēšanas prakses, ar kura starpniecību tiek īstenotas sociālās 

prakses, kuru laikā notiek diskursu rekontekstualizācija.  

Tātad, kopsavelkot, starpniekotā diskursa analīzes pieeja dažādos kultūras rīkus, kas tiek 

izmantoti aģentam īstenojot sociālās prakses, uzlūko nevis kā ievietojamus vienā un tajā pašā 

analīzes veidnē – kā ar similārām kultūras vērtībām saistītus, bet gan uzlūko tos kā sociālās 

rīcības neatņemamu sastāvdaļu, kur valoda ir tas paņēmiens, ar kura starpniecību sociālais aģents 

var darboties, un kas šīs rīcības brīdī šo paņēmienu arī nošķir vērtībā no citiem paņēmieniem 

(Norris, 2012). Starpniekotās diskursa analīzes pieeja pamatos balstās uz rīcības teoriju un tās 

pieņēmumiem par sociālās prakses un sociālā aģenta attiecībām, tātad – sociālās prakses tiek 

veidotas tajā kontekstā, kam ir piešķirta normatīva vai racionāla nozīme un kurās sociālais aģents 

darbojas kā sociāla būtne, kuru ietekmē un ir ietekmējusi viņa socialitāte (Joas, 1997). Būtībā 

sociālās prakses pētniecība ir ciešā sasaistē un nav šķirama no šīs prakses īstenotāja – sociālā 

aģenta, jo, kā jau precīzi norādījusi Norris:  

Kad pētām darbību, mums ir jāpēta tie sociālie aģenti, kas darbojas, un viņu kultūras rīku 

pielietojums; un kad mēs pētām kultūras rīkus, mums ir jāpēta sociālie aģenti, kas rada vai lieto 

šos kultūras rīkus, un tādējādi mēs pētām viņu rīcību” (Norris, 2012, p. 222). 

 

Multimodālā interakcijas analīze ir attīstījusies no:  

1) starpniekotā diskursa (mediated discourse) analīzes pieejas, kas koncentrējas uz to, ka 

sociālā mijiedarbe vienmēr tiek starpnieciskota ar semiotisku līdzekļu palīdzību; 

2) sociālās mijiedarbes teorijām (Goffman, Gumperz, Tannen); 

3) sociālās semiotikas teorijas (Kress, Leeuwen, Jewitt), kur teksts tiek pētīts ar vizuālās 

un multimodālās analīzes palīdzību. Šo analīzes pieeju S. Norris gan raksturo kā „iesaldētās 

darbības” (Norris, 2014, citēts no: Jewitt et al., 2016). 

Multimodālās interakcijas pieejā aģenta rīcības analīze tiek izvirzīta priekšplānā, jo tieši 

šis process tūlītēji tiek fiksēts sociālā mijiedarbē. Tādējādi gan pētījumā analīzes centrālais 

objekts pārvirzās no valodas analīzes uz tādiem sociālās mijiedarbes resursiem kā žesti, skatiens, 

ķermeņa pozas, kustības, kā arī tiek vērtēts, kā  apkārtējā vide – telpa un artefakti starpniecisko 

mijiedarbi. Multimodālā analīzes pieeja ļauj izpētē iekļaut arī tādus sociālās interakcijas 

semiotiskos līdzekļus kā, piemēram, interneta mājas lapas vai reklāmas. Jeb, kā uzsvērusi Norris:  

Sociālie aģenti vienmēr līdzveido savu rīcību, sasaistot to ar apkārtējo vidi, citiem sociāliem aģentiem, līdz 

ar to mēs nekad nevaram izņemt sociālā aģenta rīcību no vides un/vai sociāliem aģentiem, kas ir iesaistīti 

šajā rīcībā (Norris, 2014, p. 87). 
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Šī multimodālā vide arī vistiešāk raksturo multimodālo analīzes pieeju, kas vienlaikus 

aplūko vairākas un dažāda līmeņa sociālās aktivitātes, notikumus un žanrus.  

 Tomēr šis plašais semiotisko un starpnieciskoto, un sociālā mijiedarbē iegūto aģenta 

rīcības analīzes datu klāsts var radīt grūti pārvaramus izaicinājumus pētniekam diskursa analīzes 

procesā – kā lai šo empīrisko materiālu interpretē un integrē pētījumā? Kā lai apvieno vienotā 

rezultātā? It īpaši aktuāls šajā analīzes pieejā kļūst pētnieka subjektīvā viedokļa klātbūtnes 

faktors. Tāpēc multimodālās pieejas teorētiķi un praktiķi iesaka dažādās multivides formas nevis 

uztvert un analizēt kā atsevišķus vai nošķirtus analīzes elementus, bet gan uzlūkot un pētīt tos 

multimodālās etnogrāfijas pieejā. Tas nozīmē, dažādos multivides formu apkopojumu pētīt 

multimodālās etnogrāfijas pieejā – kā, jaunas „multi-semiotiskas” sociālās prakses izpausmi 

(Dicks et al., 2006).   

Balstoties uz etnogrāfijas kā interpretatīvās pieejas mērķi – veidot izpratni par kultūras un 

sociālām praksēm, paplašinot pētījuma lauku konkrētajā vidē – multimodālā etnogrāfija veido 

teorētisko ietvaru, kas apvieno sociālās semiotikas teoriju (īpaši tādus jēdzienus kā „motivējošās 

zīmes”, „pieejamība”, „paņēmiens” un „semiotiskie līdzekļi”) ar etnogrāfiju (Jewitt et al., 2016, 

p. 118). Savukārt galvenie pētnieciskie jautājumi, uz ko tiek rastas atbildes šajā analīzes pieejā, ir 

saistīti ar ikdienas procesu, prakšu un kontekstu lomu nozīmju veidošanā. Būtiski piezīmēt, ka šī 

pieeja līdz šim ir bieži izmantota tieši tam, lai izpētītu, kā nozīmes dažādos sociālos kontekstos 

veido bērni (Pahl, 1999). Līdz ar to šī pieeja promocijas darbā SUA lomas analīzē ļaus, 

kombinējot etnogrāfiskos novērojumus ar tekstuālo artefaktu sociālsemiotisko analīzi, izpētīt, 

piemēram, skolēna atbildes man kā intervētājai situācijās, kad mainās apkārtējās vides fons – 

saprast, vai un kā tad mainās arī skolēna semiotiskā izpausmes (stilā vai saturā) forma. Tas 

palīdzēs saprast arī: Kā konkrētā vidē bērni attīsta, veido savas nozīmes izpratnes?, Kā viņi no 

jauna atspoguļo nozīmes?, Kā viņi pārvieto nozīmes?, Kāda atšķirība ir starp nozīmju veidošanu, 

piemēram, skolotāju klātbūtnē un kā bez skolotāja klātbūtnes?, Kādi vēl faktori var ietekmēt 

skolēna konstruēto nozīmju veidošanas procesu? – tie ir papildjautājumi, uz kuriem atbildes tiks 

meklētas arī šī promocijas darba empīriskajā sadaļā, analizējot SUA rīcību dažādu uztura prakšu 

un lomu konstruēšanas un interpretācijas procesu. 

Multimodālā etnogrāfija skatās, kā tiek veidotas un saprastas nozīmes sociālā un kultūras 

kontekstā. Šo teorētisko pieeju sākotnēji attīstījusi pētnieku grupa, kas vēlējusies uzzināt, kā bērni 

veido nozīmes skolā un ārpus tās. Lai arī sociāli semiotiskā pieeja piedāvā svarīgus teorētiskos 

rīkus, tomēr tā nepiedāvā visus nepieciešamos jēdzienus un metodes, kas ļauj izprast, kā dažādie 
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sociālie faktori ietekmē to, kā bērni veido artefaktus. „Kamēr multimodālā analīze darbojas ar 

pētāmā lauka komunikatīvo kompleksivitāti, etnogrāfiskā pieeja datu vākšanai un interpretācijai 

palīdz novietot šo kompleksivitāti specifiskajā sociālajā, kultūras un vēsturiskā kontekstā” 

(Flewitt, 2011, citēts no: Jewitt et al.,  2016, p. 119). Analīzes dati šajā pieejā galvenokārt tiek 

iegūti pētnieciskajos novērojumos. Kā pētnieciskie dokumenti multimodālās etnogrāfijas lauka 

darbā ir pieraksti un/vai video ieraksti, kas var tikt papildināti ar strukturētām vai daļēji 

strukturētām intervijām ar pētījuma mērķgrupas dalībniekiem, kā arī savāktiem artefaktiem, ko 

pētījuma dalībnieki ir izmantojuši. Metodoloģijas līmenī šī teorētiskā pieeja uzsvaru liek uz 

tādiem jēdzieniem kā „atvērtība”, „situativitāte un „refleksivitāte”. Tālāk nedaudz izvērstāk par 

iepriekš minētajiem metodoloģiskajiem konceptiem: 

1) Atvērtība attiecībā pret materiāliem. Pētnieciskie jautājumi tiek veidoti tā, lai noteiktu 

virzienu, kādā iespējams izpētīt analīzes materiālus, bet tai pat laikā šis virziens nav strikti 

noteikts un ir maināms.  

2) Situativitāte nepieciešama, lai iekļūtu konkrētajā nozīmes veidošanas instancē 

konkrētajā laikā un telpā. Situativitāte papildina artefaktu semiotisko lasīšanu un interpretāciju un 

bez atsaukšanās uz to rašanās konteksta dokumentēšanu. Šeit rodas saikne ar pētījuma dalībnieka 

vēsturi, lokālo politiku u.tml. aspektiem. 

3) Refleksivitāte – kā jau etnogrāfiskajā pieejā pieņemts, pētnieka loma datu vākšanā un 

analīzes veikšanā ir apzināta un izpētīta  –  pētnieks un viņa pētījums tiek uzlūkoti kā cieši 

saistīti, un tieši pētnieka ziņā ir šo sasaisti veidot, nevis atdalīt vienu no otra (Jewitt et al.,  2016, 

p. 120).  

„Lai arī sociālsemiotikas un etnogrāfiskai pieejai katrai ir citāds teorētiskais sākotnējais 

izejas punkts, tomēr abām šīm pieejām ir vienots skatījums uz „kultūra-kā-teksts” un „teksts kā 

dzīves prakšu instanciācija”, kas ļauj tiem tapt apvienotiem produktīvā veidā, tas ir palīdz 

„iedziļināties pētījuma dalībnieka perspektīvā” un aizsargāties no „nozīmības tīkliem”, kas 

identificēti pētījuma procesā, kas izvērsts no galējās „outsaidera” perspektīvas” (Flewitt, 2011, p. 

307, citēts no: Jewitt et al.,  2016, p. 120).  

 

3.3.4. Diskursa analīzes pielietojums bērnu pieredzes pētījumos 

 

Pirmais un galvenais, kas jāuzsver, ka diskursīvā pieeja norāda uz jebkura pētījuma 

interpretatīvo dabu – tā kā diskursa analīzes teorētiskās pieejas pamatos balstās interpretatīvismā, 
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tās arī rosina pētnieku datu vākšanas un analīzes līmenī apšaubīt vispārpieņemtos pieņēmumus 

par nošķīrumu starp pieaugušo un bērnu. Tai pat laikā jāatceras, ka diskursa analīze savā būtībā ir 

analīzes pieeja, nevis datu vākšanas metode. Tomēr diskursa analītiķi nevar piedāvāt konkrētu, 

striktu un nemainīgu analīzes metodi vai tehnikas. Diskursa analīzes pieeja drīzāk palīdz 

pētniekiem dažādot veidu, kā uzlūkot intervijas, analīzes procesu un arī izstrādātos rezultātus. 

Tāpēc bērna individuālo īpašību un atšķirības no pieaugušā atzīšana mudina pētnieku arī veidot 

atsevišķu pētniecības metodoloģiju (Greene & Hill, 2005).  

Jau pati kultūras socioloģijas perspektīvas pieeja indivīda sevis konstruēšanas procesā 

rosina pieņemt, ka cilvēka attieksme pret apkārtējo pasauli ir lielā mērā atkarīga no kultūras 

konteksta un tiem diskursiem, kas tobrīd veido apkārtējo vidi, un indivīda tajā. Tādejādi arī bērni 

atšķirīgos veidos tiecas domāt par sevi un sevis apzināšanos un interpretēšanu, kā arī pasauli sev 

apkārt un citus cilvēkus tajā. Un šis domāšanas veids atkarīgi no diskursiem, kas tobrīd dominē 

bērnu kultūras telpā (Green & Hill, 2005). Viens no šādiem bērna attieksmes un sociālo attiecību 

rādītājiem ir t.s. „bērna balss” (children’s voices) sadzirdēšana un izpētes iespējas, īpaši ņemot  

vērā, ka kopš 1989. gada UNCRC
22

 mudina ieklausīties bērna pasaules redzējumā un vēlmēs un 

piešķirt tam īpašu nozīmi. Tas liecina par demokrātiskas sabiedrības esamību (Allison, 2012). 

Līdz ar to diskursa analīzes pielietojums bērna pieredzes pētniecībā norāda uz nepieciešamību 

pētniekam aktīvi un kritiski iesaistīties bērnu „balss” (voices) sadzirdēšanā, interpretēšanā un 

reprezentēšanā, uzsvaru liekot tieši uz šīs „bērna balss” jeb to, ko saka bērns, sadzirdēšanu. Tas 

nozīmē, ka diskursa analīzes mērķis bērna pieredzes pētniecībā būtu notvert un analizēt tieši paša 

bērna veidotās pasaules uztveres un pieredzes nozīmes (Hogan, 1998, p. 2).   

Pieņemot, ka ir kāda atšķirība starp pieaugušā un bērna pētniecību, pieaugušā un bērna 

„balss” sadzirdēšanu, norādot, ka „daži cilvēki runā, bet daži tikai runā” (Probyn, 1993, p. 72), 

pētniekam ir svarīgi noķert bērna (vai skolēna) dzīves pieredzi bērna (vai skolēna) paša 

redzējumā (Hogan, 1998, p. 2). Sadzirdēt diskursa analīzē bērna (vai skolnieka) „balsi”, nozīmē 

būt aktīvā un subjektīvā procesā, ja nostādām šo bērna „balsi” pretstatā pozitīvistu datu vākšanas 

aprakstiem, kā jau iepriekš eksistējošo faktu neitrālu vākšanas procesu, kas nav starpnieks mūsu 

uztverei, un mūsu izpausmes un aprakstošās prakses rezultātā nemainās (Alldred & Burman, 

2005, p. 175). Britu pētnieces – izglītības un jaunatnes pētniece Pama Aldreda (Pam Alldred) un 

attīstības psiholoģijas kritiskās pieejas teorētiķe Ērika Burmane (Erica Burman) – kuras bērnu 

pieredzes pētījumos izmantojušas diskursa analīzes metodi, norāda, ka diskursīvā pieeja bērna 

                                                           
22

 UNCRC (The United Nations Convention on teh Rights of the Child) jeb ANO Bērnu tiesību konvencija – tas ir 

cilvēktiesību līgums, kas nosaka bērnu civiltiesiskās, politiskās, ekonomiskās, sociālās, veselības un kultūras tiesības.  



147 
  

„balss” izpētē uzstāj uz nepieciešamību kontekstualizēt gan ziņas, ko bērns sniedz pētniekam, gan 

tās ziņas, ko pētnieks divos veidos nodod tālāk (tas ir, interpretē). Pirmais veids un diskursīvā 

pieeja ir, ka līdztekus konkrētā bērna izpausmēm valodā ir svarīgi izpētīt arī šo tekstu informanta 

bērnības kultūrizpratnes kontekstā. Tādējādi pētnieks cenšas izzināt, ko bērns saka par to, (1) ko 

viņam ir bijis iespējams pateikt (Foucault, 1988) un (2) ko iespējams mums (īpašas kultūras 

īpašiem pieaugušajiem) sadzirdēt bērnus sakām. Un otrs interpretācijas veids ir, ko diskursa 

analīzes pieeja uzsver, ka analīze paralēli ir pamatos balstīta kontekstā, kurā tā ir veidota. Tas 

izvirza interpretācijas jautājumu visam priekšgalā (Alldred & Burman, 2005). Šī promocijas 

darba sociālās problēmas izpētes kontekstā jānorāda arī, ka bērna „balss” nav saklausāma ārpus 

vai prom no bērnības (vai skolas laika) kultūras izpratnes un kultūras nozīmēm, kas piešķirtas 

bērnu (skolēnu) komunikācijai (Alldred, 1998).  

Bērna acīmredzamā aizvirzīšana prom no „uzticama informanta” kategorijas var bērnu 

pētījuma tapšanas procesā neiezīmēt kā būtisku izpētes objektu (Burman, 1997a, 1998). Tāpēc 

rietumu kultūrā joprojām sastopamā izpratne par bērnu kā nepilnvērtīgu informantu pētniecībai 

nepieciešamo datu sniegšanā, bērnu vienlaikus arī novieto riska grupā, kur bērns tiek uzlūkots kā 

mazāk racionāls nekā pieaugušais, ar mazāku paškontroli vai refleksivitāti (Burman, 1994a). 

Diskursa analīzes pieeja, kas analīzi uzsāk ar jautājumu par indivīda konvencionālo 

modeli, ir īpaši vērtīga metode tādām cilvēku grupām, kā, piemēram, bērni, kam jau vēsturiski ir 

bijis liegts pilnvērtīgas sabiedrības grupas statuss. Tādējādi diskursa analīzes pieeja piedāvā ne 

tikai vienkāršu bērna iekļūšanu „normāla izpētes subjekta” kategorijā, bet pievieno arī papildus 

vērtību iespējai kritiski izvērtēt šo subjektu arī no citiem analīzes aspektiem, kā, piem., no 

feminisma, psihoanalīzes un poststrukturālisma perspektīvas (skat., piem., Rose, 1989). 

Tāpēc šī promocijas darbā izvirzītais pieņēmums par bērnu (skolēnu) un viņa lomu 

sociālās realitātes konstruēšanā pats par sevi var būt labāk izpētāms ar diskursa analīzes pieeju. 

 

3.4. Skolēna (bērna) pētniecības specifika 

 

Skolēna socioloģiska izpēte ir komplicēta vairāku faktoru dēļ.  

1) Skolēns, vienlaicīgi sociālajā struktūrā ieņemdams arī „bērna” lomu, ir pakļauts 

autonomijas trūkumam un atkarībai no pieaugušā. Līdz ar to, bez citiem iespējamiem 

ierobežojumiem, primārais savstarpējās komunikācijas ierobežojums pētniekam ar skolēnu ir 

apstāklī, ka pētniekam pirms sarunas vienmēr vispirms būs jāsazinās ar kādu no pieaugušajiem 
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(skolotāju, direktoru, vecākiem vai tml.) un tikai tad viņš varēs vienoties arī ar pašu skolēnu par 

intervijas laiku un norises vietu, kas arī pārsvarā vienmēr būs pieaugušā (skolotāja, direktora, 

vecāku) noteikta. Turklāt skolas direktors, skolotājs vai vecāki kādu iemeslu dēļ var izvēlēties 

aizliegt pētniekam veikt intervijas ar skolēnu, tāpat arī skolēnam ir visas tiesības atteikties no 

piedalīšanās pētījumā.  

2) Bērna kā „skolēna” vispiemērotākā izpētes vide ir skola. Tomēr skola ir institūcija ar 

savu stingri reglamentētu darbības plānošanu, kas var kavēt pētījuma lauka darba sistemātisku 

norisi (piem., lauka darba plānošanas saskaņošanu ar strikto skolas mācības stundu grafiku, 

skolēnu brīvlaikiem u.c. izglītības iestādes vai mācību procesa darbības formām).    

3) Starp skolēnu un pētnieku var intervijas laikā izveidoties pārāk izteiktas pieaugušais – 

bērns attiecības, ja skolēns izjutīs vecuma atšķirību kā varas pazīmi no pieaugušā puses. Īpaši 

izteikti tas ir gadījumos, kad sociālā mijiedarbe pētniekam ar skolēnu notiek skolas telpās.  

4) Skolēns var neuztvert un neizprast vienādi viņam un pieaugušajam definētu jautājumu, 

tāpēc ir nepieciešams sagatavot speciālus jautājumus, kas būtu pakārtoti skolēna dzīves pieredzei, 

zināšanām un vecumam. Tomēr, tā kā promocijas darba mērķgrupa ir 6.-9. klases skolēni, tad 

šajā gadījumā neiezīmējās tik krasas vecuma robežas atšķirības, lai būtu nepieciešams izstrādāt 

katrai klasei savu metodoloģiju. Uzdodot skolēnam vai nu pārāk sarežģītus, vai arī pārāk 

vienkāršotus jautājumus, pastāv iespēja, ka netiks iegūta nepieciešamā informācija 

problēmjautājuma pētniecībai. Tāpēc šeit liela loma ir intervētāja komunikācijas un novērotāja 

spējām, fleksibilitātei un individuālām rakstura īpašībām, kas ļauj jau no pirmajiem intervijas 

jautājumiem saprast, vai ir nepieciešams mainīt jautājumu formulējumu skolēnam, vai tomēr ne. 

5) Turklāt skolēns var sniegt atbildes, „nevis tāpēc, ka vēlas būt patiess, bet gan tāpēc, ka 

vēlas būt laipns” (Greene & Hill, 2005, p. 9). It īpaši tas jāņem vērā gadījumos, kad intervija 

notiek vienā telpā ar kādu no skolotājiem, jo skolēni paredz, ka skolotājs sagaida no viņa  

„pareizās atbildes”, tāpēc ir jāapsver iespēja sarunāties ar bērnu arī atsevišķā telpā bez skolotāja 

klātbūtnes. Tāpēc, intervējot skolas vecuma bērnus, svarīgi ir no pētnieka puses šai intervijai radīt 

„dabisku vidi” (Eder & Fingerson, 2002, p. 183), ar „dabisku vidi” domājot tādus apstākļus, 

kuros bērns neizjutīs piespiestības klātbūtni vai satraukumu.  

Tāpat arī no datu validitātes, kā arī intervijas analīzes iespēju viedokļa, pētījumos, kur 

iesaistīti bērni (kā mērķgrupa vai pētījuma dalībnieki), ieteicams izmantot dažādu pētniecisko 

metožu apvienošanu. Tāpēc šajā promocijas darbā intervijas tiek apvienotas ar novērojumiem 

(observation), kas ir socioloģijas kvalitatīvā metode, kur pētnieks novēro cilvēkus to dabiskā vidē 
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(„laukā”), skatot viņu aktivitātes dažādās situācijās, kas iekļaujas pētījuma priekšmetā (Sullivan, 

2000, p. 324). Turklāt pētnieks ir viens no šā novērojuma dalībniekiem. Tā kā novērojuma laikā 

mijiedarbība starp pētnieku un pētījuma objektu noris dabiskā vidē, līdz ar to var tikt novērotas 

un piefiksētas dažādas sociālās izpausmes, kas varbūt citādi neparādītos. Tādējādi ar novērojuma 

palīdzību tiek gūta iespēja radīt nesamākslotu vidi ne vien pieaugušajiem, bet arī, kas būtiski, 

bērnam, kur intervijas jautājumi var būt kā nejauši, situācijai piemēroti, turklāt iekļaujoties bērna 

leksikā un komunikācijas praksē (Eder & Fingerson, 2002). Turklāt līdzdalības novērojuma 

gadījumā pētnieka/novērotāja uzdevums ir gan piedalīties pētāmās grupas darbībās, gan 

vienlaicīgi veikt novērojumus un arī intervijas. Novērojuma piezīmes ir jāveic pēc iespējas ātrāk 

(vai nu, ja iespējams jau novērojuma laikā, ja ne, tad uzreiz pēc novērojuma beigšanas, lai atmiņā 

piefiksētā informācija neaizmirstos). Pierakstus var veikt uz papīra, arī video vai audio. Iegūtiem 

datiem jāiekļauj gan rīcības apraksti (un arī pētnieka piezīmes, komentāri un interpretācija), gan 

runātais teksts. Saistībā ar skolēna novērošanas rezultātiem, analīzi un interpretāciju šajā 

gadījumā iesaka veikt par tām darbībām vai arī runāto tekstu, kur novērotā persona kaut kādā 

veidā tieši vēstī par savu pieredzi (Greene & Hill, 2005). Būtībā novērojums ir pētnieciskā 

metode, kas ir pamatos arī intervijām, it īpaši padziļinātajām intervijām, kuru laikā intervētājs 

piefiksē gan intervijas dalībnieka ķermeņa valodu, gan žestus un mīmiku, visu, kas var kalpot par 

palīgu intervijas dalībnieka izteikto vārdu nozīmju interpretācijā. Tāpēc intervija (novērojuma 

laikā vai arī pēc tam) var kalpot kā papildinājums novērojumā piefiksētajai pētījuma dalībnieku 

uzvedībai vai izteikumiem.  

Promocijas darba empīrisko materiālu ieguvei tika veikti klātienes novērojumi arī 

interviju laikā, īpaši ar skolēniem – uztura aģentiem. Veicot lauka darbu, tika izmantots 

diktofons, kā arī nepieciešamības gadījumā veiktas tūlītējas piezīmes, tādējādi vienlaicīgi panākot 

gan novērojuma, gan intervijas efektu. 

 

3.5. Pētījuma ētikas aspekti 

 

Veidojot intervijas un arī līdzdalības novērojumus, kā arī vēlāk veicot empīriskā materiāla 

analīzi, tika ievēroti šādi ētikas un morāles pamatprincipi: 

1) pēc pētījuma dalībnieku vēlmes transkriptos un arī analīzē ievērota intervijas 

dalībnieku konfidencialitāte. Par to intervētāja un intervijas dalībnieki vienojās mutiski, vai nu īsi 

pirms intervijas vai jau iepriekš telefoniski, kad arī notika vienošanās par intervijas norises vietu 
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un laiku. Transkriptos empīriskā materiāla analīzes veikšanas ērtības labad tiek lietoti latīņu 

alfabēta burti un to salikumi, savukārt skolu klasifikācijai izmantota numerācijas sistēma, 

attiecīgi, pirmā skola, otrā skola utt. Vienīgais, kas palika oriģināls, ir klases numurs, piemēram, 

6. klase, 7. klase utt. Ja klases numuram klāt bija pievienots arī burts (a,b,c), tad tas tika analīzē 

svītrots, jo nesaturēja kādu svarīgu informāciju; 

2) visi intervijas un arī līdzdalības novērojuma dalībnieki pētījumā piedalījās brīvprātīgi. 

Kaut arī līdzdalības novērojuma dalībnieki iepriekš tika informēti, ka tiks veikts novērojums, 

tomēr tas netraucēja. Vienošanās notika mutiski, klātbūtnē; 

3) pirms interviju un līdzdalības novērojumu uzsākšanas pētījuma dalībniekiem īsumā 

tika izstāstīts, kāds ir pētījuma mērķis (LU socioloģijas doktordarba pētījuma veikšanai etc.);  

4) pētījuma dalībnieki netika maldināti par intervijas iespējamo laika patēriņu (intervētāja 

vienojās ar intervijas dalībniekiem, ka intervija varētu ilgt 20 minūtes līdz 1,5 stundai, atkarībā no 

intervijas dalībnieku skaita (reizēm vienlaicīgi tika intervēti vairāki skolēni), intervijai paredzētā 

laika (piem., vienas mācību stundas) un intervētāja mijiedarbības rezultativitātes intervijas 

tapšanas laikā; 

5) visu interviju laikā tika saglabāta nepiespiesta un draudzīga atmosfēra. 

Kopumā, runājot par ētikas jautājumiem bērnu un jauniešu iesaistīšanā pētījumos, 

pamatos tiek norādīti tie paši aspekti, kā pieaugušo iesaistes gadījumos, tomēr galvenā atšķirība ir 

savstarpējās saprašanās (vai pētnieks, kas pārstāv „pieaugušo pasauli” un valodas izjūtu, spēs 

izprast un lietot vārdu krājumu, kas būtu uztverama un saprotama bērnam, kā arī, vai pats 

pētnieks uztvers un sapratīs bērna vēstījumu) un varas pozīcijām, kas ir cieši saistītas ar 

sabiedrisko stāvokli, kur pieaugušiem tiek piedēvēta autoritāte pār bērniem, līdz ar to bērniem 

reizēm ir grūti (ir bailes) būt patiesiem un pateikt lietas, ko pieaugušais nevēlētos dzirdēt 

(Malcolm Hill, 2009; Plummer, 2001).  

 

3.6. Interviju dalībnieku un interviju procesa raksturojums  

 

Šī promocijas darba empīriskā materiāla nodrošināšanai kā galvenā datu ieguves metode 

izmantota kvalitatīvā pētniecības metode – daļēji strukturētas intervijas, kuru mērķis ir padziļināti 

aplūkot SUA u.c. sociālo aģentu veidotās skolēna uztura prakses nozīmes un skolēna kā uztura 

aģenta lomas interpretācijas, kas tālāk analizētas ar kādu no kritiskā diskursa analīzes pieejām.  
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Padziļinātās intervijas tika veiktas gan ar skolēniem (SUA), gan ar pieaugušajiem (PUA). 

Informantiem – skolēniem tika izstrādāts vienots intervijas jautājumu modelis (skat. 4. 

pielikumu), kas katras atsevišķās intervijas laikā tika pielāgots konkrētajam izpētes gadījumam 

un papildināts ar nepieciešamajiem papildjautājumiem. Tāpat arī informantiem – pieaugušajiem 

tika pamatos izstrādāts vienots intervijas jautājumu modelis (skat. 4. pielikumu), tomēr tas 

salīdzinoši bija vairāk pakļauts izmaiņām, ko noteica katra izpētes gadījuma specifika. Piemēram, 

kamēr skolotājiem un skolēnu ēdinātājiem (skolu pavāriem) jautājumu bloks bija galvenokārt 

nemainīgs un jautājumi variēja vien atbilstīgi attiecīgā pedagoga vai pavāra iesaistes līmenim 

skolēnu ikdienas ēdināšanas prakšu organizēšanā vai kontrolē skolas telpās. Tikmēr tādiem PUA 

kā uztura speciālisti, pavāri (kas nav skolas pavāri), vecāki u.c. skolēnu uztura aģentiem 

jautājumi tika pielāgoti konkrētajam gadījumam vai aktivitātei, kurā PUA bija iesaistījušies ar 

mērķi veicināt skolēnu veselīgas uztura prakses. Jautājumi šiem PUA tad arī pārsvarā bija 

retrospektīva rakstura.  

Padziļinātās intervijas ar SUA, ja tās notika klātienē, tika apvienotas ar līdzdalības 

novērojumiem (tika piefiksēta intervijas dalībnieka/-u ķermeņa valoda, žesti un mīmika, tāpat arī 

apkārtējās vides artefakti, kas kādā veidā tika (vai netika) iesaistīti mūsu sarunā, u.c. objekti vai 

subjekti, kas var kalpot kā papildinājums intervijā piefiksētā teksta analīzei. Tādējādi intervijas 

tika papildinātas ar pētījuma dalībnieku uzvedības raksturojumu, kā arī apkārtējās vides ietekmes 

novērtējumu (lai arī tas ir tikai manas kā pētnieces interpretācija par aģenta rīcību).  

Visas intervijas kopumā noritēja draudzīgā un/vai koleģiālā noskaņā. Pavisam veiktas 24 

daļēji strukturētās intervijas ar 6. – 9. klases SUA no dažādām Latvijas skolām, bet kopumā 

nointervēti ir 44 skolēni (detalizētu aprakstu skat. 2. pielikumā). Atteikums piedalīties intervijā 

saņemts tikai no diviem skolēniem (5. skola) – vienā gadījumā tas notika tāpēc, ka klasesbiedru 

izvirzītais SUA nebija tajā dienā skolā, un vēlāk arī nebija sasniedzams telefoniski, savukārt otrs 

skolēns vienkārši mutiski atteicās piedalīties intervijā uzreiz pēc tam, kad klasesbiedri bija viņu 

izvirzījuši kā klases SUA līderi.  

Īsākās intervijas garums ir 4 minūtes, savukārt garākās intervijas garums ir 2 stundas un 7 

minūtes. Klātienes intervijas ar SUA parasti bija vienlaikus sarunā piedaloties 2-3 skolēniem, ko 

viņu klasesbiedri iepriekš bija izvirzījuši par uztura aģentiem (par SUA identificēšanas metodi 

skat. 3.7. nodaļā). Šāda stratēģija tika pielietota tikai tāpēc, ka sarunai ar skolēniem no pedagogu 

puses man tika atvēlēta vienas mācību stunda (40 minūtes). Ja kāda intervija ar skolēniem netika 

pabeigta līdz starpbrīža sākumam, tad, ar intervijas dalībnieku atļauju, mēs sazinājāmies vēlreiz 
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telefoniski un individuālā sarunā pabeidzām interviju. Šādu gadījumu gan nebija daudz, tomēr tie 

deva papildus analīzes materiālu, kas ļāva veikt novērojumus un izdarīt secinājumus par to, kā 

mainās skolēnu komunikācija ar mani, ja viņi runā klasesbiedru klātbūtnē un skolā, un kā, ja 

saruna notiek neklātienē (telefoniski) un bez citu klasesbiedru piedalīšanās sarunā. 

Klātienes intervijas ar SUA parasti notika kādā no skolas telpām un visbiežāk tā bija kāda 

no mācību auditorijām jeb klasēm, dažreiz mēs sarunājāmies skolas bibliotēkas telpā vai kādā 

citā, tobrīd no pārējiem skolēniem nošķirtā un klusākā, vietā – tā, lai saruna būtu netraucēta.   

Tikai viena intervija ar klases SUA man bija jāveic savstarpējo komunikāciju apgrūtinošā 

situācijā, kad intervija notika klasē kopā ar pārējiem klasesbiedriem, kas nebija definēti kā klases 

SUA un kas tagad garlaikoti skaļi runājās savā starpā un bieži ar dažādiem (nesaistītiem ar 

intervijas saturu) izsaucieniem iejaucās intervijas norisē (skolotāja tobrīd klasē nebija).  

Neviens no klasesbiedru izvirzītajiem SUA no intervijas neatteicās, kaut arī viņiem tika 

iepriekš pateikts, ka tā nav obligāta prasība sniegt man interviju. Bija pat pāris gadījumu, kad 

skolēni, kas neiekļuva klasesbiedru definētajā SUA sarakstā, tāpat ļoti vēlējās piedalīties intervijā 

– ja ne atbildēt uz maniem jautājumiem, tad vismaz paklausīties, par ko mēs – SUA un es kā 

intervētāja – runājam. Novērtēju to kā pozitīvu iespēju jeb, t.s. „otro iespēju”, kas dota skolēnam,  

kas iepriekš, iespējams, vai nu nobijies no sevis definēšanas par SUA, vai arī kādu iemeslu dēļ 

citi klasesbiedri viņu nav identificējuši kā savas klases SUA, kaut arī konkrētais skolēns pats 

uzskata pretēji. Tāpēc devu viņiem šo „otro iespēju”, un rezultātā intervija tapa arī ar viņiem. Šie 

atsevišķie gadījumi parādīja metodoloģisko problēmu, ka aptaujas anketas, lai gan sniedz iespēju 

identificēt SUA – līderi, tajā pašā laikā izslēdz no saraksta pārējos skolēnus kā SUA.  

Detalizētu visu 24 interviju ar SUA norises aprakstu skat. 2. pielikumā.  

Savukārt ar PUA veiktas pavisam 27 padziļinātas intervijas, bet kopumā nointervēti 35 

pieaugušie (skolotāji, skolu direktori, bērnu vecāki, uztura speciālisti, ēdinātāji, pavāri, ārsti, 

pašvaldību pārstāvji u.c.) (detalizēta informācija pieejama 3. pielikumā). Interesanti, ka no visiem 

uzrunātajiem PUA no intervijas atteicās (vai arī nebija iespējams ar viņiem sazināties) 

galvenokārt skolu ēdinātāji, norādot uz lielo aizņemtību darbos vai arī uzskatot, ka nav pietiekami 

kompetenti, lai atbildētu uz maniem jautājumiem. Divos gadījumos (1. un 4. skola) no intervijas 

atteicās arī divi pedagogi, un viņu argumenti bija ļoti līdzīgi ēdinātāju norādītajām atrunām.  

Intervijas ar PUA galvenokārt notika individuāli ar katru intervijas dalībnieku tiekoties 

vai nu klātienē un parasti intervijas dalībnieku darba vietā, vai arī veicot interviju telefoniski. 

Tikai dažas intervijas notika, sarunā piedaloties diviem vai pat trim intervijas dalībniekiem 
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vienlaikus. Šādas kolektīvās intervijas norises iemesls bija galvenokārt tāpēc, ka saruna bija par 

konkrētu veselīga uztura veicināšanas aktivitāti, kuras īstenotājus varēja definēt kā „vienota 

komanda”. Būtībā šo intervijas norises process bija kā fokusgrupas diskusijā, bet datu ieguves 

līdzeklis – daļēji strukturētas intervijas – bija raksturīgas kvalitatīvai intervijai, līdz ar to var teikt, 

ka tika izmantota kvalitatīva hibrīdmetode, kas pielāgota konkrētās sociālās problēmas izpētei, 

bet norit familiārākā gaisotnē nekā fokusa grupas diskusijas un dalībnieku atlases procesā 

iesaistoties arī sarunas dalībniekiem (piem., intervija vienlaikus ar vairāku klašu SUA, kas paši 

sevi izvirzījuši par SUA). 

 

3.7. Kvalitatīvo aptauju norises apraksts 

 

Ar mērķi identificēt klasē esošos skolēnus kā uztura aģentus – līderus, tika veiktas 

kvalitatīvas aptaujas, kuru laikā visiem tobrīd klases telpā esošajiem skolēniem (vienas klases) 

tika uzdoti pieci jautājumi (skat. 4. pielikumu). Jautājumos netika ietverts tāds jēdziens kā  

„uztura aģents”, kas skolēniem būtu nesaprotams. Pie šāda slēdziena nonācu pēc pirmajām divām 

veiktajām aptaujām 1. skolā, kuru laikā sapratu, ka aptaujas anketā ietvertais jēdziens „uztura 

aģents” skolēniem ir nesaprotams un nepieciešami papildus skaidrojumi, tas tika nomainīts pret 

izskaidrojošu aprakstu, SUA aptaujas anketā definējot kā „skolēnu, kam klasē ir vislielākā  

interese par „veselīgu uzturu”, „pareiziem ēšanas paradumiem” vai vispār citiem redzama 

interese par to, kas, cik daudz, ar ko un kāpēc tiek ēsts. Pēc šādas aptaujas anketas saturiskas 

redakcijas no skolēnu puses turpmāk vairs netika saņemts neviens lūgums par nepieciešamību 

izskaidrot anketas jautājumus. 

Tātad pirmais anketas mērķis un uzdevums bija identificēt klasē SUA un ļaut šo 

identifikāciju veikt tieši pašiem skolēniem-klasesbiedriem. Nākamā, otrā jautājuma mērķis bija 

izprast skolēnu argumentāciju SUA izvēlē. Atbildes uz trešo jautājumu paskaidroja, kāpēc 

skolēns nav pats sevi identificējis kā SUA. Savukārt ceturtais un piektais jautājums ļāva izprast 

skolēna interpretācijas jēdzieniem „veselīgs uzturs” un „neveselīgs uzturs”.  

Aptaujas jautājumi tika uzdoti mācību stundas sākumā un parasti klāt esot arī kādam 

skolotājam, bet anketēšanas darbu veicot man vienai – gan izskaidrojot anketas mērķi, gan izdalot 

skolēniem baltas papīra lapas, uz kurām pierakstīt savas atbildes, gan uzrakstot uz tāfeles anketas 

jautājumus un nepieciešamības gadījumā tos izskaidrojot. Skolotājam tobrīd vien uzraugot, lai 

klasē saglabātos disciplinēta uzvedība no skolēnu puses.   
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Aptaujas anketas aizpildīšana parasti ilga no 10-15 minūtēm, bet jebkurā gadījumā 

skolēni netika steidzināti, kā arī vienmēr skolēniem uzsvēru, ka viņu atbildes netiks kādā veidā 

vērtētas ar atzīmi, kas nozīmē, ka nav „pareizo” vai „nepareizo” atbilžu, bet ir īpašās viņu 

atbildes, kas man kā pētniecei ir ļoti svarīgas. Visas aptaujas anketas ir aizpildītas skolēnu 

rokrakstā, kas nozīmē arī to, ka jāpieļauj iespēja, ka kāds teksts vai tā fragments var būt grūtāk 

salasāms. Tomēr ieguvums, manuprāt, šādai rakstīto atbilžu pieejai ir tāds, ka tā rada no skolēnu 

puses personiskāku un familiārāku attieksmi pret uzdotajiem jautājumiem, kā arī ļauj analīzei 

iegūt arī tādas semiotiskas detaļas kā zīmējumi, izsvītrojumi, uzsvērumi u.tml. diskursa analīzei 

pakļautus elementus. 

Pēc tam, kad biju saņēmusi no skolēniem visas aizpildītās aptaujas anketas, turpat klasē 

uzreiz sarakstīju sev uz pierakstu lapas 1. jautājuma atbildēs minēto skolēnu vārdus un saskaitīju, 

cik reizes pavisam kopā katrs ir minēts, tādējādi rezultātā tika izvēlēti divi līdz trīs SUA (ja 

starpība starp 2. un 3. vietu vai 3.un 4. vietu bija lielāka par piecām balsīm). Kā novēroju, šis 

balsu skaitīšanas process klasē parasti no skolēnu puses tika uztverts ar lielu interesi un rezultāti 

ļoti bieži bija pārsteigums gan pašiem SUA, ko izvirzījuši klasesbiedri, gan skolotājiem, kas bija 

šo klašu audzinātāji, bet par to detalizētāk 6. un 7. nodaļā.  

Pēc SUA identificēšanas, SUA tika uzaicināti sniegt man interviju (par intervijas norisi 

vairāk aprakstīts bija iepriekšējā – 3.6. nodaļā).  

Pavisam kopā piecu galveno gadījumu izpētes procesā tika iegūtas 217 aptaujas anketas, 

kas sākotnēji tika analizētas konkrētā ietvertā gadījuma robežās un pēc tam apvienotas galvenā 

gadījuma izpētē, anketas rezultātus vēlāk kategorizējot pa skolēnu vecuma jeb klašu grupām. 

Analīzes rezultātus skat. 5. nodaļā.  
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4. SKOLĒNS KĀ UZTURA AĢENTS PIEAUGUŠĀ INTERPRETĀCIJĀ 

 

Šajā nodaļā aplūkoti un analizēti pieaugušo dažādās komunikācijas telpās – publiskās 

diskusijās interneta vidē un lauka darba intervijās, kas veiktas šī promocijas darba ietvaros – 

konstruētie skolu ēdināšanas, skolēnu uztura paradumu un SUA lomas diskursi. Šīs nodaļas 

uzdevums ir analizēt pieaugušo kā skolēna uztura aģentu jeb PUA konstruētās un par centrālām 

izvirzītās skolēnu ēdināšanas, SUA uztura paradumu un lomas diskursu tēmas un aplūkot, kā tās 

iezīmē un paplašina šī promocijas darba pētniecisko problēmu, kas padziļināti uzlūko skolēna kā 

uztura aģenta lomas pretrunīgās interpretācijas mūsdienu sabiedrībā, aplūkojot arī skolēna kā 

uztura aģenta rīcībspēju skolas vidē. Tāpat arī šajā nodaļā analizētas PUA konstruētās “veselīga” 

un “neveselīga” uztura definīcijas, par izejas punktu ņemot skolu ēdināšanas programmu 

piedāvājumu un skolas uztura politikas veidošanas procesu.   

Nodaļa strukturēta šādi: vispirms raksturoti promocijas darba tapšanas brīdī, t.i., no 2012. 

līdz 2017. gadam publiskā telpā pieejamie diskursi par skolēnu ēdināšanu un uztura jautājumiem; 

tālāk analizēti un izkristalizēti galvenie skolēna kā uztura aģenta problēmjautājumi, kas iegūti no 

lauka darba ietvaros veiktajām ekspertu (PUA) intervijām 2013. gadā; tad seko pētījuma 

galvenajā gadījumā piecu iekļauto gadījumu interviju ar dažādiem PUA, kas ir cieši saistīti ar 

skolēnu ikdienu skolas vidē – skolotājiem, ēdinātājiem, vecākiem u.c. analīze; un visbeidzot šajā 

nodaļā padziļināti izpētīti promocijas darba galvenajam gadījumam pakārtotie pieci gadījumi, kas 

atspoguļo PUA dažādās izmantotās prakses skolēnu veselīgu uztura paradumu veicināšanas 

nolūkā. Šīs prakses, kas ļauj izvērtēt PUA aktivitātes vairākos līmeņos – izglītības, ekosistēmas, 

pārtikas ražošanas, patērniecības un sabiedrības veselības veicināšanas, ir šādas: (1) Vides 

izglītības fonda rīkotās Ekoskolu Rīcībdienas, (2) pārtikas tirgotāja Rimi īpaši izveidotās uztura 

speciālistu grupas Aikāgaršo īstenotās pavārmākslas nodarbības Latvijas skolēniem un (3) 

pārtikas ražotāju veselīgu uztura paradumu veicinošās aktivitātes skolēnu vidē, aplūkojot trīs 

konkrētas valsts mēroga aktivitātes: „Skolas auglis” un „Skolas piens” programmu, kā arī akciju 

„Putras dienas”, (4) pašvaldības un uztura speciālistu sadarbības rezultātā tapusi izglītojoši 

praktiska iniciatīva – „Ko ēst launagā, kamēr mamma darbā” un (5) uztura zināšanu izplatīšanas 

jaunas pieejas jeb manas kā pētnieces pieredze uztura zināšanu skolēniem pasniedzējas lomā. Šie 

pakārtotie gadījumi gan raksturo dažādās „veselīga uztura” definēšanas iespējas, gan atklāj SUA 

lomu un prakses veselīgu uztura paradumu īstenošanā, kā arī PUA veidotās interpretācijas par 

SUA rīcībspējas kapacitāti. 
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4.1. Publiskie diskursi par skolēnu ēdināšanu un uztura paradumiem 

 

Tā kā šī promocijas darba galvenais uzdevums nav analizēt publiskās diskusijas par 

skolēnu ēdināšanu un bērnu uztura paradumiem, bet gan identificēt biežāk vai „skaļāk” 

izskanējušos sabiedrības viedokļus par šiem jautājumiem, tādējādi, atklājot dažādās diskursīvās 

prepozīcijas jeb tēmas, var gan skaidri iezīmēt problēmas plašās interpretācijas pieaugušo 

izpratnē, gan arī zinātniski izprast un izpētīt konkrēto diskursu tālāko attīstību, aplūkojot to 

esamību vai neesamību, pārvietošanos vai rašanos skolēnu sociālās praksēs – gan diskursīvās, 

gan nediskursīvās.   

Izpētot Latvijas publisko telpu, kurā ik pa laikam parādās kāda sabiedriski atklāta 

diskusija par jautājumiem, kas ir tieši sasaistāmi ar Latvijas skolēnu ēdināšanu
23

 vai skolēna 

uztura paradumiem mūsdienu pārtikas patērniecības vidē, esmu identificējusi un izdalījusi šādas 

galvenās diskursīvās tēmas, kas sevī ietver vairākus pakārtotus problēmjautājumus: 1) skolēnu 

ēdināšanas normatīvi (kas ietver gan uztura politikas, gan pārtikas riska novēršanas, ēdināšanas 

kontroles, gan alternatīvo uztura prakšu diskursus) 2) skolēnu dzīves kvalitāti uzlabojošie 

pasākumi (diskursīvās tēmas, kas skar skolas vecuma bērnu aptaukošanos un liekā svara 

problēmas, kā arī fiziskās aktivitātes veicināšanas programmas) un 3) pārtikas pārpalikumi jeb 

atkritumi (kas ietver gan Vides ilgtspējības, gan vairākus jau 1. punktā minētos aspektus).   

Galvenais un visbiežāk identificētais PUA veidotais skolēnu ēdināšanas un skolēnu uztura 

paradumu diskurss saistīts ar skolas uztura politikā ietvertajiem skolēnu ēdināšanas normatīviem 

un to izpildes iespējām. Pārtikas normatīvi skolēnu ēdināšanā skolas vidē ir visbiežāk kritizētā 

problēma.  

Latvijas skolēnu ēdināšanu skolas vidē regulē vairāki normatīvie akti, kas nosaka gan to, 

cik daudz un kādi pārtikas produkti vai uzturvielas būtu jāuzņem Latvijas skolēnam uzturā, 

norādot arī uz produktiem vai pārtikas vielām, kas skolēna ēdienkartē nav pieļaujamas. Iepriekš 

2.2. nodaļā tika aplūkoti šobrīd aktuālie Latvijas skolēnu uztura normatīvi. Tomēr, izsekojot līdz 

MK noteikumu Nr. 172 redakcionālajām izmaiņām dažu pēdējo gadu laikā, var novērot ne tikai 

to, kādi skolēnu ēdināšanas problēmjautājumi katrreiz tiek aktualizēti, bet arī, kā tiek konstruēta 

„veselīga” un „neveselīga” uztura definīcija skolēna ēdināšanas regulējumu kontekstā.  

Manuprāt, viena no spraigākajām diskusijām, kas saistīta ar MK noteikumiem nr. 172, 

norisinājās 2016. gada janvārī, izvirzot jaunu publisko diskursu „Bulciņu kari”. 2016. gadā 

                                                           
23

 Promocijas darbā galvenokārt balstos uz skolēnu ēdināšanu vidē, kur bērns pamatos tiek definēts kā “skolēns”, tas 

ir, skolas vidē vai kādā citā vidē, kur bērns arī tiek uztverts kā skolēns vai kādai skolai piederīgs indivīds. 
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sākumā stājās spēkā grozījumi MK noteikumiem Nr.172, kas uzsvēra to produktu sarakstu, ko 

papildus skolēnu ēdienreizēm drīkstēs izplatīt Latvijas izglītības iestādēs un to teritorijās esošajās 

pārtikas tirdzniecības vietās, tas ir, skolu ēdnīcās, kafejnīcās, uzkodu automātos. Savukārt, lai 

pārliecinātos, ka šie noteikumi mācību iestādēs tiek ņemti vērā, līdztekus PVD veiktajām 

kontroles pārbaudēm skolās, arī paši skolēni un viņu vecāki tika mudināti ziņot PVD par 

fiksētajiem uztura normu neievērošanas gadījumiem. Līdz ar to teorētiski varētu pieņemt, ka arī 

skolēniem tiek piedāvāta iespēja uzņemties aktīva sava uztura aģenta lomu. Kā tas notiek reālajā 

praksē, tas tiks noskaidrots šī promocijas darba 7.1.1.2. nodaļā.  

Aplūkojot 2016. gada medijos pieejamo informāciju par MK noteikumiem Nr. 172 un to 

grozījumiem, kā arī šo normatīvu ievērošanas kontroles mehānismiem un to efektivitāti, tika 

uzietas publikācijas, kas ļauj izdarīt secinājumus, ka šajā jomā notiek spraigas diskusijas, kur 

iesaistītie dalībnieki izvirza vairākas būtiskas problēmas, kas var tiešā veidā ietekmēt skolēna 

uztura prakses, jo, no vienas puses nostāda skolēnu kā no pieaugušā lēmumiem atkarīga indivīda 

vājas rīcības kapacitātes pozīcijā (Schor, 2004; Nestle, 2007), bet, no otras puses, izvirza 

nepieciešamību skolēnam kļūt par individuālo riska pārvaldītāju, tas ir, spēt uzņemties atbildību 

par savām uztura praksēm.  

Problēmas būtība ir tā, ka skolās bieži tiek konstatēti uztura normu un veselīguma 

principu neievērošanas gadījumi: 

ļoti bieži netiek ievērots noteiktais porciju svars, ir nepietiekams produktu racions, tiek tirgoti 

neatļautie produkti, produkti, kuros ir novirzes no noteikumu prasībām, piemēram, gaļas produkta 

sastāvā ir mazāk par 70% gaļas un tamlīdzīgi.”” un rezultātā PVD skolu ēdienkartē atklāj “vidēji 

lielus vai ļoti lielus pārkāpumus
 
(„PVD: Trešdaļa skolu”, 2016).   

 

Iemesli tam tiek minēti dažādi un, skatoties gan no ēdinātāju, gan ēdinātāju kontrolētāju 

prizmas. PVD norāda uz nespēju pietiekamā kapacitātē (gan skaitliski, gan pēc būtības) 

nodrošināt ēdinātāju kontroli, jo “140 PVD inspektoriem 2016. gadā bija jāuzrauga ēdnīcas gan 

vairāk nekā 700 skolās, gan arī bērnudārzos un sociālās aprūpes iestādēs”, līdz ar to PVD ir 

vairākkārt mudinājusi Veselības ministriju “atteikties no tās domas tik strikti to visu kontrolēt un 

mīkstināt noteikumus par skolēnu ēdināšanu”.
24

 Tomēr ir grūti, neveicot padziļinātu izpēti, 

izvērtēt, vai skolēnu ēdināšanas pārkāpumu skaits pieaug tāpēc, ka ik pa laikam valsts līmenī tiek 

mainīti normatīvi, vai arī tam iemesls ir kāds cits, piemēram, ēdinātāju nevēlēšanās šos 

normatīvus ievērot kādu objektīvu vai subjektīvu apstākļu dēļ. Bez tam PVD konstatētajos 

skolēnu ēdinātāju pārkāpumos vienviet tiek summēti vairāki un dažādi skolēnu ēdināšanas 

                                                           
24

 Turpat. 
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procesa organizēšanas pārkāpumi, tomēr kā galvenajiem paliekot tieši ēdināšanas darbinieku 

higiēnas neievērošana un ēdinātāju izpratnes trūkums par uztura noteikumiem jeb normatīviem.  

Vēl viens diskurss, ko bieži izvirza nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv dažādus skolu 

ēdinātājus, kā arī pārtikas ražotāji, ir – maksa par pusdienām.  

Pārtikas piegādes organizēšanas un uztura kvalitātes nodrošināšanas nolūkos jau 

vairākkārt no dažādu NVO puses (piem., 2016. gadā no Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas), 

kas ir iesaistīti skolēnu ēdināšanā, ir izskanējuši ierosinājumi Izglītības, Veselības, Finanšu un 

Zemkopības ministrijai veikt pārrēķinus vienas porcijas cenai izglītojamo ēdināšanai mācību 

iestādēs Latvijā. Iepriekšējo 1,42 eiro vietā tiek ierosināts 1,89 eiro (bez pievienotās vērtības 

nodokļa). Tātad PUA kā vienu no skolēnu uztura kvalitātes kritērijiem izvirza ekonomisko 

faktoru. Līdz ar to būtu jānoskaidro: vai un kā skolēni šo pārtikas ekonomisko faktoru akcentē 

savu uzturu prakšu organizēšanā? 

2016. gadā aktualizējās vēl kāds skolēnu ēdināšanas un uztura paradumu diskurss, ko 

izvirzīja PUA. Tas bija „veģetārisma diskurss”, kas atspoguļo diskursa un varas savstarpējo 

ietekmi un saikni (Kļave & Šūpule, 2013) arī skolēnu ēdināšanas kontekstā. MK noteikumos Nr. 

172 noteikts, ka skolēnam ir jāsaņem „sabalansēts un pilnvērtīgs uzturs”, ar to saprotot  „veselīgu 

uzturu”, kurā līdztekus citiem pārtikas produktiem ir iekļauti arī gaļas ēdieni. Līdz ar to 

veģetārisms vai jebkāda cita veida diēta, kas nesaskan ar MK noteiktajām uztura normām mācību 

iestāžu audzēkņiem, leģitīmi tiek definēta kā nepiemērota Latvijas skolēnam. Turklāt ir pat 

paredzēts sods šādai pieaugušo rīcībai, kuras rezultātā skolēnam tiek liegta iespēja ikdienā skolas 

ēdienreizēs saņemt kādu no MK noteiktajām uzturvielām. Tālāk aplūkosim kādu konkrētu 

piemēru par to, kā veģetārisma diskurss un varas attiecības parādās skolēnu ēdināšanas kontekstā. 

Sods kā kontroles mehānisma rezultāts ir tikai viena no varas izpausmēm, veģetārisma diskursa 

veidošanās process atspoguļo vēl citas varas un diskursa attiecības.  

2016. gada oktobrī Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) par bērnu ēdināšanu ar 

veģetāro pārtiku sodīja kādu Latvijas privāto mācību iestādi – Ikšķiles Brīvo skolu. Savukārt jau 

2016. gada novembrī šī pati skola tiesā apstrīdēja un uzvarēja Pārtikas un veterināro dienestu 

(PVD) strīdā par tikai veģetāra uztura nodrošināšanu šīs skolas audzēkņiem, turklāt kā  galveno 

argumentu minot, ka skolas izvēli par veģetāru uzturu akceptējuši arī audzēkņu vecāki, parakstot 

vienošanos, ka skolā ir veģetāra un bioloģiska virtuve („Ikšķiles Brīvā skola”, 2016). No iepriekš 

minētā notikumu attīstības apraksta, kas pieejams interneta ziņu portālā, var secināt, ka lēmumā 

par veģetāru uzturu skolā pašu skolēnu viedoklis nav bijis galvenais jaunās ēdināšanas prakses 
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īstenošanas arguments. Arī izanalizējot internetā pieejamo interviju tekstus ar šajā gadījumā 

iesaistītajiem cilvēkiem (PUA), izkristalizējas vairāki būtiski trūkumi savstarpējās komunikācijas 

un vienotas vai uz sadarbību virzītas izpratnes veidošanas procesā. – Līdztekus pieaugušo kā 

skolēnu uztura aģentu no pretējām “frontēm” veidotām diskusijas konfliktsituācijām spilgti 

atspoguļojas skolotāju un vecāku izmantotā diskursīvā varas prakse: bērnu jeb skolēnu izmantot 

kā „semiotisku līdzekli” kādas sociālas prakses leģitimizēšanā, piemēram, lietojot tādu vārdu 

salikumu kā “cīnoties par bērnu tiesībām” („PVD ierēdņi bērniem”, 2016). Bet tai pat laikā trūkst 

padziļinātas izpētes par to, kā tad paši bērni raugās uz iespēju skolā ēst tikai veģetāru uzturu un 

vai arī paši bērni uzskata, ka ēst veģetāri ir viņu tiesības. 

Žurnālisti Ikšķiles Brīvās skolas skolēnu viedokļus atspoguļo šādi:  

Savukārt paši skolas audzēkņi, lai gan neko sliktu nesaka par to, ka skolā tiek pasniegts tikai 

veģetārs uzturs, atzīst, ka reizēm gribētu tomēr redzēt gaļu uz sava šķīvja. Bērni gan saprot, ka 

laba gaļa maksā dārgi.” („Skola uzvar tiesā”, 2016).  

 

Tomēr te nezinām ne aptaujāto skolēnu skaitu, ne arī precīzu viņu sniegto atbilžu saturs.  

Skolēna kā pasīva aģenta lomu apliecina arī tālāk minētais intervijas fragments no 

interneta ziņu portāla, kas citē skolas direktores viedokli. Uz to norāda ne tikai intervijas teksta 

saturs kopumā, bet arī atsevišķu vārdu lietojums, piemēram, vienojošajā daudzskaitļa 

vietniekvārdā „mēs” dažādos tā locījumos ietverot vecākus un skolotājus, nevis skolēnus. Kaut 

arī vārdkopas „mums ir sava virtuve”, „lai mums nebūtu gaļas” u.tml. praktiski būtu attiecināmas 

arī uz skolēniem kā aktīviem skolas virtuves ēdiena patērētājiem – kaut vai tikai ēdiena saņēmēju 

līmenī, tomēr sekojošais teksts norāda uz pieaugušajiem kā personām, kam ir varas pozīcijas un 

kas ar varas diskursa palīdzību veido savu ideoloģiju – ideju par “pareizu” skolas virtuvi. Ikšķiles 

Brīvās skolas direktore Kristīne Liverte uzsver: 

Kopš mums ir sava virtuve mēs ar vecākiem izdiskutējām un nonācām pie secinājuma, ka mēs 

vēlamies, lai mūsu virtuvē gan ētisku, gan ekoloģisku apsvērumu dēļ, lai mums nebūtu gaļas. 

Skolā gaļa tiek aizstāta vairāk ar pākšaugiem, dažādām olbaltumvielu saturošiem pākšaugiem, arī 

piena produkti protams un tāpat arī olas mūsu ēdienkartē tiek iekļautas,” („PVD ierēdņi bērniem”, 

2016). 

 

Turpretim uztura speciālistiem ir atšķirīgs viedoklis par veģetārismu skolēnu ēdienkartē. 

Turklāt jau atkal tiek identificēta skolēna kā pasīva uztura aģenta klātbūtne skolas uztura 

jautājumu risināšanā. Piemēram, diētas ārste Lolita Neimane norāda, ka: 

Arvien vairāk ir pierādījumi tam, ka ar veģetāru uzturu var pilnībā uzņemt visas nepieciešamās 

uzturvielas. Man šķiet, ka šajā strīdā ir palicis kaut kur ārpusē bērns un viņa izvēle protams ar noteikumu, 

ka šī ēdienkarte būs aprēķināta tā, lai viņi šajā ēdienreizē tomēr uzņemtu nepieciešamo olbaltumvielu 

daudzumu. („PVD soda skolu”, 2016).  
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Savukārt dietologs Andis Brēmanis uzsver, ka “cilvēks ir visēdājs un, ja no ēdienkartes 

kaut ko apzināti sāk izņemt, tad pastāv varbūtība, ka kaut kā var arī pietrūkt” („Skola uzvar 

tiesā”, 2016). Tādējādi arī iezīmējas viens no aspektiem, kas veido Latvijas dietologu “veselīga 

uztura” definīciju – veselīgs uzturs nav veģetārs uzturs. Manuprāt, no vienas puses šādi piemēri, 

kad skolās legāli tiek pieļauts veģetārs uzturs, mazina MK noteikumu, kas regulē ēdināšanu 

izglītības iestādēs, leģitīmo spēku un nozīmi un rosina arvien jaunas diskusijas par šādu valstisku 

regulējumu lietderīgumu, bet no otras puses arī paver jaunas iespējas šajā diskusijā iesaistīt arī 

bērnus (skolēnus) un uzzināt viņu viedokli par veģetāro uzturu. Un tas, manuprāt, būtu arī 

noteikti jādara ne vien zinātnes, bet arī prakses līmenī.  

Tai pat laikā jānorāda, ka šī Ikšķiles Brīvā skola piedāvā gan bērniem, gan viņu vecākiem 

arī kādu citās skolās izskaustu vai arī vēl neīstenotu praksi – skolas dārzu, kurā bērni un 

skolotāji paši sarūpē skolas virtuvei nepieciešamos dārzeņus un augļus. Šis ir vēl viens skolas 

virtuves diskurss, ko aktualizē ne vien skolotāji, bet arī bērnu vecāki – īpaši tie, kas paši ir 

piedzīvojuši šādas skolas dārza kopšanas prakses vēl mācoties skolā LPSR laikā, kad šāda skolas 

dārziņu prakse (it īpaši lauku rajonu skolās) bija ierasta lieta (no manas privātās pieredzes). 

Gan skolas dārza, gan lokālās vai sezonālās, tāpat arī bioloģiskās pārtikas iepirkuma 

diskurss ir vēl citi bieži iztirzātie jautājumi skolēnu ēdināšanas kontekstā Latvijā. Turklāt, kā 

galvenais arguments, kas tiek izmantots lokālās, sezonālās un bioloģiskās pārtikas izmantošanai 

skolēnu uzturā, tiek minēts šādas pārtikas “veselīgums”. Piemēram, jau iepriekš minētās, Ikšķiles 

Brīvās skolas vadības uzstādījums un prasība ir, lai tādas valsts pārvaldes institūcijas kā, 

piemēram, Veselības vai Izglītības un kultūras ministrijas, vai pārtikas un skolēnu ēdināšanas 

kontroles iestāde PVD, šīs skolas audzēkņiem “neliedz ēst veselīgu, sezonālu, bioloģiski 

sertificētu un veģetāru ēdienu skolā” (turpat). Turklāt iepriekš minēto uztura prakšu svarīgums 

tekstā tiek izpausts, izmantojot komplicētu dažādu līmeņu semiotisko resursus apvienojumu: gan 

vispārinošu izpausmes formu, piemēram, norādot uz sabiedrības veselības vai zināšanu 

ieguvumiem kopumā, gan konkretizējošu – minot konkrētus skaitļus, piemēram, nosaucot 

sociālekonomisko labumu apmērus:  

 

Veselīgu ēšanas paradumu veidošana un nostiprināšana ir veids, kā ilgtermiņā rūpēties par 

sabiedrības veselību, jo izmaksas slimnīcā ir 200 eiro dienā, veselīgas pusdienas maksā 2 eiro 

dienā. Ja bērniem būs veselīgi ēšanas paradumi, viņi tos nodos ģimenei un nākotnē arī paši savā 

ģimenē ēdīs veselīgi, viņiem mazāk vajadzēs ārstēties, un tas ir ieguvums visai sabiedrībai. 

(Kristīne Liberta) (turpat) 
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It kā teorētiski skolās bērniem ēst „veselīgu uzturu” valsts pārvaldes institūcijas jeb valsts 

līmeņa institucionālie PUA ir nodrošinājuši ar izstrādātajiem MK noteikumiem Nr. 172. Tomēr, 

manuprāt, joprojām pastāv dažādi ārējās ietekmes faktori, kas no skolēna puses pieprasa 

pastiprinātu apzinātas rīcības aktivitāti. Tādas rīcības, kas izriet no plašām un padziļinātām 

zināšanām par pārtikas riskiem un to ietekmi uz cilvēka veselību. Tā, piemēram, uztura 

speciāliste Lolita Neimane uzskata, ka joprojām pieaugošā skolēnu liekā ķermeņa svara un 

aptaukošanās problēma izveidojusies tāpēc, ka ar MK noteikumiem būtu ļoti sarežģīti juridiski 

korekti izstrādāt aizliegumu cukuram, jo cukuroto produktu klāsts esot milzīgs, piemēram, 

biezpiena sieriņi vai saldējums („PVD soda skolu”, 2016).  

Ja rūpīgi aplūko MK noteikumus Nr. 172, kopš 2012. gada grozījumi tajos ir veikti 

vairākkārt: 2013.10.12., 2015.14.07., 2016.02.02. un vēl 2017.07.03. Un tādi uztura speciālistu 

norādītie cukurotie produkti, kā, piemēram, saldējums vai biezpiena sieriņš
25

, 2017. gada nogalē 

joprojām ir atrodami MK noteikumos Nr. 172 pie atļauto produktu klāsta, tomēr pēdējās 

redakcijas (2017.07.03.) rezultātā likumā ir norādīts pieļaujamais cukura daudzums šajos 

produktos, kas nozīmē, ka cukura daudzumu vienā ēdienā skolā izplatītajos pārtikas produktos ar 

likumu teorētiski varētu kontrolēt. Tomēr likumā nav norādīts šo pārtikas produktu patēriņa 

ierobežojums – tas ir, nav kontroles mehānisma, kas noteiktu, cik daudz vienam bērnam skolas 

kafejnīcā var pārdot, piemēram, saldējumu.  

Turklāt MK noteikumi Nr. 172 var noteikt, ko skolēnam drīkst vai nedrīkst piedāvāt ēst 

mācību iestādes teritorijā esošajās pārtikas izplatīšanas vietās, bet tai pat laikā MK noteikumi Nr. 

172 nevar kontrolēt, cik daudz konkrēto pārtiks produktu skolēns iegādājas, apēd vai 

neapēd. Ja vēl kāda produkta apēsto daudzumu var kontrolēt ar ēdienu porciju ierobežojumiem 

skolas kopgaldā, tad kontroles mehānisms vairs nedarbojas kafejnīcas piedāvājuma, kur katrs 

skolēns, atkarībā no vēlmēm un finansiālajām iespējām, var iegādāties un apēst sev vēlamo 

daudzumu pārtikas produktu. 

                                                           
25

 MK noteikumu Nr. 172, 4¹. punkta 14. apakšpunktā ir norādīts, ka Vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 

izglītības un profesionālās izglītības iestādēs un to teritorijā papildus kompleksajai un izvēles ēdienkartei drīkst 

izplatīt arī “piena saldējumu ar augļiem un ogām, kas iegūts tikai no piena vai piena produktiem, kam ražošanas 

procesā var būt pievienotas citas nepieciešamās sastāvdaļas (izņemot glikozes sīrupu, glikozes-fruktozes un 

fruktozes-glikozes sīrupu), ja tās daļēji vai pilnīgi neaizvieto kādu no piena sastāvdaļām un satur ne vairāk kā 5% 

piena tauku un ne vairāk kā 15% pievienota cukura uz 100g vai 100ml produkta”. 

Biezpiena sieriņš kā atsevišķs pārtika produkts MK noteikumos Nr. 172 nav minēts, bet ir “paslēpies” 4¹. punkta 5. 

apakšpunktā, kas norāda uz atļauju skolas teritorijā izplatīt “saliktus piena produktus, kuros kopējais tauku saturs 

nepārsniedz 2,5%, un saliktus piena produktus, kuru sastāvā ir biezpiens un kopējais tauku saturs nepārsniedz 5%. 

Šādi produkti satur ne vairāk kā 5g pievienota cukura uz 100g vai 100ml produkta un ne vairāk kā 1 g sāls uz 100 g 

vai 100 ml produkta”. (MK noteikumi Nr. 172)  
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Tāpat arī MK noteikumi Nr. 172 nespēj ierobežot pārtikas pārpalikumu jeb atkritumu 

daudzumu, kas rodas no skolēnu neapēstajām skolas pusdienām. Par pārtikas atkritumiem skolās 

PUA runā no atšķirīgas vērtību prizmas – gan no skolēnu veselības ieguvumiem (nepārēdas, ja 

porcija ir par lielu) vai zaudējumiem (neēd kādu „veselīgu” pārtikas produktu, kas negaršo), gan 

no ekonomiskiem (pārtikas un līdz ar to arī finansiālu resursu izšķērdēšana) un globāliem (vides 

ilgtspējas jautājumi) aspektiem. Tā, piemēram, sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģe Ilona Dreimane 

norāda, ka skolēni esot jau pieraduši pie dažādiem pārtikas garšas pastiprinātājiem, kā arī ļoti 

sāļiem ēdieniem, tāpēc skolas ēdnīcās gatavotais ēdiens bieži paliekot vai nu neapēsts vai vispār 

neskarts. I. Dreimane arī norāda uz kādu būtisku skolēna un pieaugušā rīcības atšķirību: 

„Pieaugušais apēdīs porciju pat, ja tā negaršo, bet otrreiz šajā sabiedriskās ēdināšanas 

uzņēmumā vairs ēst neies. Savukārt, ja pusdienas negaršo bērnam, viņš tās vienkārši neēd un pie 

pirmās izdevības dodas uz tuvāko kafejnīcu.” (Lielvārde, 2012). Tādējādi skolēns tiek interpretēts 

kā no vienas puses izvēlē ierobežots uztura aģents (bez brīvām iespējām izvēlēties, kur ēst 

pusdienas mācību starpbrīžos), bet no otras puses – kā rīcībbrīvs aģents, kurš gan iepriekšējo 

ierobežojošo apstākļu mudināts ir izvēlējies doties uz ēstuvi ārpus ierobežojošās, uztura 

paradumus noteicošās telpas jeb skolas. Manuprāt, I. Dreimane nerunā par vēl kādu iespējamo, 

bet būtisku faktoru – veselīgs, bet nekvalitatīvi pagatavots ēdiens, kas teorētiski arī varētu 

veicināt skolēnu rīkoties tāpat, kā iepriekš aprakstītajā situācijā. Arī uztura speciālistes Neimane 

un Meldere kritiski vērtē pārāk lielu ierobežojumu radīšanu skolēniem uztura izvēlē. „Nevis 

ierobežot, bet izglītot,” uzsver L. Neimane, piebilstot, ka „bērnam pašam jāizlemj, ko ēst, jo 

nevar taču aizliegt pilnīgi visu.” („Cīņa par veselīgu”, 2014). Savukārt Jūrmalas ģimeņu atbalsta 

biedrības aktīviste J. Simanovska šajā diskusijā piebilst, ka bērni vairāk jāizglīto gan skolā, gan 

mājās, tomēr ar to nepietiekot – arī kafejnīcu piedāvājums esot jāpārskata. Simanovska skolēnu 

arī uztura zināšanu ieguves aspektā uzlūko kā ārējās ietekmes viegli pakļaujamu riska grupu, kas 

tomēr nav līdz galam spējīgs pārvaldīt visus pārtikas riskus. Spilgtāk to izsaka šis J. Simanovskas 

viedoklis:  

Mēs nevaram prasīt, lai citi vecāki, ja viņus tas uztrauc, iemāca savam bērnam tādu dzelžainu 

rakstura stingrību, ka viņi nereaģē un aizgriežas, kamēr draugs blakus garšīgi šņakstina čipsus. 

Manuprāt, tas ir par daudz prasīts no bērna. Līdz ar to attālumam, cik tālu šis produkts atrodas no 

bērna, ir ļoti liela nozīme (turpat). 

 

Teorētiskā literatūrā „veselīgs uzturs” tiek sasaistīts veselīgu dzīvesveidu, kas ietver arī 

fizisko aktivitāšu diskursu. Kad par fiziskām aktivitātēm tiek runāts publiskās diskusijās, 

galvenokārt runāts tiek par bērniem kā mērķauditoriju, nenodalot atsevišķi skolas vecuma bērnus 
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kā specifisku problēmgrupu. Līdz ar to nevar teikt, ka PUA bērnu fiziskās aktivitātes skolā īpaši 

aktualizētu skolēnu tieši skolēnu uztura paradumu kontekstā. Par fizisko aktivitāšu 

nepieciešamību skolēnu ikdienā uzsver atsevišķi akadēmiskie pētījumi (piem., Pudule et al., 

2015; Velika et al., 2016; Šmate et al.,  2012, u.c.). 

Savukārt skolas vecuma bērnu aptaukošanās un liekā svara diskurss Latvijas mediju 

telpā galvenokārt parādās uzreiz pēc kādu pētījumu rezultātu par šo problēmu publiskas 

atspoguļošanas, piemēram, Veselības ministrijas vai Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses kontroles centra periodiskie kvantitatīvie pētījumi par pārtikas vidi skolā, skolēnu 

uztura paradumiem un vispārējo veselības stāvokli (piem., Pudule et al.,  2015; Velika et al.,  

2016). Līdzīgi kā skolēnu aptaukošanās vai liekā ķermeņa masas diskurss, arī pārējās iepriekš 

minētās diskursīvās tēmas Latvijas publiskajā telpā nav sastopams ikdienā, bet gan tām ir 

raksturīga piesaiste kādām PUA īstenotām valstiskām (likumdošanas līmenī) vai lokālām (piem., 

vienas skolas vai kādas NVO ietvaros) aktivitātēm, kas kādu brīdi nonākušas arī plašākas 

sabiedrības uzmanības lokā, kā, piemēram, atsevišķu ar skolas ēdināšanas normatīvu (piem., 

veģetārisma) apspriešanu saistīto tēmu iztirzāšana, kā to redzējām jau iepriekš šajā nodaļā.  

 

4.2. Ekspertu viedoklis – pilotpētījuma interviju analīze  

 

Pirms galveno izpētes gadījumu izvēles un pētījuma pētnieciskās problēmas formulēšanas 

tika veikts pilotpētījums, kura laikā iegūtas vairākas intervijas ar PUA, kas var tikt definēti kā 

uztura speciālisti-eksperti. Ne tikai tāpēc, ka viņu vārdi publiskā telpā tobrīd bija izskanējuši 

saistībā ar kādu uz sabiedrības veselīgu dzīvesveidu rosinošu aktivitāšu īstenošanu, bet arī tāpēc, 

lai iezīmētu profesionāļu (uztura speciālistu, diētas ārstu, NVO pārstāvju u.c.) skatījumu uz mana 

promocijas darba tematiku un uzzinātu viņu izvirzītos SUA izpētes galvenos problēmjautājumus. 

Šajā nodaļā iekļauta 48.-52. intervijas analīze (par interviju dalībniekiem vairāk informācijas 

skat. Pielikumā Nr. 3). Turklāt intervijas veiktas pēc sniega bumbas metodes principa, tas ir, 

informanti meklēti, ļaujot viņiem pašiem vienam otru izvirzīt vai neizvirzīt uzmanības centrā, 

uzsverot savu vai citu nozīmību SUA veselīga dzīvesveida atbalstīšanā vai gluži pretēji – 

kritizējot kāda cita uztura aģenta darbību. Rezultātā šajā PUA viedokļu analīzes nodaļā 

izkristalizējās šādi uztura aģenti: Veselības ministrija, Zemkopības ministrija, Slimības 

profilakses un kontroles centrs, Latvijas Diētas ārstu asociācija, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas 

diētas un uztura speciālistu asociācija, biedrība Vecāku kustība un biedrība 5 dienā.  
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Tā kā bērnu uztura zināšanas pamatos tiek iegūtas no pieaugušajiem – sākotnēji ģimenē, 

bet vēlāk jau skolā mācību procesā vai interneta resursos no pieaugušo veidotajām publikācijām 

par šo tēmu, tad svarīgi ir saprast, kā uztura profesionāļi, kas pārtiku un uztura paradumus uzlūko 

primāri no tās ietekmes uz veselību prizmas, kā šie PUA izplata savas zināšanas plašākai 

sabiedrībai un kā redz savas iespējas izplatīt šīs zināšanas. Jo šajā analīzes kontekstā zināšanas 

raksturo sabiedrības kultūras kapitālu, ko veido eksperti. Par “ekspertiem” šajā promocijas darbā 

viņi tiek definēti arī tāpēc, ka tobrīd viņiem pieder vara vai arī privilēģijas veidot vai iesaistīties 

uztura vadlīniju veidošanā, kas tālāk tiek nodotas lietošanai plašākai sabiedrībai, tāpat arī viņu 

viedoklis bieži tiek pausts publiski kā „ekspertu viedoklis”, kā arī viņi piedalās atsevišķu pārtikas 

produktu kvalitātes izvērtēšanā un īpašas kvalitātes zīmola ieviešanā pārtikas tirgū. 

Iepriekšminētie uztura ekspertu rīcības brīvības un privilēģijas faktori arī ir tie, kas nosaka, vai un 

kā noritēs sadarbība starp atsevišķiem PUA un to pārstāvētajām institūcijām un kāds būs 

sadarbības rezultāts.  

Par veselīgu dzīvesveidu un “pareizām” uztura praksēm publiskā telpā ierasts redzēt gan 

profesionāļu, gan laju viedokļus. Tomēr, kad pilotpētījumā, veicot padziļinātas intervijas, 

uzmanību pievērsu tieši profesionāļu viedoklim, lai iezīmētu viņu izvirzītos problēmjautājumus 

sabiedrības veselīgu uztura paradumu veicināšanas nolūkā, paredzēju, ka tie būs balstīti uz 

zinātniskām un profesionālā pieredzē gūtām atziņām. Kā arī pilotinterviju uzdevums bija 

saprasts, kā, ekspertiem veicot veselīgu ēšanas paradumu problēmtēmu definēšanu, tiek  uzlūkota 

sabiedrība kopumā un vai un kā šeit parādās bērns (un tieši skolnieka vecumā). Paralēli tiek 

iezīmēts arī intervēto sabiedrības uztura izpētes ekspertu izvirzīto diskursīvo tēmu sociālais un 

politiskais konteksts. Svarīgi piezīmēt, ka šajā nodaļā izvirzītie PUA izpētes aspekti, kā arī 

Latvijas pārtikas politikas vides raksturojums atspoguļo 2013. gada situāciju, kas ir arī mana 

promocijas darba izstrādes sākuma posms un pilotpētījuma veikšanas etaps.  

Visi intervētie PUA pārstāv kādu profesionālo vai nevalstisko organizāciju (biedrību, 

asociāciju vai tml.) un darbojas neatkarīgi vai kādas no valsts pārvaldes institūciju, piem., 

Veselības ministrijas, vai arī kāda pārtikas ražošanas uzņēmuma paspārnē, piem., CIDO grupas. 

Aplūkojot skolēna (bērna) iespējas rīkoties kā sava uztura aģentam, PUA iztirzāja tās, izvērtējot 

tā brīža (2013. gada) uztura politikas attīstību Latvijā un veidojot diskursīvās tēmas, kas pamatos 

balstītas tieši sociālā un ekonomiskā kapitāla aktualizēšanā, par kultūras kapitālu (piem., uztura 

zināšanām) runājot izejot no diviem iepriekš minētajiem kapitāla veidiem. Svarīgs secinājums ir, 

ka visi pilotpētījumā iekļautie interviju dalībnieki jeb PUA uzsvēra bērna kā bez sociālās rīcības 
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autonomijas esoša indivīda problemātiku. Īpaši spilgti tas atspoguļojas kādā intervijā ar ārstu 

biedrības pārstāvi, kurš bērnu pielīdzina vēl citām rīcības brīvībā ierobežotām un stigmatizētām 

sabiedrības grupām, kā, piem., ieslodzītajiem, mentāli slimajiem, veciem cilvēkiem.  

Tālāk citētajā intervijas fragmentā var redzēt arī, kā tiek veidots sabiedrības veselības 

diskurss, kur sabiedrības veselības stāvoklis (ko līdztekus citiem faktoriem veido arī uztura 

paradumi) tiek uzlūkots kā valsts intereses objekts tikai un vienīgi cilvēkresursu un finansiālā 

ieguvuma līmenī:  

Bērns nevar aiziet pats uz lielveikalu Rimi un viņam vienkārši nav pietiekami daudz naudas un ja 

ir, tad viņš nopērk tieši to, kas ir pie kases. Bērns, invalīds, nabagmājas iemītnieks, vecs cilvēks, 

mentāli slims cilvēks, ieslodzītais utt. – tie ir tie, kuriem pašiem nav tiesības vai nav iespējas uz 

izvēli. Cilvēki, kuri paši ir bez izvēles iespējām. Ja Jūs esat pati ar izvēles iespējām, Jūs aizejiet un 

nopērciet eko jogurtu. Ticiet man, tas viens no iepriekš nosauktajiem pie eko jogurta pats netiek. 

Nu nekādīgi. Viņam ir daudz faktoru. Jo par visiem tiem pārējiem, par viņiem ir atbildīga valsts – 

agrāk vai vēlāk. Tad bērnam tie ir it kā vecāki, it kā aizbildņi, it kā arī valsts, kas par to domā. Jo 

valsts interesēs ir cilvēka dzīves ilguma pagarināšana un kvalitātes uzlabošana ekonomisku 

apsvērumu dēļ. Par pārējo nav. Pašvaldībai ļoti līdzīgi. (51. int.)  

 

Dažādo PUA veidotajos sabiedrības uztura zināšanu un veselīgu ēšanas paradumu 

veicinošo pasākumu izvērtēšanas aprakstos, lai vai cik specifiski un uz konkrētā PUA tā brīža 

darbību attiecināmi tie būtu, tomēr kopumā iezīmē vienotas un Latvijas uztura politiku un 

sabiedrības ēšanas paradumu raksturojošu ainavu. Tālāk esmu kategorizējusi galvenos, intervijās 

identificētos sabiedrības veselīgu uztura paradumu veicinošos vai ierobežojošos ietekmes 

faktorus jeb diskursu tēmas, kuras konstruē intervētie PUA.  

Kopumā aplūkojot visus PUA norādītos dažādo uztura aģentu rīcības un sadarbība 

modeļus, izkristalizējas komplicēta sabiedrības veselīga uztura paradumu veicinošu aktivitāšu 

realizācijas problēmsituācija Latvijā 2013. gada uztura politikas kontekstā. Tālāk iezīmēšu tieši 

tās diskursu tēmas, kas ir saistītas ar veselīgu uztura paradumu veicināšanu skolas vidē. 

Lai arī pamatos PUA, kas pārstāv kādu profesionālo biedrību, viedoklis balstās vienā un 

tajā pašā atziņā, ka jebkura sabiedriskā aktivitāte, kuras mērķis ir veicināt veselīgu uztura 

paradumu nostiprināšanu sabiedrībā, izriet primāri no ekonomiskā un tam piesaistītā arī sociālā 

kapitāla prizmas, tomēr diskursīvā vēstījuma forma, kādā šī atziņa tiek sociālā mijiedarbē nodota, 

atšķiras. Kamēr kāds PUA, kas pārstāv ārstu biedrību, veselīgu uztura zināšanu izplatīšanas 

sociālās prakses raksturošanai ietver tādas diskursīvās izteiksmes līdzekļus, kā, piem., vārdkopas 

“paliec par pasaules lāpītāju”, savukārt savas sabiedriskās darbības pretnostatot: “ja vajag, tu 

vari arī par velti lasīt” vai pretēji – “paprasīt (smejas) un trīs ādas noplēst” (50. int.). Savukārt 

cits PUA, kurš arī pārstāv uztura speciālistu NVO un kas arī ikdienā īsteno dažādas uz sabiedrību 
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vērstas veselīga uztura zināšanu nodošanas un izplatīšanas prakses, savu darbību raksturo ar 

nedaudz citiem diskursīviem līdzekļiem, īpaši uzsverot bezpeļņas organizācijas statusa 

ierobežojumus un iespējas:  

Ziniet, mums neviens neko tā absolūti, mēs neviens neko nepelnām, ja. Un vienīgais droši vien, 

kas mums kaut kādu minimālu samaksu saņem, tas ir grāmatvedis, kam kaut kāds konts mums ir, 

jo mūsu pamatienākumi ir biedru naudas, kas ir 10 lati gadā no biedra. Tā kā tur neko dižu.. 

(skumji iesmejas) Nu, bet mēs tagad esam arī divus Eiropas projektus īstenojuši. Viens bija, kur 

bija... Nu teiksim tā, tas iniciators bija Coca Cola, bet viņi tā visā pasaulē velta līdzekļus šādiem 

izglītojošiem projektiem un tad mūsu speciālisti pa Latviju brauca un bija mērķis 11000 Latvijas 

bērniem nolasīt lekciju par veselīgu uzturu. Ne vārda neminot vispār par Colu, absolūti.. tikai 

veselīga uztura lekcijas. Tā projekta ietvaros mēs arī atjaunojām, teiksim, varbūt aktualizējām 

uztura piramīdu uztaisījām plakātus, uzlīmītes. Tāds paliels projekts bija. Un tad viens tāds 

salīdzinoši neliels, arī sadarbībā ar Rīgas domi – tika izveidota filmiņa par enerģijas dzērieniem. 

Mēs vēl bijām kopā ar šīs filmiņas autori uz to departamentu un departaments teica, ka tas tagad ir 

mūsu īpašums un jūs tā kā nevarat to tagad citur Latvijā rādīt. Nu bet tomēr viņi piekrita un tad ar 

nosacījumiem, ka savukārt atkal tie mūsu speciālisti Rīgā par velti lekcijas lasa atkal, nu tā, ja.” 

(49.int.)  

Šis pagarais citāts ļauj identificēt arī vēl citus veselīga uztura zināšanu izplatīšanas 

resursus – uztura zināšanu nodošanu sadarbojoties ar pārtikas ražotājiem. Šāda veida 

sadarbības aspekts gan tiek kritiski vērtēts akadēmiskajā literatūrā (piem., Nestle, 2007), kur tiek 

norādīts uz pārtikas ražotāju (tai skaitā arī PUA nosauktā sadarbības partnera – Coca-cola) 

slēptām lobēšanas praksēm arī zinātnes līmenī, iesaistot pētniekus kā pārtikas produktu 

vērtētājus, kā rezultātā sabiedrībā nonāk nepatiesa informācija par atsevišķu pārtikas produktu 

“veselīgumu”, vai arī, kā iepriekš minētajā intervijas fragmentā var redzēt, ka ražotājs, kas 

sabiedrībai galvenokārt asociējas ar “neveselīgo” saldināto gāzēto dzērienu produkciju, šajā 

gadījumā atbalsta mērķi “Latvijas bērniem nolasīt lekciju par veselīgu uzturu /../ Ne vārda 

neminot vispār par Colu, absolūti” (49. int.). Protams, par to, vai tik tiešām šajās lekcijās 

skolēniem “ne vārda” netika minēts par saldināto gāzēto dzērienu vai arī netika izmantots šī 

produkta zīmols, to diemžēl nevar pārbaudīt, jo tas ir pagātnē noticis notikums, par kura norisi 

nav saglabāti video vai audio materiāli, vienīgi sociālās atmiņas vēstījumi, kā, piem., šī mana 

intervija ar aktivitātes rīkotāju. Tāpat arī šis piemērs uzrāda NVO sadarbību ar pašvaldībām, kur, 

kā redzams, tiek izveidots zināšanu produkts  –  īsfilma par enerģijas dzērienu ietekmi uz 

veselību – kas gan pēc tam, kā redzams intervijā, var būt arī intelektuālā īpašuma tiesību 

konflikta objekts. Šeit spilgti iezīmējas arī varas diskurss – “kas maksā, tam pieder vara” arī pār 

uztura zināšanu izplatīšanu skolēniem.  

Tai pat laikā cits PUA, kas ir valsts pārvaldes institūcijas paspārnē pastāvoša organizācija, 

uztura speciālistu sadarbību ar privātajiem ražotājiem uzlūko daudz kritiskāk, definējot šos PUA 

kā finansiāli ieinteresētus veselīgu uztura paradumu aģentus:  
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Privāti, teiksim, ja tie ir kādi ražotāji, tad jau viņus pārsvarā interesē, kā tur lētāk saražot to savu 

produktu un dārgāk pārdot (iesmejas), nevis, kā tur, teiksim, kā tur veselīgi.. Nē, bet ir jau arī, 

protams, pēdējā laikā vairāk tagad arī tas veselīgums, bet nu.. reti.. (iesmejas)” (48. int.)  

 

Kā redzams no šī citāta, diskursa tonalitāte ir ar neuzticības un ironijas pieskaņas 

veidota.   

Tāpat arī kritiski un no slēptā lobisma perspektīvas tiek vērtētas tādas valsts līmeņa 

programmas kā “Skolas auglis” un “Skolas piens” un to īstenošana Latvijas skolās. Šīs 

programmas norisi Latvijā pārvalda Zemkopības ministrija, sadarbojoties ar Veselības ministriju 

un dažādām projekta īstenošanā ieinteresētajām institūcijām, tostarp pārtikas ražotājiem, jeb, kā 

norādīja intervijā kāds PUA no profesionālā NVO: “Nu tās jau ir valstiskas iniciatīvas īstenībā. 

/../ tur jau viss atkarīgs no tā, vai nauda valdībai ir, vai nav.” (50.int.) Un, neskatoties uz iepriekš 

minēto programmu realizēšanas sistemātisko noturīgumu Latvijas skolās, tomēr citu, šo 

programmu īstenošanā tobrīd neiesaistīto, PUA konstruētajos diskursos par šo tēmu parādās 

neuzticības par slēpto lobiju diskursi. Tā, piem., Zemkopības ministrijai tiek pārmesta ražotāju 

lobēšana, rezultātā zaudējot produkta veselīguma kvalitāti. Diskusīvās prakses gan līdz galam 

neatspoguļo šī pamatojuma plašāku izskaidrojumu, vien rada aizdomu diskursu.  

Zemkopības ministrija pārstāv ražotājus, tirgotājus, līdz ar to mums pēc būtības mums kaut kur 

jau pārklājas.. viņi jau arī paši it kā vārdos saka (smaida), ka viņi jau arī par to veselīgo it kā 

produktu ir, bet nu... realitātē jau... jā.. (48. int.).  

 

Kā viens no galvenajiem argumentiem tiek minēts valsts pārvaldes institūciju īstenotā 

„divkosīgā politika” attiecībās ar ražotājiem (ne tikai pārtikas, bet arī nepārtikas produktu), 

piemēram, tiek norādīts uz Zemkopības ministriju, kas, no vienas puses, it kā atbalstot un 

popularizējot “veselīgos” pārtikas produktus, bet, no otras puses, reklamē pesticīdu ražotājus. Šo 

praksi atspoguļo LĀB, naratīvā iekļaujot tādas diskursa veidošanas stratēģijas kā ironiju, 

paradoksu, pietuvināšanos un tad apzinātu distancēšanos no kritizētās rīcības dalībniekiem. 

Pietuvināšanās rīcības dalībniekam jeb sadarbības partnerim notiek  informējot par konkrētās 

NVO sadarbības ar Zemkopības ministriju gūto rezultātu –  

Mēs ar Zemkopības ministriju ļoti labi sadarbojamies, piemēram, tādos jautājumos, ka mēs esam 

gatavi atbalstīt ekoloģisku, ka mēs esam gatavi atbalstīt labu produktu. Mēs dodam balvas un da 

jebko par veselīgu pārtiku (51.int.),  

 

bet piebilstot: “.. nosacīti veselīgu..” (51. int.), tādējādi it kā arī norādot uz pārtikas 

ražotāju (kaut daļēju, bet) lobēšanas praksi. Šajā diskursīvās prakses piemērā var labi redzēt, kā 
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sociālā praksē notiek līdz galam nepateiktās domas jeb apzinātā noklusējuma pieejas 

izmantošana, kas ir bieži lietota diskursīvo prakšu veidošanas pieeja it īpaši no PUA puses.  

Pārtikas risku kontekstā tiek izvirzīts arī pārtikas ķīmiskā piesārņojuma jautājums, 

pretstatot Latvijas un, piemēram, Ķīnas pārtikas ražošanas prakses, bet tai pat laikā norādot uz to, 

ka arī Latvijā ražotajai pārtikai pastāv risks būt piesārņotai ar cilvēka veselībai kaitīgajām 

ķimikālijām, tādējādi tiek pārveidots lokālās pārtikas kā veselīgas pārtikas diskurss uz lokālās 

pārtikas kā veselībai bīstamas, bet mazāk bīstamas kā ārpus Latvijas ražotas pārtikas diskurss:  

/../ja mēs sakām, ka Latvijā nitrātus te lieto 20 līdz 40 % par daudz, nu tas ir, tur, kur varētu uzbērt 

vienu sauju, tiek uzbērta viena sauja un vēl maza riekšaviņa klāt. Tad Ķīnā viņš tiek apmēram 10 

reizes par daudz uzbērts. Jo viņiem ir bailes no bada vēl joprojām. Un viņiem, piemēram, patīk, ka 

tas gurķis ir šitik liels (rāda ar rokām apmēram 40 cm garumu), bet tas, ka viņā cita nekā nav .. nu 

tas ir kaut kā tā.. nu neaizķēra kaut kā.. Un tad, kad mēs saprotam, ka Ķīna 20. gadā būs lielākais 

pārtikas eksportētājs uz zemeslodes, tad tas nozīmē, ka mēs ēdīsim ļoti daudz Ķīnas tomātus, ļoti 

sārtus, nu kāds nu viņš tur ir .. apskatieties, Mārupes tomāti – pilnīgi vienalga, vai viņš ir Mārupē, 

vai Ķīnā ražots – viņš ir substrātā ražots. Viņš sen vairs netiek ražots cūku mēslos. (51. int.)  
 

Šajā intervijas fragmentā izkristalizējas arī vēl viens eksperta veidots „veselīga” uztura 

diskursa skaidrojums, ka „veselībai drošu pārtiku” var ražot tikai, izmantojot tradicionālās 

lauksaimniecības metodes.  

Problēmjautājumi saistībā ar skolas uztura politiku un skolēnu uztura paradumiem un to 

izpētes iespējām, kas izkristalizējās sarunās ar Latvijas  ārstu biedrības pārstāvjiem, diētas 

ārstiem, kā arī uztura speciālistiem, tiek definēti galvenokārt balstoties uz šo ekspertu pārstāvēto 

NVO izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem, kur kā centrālie (2013. gadā) tiek likti atšķirīgi 

sabiedrības veselību veicinoši problēmjautājumi. Kamēr dažu ārstu viedoklis ir, ka primārais 

Latvijā arī attiecībā uz skolas vecuma bērniem, ir pievērst pastiprinātu uzmanību tādiem 

neveselīgiem ieradumiem kā alkohola un tabakas lietošana, un tāpēc ir  nepieciešams 

pastiprināt šo neveselīgo paradumu apkarošanas aktivitātes: “Ārstu biedrībām ir liela ietekme uz 

neveselīgu ieradumu apkarošanu – kā alkohola un tabakas apkarošana” (51. int.). Tāpat arī tiek 

norādīts uz pesticīdvielu klātbūtnes samazināšanas nepieciešamību produktos, kas nonāk 

saskarē ar cilvēku, īpaši bērniem (piem., rotaļlietās vai plastmasas traukos) (51. int.). Turklāt, 

atšķirībā no citām Eiropas un Skandināvijas valstīm, kur to dara Vides ministrija un tās 

pakļautībā esošās organizācijas, Latvijā Ārstu biedrība esot uzņēmusies uzdevumu “cīnīties arī 

pret hormonu sistēmu ietekmējošām vielām, tādu kā ftalāri, pesticīdi” (51.int.). Savukārt 

jautājumā, kas ir vistiešākā veidā saistīts ar bērnu un arī skolas vecuma bērnu uztura 

paradumiem, Latvijas Ārstu biedrība, piem., 2013. gada organizēja konferenci “par to, kā ēd 
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Latvijas bērni” (51. int.). Lai arī konferences nosaukums norāda uz bērna kā aktīva SUA 

interpretāciju, tomēr iepriekš minētās PUA izvirzītās sabiedrības veselības veicinošās aktivitātes 

norāda uz bērna (arī skolas vecuma) kā aktīva, bet rīcības kapacitātē ierobežota un uztura 

politikas veidošanas iesaistīšanā “aizmirsta” sociālā aģenta tēlu. Uz to norāda ārējās ietekmes 

apstākļu klātbūtne, ko, nepietiekami ierobežojot, veicina Latvijas politiskā sistēma sabiedrības 

veselības kontekstā.   

Intervijās tiek norādīts arī, ka Latvijā sabiedrības uztura (un veselīga dzīvesveida 

kopumā) paradumi tiek primāri skatīti lokālā līmenī, bet nepieciešams tos būtu analizēt jau daudz 

plašākā  –  globālā kontekstā, ietverot tos pasaules ekosistēmas un vides ilgtspējas un sabiedrības 

veselības aktuālo problēmjautājumu līmenī. LĀB sabiedrības uztura problēmu izvirzīšanā veido 

šādu prioritāšu sarakstu:  

/../.. uz zemeslodes tātad katrai vietai ir savas veselības intereses. Mums pirmā ir smēķēšana 

bērnu, jauniešu vidū, un otrā ir mazkustīgs dzīvesveids. Un uzturs ir ceturtā vietā. Un uzturā 

lielākās problēmas ir nepareiza tauku lietošana.. pārmērīga sāls lietošana.. cukurs, ieskaitot 

cukurotos dzērienus. Pārmērīga baltu miltu lietošana, pārmērīga maza satura dārzeņu 

lietošana un pārmērīgi mazs šķiedrvielu daudzums. Nu apmēram tā. Tā īsumā varētu būt tie 

seši būtiskie. Protams, ka tur var atrast, ka viņi dzer tur tos enerģijas dzērienus. Tur var atrasts, es 

nezinu, da jebko citu, nu to čupa-čupsu rij vai. Bet tam visam nav šobrīd nozīmes. Tātad mums, 

mūsu uzdevums ir pateikt, pateikt, ka..(tālāk vairāk it kā sev sakot) nu jā, mums ir ceturtajā vietā.. 

(tad strauji turpina man stāstīt) bet  uz zemeslodes pirmās galvenās lietas ir, tātad, pasaules, 

teiksim, globālā sasilšana, klimata izmaiņas – veselības galvenā problēma, un otrs ir  

pārmērīgi liels, nu ko mēs redzam, hormonu sistēmu ietekmējošo faktoru pieaugums, kas ir 

vesela kaudze. Bet Latvijas gadījumā tas ir, pirmkārt, pesticīdi, otrkārt, tas ir randoms, tas 

ir herbicīdi, treškārt, tas ir plastmasa, ko bērns ar Ķīnā ražotu lācīti iebāž sev mutē. Kaut arī 

uz tā lācīša ir ķīniešu valodā skaidri uzrakstīts: (tālāk uzsverot katru vārdu un sitot arī ar pirkstiem 

līdz pa galdu) lācītis nav ēdams! Mazais Jānītis to nevar izlasīt... (51.int.)  

 

Kā redzams no piemēra, problēmas pieteikšanā Latvijas ārsti izmanto Latvijas situācijas 

un uztura politikas veidošanas prakses definēšanu, iekļaujot to vienojošā daudzskaitļa 

vietniekvārda “mums” formā: “Mums pirmā ir smēķēšana bērnu, jauniešu vidū /../” 51. int.) 

pretnostatīšana globālām pasaules ekosistēmas problēmām, diskursīvajās praksēs ietverot to 

lietvārdā “uz zemeslodes”:  “/../bet  uz zemeslodes pirmās galvenās lietas ir /../” (51. int.), 

tādējādi Latviju sabiedrības veselības politikas veidošanas procesā 2013. gadā izvirzot it kā ārpus 

visas zemeslodes ekosistēmas problēmu loka.  

Intervijās ar diētas ārstiem un uztura speciālistiem tiek minēti dažādi trūkumi sabiedrības 

(visām vecuma grupām) uztura zināšanās un līdz ar to arī uztura paradumus ietekmējošie riska 

faktori:  
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1) Kritiski tiek vērtētas sabiedrības, ne tikai kā individuāla patērētāja, bet arī kā citu 

indivīdu ēdinātāja (piem., vecāki ģimenē) zināšanas par atsevišķu pārtikas produktu 

uzturvērtībām, piem., par taukvielu veidiem uzturā, kur tiek nošķirtas “labās taukskābītes” vai 

„labā eļļa” (50.int.) un  “sliktie” jeb “organismam kaitīgie tauki” (50. int.). Kā arī tiek izvirzīts 

jautājums par grūtībām regulēt likumdošanā normatīvus tauku daudzumam atšķirīgās pārtikas 

produktu grupās:  

Teiksim, būs piens, būs siers un tie tauku jau tur būs ļoti atšķirīgi. Un es pat nezinu, vai mēs 

pienāksim pie tāda brīža, kad teiks, ka veselīgs piens ir tas, kur tauki ir nulle viens, un pārējie visi 

nē? Nu nezinu. (49.int.) 

 

2) Tiek norādīts, ka pastāv grūtības likumā precīzi definēt “veselīgu” vai “neveselīgu” 

uzturu vairāku faktoru dēļ: pirmkārt, joprojām nav vispārīga vienota priekšstata par to, kas tad ir 

„veselīgs” un kas nav; otrkārt, ja par kāda produkta „neveselīguma” pamatu ņem informāciju uz 

pārtikas produkta etiķetes, to ievietot konkrētajā produktu kategorijā kavē  ražotāju “godīgums” 

vai “negodīgums” atklātībā par ražošanas procesu, kā to, piemēram, norāda kāda uztura 

speciāliste:  

kad skolās aizliedza visas tās limonādes, un toreiz tas jautājums ļoti asi, tāds nu, vārdsakot, 

pacēlās. Jautājums: kā pateikt tieši, ka, lūk, tas ir neveselīgi? Es arī neteikšu, kas es sēdēju speciāli 

un meklēju tur datu bāzēs, kā ir pasaulē.. kā tad pateikt? Mēs nevaram rakstīt, ka aizliegt Colu, 

Fantu vai Spraitu! Tik pat labi tad tur nāks kaut kādu, piemēram, Iļģuciema Kvasi. Un tad toreiz 

mēs vienkārši ņēmām un norakstījām apmēram no tās etiķetes, kādas tur ir šis te pārtikas 

piedevas. Un tad apmēram tā: dzērieni tādi, kas satur, tad tie tad nē. Bet iznāca ļoti muļķīgi 

(smaidot) piemēram ar čipšiem, jo Ādažu čipši ļoti smuki visu uzrakstījuši, kādas pārtikas 

piedevas, ieskaitot tur arī sāls daudzumu, tad, piemēram, tādas kartupeļu plāksnītes, kas, lūk, tiek 

ražotas arī Latvijā, tā kā viņi uz šī iepakojuma nenorāda šis te pārtikas piedevas, lai gan viņas, 

protams, tur ir, tad iznāk tā – Āha! Tātad šitos var tirgot, jo viņiem nav tas uzrakstīts un tos, kas ir 

godīgi tur liels uzņēmums visu sarakstījis, tos nevar. Nu tāds paradokss pilnīgi, ja. Tātad būtībā 

toreiz mēs saskārāmies ar to problēmu, kā tad tiešām pateikt, kurus var un kurus nevar. (49. 

intervija) 

 

Ņemot vērā, ka intervijās tiek iegūts „ekspertu” viedoklis un pieņemot, ka skolēniem, 

definējot „veselīgu” vai „neveselīgu” uzturu arī varētu būt bijusi kāda ietekme no pirms tam 

publiski pieejamiem uzturu „ekspertu”  paustajiem viedokļiem par šo tēmu, interviju tekstu 

analīzes viens no uzdevumiem bija arī saprast, kā konkrētie PUA veido “veselīga” vs 

“neveselīga” uztura definīciju un kā to interpretē un sasaista ar sabiedrības veselības paradumu 

raksturošanu. Un vai šajā definīcijā ietilpst arī tādas diskursa tēmas kā ekoloģiskā vai bioloģiskā 

vs konvencionālā pārtika, vai vietējā, arī sezonālā vs ārzemju pārtika u.c., iepriekšējā 4.1. nodaļā 

identificētie skolēnu ēdināšanas un uztura diskursi? 
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Definējot uztura paradumus to veselīguma kategorijās, PUA izmanto dažādus terminus, 

ne tikai “veselīgs uzturs”, bet arī “sabalansēts uzturs”, “pietiekošs uzturs”, “mērens uzturs”, 

uzsvaru liekot ne tikai uz atsevišķu pārtikas produktu “veselīgumu”, bet norādot arī uz ēšanas 

paradumu novērtējumu kopumā, piem.:  

Nu jā, mēs lietojam terminu „veselīgs uzturs” un ar to mēs saprotam.. nu jā, ka viņš ir sabalansēts, 

pietiekošs, mērens, ka tā nav kāda pārēšanās – ka tas ir, ka mēs ēdam tik, cik mums vajag, nevis 

no visa kā, tāpēc lai mēs uzņemtu kaut ko visu ko... Nu jā, sabalansēts.. Kaut kā tā. Principā tas ir 

veselīgs tas termins, kas figurē visbiežāk. Nu jā, bet ir tā izpratne jau kad iet dziļāk tur iekšā… un 

ietver.. jā.. (iesmejas) par veselīgiem produktiem un par veselīgu uzturu – ka tas nav viens un tas 

pats.” (48. int.), tai pat laikā cits PUA asi vēršas pret jēdzienu “sabalansēts uzturs”, norādot: “Man 

piemēram pret vārdu „sabalansēts” ir vienkārši izteikti riebums, lai neteiktu vairāk, jo .. 

piemēram, ir tā, nu es, vienalga, es varu .. nu tas ir man tāds jājamzirdziņš, es vienmēr saviem 

studentiem vai ārstiem, es prasu: „kas ir veselīgs uzturs?” Tad pirmais, ko pasaka, ir sabalansēts .. 

Bet es saku: „Iedomājaties, ka jūs tagad mācaties pie manis un aizbraucat uz laukiem un 

vecmāmiņa saka: „meitiņ, kas ir veselīgs uzturs?” Un jūs pasakiet: „vecmāmiņ, tas ir sabalansēts”. 

Ar ko viņš ir sabalansēts? Un tad sākas. Un viss apstājas un tad vairāk vairs neko nevar pateikt. 

Nu labi, tad tālāk, protams, ir jāizstāsta, ka sabalansēti ir pareizi jābūt proporcijām starp 

uzturvielām, bet tieši tāpēc jau ir izgudroti tie veselīga uztura ieteikumi, kur ir 10 īsi teikumi, kas 

pasaka, kas ir tas pareizais. Nu es domāju, ka drīzāk tas veselīgs, nevis pareizais. Bet sabalansēts, 

manuprāt.. Nē, viņš ir.. tam vārdam jau nav vaina, bet viņš neko neizsaka, vienīgi, ja nu tur ļoti 

sīki neizklāsta, ar ko ir sabalansēts. Ar maciņu? Ar iespējām? Ar vēlēšanos? Mūsu uzdevums 

būtu, lai tieši šo te pašu vienkāršāko „veselīgs uzturs” un to „veselīga uztura ieteikumi”, lai to 

zinātu simtsprocentīgi visi. Bet tas absolūti nav, es nezinu, cik procenti zina, kas ir veselīgs 

uzturs? – Viens sāks runāt par ajūrvēdu, citam tas liksies „dalītais uzturs”, vēl kādam asinsgrupu – 

nu pilnīgs haoss! (49. int.) 

 

Tikmēr cits PUA uzsver jēdzienu “daudzveidīgs” kā piemērotāko alternatīvu 

„veselīguma” terminam:  

Nu, jā, pirmāmkārtām, veselīgs ir daudzveidīgs (iesmejas) vēl vienreiz, ja, ka tam, tam, un vis 

kaut kam ir vieta mūsu ēdienkartē, un tādi visādi pārspīlējumi nepiekā laba tik un tā nenovedīs – 

tikai augļi un tikai dārzeņi būs ziepes. Un visādas svaigēdāju kustības (smejas) un citas briesmas, 

tā sakot (smejas) mums te uzglūn. Nu visādi var teikt. Nu pilnvērtīgs uzturs. Nu āboli ir ļoti 

veselīgi. (smaidot) Nu, ēdīsim tagad 3 kilo dienā katru dienu... Nu būs dikti daudz uz poda jāsēž. 

Nē, nu veselīgi (smejas)! Viss kārtībā! Nu jā, pilnvērtīgs, sabalansēts, jā. Nu viss tas ir kaut kur 

kopā, tie vārdi, nav tā, ka viens būt no otra atrauts. (50. int.).  

 

Turklāt tiek norādīts, ka “veselīga uztura” definēšanā var izmantot “īso” vai “izvērsto” 

definīciju, kur “īsā” ir, kad “var divos vārdos pateikt” un “izvērstā”, kad “var runāt trīs stundas” 

(50. int.)  

Nu, bet īsais variants ir: uzturam ir jābūt daudzveidīgam izvēles ziņā un mērenam šo produktu 

patēriņa ziņā. /../ Arī mērenība atkal tāds stiepjams jēdziens, bet katrā ziņā ir šie pamatprincipi: 

daudzveidība... nu nav tāds brīnumprodukts, kur iekšā būs viss vajadzīgais! Nu nav tāda produkta. 

(Un tad ātri noskaita man, kā mazam bērnam mācot skaitāmpantiņu) Ir piena produktos tur kalcijs, 

olbaltums, skābpiena produkts, labie baciļi... Gaļā tur dzelzīts, tas, tas, C vitamīns savukārt tur 

nav, nulle tur ir, tur vajag burkāniņu, kāpostiņu drīzāk apēst un apelsīnu, drīzāk ko tādu, beta 

karotīns tur oranžos un dzeltenos vairāk, un kas ko, bet labās taukskābītes vienalga tur nav, tāpēc 
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pilieniņš labo eļļu, tad – o! tur jau ir! kādu riekstiņu apēdam, tur E vitamīns.. nu katrā ziņā 

daudzveidību, ja. (50.int.) 

 

Lai arī šīs uztura zināšanas ir svarīgs pamatelements indivīda uztura paradumu veidošanai 

ikdienā, tomēr, kā norāda intervijās uzturspeciālisti, nav skaidrs, vai bērniem šī informācija, šīs 

zināšanas par “veselīgu” vai „neveselīgu” uzturu ir pietiekamas un vai viņi zina, kur 

nepieciešamības gadījumā meklēt informāciju: 

Nu ja, es, piemēram, to, ko es saviem studentiem mācu vai ārstiem kursos – mums ir Veselības 

ministrijas mājaslapā ir ļoti smuki salikti veselīga uztura ieteikumi – bērniem, pa vecumiem.. 

Tikai jautājums: ja man studenti vispār nezin, ka tāda ir! Ka tur var atrast ieteicamās uzturvielu 

devas.. Nu, kurš tad zina to, ka tur var atrast? Tas ir nākamais jautājums. (49.int.) 

 

Kā redzams no interviju tekstu analīzes, ekspertiem var atšķirties “veselīga” un 

„neveselīga” uztura interpretācijas. Kamēr uztura speciālisti “veselīgu” vai “neveselīgu” uzturu 

sasaista ar konkrētiem produktiem, produktu grupām un to uzturvielām un vietu uztura piramīdā, 

tikmēr diētas ārsti un citi mediķi, lai arī par pārtiku un uztura paradumiem runā no šī paša 

komplicētā, vispārīgā un plašā šī jēdziena definēšanas leņķa, tomēr definēšanas procesā ietver arī 

citus – globālos pārtikas patēriņa aspektus, kā, piemēram, pārtikas risku (pārtikas piesārņojums ar 

pesticīdvielām un to ietekme uz cilvēka hormonālo sistēmu (51.int.), tāpat arī tiek runāts par 

cilvēka fiziskām aktivitātēm līdztekus uztura paradumu novērtējumam.  

Ne vien uztura speciālisti, darbojoties Veselības ministrijas vai kādas citas valsts 

pārvaldes institūcijas paspārnē, bet arī vairāki pārtikas ražotāji ir uzsākuši veselīga uztura un 

dzīvesveidu veicinošas aktivitātes dažādām sabiedrības vecuma grupām, tostarp skolas vecuma 

bērniem. Kā viens no piemēriem, ir biedrības “5 dienā”, sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību, 

Veselības ministriju un Zemkopības ministriju rīkotā konference ar tādu pašu nosaukumu – 5 

dienā. Atsaucoties uz Pasaules Veselības organizācijas mērķiem, arī Latvijā izveidojās aktīvu 

sociālo aģentu grupa, kuras mērķis bija “veicināt veselīgu dzīvesveidu un informēt par augļu, 

dārzeņu lietošanu uzturā un cik tas ir nozīmīgi” (47. int.). Tomēr, balstoties uz vispārējo 

informāciju, kas ir pieejama interneta resursos, šīs aktivitātes galvenais virzītājs ir dzērienu 

ražotājs CIDO.  

Intervijā ar NVO (5 dienā) kā diskursīvās tēmas saistībā ar skolēnu izglītošanu par 

veselīgu uzturu un dzīvesveidu izkristalizējas vairāki problēmjautājumi, kas pamatos jau atkal 

balstās uz finansiālās bāzes nodrošināšanas nepieciešamību jebkuru ar veselīgu uzturu veicinošu 

intervenču efektīvu īstenošanu:  
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1) valsts finansiāla atbalsta trūkums attiecīgo veselīga uztura paradumu veicinošo 

projektu realizēšanā:  

Nu tur ir vajadzīgs, lai piedalītos, tur ir vajadzīgs finansējums. Jo neviens no šiem te pasākumiem 

neņems tikai aiz labas gribas. Tas ir, tad ir vajadzīgs finansējums. Ja nav finansējuma (skumji 

iesmejas), tad nav arī iesaistīšanās (47.int.);  

 

2) sabiedrības nespēja distancēties no pārtikas ražotāja, uzsverot to ārpus finansiālā 

labuma gūšanas procesa jebkurā tā veiktajā sabiedriskajā aktivitātē;  

3) sabiedrības spiediens, pieprasot NVO, kas organizē veselību veicinošos pasākumus, 

distancēšanos no pārtikas ražotājiem projektu īstenošanas laikā;  

4) ja nav finansējuma, trūkst motivācijas ko darīt sabiedrības veselības veicināšanas 

nolūkos: 

Bet vislielākā problēma ir tieši par finansējuma piesaistījumu, piesaistīšanu.. Teiksim, piemēram, 

arī par aktivitātes pusi – ja man nav tā kā laika.. no sava privātā laika tērēt nu šo te aktivitātēm un 

iztikt.. nu, tā ir vislielākā problēma (47. int.)  

 

5) laika trūkums aktivitāšu organizēšanai un rīkošanai;  

6) informatīvu kampaņu par veselīgu uzturu trūkums, jo finansiālu apsvērumu dēļ 

nav iespējams tās rīkot.  

Vairāk tieši informatīvas kampaņas. Informatīvu kampaņu, dažādu iesaistošu kampaņu 

organizēšana, tas ir gan caur skolām, gan caur sociāliem tīkliem, lai varētu pastāstīt, ko tad dod tie 

svaigie dārzeņi un augļi uzturā. (47. int.);  

 

7) tādi sociālie tīkli kā, piem., draugiem.lv nevar kalpot kā izglītojošu materiālu 

sniegšanas vieta, bet gan tikai kalpo kā sabiedrības izklaides telpa, kas ir arī kvantitatīvi 

lielāka nekā, piem., twitter (47.int.). Savukārt SUA tika uzlūkots kā veselīga uztura zināšanās 

ieinteresēts indivīds – bet tikai tajā gadījumā, ja šīs zināšanas viņam ir pieejamas ar jauniešu vidē 

populāru informācijas apmaiņas līdzekļu, piemēram, televīzijas vai izklaidējošo sociālo tīklu, 

palīdzību. Savukārt “veselīgs” uzturs tika interpretēts tikai caur PUA pārstāvētās NVO rīcības 

stratēģijas – popularizēt sabiedrībā augļu un dārzeņu patēriņu, uzturā lietojot vairāk dažādas 

sulas:  

Nu, ideālais variants būtu, ka patiešām Latvijā tas augļu un dārzeņu patēriņš palielinātos un līdz 

ar to arī sulu patēriņš. Nu, teiksim, ka tas mūsu vispārējais uzturs kļūtu veselīgāks. (47. int.). 

 

Rezumējot, šajās diskursīvajās praksēs, kas tiek konstruētas 2013. gadā, sarunā ar 

dažādiem PUA, kas pilotpētījumā definēti kā „uztura eksperti”, intervijās, retrospektīvajā pieejā 

atskatoties uz savu kā PUA sociālo darbību veselīga uztura popularizēšanā sabiedrībā, vai arī 
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ieņemot „no malas vērotāja un kritizētāja” nostāju, dominējošā bija PUA kā dažādu valsts 

pārvaldes institūciju līdz galam nesaprastā un pietiekami finansiāli neatbalstītā uztura aģenta 

konstruētā vēstījuma intonācija, ko vienlaikus raksturoja arī neuzticības, zemtekstu, noklusējumu 

intonācija, ko es savā ziņā varētu skaidrot ar psiholoģisko padomju laiku mantojumu sabiedrības 

komunikācijā un sadarbības modeļu veidošanā.  

Savukārt skolēni un bērni (īpaši no diētas ārstu un uztura speciālistu perspektīvas) tiek 

uzlūkoti kā pasīvi uztura zināšanu saņēmēji-aģenti, kuru rīcības kapacitāti ierobežo pietiekamu 

zināšanu trūkums un apkārtējās vides (galvenokārt pārtikas ražotāju) radītie riska faktori 

„veselīgam” dzīvesveidam.  

 

4.3. Ar skolas pārtikas vidi saistīto pieaugušo veidotie diskursi un interpretācijas 

 

Šajā nodaļā aplūkoti un analizēti empīriskie dati, kas iegūti no septiņpadsmit intervijām – 

kopumā no pieciem galvenajam gadījumā iekļautajiem gadījumiem (5 skolām). Interviju 

dalībnieki galvenokārt ir skolotāji (gan atsevišķu mācību priekšmetu skolotāji, gan skolu 

direktori, gan intervēto SUA klašu audzinātāji), bet ir arī iegūti analizējamie dati no citiem PUA 

– skolu ēdinātājiem (pavāriem), pašvaldības līmeņa izglītības pārvaldes un sabiedrības veselības 

veicināšanas institūciju pārstāvjiem (detalizētāks PUA apraksts pieejams Pielikumā Nr. 3).  

Lai arī šajā nodaļā iekļauti pieci atsevišķi gadījumi, tomēr empīriskā materiāla analīze ir 

veikta, integrējot datus vienotā analīzes modelī, un tas darīts ar mērķi, lai radītu vienotu un 

pārskatāmu analizējamo datu materiālu, kā arī kategorizējot analīzes datus vairākās kategorijās, 

kas ir pakārtotas promocijas darba uzdevumam:  izpētīt, kā dažādu aģentu veidotie skolēna uztura 

diskursi konstruē jaunus vai paplašina jau esošos skolēnu ēdināšanas jautājumus, tēmas, 

viedokļus.  

Šajā nodaļā rastas atbildes uz šādiem jautājumiem: 1) Kā PUA interpretē SUA – kādu 

lomu piešķir SUA tēlam un kā interpretē SUA rīcības kapacitāti dažādos rīcības līmeņos (klasē, 

mājās, publiskā vidē u.tml.)? 2) Kā PUA interpretē “veselīgu” un “neveselīgu” uzturu un vai un 

kā to sasaista ar SUA uztura praksēm? 3) Kādas vēl citas skolēna uztura un ēdināšanas diskursa 

tēmas izvirza un konstruē PUA? Visi iepriekš minētie izpētes aspekti analizēti, balstoties uz KDA 

teorētiskām nostādnēm (Fairclough, 1992; Leeuwen, 2008, u.c.).   
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SUA lomas interpretācija 

 

Skolotāji un citi PUA intervijās norāda uz šādām SUA raksturojošām pazīmēm: 

1) Kā primārais tiek norādīts līderisms, kas ietver dažādas personības rakstura iezīmes un 

rīcības stratēģijas, kā, piem., būt uzticamam līderim un autoritātei vienaudžu vidē: 

Nu principā viņam ir jābūt līderim. Jo tas ir tas vecums, kad viņi klausās vienaudžos. Un ir jābūt 

autoritātei. Būtībā ir jāsaka, ka tas nemaz nav tik vienkārši. (40.int.); Viņam ir jābūt tādam, 

kuram uzticās, kurš piesaista citus cilvēkus. Bērnu vidū tam noteikti jābūt kādam bērnu līderim. 

(33.int.)  

SUA līderisms ietver arī tādas pazīmes kā komunikabilitāte un “spēja arī pārliecināt citus” 

(38.int.) Arī pašpārliecinātība un atraktivitāte:  

Nu viņam noteikti ir jābūt atraktīvam. Jo jaunieši daudz vairāk klausās cilvēkos, kas nevis nāk uz 

tādu, ka tev tas ir jādara un tas ir obligāti, bet klausās cilvēkos, kas spēj ar piemēriem, ar savu 

personību attiecīgi paņemt uzmanību. Un tad viņi ieklausās. Un tad viņiem kaut kas aizķeras. Bet 

viņš nedrīkst būt formāls! Viņam noteikti ir jābūt vienaudzim, kurš attiecīgi spēj runāt ar 

līdzvērtīgu. (29.int.)  

 

SUA lomā, ko konstruē pieaugušie, ietilpst arī SUA organizatora spējas: “Jāspēj piesaistīt 

sev komanda – labu komandu. Jā, jāsavāc. Jo mums tā pieredze ir, ka, ja ir laba komanda, tad 

arī atbalsts ir labs.” (33. int.) 

Līderisma pazīmju kontekstā PUA arī brīdina par pretēja – intraverta un pasīva – SUA 

rakstura radīto defektu:  

Ja šis bērns ir dominants bērns, tad viņam noteikti ir jārunā par to arī klasē ar savējiem.  Viņam 

noteikti ir jāstāsta un jāstāsta sava pieredze. Bet, ja šis bērns nav tik dominants, tad es nezinu. Man liekas, 

ka defekts tur būs lielāks nekā efekts. (35.int.) 

 

Tāpat arī tiek norādīts uz pusaudža vecuma skolēniem raksturīgu iezīmi – pretošanos 

kolektīvi pakļauties vienam līderim, ar ko arī var nākties saskarties SUA kā savas klases līderim:  
 

Nu, protams, tas būtu tāds standartteksts ar savu paraugu – cilvēks, kas ir par to lietu un ko viņš tā 

dēļ darītu. Bet ja klasē, piemēram, ir tie 23 bērni, tad tikai 7 paķersies, pārējie nē! Tāpēc, ka 

viņiem.. viņi.. nu, kā lai saka… viņi nav tajā vecumā radīti sekot kādam vienam līderim 

vienaudzim! (31.int.) 
 

2) Definējot SUA, bieži norādīts tiek arī uz zināšanām par uzturu, turklāt šī zināšanām 

jābūt plašākām un padziļinātākām nekā klases biedriem:  

Zinošam noteikti šajā te, bet, man šķiet, ne tik ļoti tikai šitajā te, kur tās elementārās lietas, bet 

varbūt arī aktualitātes pasaulē uzpeld. (33.int.)  

 

Un arī pastiprinātu interesei par uzturu: 
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Un bez intereses par to visu tur noteikti neiztikt! Un tai interesei jābūt lielai, nu vismaz lielākai 

nekā citiem klasē. (26.int.) 

 

3) Tomēr tiek norādīts arī uz nepieciešamību SUA izvērst sociālos tīklus un paplašināt 

kontaktus, lai tādējādi raisītu interesi par “veselīgu” uzturu arī saviem vienaudžiem:  
Tikai ar to iniciatīvu, ka viņš ir iedomājies, ka vajadzētu būt veselīgam dzīvesveidam – nepietiks!  

Viņam ir jāmēģina kontaktēties kaut kur ārpus skolas un tos kontaktus nest iekšā skolā – ja tie ir 

vienaudži, kas ar to nodarbojas vai tās ir kādas organizācijas – tikai tādā veidā. (31.int.) 
 

4) Kā būtiska SUA pazīme tiek minēts arī sociālais atbildīgums par savu rīcību. Šajā 

kontekstā visbiežāk tie runāts par SUA uztura paradumiem – kamēr vieni PUA norāda uz 

nepieciešamību SUA ēst tikai un vienīgi “veselīgi” un būt par paraugu citiem skolēniem, tas ir, 

diskusīvi konstruē tādu kā SUA ideāltipu, piem.: “Es domāju, ka šādam skolniekam noteikti 

pašam vajadzētu uzturā lietot tikai veselīgu pārtiku” (37.int.), tikmēr citi PUA pieļauj arī        

“cilvēcīgumu” uztura paradumos, ar to saprotot arī fragmentāru “neveselīgu” uztura paradumu 

klātbūtni SUA uztura praksēs, piem.,  

svarīgi, lai viņš ēstu veselīgi, bet arī viņš ir tikai cilvēks un viņš arī varētu “norauties” no tās 

pareizās ķēdītes, tikai viņam tas jāprot atzīt pašam – godīgi atzīt, ka tā notiek dzīvē un savādāk jau 

tas nav iespējams (38.int.) 

 

5) Līdzīgi kā sociālais atbildīgums par savām uztura praksēm, dažādi interpretēts arī tiek 

SUA rīcības modelis komunikācijā ar ēdienu gatavotājiem, tas ir, skolas pavāriem. Kamēr vieni 

PUA uzskata, ka skolēnam ir ne tikai tiesības, bet pat uzdevums nepieciešamības gadījumā 

komunicēt ar pieaugušo, ja ir neapmierinātības ar skolā piedāvāto ēdienu un/vai tā kvalitāti, jo 

tieši komunicēšana un diskusiju iespējas ir būtisks faktors problēmu risināšanai:  

Jā, droši! Mēs arī to rosinām bērniem, ka ir jāiet, ja kaut kas, jā, jā! Nu, to, ka negaršo, to grūti 

spriest, jo tur tās rindas ir lielas un šie bērni mazāk ir izgājuši cauri tos posmus, ka tur ir arī citas firmas 

mūs ēdinājušas un mums ir bijis arī sliktāk un tagad mums ir labākais variants. Un, ja ir kādas problēmas, 

mēs jau arī sakām, ka ir jāiet un jāsaka. (33.int.) 

 

Tādējādi SUA tiek interpretēts un uzlūkots kā aktīvs un rīcībspējīgs sociālais aģents.  

Tomēr vairāki PUA, kas, lai arī pieļauj iespēju SUA komunikācijā ar skolas pavāru 

uzņemties iniciatīvu, tomēr šaubās par SUA rīcībspēju šajā kontekstā – gan zināšanu un pieredzes 

trūkuma dēļ, gan pieaugušais-bērns varas attiecību dēļ:  

Bet vai skolā vispār būtu jānonāk līdz situācijai, ka man rodas jautājums, ka kotletē ir jēla gaļa?! 

Nu tad liec tādu gaļu, kur bērnam vismaz krāsa būtu kā izceptai gaļai! Saprotiet, tas ēdiens reizēm 

ir pat tik neestētisks, ka tu saproti, ka tu vienkārši to nevari apēst! Labi, es esmu pieaudzis cilvēks, 

kas izdara vēl secinājumus. Bet bērns? – Tā tas šķīvītis paliek. Tā viņš viņu paņem un aiznes pēc 

tam projām. Un vienīgais, ko bērni ēd tādā situācijā ir – labi, ja tur ir makaroni, kurus viņš pazīst, 

kartupeļi – tīri, ko viņš pazīst, un viņš tiem visiem, atvainojiet… Jeb parastā karbonāde… Viņš 
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vienkārši vairāk neņem! Arī es neņemu vairāk to veltnīti! Tāpēc ka es zinu, kas mani sagaida viņu 

pārkniebjot uz pusēm! (31. int.),  

gan komunikācijas iespēju trūkuma dēļ, ko veicinājusi esošā ēdināšanas sistēma, kur skola 

un ēdinātāja gatavotā uztura patērētājs ir nostādīti pasīva saņēmēja lomā, ar ļoti ierobežotām vai 

arī vispār bez rīcības iespējām:  

vairs skolai nav īsti nekādas ietekmes uz to visu, jo, cik es saprotu, līgums  tiek slēgts ar 

centralizēto ēdinātāju. Ja kādreiz, piemēram, skolas direktors bija atbildīgs par to visu un viņš 

pieņēma lēmumu un izvērtēja, teiksim, ēdinātāja pieteikumu un varēja teikt: ko jūs te taisāt? un 

tamlīdzīgi un varēja to visu ietekmēt. Bet šobrīd ir tā, ka tur var minēt pat konkrētus piemērus – ir 

pārāk sāļš ēdiens, pārāk neizcepts, pārāk vecs, (īsi iesmejas) pieņemsim, - nu, kas ir realitāte. Un 

tiem cilvēkiem jau arī saka, kas tur ir, teiksim, tiem pavāriem. Bet viņiem jau vienalga pēc 

būtības, jo, ja šis neēdīs, tad nākamais apēdīs! /../ Un bērniem patiesībā, ņemot vērā visu šo 

sistēmu, diezgan grūti (nopūšas) ir kādam kaut ko pateikt un mainīt.  Teiksim, ja viņi, piemēram, 

man kā audzinātājam var ko pateikt, tad jau arī es neko tur nevaru palīdzēt. Nu tāda ir tā lieta, un 

diezgan, diezgan bezcerīga ir tā situācija. (nopūšas) (30.int.). 

 

Tikmēr citi PUA uzskata, ka gadījumos, kad skolēnam negaršo kāds skolas ēdnīcas 

ēdiens, risinājumi meklējami nevis komunikācijā ar pavāru un mainot viņa gatavošanas tradīcijas 

vai meklējot, apspriežot jaunus risinājumus ēdienu receptēs un to pagatavošanas paņēmienos 

(iekļaujoties MK normatīvos, protams), bet gan jāmaina paša skolēna attieksme pret uzturu 

kopumā vai arī atsevišķiem pārtikas produktiem:  

Nu es tomēr gribētu viņu pārliecināt, ka atsevišķas ēdienreizes ir tādas, kad viņam varbūt nav pa 

prātam, bet tā nav galvenā problēma, dēļ kā vajadzētu iet un runāt, un krenķināt skolas pavārīti. Jo 

tas ir gaumes jautājums un pārsvarā ikdienā mums ir tiešām lieliskas pusdienas. Viss kārtībā. 

(38.int.) 

 

Un šajā kontekstā tiek veidota vēl viena SUA lomas interpretācija – pasivitāte 

komunikācijā ar skolas pavāru, bet sociāla atbildība un aktivitāte komunikācijā ar vienaudžiem, 

mudinot tos uz “veselīgām” uztura praksēm:  

Jo, piemēram, ir jau tā, ka apsēžas pie galda un viens pasaka: “Fui! Šitais ir riebīgs ēdiens.” Un 

tad tas, kuram ļoti garšo, tas vairs nemaz neēdīs. Jo viens ir pateicis to. Un ja tas ir līderis, tad tas tā varētu 

būt. Un tur ir jautājums, cik stipri ir tie pārējie uz to reaģē. (40. int.) 

 

Šis un arī nākamais citāts no intervijām ar skolotājiem parāda SUA lomas interpretāciju, 

kas, manuprāt, liedz skolēnam būt aktīvam sava uztura aģentam jeb SUA, gluži pretēji – ierobežo 

SUA veidot individuālas uztura prakses. Turklāt šis diskurss netiek veidots “veselīgs” vs 

“neveselīgs” uzturs kategorijās, bet gan “ēd” vs “neēd” kontekstā. Tādējādi SUA tiek iekļauts 

PUA izpratnē konstruēto uztura normu un tradīciju rāmī, turklāt izmantojot varas pozīcijas, kas 

naratīvā PUA atspoguļo aktīvajā darbības vārdā “cīnīties”, bet skolēnu – pasīvajā 

“nomierināties”:  
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Bet nu vienmēr jau būs bērni, kam kaut kas patīk un kaut kas nepatīk. Agrāk mēs ļoti cīnījāmies ar 

to, ka bērni neēda sīpolus. Ja ir zupā sīpoli, es zupu neēdīšu! Ja ir mērcē sīpoli... Es nezinu, tas 

bija pilnībā kaut kāda tāda kā apmātība tiem bērniem! Nu jau visi ir nomierinājušies – ēd tos 

sīpolus i zupā, i mērcē – viss notiek! Arī tas ir bara instinkts. Tas ir ļoti tāds.. (37.int.) 

 

“Veselīga” un “neveselīga” uztura definīcija 

 

Skolotāji un citi PUA, veidojot “veselīga” un “neveselīga” uztura definīcijas, izmanto 

dažādas diskursa konstruēšanas stratēģijas: 1) “veselīgu” uzturu intertekstualizējot – pēc atmiņas 

citējot vai pastarpināti atsaucoties kādu uzturspeciālistu teikto vai 2) “veselīgu” un “neveselīgu” 

uzturu vispārinot – norādot uz plašajām definīcijas iespējām, 3) “veselīgu” un “neveselīgu” 

uzturu konkretizējot un nosaucot konkrētus pārtikas produktus vai produktu grupas, kas šajā 

jēdzienā ietilpst, 4) personificējot – īpaši uzsverot savas individuālās uztura prakses un tām 

pielāgojot abu jēdzienu definīcijas.  

Kā redzams no četrām identificētajām definēšanas kategorijām, PUA mēdz izmantot 

dažādas jēdzienu veidošanas un interpretācijas stratēģijas, turklāt vienam cilvēkam var atšķirties 

stratēģija definējot “veselīgu” un “neveselīgu” uzturu, piemēram, “veselīgu” uzturu definējot 

izmantot intertekstualizācijas pieeju, bet “neveselīgu” uzturu definēt, konkretizējot jeb nosaucot 

konkrētas pārtikas grupas vai produktus, kas ir “neveselīgi”. 

PUA, kas intertekstualizējot veido “veselīga” uztura definīcijas, vai nu atsaucas uz 

konkrētiem uztura speciālistiem (piem., Lolitu Viju Neimani, Kārli Zariņu, Andri Brēmani, Dr. 

Danilānu u.c.), piem.:  

Nu es, ja godīgi, teikšu tā: vai jūs dakteri Danilānu zināt? (smejas) Un man patīk, kā viņš saka, ka 

nav jau nekas neveselīgs. Vienīgais jautājums ir par to, cik daudz mēs to visu ēdam? Tas arī visu pasaka. 

Jo jebkura lieta var būt gan neveselīga, gan veselīga (30. int.),  

 

vai arī pastarpināti atkārto uzturspeciālistu publiski paustās norādes par galvenajiem 

“veselīga” uztura kritērijiem (pārtikas produkta uzturvērtību pēc olbaltumvielu, ogļhidrātu, 

taukvielu un vitamīnu rādītājiem jeb uztura piramīdas principa). Šajā definēšanas pieejā tiek 

izmantoti jēdzieni “veselīgs” un “neveselīgs” uzturs, piem.:  

Nu veselīgs uzturs ir tas, ko mums māca uztura speciālisti – ka mēs mēģinām ievērot tā saucamo 

uztura piramīdu, sākot no pašiem pamatiem līdz pašai spicītei. (38.int.)  

 

PUA, kas “veselīga” un “neveselīga” uztura definīcijas veido kā vispārinošu aprakstu, 

bieži jēdziena “veselīgs” vietā nosauc kādu citu jēdzienu, piem., “sabalansēts”, “dažāds”, 

“regulārs”, “pareizs”, pilnvērtīgs”, “ekoloģisks”, piemēram:  
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Nu, neveselīgs ir tas viss, kas ir garšīgs. (smejoties nopūšas) Vai ne? (38. int.); Veselīgs uzturs 

(iesmejas), sabalansēts uzturs, kurā ir jābūt visam nepieciešamajam, kas organismam ir 

nepieciešams. (25. int.),  

 

vai arī:  

Uzturam noteikti ir jābūt dažādam! Ka nevar ēst visu laiku vienu un to pašu. Es bērniem arī mācu, 

lai tas būtu tā kā sabalansēts un dažāds, ka uz šķīvja ir jābūt dažādu krāsu ēdienam. Nu 

sastāvdaļām, kas ir dažādās krāsās. /../ Nu, es domāju, arī regulārs uzturs. (37. int.),  

 

arī:  

Nu veselīgs viennozīmīgi ir tas, kas ir svaigs un pašu audzēts! Kas nav ievests no trejdeviņām 

zemēm un ar derīguma termiņu – gads. Protams, bez konservantiem, bez E-vielām, ar minimālu 

sāls daudzumu un nesaldināts. (36. int.).  

 

Tāpat arī tiek norādīts uz uztura paradumiem (uztura režīmu) kā būtiskāko uztura 

kvalitātes kritēriju:  

Es uzskatu, ka veselīgs uzturs ir ne tikai pati pārtika, bet veselīgs uzturs ir pats režīms, cik jūs 

daudz ēdat. Respektīvi, kad mazāk ēd, bet biežāk, un šai pārtikai jābūt ļoti dažādai. Mēs nevaram, 

piemēram, teikt, ka baltmaizi noteikti nē, ka kartupeļus noteikti nē. Tas nekur neder! Tam visam ir 

jābūt, tikai mazākās devās, retāk, bet varbūt viņam uzturā tomēr ir jābūt. Tāpēc es saku, man 

vairāk tas veselīgais liekas, ka ir tajā režīmā, dažādībā. Nu jā, mazāk cepts, vairāk sautēts, arī 

tvaicēts un svaigs. (35. int.)  

 

Savukārt “veselīgu” un “neveselīgu” uzturu konkretizējot, tiek nosaukti vai nu konkrēti 

pārtikas produkti vai arī pārtikas produktu grupas, piem.:  

Veselīgs? Nu noteikti es nevaru nepateikt, ka tie ir augļi un dārzeņi. Tas ir laikam numur viens! 

Vēlams, protams, svaigā veidā. Noteikti pie veselīga uztura es nevaru nepieminēt, ka ir jādzer 

ūdens. /../ Neveselīgs? (iesmejas). Kas man nāk prātā, tad nāk noteikti vārds: trekns, eļļains, tas 

pats fast fūd, šie te hesburgeri, makdonaldi, čipsi, krāsainās limonādes, konfektes.. (smejas) (37. 

int.),  

 

vai arī:  

Neveselīgs būtu šis te fast fūds, saldumi. Īstenībā jebkuri saldumi īstenībā, visas šīs te želejas un 

saldējumi. Nu tā es varētu teikt, ka tas ir neveselīgi. Gāzēti dzērieni.. (35. int.) 

 

Personificējot – īpaši uzsverot savas individuālās uztura prakses un tām pielāgojot abu 

jēdzienu definīcijas, piem., runājot par “neveselīgu” uzturu, tiek norādīts uz garšas izjūtām kā 

svarīgu produkta novērtēšanas un “veselīguma” vai “neveselīguma” definēšanas kritēriju:  

Un pēc garšas tagad jau mēs lietojam daudz maz.. nu es nesaku to par veselīgu pārtiku, bet vispār, 

jau iedzerot ko vai arī saldējumu degustējot, sajūtot to šausmīgo saldumu, pilnīgi nevar jau arī 

vairs paēst. Un arī iedzerot to kolu – vairs nevar dabūt to iekšā! Jūtot to ķīmijas garšu un to 

negaršīgumu! (36. int.)  
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Šī “veselīguma” vai “neveselīguma” definēšanas stratēģija savā ziņā sasaucas ar to 

pārtikas produktu un ēdienu novērtēšanas metodi, ko bieži izmanto skolēni un ko pieaugušie 

parasti kritizē – tas ir, kad skolēns kā argumentu kāda produkta neēšanai izmanto “garšo” vs 

“negaršo” pieeju.    

Tāpat arī: 

Nu, ko es vēl no savas puses varu teikt par to neveselīgo uzturu, ka es grēkoju un maz lietoju savā 

uzturā ūdeni – šķidrumu. To vajadzētu daudz vairāk darīt katram cilvēkam. Jo gluži vienkārši 

ikdiena paiet tā, ka nespēj attapties, ka jau vakars. Un vajadzētu to ūdens glāzi turēt visu laiku sev 

blakus – tad arī neaizmirsīsies padzerties. (38.int.) 

 

Neskatoties uz PUA izvēlēto uztura kvalitātes definēšanas stratēģiju, PUA bieži arī 

norāda uz nepieciešamību pielāgot jēdzienu definējumu katrai skolēnu vecuma grupai – gados 

jaunākiem bērniem vieglāk uztveramais būtu “veselīgs” vs “neveselīgs” formulējums, savukārt 

vecāko klašu skolēniem jau var komplicētāk aplūkot šo uztura paradumu un pārtikas 

patērniecības veidu definēšanas jautājumu, piem.:  

Nu, “sabalansēts”, tas ir vairāk lieliem bērniem saprotams, mazie vienkārši to jēdzienu nesapratīs tāpēc viņiem vairāk 

tas “veselīgais uzturs” būtu derīgs skaidrojums. (27.int.)   

 

Tāpat arī uzsverot uz nepieciešamību katram pašam pārtikas lietotājam būt aktīvam sava 

uztura aģentam un sekot līdz savam uzturam: “Un katram cilvēkam ir bišķītiņās tas viss jāizlaiž 

caur sevi un jāpaskatās, jāpadomā ar savu prātu” (40.int.), bet nepakļaut savu organismu kādām 

diētām. 

 

Skolēna uztura un ēdināšanas diskursa tematiska paplašināšana  

 

Visi intervētie skolotāji izvirza skolotāja kā PUA lomu un uzdevumus skolēna uztura 

zināšanu veidošanā un nostiprināšanā. Tomēr šim diskursam pastāv vēl divi citi – pretējas 

nozīmes diskursi. Kamēr vieni skolotāji uzsver nepieciešamību jebkuram skolotājam (ja rodas 

nepieciešamība, tas ir, ja no skolēns puses ir interese par uztura jautājumiem) iesaistīties skolēna 

uztura paradumu veidošanā (kaut vai skolas vidē), tikmēr citi norāda uz skolotāja jau tā noslogoto 

darbu grafiku, kurā neietilpst tādi papildu pienākumi kā skolēnu uztura paradumu veidošana vai 

kontrole, norādot, ka tas ir vecāku un ģimenes pienākums, piem.,  

Tas, man liekas, tomēr ir jādara jau ģimenē! Un es nezinu, vai skola un skolotāji tur daudz var 

ietekmēt! Nu, protams, skolā ir jānodrošina bērni ar veselīgām pusdienām, ja viņi ēd to ēdienu.. 

nu, kā skaitās tas, ka viņi visi iet pie viena galda.. (37.int.),  
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vai arī:  

Nu par uzturu mēs īsti tā (iesmejas), ja nu vienīgi garām ejot kaut ko mēs tur esam skatījušies. Jo 

patiesībā jau visu laiku ir dažādi tie pienākumi un darbi, kas jādara, un jāgatavojas, un jādeklarē, 

un jātīra un viss pārējais.. Patiesībā, ja mēs skatāmies to audzināšanas programmu, tad patiesībā 

reāli to nemaz nevar izpildīt. Tāpat visi tie nesekmīgie skolēni, un tās konsultācijas, kas mums vēl 

sarakstītas un visas pārējās lietas, kas mums šajā vietā ir jādara, tad tīri tādas lietas kā uztura 

jautājumu risināšana mūs tieši neskar. Ja vien kaut kur garām ejot par patriotisko izglītību un 

karjeras izvēli mēs arī kaut ko esam runājuši. Bet ne par uzturu (iesmejas) (30.int.). 

 

Skolotāja aktīvas līdzdalības skolēna uztura zināšanu veidošanā kontekstā izkristalizējas  

nepieciešamība pievērst uzmanību skolotāja kā PUA kapacitātei komunicēt ar skolēnu ikdienā. 

Tiek norādīts gan uz skolotāja atvērtību un fleksibilitāti:  

Un arī tad, kad mājturības stundās mēs tamborējam vai šujam, ja kādam ir kāds jautājums par 

uzturu, tad par to ir arī jārunā, jo es nevaru teikt: “Ziniet, tagad tamborējiet, bet par uzturu mēs 

runāsim 9. klasē.” Vai citreiz tur arī 6. klasē uzdod kādu šādu jautājumu, kas it kā nav šodienas 

tēma, bet par to ir jārunā. (40.int.) 

Bet īstenībā es domāju, ka pusaudža vecums ir tas, kad nu īpaši neņem pretī tās skolotāju gudrās 

atziņas. Tur ir tā – jāmēģina nolaisties līdz viņu domāšanas līmenim un jābūt tam čomam un 

draugam, lai visu tur pārliecinoši skaldītu. Jā, tā ir jābūt!” (38. int.),  

 

Skolēna un pedagoga sociālās mijiedarbes novērtējums ietver arī pedagoga talantu, 

komunicējot par uztura jautājumiem ar skolēnu: 

Tāpēc es arī mācu, ka nedrīkst teikt, ka ēdiens ir riebīgs. Es varu pateikt: “man negaršo šis” vai 

“es neēdu šito”. Nu, teiksim, papriku vai vēl kaut ko. Bet es nevaru teikt “negaršīgs” vai “riebīgs”, 

jo tas, kas jums ir negaršīgs, varbūt citam ir vislielākā delikatese. (40.int.)  

 

Turklāt kā svarīgs aspekts komunikācijā ar skolēnu par uztura tēmu tiek norādīts uz 

toleranci un pēc iespējas neitrālāku attieksmi pret skolēna uztura paradumiem: 

kad ir jārunā par veselīgu uzturu un tādām lietā, tad es vienmēr cenšos runāt absolūti neitrāli, jo ir 

visādas ģimenes un diemžēl mūsu pilsēta nav tā vieta, kur ir labi situēti visi bērni un tad tās 

ēdienkartes ir ļoti dažādas. /../ Es varētu teikt: “Ko tu gribētu rīt ēst brokastīs?” Un tad katrs var 

izvēlēties neatkarīgi no visa. Un tagad mēs šo ēdienkarti varam apspriest. Jo tā ir mana iedomātā, 

nevis reāli uzrakstītā, ko es šorīt ēdu brokastīs. Nu, es uzskatu, ka tas ir ētiski – pret bērnu, pret 

ģimeni, jo man nav nekādu tiesību, kā saka, prasīt un ķidāt viņa ēdienkarti. Es varu mācīt, es varu 

runāt, es varu likt viņam saprast kaut kādā veidā. (40. int.) 

 

Lai arī visi intervētie skolotāji norāda, ka vairākos atsevišķos priekšmetos pamatskolas 

skolēniem jau tiek sniegtas zināšanas par uzturu un “veselīgiem” ēšanas paradumiem, piem.:  

ejot vērot mācību stundas, es tiešām arī nokostatēju, ka mēs ļoti daudz runājam līdzīgas lietas 

ķīmijā, bioloģijā un sociālajās zinībās. Un par veselīgu uzturu, par šo veselīga uztura piramīdu 

runā gan bioloģijā, gan ķīmijā, gan arī veselības mācībā, gan arī sociālajās zinībās.  Varbūt ir tā, 

ka katrs skolotājs jau to izdomā savādāk, bet patiesībā bērniem dažādā vecumā tiek stāstīts viens 
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un tas pats. Un mazajās klasēs arī. Tā kā tas tikai runājot vienu un to pašu tikai citā auditorijā, cita 

skolotāja izpildījumā, tas tikai pastiprina to visu. (25.int.), 

 

tomēr vairāki skolotāji uzsver arī nepieciešamību pēc papildus un padziļinātas skolēnu 

izglītošanas par “veselīgiem” uztura paradumiem, iekļaujot izglītības programmā tādu mācību 

priekšmetu kā “veselības mācība”, kas aplūkotu pārtikas jautājumus daudz plašāk un padziļināti, 

piem.: 

Ja par uzturu bērniem runās vairāk un regulārāk, tad arī viņi domās vairāk par to. Un es par to arī 

nu ļoooti gribu to veselības mācību atpakaļ (smejas), jo sociālām zinībām vien – tā ir plaša joma 

un daudz kas ir jāaptver tiem bērniem. (27. int.)  

 

Tai pat laikā, kamēr mājturības skolotāji uzsver uz vienkāršību un veselīgumu kā 

galvenajiem ēst gatavošanas pamatprinciem, tas ir, uz nepieciešamību skolēniem primāri iemācīt 

vispār gatavot (nevis uzreiz jau ķerties klāt pie kādām sarežģītām receptēm) un gatavot “veselīgi” 

jebkurā dzīves situācijās:  

Bet tā mācīšanās gatavot ir gatavošanās ikdienas dzīvei – nevis kaut ko tādu ekstrā, bet tieši, ko ar 

tiem produktiem, kas ir pieejami – ar tiem vienkāršākajiem – varbūt arī domājot līdz par to, cik 

daudz mēs līdzekļu izmantojam, un domājot par to, lai tas uzturs tiešām būtu veselīgs. Tātad 

gatavojam ikdienas dzīvei. Tas nav tā, ka mēs tur... jā, mēs, protams, parunājam arī par svētku 

galdu, bet mans uzskats ir tāds, ka arī svētku galds ir jāuzklāj tā, lai būtu iespējams veselīgi paēst. 

(40. int.)  

 

Tāpat pedagogi veido ēšanas kultūras diskursu, kas paplašina arī “veselīga uztura” 

diskursa tēmu. Tiek runāts par ēšanai veltītā laika plānošanas optimizēšanu un ēdiena 

izbaudīšanas spēju veicināšanu skolēniem:  

Jo jaunieši jau neprot tā kā, piemēram, paēst pusdienas starpbrīdī. Viņi pusdienas ēd precīzi 4 

minūtes! Nu mums ir jāmāca kaut kā tas rituāls, ka (iesmejas) ēst lēnām, nesteidzoties, tas ir forši. 

(29. int.)  

 

Savukārt kāda skolas pavāre intervijā kā būtiskāko skolēnu ēdināšanas un uztura 

problēmjautājumu izvirza trīskāršu pretstatu diskursu: MK normatīvi vs pavāra reālās iespējas 

vs skolēns kā patērētājs, tas ir, kā uzlabot skolēnu ēšanas paradumus skolas ēdnīcā, kur ēdiens 

tiek gatavots pēc valsts līmenī izstrādātiem normatīviem, bet skolēnam jau ģimenē ir izveidojušie 

savi uztura paradumi, kas var neatbilst skolā piedāvātajam uzturam: 

Ir daudzi skolēni, kas neēd tās pusdienas. Jā. To var redzēt uzreiz. Man te nāk no pagasta, es 

nezinu, kas viņš skaitās.. atbildīgs par ēdināšanu vai par ko.. un visu laiku prasa, ko tur un lai tur 

būtu tas un tas un tas. Bet tā jau es nevaru izpildīt, jo .. bērni jau mājās ko ēd? – viņi jau mājās 

neēd.. Es jau nevaru ielīst, kas viņiem mājās ir. Tāpat jau viņi ēd. Nedrīkst jau tādus cīsiņus, jābūt 

ir speciāliem. Bet es jau nezinu, ko viņi mājās. Varbūt viņi pērk tos lētos cīsiņus un ēd! Nu tā.. 

(34. int.) 
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Iespējams, šeit iezīmējas pavāres personiskās pieredzes pārnešana un vispārināta 

pielāgošana skolēnu uztura paradumiem, tādējādi veidojot argumentāciju iepriekš definētajai 

problēmai – MK izstrādātie noteikumi skolas pavāram ir nereāli izpildāms uzdevums ne vien 

skolā, bet arī gatavojot ēdienu mājās saviem bērniem:  

Cik es mājās gatavoju, tad es negatavoju tā. Es taisu to, ko viņi grib – ceptus kartupeļus ar 

sīpoliem. Kaut ko tādu. Un tad mājās pašu veptu gaļu un kotletes. Nu tā. Un arī kolas dzeram. 

Bērni šad tad.. Bet tad arī ne bieži. (Kā atceroties ko svarīgu): Vot, mani bērni neēd čipšus 

vienīgi! Reti. Nu bet tik veselīgi, kā mums skolā ir jādod.. Nē! Tā es nevarētu mājās visu laiku 

gatavot.  (34. int.) 

 

Vēl viens būtisks diskurss, kas jau iezīmējās SUA lomas konstruēšanas kontekstā, ir 

skolas ēdinātāju kvalitāte un skolas (skolēnu, vecāku, skolotāju, skolas direktora) rīcības iespējas 

mainīt ēdinātāju, ja tas vairumam ēdinātāja pakalpojumu saņēmēju ir nepieņemams. Šajā aspektā 

vienā izpētes gadījumā (kādā Rīgas pašvaldības skolā) vērojams komunikācijas trūkums vai 

pārrāvumi komunikācijas ķēdes “skolēns-skolotājs-ēdinātājs-vecāki-pašvaldība” atsevišķos 

posmos. 

Kamēr Rīgas pašvaldību pārstāvji norāda uz “individuāliem jautājumiem” un to 

risināšanas stratēģijām kā biežāko skolas ēdinātāju problēmsituāciju izpausmes un komunikācijas 

līmeni: 

/../palielam jau tur tie pārkāpumi nekādi īpašie skolās nav bijuši. Kur es esmu pavisam nesen 

bijusi un skatījusies, tur jau bija vairāk tādi individuāli jautājumi par to, kas man garšo un kas man 

negaršo. Pie kā es esmu pieradusi un pie kā neesmu. Šito es ēdu un to es neēdu. To man mamma nekad 

nav gatavojusi un to es neēdu. (41. int.),  

 

kur, kā redzams intervijas tekstā, kā “galvenais vaininieks” jeb cēlonis šo problēmu 

attīstībai tiek uzlūkots un interpretēts skolēns un tātad SUA tiek definēts kā aktīvs negatīvais 

aģents, un arī vecāki tiek raksturoti kā problēmsituāciju rosinātāji jeb aktīvi negatīvie PUA:  

Attiecībā par skolām, kur kādreiz kāds vecāks piezvana: mūsu skolā tur tas un tas, šitas un šitas! 

Tad man ir nākošais jautājums: vai jūs esat bijuši skolā un redzējuši skolas ēdienkarti? Nē, 

neesam! Jo katrs vecāks, pirmkārt, var iepazīties ar skolas ēdienkarti un tālāk viņš var arī skolas 

ēdnīcā redzēt, ko tas bērns ēd, protams, par to informējot iepriekš. Viņu jau no turienes ārā 

neviens nedzen. Viņš nevar, protams, ieiet ēdināšanas cehā, kur to ēdienu gatavo, bet ēdnīcā viņš 

var ieiet un arī tur nopirkt šo ēdienu un pagaršot pats. Tā kā tas viss ir iespējams, bet neviens jau 

to, protams, nav darījis. (41. int.)  

 

Zīmīgi, ka šī diskursa konstruēšanā tiek izmantota vispārināšanas stratēģija, kritizētos 

PUA ietverot vienojošajā “neviens” darbības izpausmes formā. Tāpat tiek skaidri definēta 

problēmsituāciju risināšanas stratēģija, kādu to pašvaldības izglītības kontroles un pārvaldes 

institūcijas piedāvā skolām:  
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Nu viņiem ir jāgriežas – gan skolēniem, gan skolotājiem, gan skolēnu vecākiem, jo vecāki ir tie, 

kas pārstāv savu bērnu – pie skolas vadības! Un skolas vadība savukārt var risināt šo jautājumu ar 

ēdināšanas firmu. Izskatīt tur visu. Bet mēs (nopūšas), protams, braucam uz tām vietām, kur viņi 

paši netiek galā, un tur kādas darbības veicam. (41. int.)  

 

Tātad problēmu ar skolas ēdinātāju risināšanas gadījumā skolām tiek piedāvāta down-up 

rīcības stratēģija, kamēr skolas pārstāvji norāda uz šīs stratēģijas nepilnvērtībām jeb 

nerezultativitāti un rosina atjaunot up-down stratēģiju kā efektīvāku risinājumu. Šis secinājums 

gan balstīts uz viena gadījuma piemēru, tomēr, manuprāt, arī viens piemērs var liecināt par 

iespējamām problēmas risināšanas stratēģijām vispārīgā griezumā.  

Kā redzams no intervijām lauka darbā iekļautajā Rīgas skolā, kas ir neapmierināta ar 

ēdinātāja gatavoto ēdienu kvalitāti, tiek veidots bezcerības un rīcībspējas trūkuma diskurss:  

Nu.. godīgi sakot, grūti man pateikt, pie kā vērsties… (domā) Grūti pateikt.. Jo patiesībā ir tā, ka 

ir tā, ka tas ēdinātājs tagad ir mainījies, bet vairs skolai nav īsti nekādas ietekmes uz to visu, jo, 

cik es saprotu, līgums  tiek slēgts ar centralizēto ēdinātāju. Ja kādreiz, piemēram, skolas direktors 

bija atbildīgs par to visu un viņš pieņēma lēmumu un izvērtēja, teiksim, ēdinātāja pieteikumu un 

varēja teikt: ko jūs te taisāt? un tamlīdzīgi un varēja to visu ietekmēt. Bet šobrīd ir tā, ka /../ ņemot 

vērā, ka mums ir tie centralizētie iepirkumi kaut kādi, tad nav jau šinī gadījumā īsti pie kā 

vērsties! Nu, teiksim, kaut kādā Rīgas domē, Izglītības departamentā pie kāda, kas ir par to 

atbildīgs. Un šajā gadījumā ir jautājums, cik tālu tad tie vecāki vai bērni ies? Jo šajā gadījumā 

varu minēt konkrētu piemēru, kad skolas direktors vairs nevar īsti neko tur ietekmēt. Viņš pats arī 

vairākas reizes par šitām lietām ir gājis runāt, bet rezultāta tur nav nekāda! Viņiem jau vienalga. 

Viņi jau to konkursu ir vinnējuši Rīgas domē nevis pie mums skolā /../ diezgan, diezgan bezcerīga 

ir tā situācija. (nopūšas) (30. int.) 

 

Tai pat laikā pašvaldības izglītības iestāžu pārvaldes institūciju pārstāvji norāda, ka:  

No X [tiek nosaukta konkrēta skola – AM] mums nav bijusi neviena sūdzība. Ne no viena. Ne no 

vecākiem, ne no skolotājiem... Bet nē, no šīs nekādas sūdzības mums nav bijušas. Vismaz līdz mums 

viņas nav nokļuvušas. (41. int.)  

 

Tātad var secināt, ka šajā gadījumā komunikācijas down-up ķēdē ir bijis kāds pārrāvums, 

tas ir, komunikācijas down-up virzības procesā ir apstājusies kādā līmenī jeb posmā, savukārt up-

down komunikācija nav nemaz uzsākta.   
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5. PIEAUGUŠĀ UN SKOLĒNA SOCIĀLĀS MIJIEDARBES GADĪJUMU 

ANALĪZE 

 

Šajā nodaļā padziļināti izpētīti promocijas darba galvenajam gadījumam pakārtotajā 

gadījumā iekļauto gadījumu piemēri, kas atspoguļo PUA dažādās izmantotās prakses skolēnu 

veselīgu uztura paradumu veicināšanas nolūkā. Šīs prakses ļauj izvērtēt PUA aktivitātes vairākos 

līmeņos – izglītības, ekosistēmas, pārtikas ražošanas, patērniecības un sabiedrības veselības. 

Analizēti tiek pieci iekļautie gadījumi: (1) Vides izglītības fonda rīkotās Ekoskolu Rīcībdienas, 

(2) pārtikas tirgotāja Rimi īpaši izveidotās uztura speciālistu grupas Aikāgaršo īstenotās 

pavārmākslas nodarbības Latvijas skolēniem un (3) pārtikas ražotāju veselīgu uztura paradumu 

veicinošās aktivitātes skolēniem kā mērķgrupai, aplūkojot “Putras dienas” akciju skolas vidē, (4) 

Jelgavas pašvaldības atbalstītās uztura speciālistu izglītojošās un praktiskās nodarbības dažāda 

vecuma skolēniem “Ko ēst launagā, kamēr mamma darbā”, (5) “sniega bumbas” efekta 

izpausmes “veselīgu uztura paradumu” veicināšanas aktivitāšu procesos jeb, kā manas kā 

pētnieces intervijas ar skolēniem rosina gan pedagogu, gan skolēnu tālākas darbības, kas vērstas 

uz “veselīgu” dzīvesveidu. 

Iepriekš minētie iekļautie gadījumi ļauj raksturot dažādās “veselīga uztura” definēšanas 

iespējas un atklāt SUA lomu un prakses veselīgu uztura paradumu īstenošanā, kā arī analizēt 

PUA veidotās interpretācijas par SUA rīcībspējas kapacitāti.  

Analīze veikta izmantojot kritiskā diskursa analīzes pieeju (Fairclough, 1992), kur 

vispirms noteiktas PUA formulētās attiecīgo uz skolēnu veselīgu uztura paradumu un/vai prakšu 

veidošanu virzītas aktivitāšu motivācijas, mērķi un uzdevumi, kā arī norises procesa 

raksturojums, kas viss pēc tam skatīts arī no SUA perspektīvas – tādējādi izkristalizējoties SUA 

veidotajām sociālās prakses rekontekstualizācijas praksēm (Leeuwen, 2008). 

 

5.1. Ekoskolu Rīcībdienas 

 

Sākotnēji, 2013. gadā, kad tika uzsākta šī promocijas darba izstrāde, Latvijā vienīgā, 

publiski redzamākā aktivitāte, kas ļāva man identificēt skolēnus kā aktīvus uztura aģentus, bija 

Vides izglītības fonda rīkotās Ekoskolu Globālās Rīcības dienas, kas norisinājās 2013. gada 4.-8. 

novembrī (vienas nedēļas garumā), un kuru laikā visās Latvijas Ekoskolās tika rīkoti dažādi 

pasākumi, kuru galvenā tēma bija veselīgs uzturs, bet kā galveno vadmotīvu ņemot vides 
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ilgtspējas un ekosistēmas saglabāšanas jautājumu aktualizēšanu. “Vietēja, veselīga un videi 

draudzīga pārtika”
26

 bija 2013. gada Rīcības dienas temats, ko bija izvirzījuši PUA. Šo   

Rīcībdienu laikā atsevišķiem aktīvākajiem Ekoskolu skolēniem tika dota iespēja iejusties veselīga 

uztura vēstneša jeb aģenta lomā.  

Viens no Vides Izglītības fonda un Ekoskolu kustības pasākumiem, kurā arī es varēju 

piedalīties un veikt lauka darba pētījumu, bija Ekoskolu rīkotais pasākums, kas notika 2013. gada 

4. novembrī un pulcēja vienkopus piecus Latvijas Ekoskolu Vēstnešus no dažādiem Latvijas 

reģioniem, tāpat arī klāt esot Vides izglītības fonda pārstāvjiem, atsevišķiem skolotājiem, 

vecākiem un NVO pārstāvjiem. Pasākums notika LR Saeimā Reformu partijas tikšanās telpās 

Jēkaba ielā, Rīgā. Lai arī uz pasākumu bija uzaicināti visu politisko frakciju pārstāvji, ieradās 

tikai divi deputāti no Reformu partijas. Pasākuma organizētāji PUA no Vides izglītības fonda šo 

situāciju izskaidro no “politisko partiju aizkulišu” konfliktsituāciju prizmas:  

/../ visas tās politisko partiju aizkulises – bija tā, ka kāda politiskās partijas pārstāvji neatnāca tikai 

tāpēc, ka tieši tā politiskā frakcija taisīja šo pasākumu… Tādā ziņā tas bija ļoti bēdīgi, ka pat tādu, 

it kā tik neitrālu, pat nevainīgu pasākumu var uztaisīt ar tādām aizkulisēm (42. int.).  

 

Šis diskursīvais vēstījums, kas atspoguļo pārtikas diskursa politizēšanas līmeņus, ietver 

tādas semiotiskos elementus kā emocionālās ekspresijas līdzekļu izpaušanu gan vārdos, piem., 

“tas bija ļoti bēdīgi”, gan intervijas dalībniekiem sarunas laikā iesmejoties, kā arī skolas uztura 

jautājumu publisku apspriešanu definējot kā “neitrālu, pat nevainīgu pasākumu”. Tāpat arī ir 

izmantojot vienu un to pašas saknes vārdu, lai konstruētu pretējas prakses un rezultātus – “nebija 

mums tur tā, ka deputāti mums tur stāvgrūdām grūda to telpu pušu, bet gan nogrūda mūs tur 

kaut kādā pagrabā” (42. int.). 

Pasākumu, kura nosaukums bija “Burkāns politiķim” dokumentēt un sabiedrībā plašāk 

popularizēt bija uzaicināti arī žurnālisti, tomēr  ieradās tikai viens preses pārstāvis un kā iemeslu 

šādam rezultātam pasākuma organizētāji min organizatoriskas kļūmes: “Man ir aizdomas, ka viņi 

mūs vienkārši neatrada, jo pēdējā brīdī tika mainīta pasākuma norises vieta” (42. int.). Līdz ar to 

šīs aktivitātes kontekstā iezīmējas trūkumi gan vertikālās, gan horizontālā sadarbības līmenī  – 

starp valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju un mediju pārstāvjiem, kur pastāv arī 

organizatoriska rakstura problēmas.  

Toties laba sadarbība izkristalizējas pašu nevalstisko organizāciju mijiedarbē, kā arī 

zināšanu apmaiņā ar skolotājiem un skolēnu vecākiem: “Bija arī vēl Vecāki par izglītību 

                                                           
26

 Plašāka informācija par šiem pasākumiem tolaik bija iegūstama sociālajā portālā draugiem.lv: 

http://www.draugiem.lv/videsfonds/news/?p=10894443 (skatīts 2014, 9.febr.). 

http://www.draugiem.lv/videsfonds/news/?p=10894443
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biedrības pārstāvji un vēl citi NVO pārstāvji. /../ Arī tās dažas mammas no lauku skolām, kas tur 

bija atnākušas, arī bija tādas ļoti aktīvas.”  (42. int.) Savukārt skolēns kā uztura aģents šajā 

gadījumā no pasākuma organizatoru puses tiek uzlūkots kā ļoti aktīvs sociālais aģents, kuram tiek 

sniegts pieaugušo atbalsts un arī jaunas iespējas izpausties ne vien savas skolas, bet visas Latvijas 

skolēnu auditorijai, kā arī savas rīcības procesā iegūt un dalīties ar jaunām zināšanām. Reģionālie 

vēstneši  –  SUA –  tika uzlūkoti un arī veidoti kā līderi, kuriem svarīga sociālā kapitāla pazīme ir 

spēja uzstāties auditorijas priekšā un uzrunāt (it īpaši) citus skolēnus:  

No katra reģiona bija viens jaunietis, kuri bija iepriekš atbraukuši pie mums arī uz apmācībām – 

kā runāt preses konferencē. /../ Viņi tur tiešām nopietni gatavojās. Ar viņiem tur strādāja TV 

speciālists un diktors. (42. int.) 

 

PUA šim pasākumam bija izvirzījuši šādus mērķus: (1) noorganizēt preses konferenci, kur 

reģiona vēstneši pastāsta par to, kas ir noticis viņu reģionos, (2) veidot diskusija par skolas 

pārtikas iepirkuma problemātiku, apspriežot šādus jautājumus:  (a) skolas dārzu funkcionalitāte 

un iespējas mūsdienu uzturpolitikas leģitīmajā vidē, (b) pārtikas iepirkumu efektivitāte skolu 

teritoriālā un arī produktu cenu konkurences kontekstā (arī aplūkojot lokālās pārtikas vs ārzemju 

produktu iepirkumus), (c) “zaļās domāšanas” (42. int.) popularizēšana arī pārtikas produktu 

skolas iepirkumos, iekļaujot ekoloģiskos produktus, un (d) vertikālās sadarbības iespējas NVO un 

skolu pārstāvjiem ar tām 4 LR ministrijām, kas ir identificētas kā līdzatbildīgas par visu iepriekš 

nosaukto jautājuma risināšanu – Vides, Veselības, Zemkopības un Izglītības un Kultūras 

ministrijas. Kā izejas punkts diskusijām ņemot Skolas auglis programmu, kuras kontekstā tad tiek 

tālāk diskutēts par visiem iepriekš minētajiem problēmjautājumiem, tas ir, piemēram, vai un kā 

iespējams panākt, ka Latvijas skolās skolēniem uzturā tiek piegādāts vai nodrošināts (izaudzēts 

skolas dārzā) ekoloģisks ābols vai kāds cits dārzenis. Un no šī jautājumu loka tad tālāk izejot uz 

citiem līdzīgiem, bet tik pat aktuāliem skolēnu ēdināšanas un uzturpolitikas jautājumiem. 

Savukārt SUA retrospektīvi uz šo pasākumu skatījās no nedaudz atšķirīgas vērtību un 

problēmu prizmas, komunikācijā ar mani uzsverot savu nedrošību komunicēt ar svešu PUA par 

šiem jautājumiem. Nedrošību izjūtot tieši zināšanu trūkuma dēļ. Līdz ar to mūsu sarunā skolēni 

vairāk pieskārās citiem Ekoskolas mērķiem, kas saistīti ar vides piesārņojumu un atkritumu 

šķirošanu. Tai pat laikā SUA norāda uz savu prieku par iespēju piedalīties šajos pasākumos, 

turklāt iespējā izjust sevi kā īpašu, salīdzinot ar citiem skolēniem: 

(smejot) ja godīgi, bija tā, ka nu dažubrīdi tiešām bija tā, ka likās, ka nu diezgan nopietni, ka tur 

vajag bišķiņ iespringt, bet tad, kad jau uzmanīgāk sāka klausīties un es arī biju visā garumā tās 

sēdes un ieklausījos un tad es arī protams izteicu tur savu viedokli un jā, beigās jau kļuva diezgan 

interesanti un tās debates tur tiešām izvērtās un .. es nezinu, man patika personiski. (20. int.)  
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Uzvedības un komunikācijas modeļi reģionālajiem vēstnešiem jeb SUA Saeimā 

notikušajā pasākumā ir raksturojami kā sākotnēji nedrošības un satraukuma pilni, bet vēlāk jau 

aktīvāki un drošāki, konferences norises laikā iesaistoties pieaugušo vadītajā diskusijā (gan tikai 

pēc pieaugušo uzaicinājuma to darīt). Lai arī šajā pasākumā nebija novērojama pašu skolēnu 

iniciatīva runāt un izteikt savu viedokli par kādu no PUA izvirzītajām tēmām, tomēr visu 

klātesošo SUA “balsis” jeb viedoklis tika izpausts.  

Kā novēroju, salīdzinot reģionālo vēstnešu naratīvus par tēmu “pārtikas iepirkums manā 

skolā un ko es par to zinu vai gribu pateikt citiem, kāda ir mana pieredze šajā jautājumā”, 

intervijā ar mani savu viedokli par šo jautājumu skolēni pauda atkārtoti, tikai šoreiz jau savā 

naratīvā iekļaujot pastiprināti ekspresīvus izteiksmes līdzekļus, kā, piem., izteicienu „kāda velna 

pēc”: „Ka kartupeļus sadala skolu valde, ko es nu galīgi nesaprotu, kāda velna pēc skolu valdei, 

kas atbild par izglītību, tagad vajadzētu dalīt kartupeļus?!”, 19. int.),  kas norāda uz iekšējās 

cenzūras neesamību un izpausmes brīvību komunikācijā. Līdz ar to reģionālo vēstnešu sarunu ar 

mani, salīdzinot ar naratīvu iepriekš Saeimas telpās, var raksturot kā daudz “brīvāku un 

patiesāku.” Līdz ar to var secināt, ka šajā pasākumā skolēni, kas pārstāvēja piecus Latvijas 

reģionus un bija definēti kā reģionālie vēstneši, galvenokārt savas SUA prakses īstenoja kā 

nedroši novērotāji un tādējādi rekontekstualizēja šī pasākuma organizatoru iepriekš noteikto 

mērķi – ļaut skolēniem aktīvi piedalīties diskusijā par nepieciešamību skolēnu ēdināšanai 

nepieciešamo pārtikas produktu iepirkumus organizēt, balstoties pēc “vietējais, ekoloģiskais un 

veselīgais”  pamatprincipa. 

Tālāk sekos reģionālo vēstnešu jeb SUA refleksijas gan par pašu pasākumu Saeimā, gan 

par konferencē pārspriestajiem tematiem un to, cik lielā mērā viņi spējuši izsekot tam visam. 

Kopš Rīcības dienas pasākuma ir pagājuši divi mēneši, līdz ar to arī, manuprāt, reģionālajiem 

vēstnešiem ir bijusi iespēja nedaudz distancēties no šiem notikumiem, jeb, kā intervijā man 

atbildēja viens no SUA:  

Tajā dienā jau viss bija tik labi, ka visiem bija vienkārši pozitīvas atsauksmes! Bet tas patiesais 

viedoklis par pasākumu jau rodas tikai  pēc kāda laika, kad jau visas tās emocijas ir nosēdušās un kad 

pieslēdzas jau tāda kritiskā vērtēšana. Un tad tu vari spriest. (19. int.),  

 

Tas norāda, ka SUA viena no īpašībām ir arī kritiskā domāšana un pašrefleksija. Tāpat tiek 

norādīts uz iepriekšēju sagatavošanos, iepriekš iegūtām zināšanām (kultūras kapitālu) kā būtisku 

faktoru līdzdalībai un līdzvērtīgai komunikācijai ar PUA.  
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Savukārt, interpretējot komunikācijas līmeni SUA un PUA attiecībās, leksiski tiek 

konstruēti vienlaikus divi pretēji sociālās mijiedarbes līmeņi: 1) savstarpējas komunikatīvas 

saprašanās un 2)  “gudrās valodas” līmenis, kas tiek attiecināts uz PUA sociālajām praksēm 

uztura problēmjautājumu risināšanā:  

Nu par tiem pesticīdiem un visiem tiem jautājumiem, ko sievietes stāstīja, to bija viegli uztvert, jo 

sapratu jau vismaz aptuveni, par ko iet doma, jo tā jau biju arī iepriekš par to interesējies, bet 

pārējais … (smejas) nu tāda gudrā valoda tā bija. (smejas) Iepriekš nezinot, neko nesaprot. (18. 

int.)  

 

Tāpat arī kā kultūras kapitālu veidojošās darbības iezīmējas tādas SUA darbības, kā piedalīšanās 

dažādās uz konkurenci (olimpiādes, konkursi u.tml.) balstītās aktivitātēs, kas SUA izceļ citu 

vienaudžu vai skolēnu vidū:  

Varbūt citam skolēnam, kas mācās manā klasē un kuram varbūt nav tik liela iepriekšējā pieredze, 

būtu vienkārši nesaprotami, ko te cilvēki runā, bet tā kā man ir bijuši dažādi konkursi, olimpiādes 

(smejas) un es visur piedalos un tik daudzpusīgi, nezinu, varbūt tāpēc man bija viegli uztvert. Es 

nezinu, laikam esmu jau pieradusi. Protams, bija kaut kādas specifiskas lietas, kuras es līdz galam 

neizpratu. Bija daudz kas tāds, bet es vienkārši arī atbildēju tā, kā es to sapratu. (19. int.)  

 

Lai arī Ekoskolu Rīcībdienas pasākumi 2013. gadā par galveno tēmu bija izvēlējušies 

pārtiku, tomēr Ekoskolu projekti pamatos balstās ekovides jautājumu risināšanā, kas koncentrējas 

uz zināšanu nodošanu skolēniem par atkritumu šķirošanu, vides piesārņojuma samazināšanu un 

dabas ekosistēmas saglabāšanu. Līdz ar to arī šo reģionālo vēstnešu īstenotās un nākotnē plānotās 

aktivitātes galvenokārt tiek sasaistītas ar iepriekš minētajiem ekosistēmas problēmjautājumiem, 

kur pārtikas patēriņa un uztura paradumu praksēm ir būtiska, tomēr pakārtota jeb “veselīga 

dzīvesveida” ķēdes posma nozīme, kā to parāda arī šis fragments no intervijas ar vienu no 

reģionālajiem vēstnešiem:  

Jo veselīgs dzīvesveids ietver visu – gan atkritumu šķirošanu, gan pareizu transportu, nu kas ir 

tādas pārējās tēmas, ka nu veselīga dzīvošana novedīs arī pie tā, lai nenotiktu tik krasi klimata 

pārmaiņas, par ko Ekoskolas runā, jo tas viss jau ir savā starpā saistīts. Un neko tur nevar mainīt 

un par to vienkārši runās! Un ja mēs nerunāsim par veselīgu uzturu, tad mēs visi sabojāsim savu 

veselību un paliksim lieli, resni, apaļi (smejas) un tur būs rezultāts, tāpēc nedomāju, ka uzturs tiks 

izslēgts. (19. int.)  

 

Šis piemērs arī atspoguļo rīcības koncepciju, kas ietver kopīgu darbību mērķa 

sasniegšanai, kā arī iespējamiem draudiem veselībai, lingvistiski to izpaužot vietniekvārdā “mēs”.  

Balstoties uz intervijās iegūtajiem analīzes datiem ar trīs reģionālajiem aģentiem (ar 

pārējiem diviem neizdevās sazināties), iegūti šādi SUA kā reģionālā vēstneša lomas veidošanas 

un uztura prakses interpretācijas rezultāti:  
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1) SUA ir nepieciešamība būt līderim, kas ietver sevī tādas rakstura īpašības kā patstāvīga 

spriestspēja, drosme aizstāvēt savu viedokli, radošums, aktivitāte, kritiskums gan pret sevi, gan 

citiem, pašdisciplīna (uztura paradumos): “Es domāju, ka viņam būtu jāpastāv uz savu viedokli – 

tikko kā viņam kāds oponēs, lai viņš uzreiz nemestu plinti krūmos, un tad arī pasniegt visu tā 

radoši un aktīvi, lai nebūtu vienmuļi un garlaicīgi.” (18.int.) 

2) SUA spējā kritiski vērtēt ne vien savas uztura prakses, bet arī apkārtējo cilvēku (īpaši 

vienaudžu) pārtikas patērēšanas modeļus vērojama gan pozitīva sevis un negatīva citu 

raksturošanas stratēģija, negatīvos “citus” ietverot “jaunieši” un “viņi” jēdzienos un diskursīvi 

distancējoties no šīm “sliktajām praksēm”, piem.: 

/../ es, piemēram, nesaprotu, kāpēc visiem tik ļoti garšo tā neveselīgā pārtika? Jaunieši varbūt 

vienkārši paši nesaprot, ko viņi bāž mutē un kad paliek vecāki tad rodas problēmas ar uzturu, bet 

ja jaunam tur jau rodas kādas tur problēmas ar veselību, tur kuņģa čūlas, tad jau sāk aizdomāties: 

opā! es tur ēdu pārāk daudz kaut kādu asu ēdienu, es tur .. nu kad jau viņi redz sekas, tad jau viņi 

sāk aizdomāties. Bet kad viņiem to saka, tad viņi nedomā. Tā bezatbildības sajūta, kas tagad arī ir 

tā ļoti jauniešiem populāra, tā mani uztrauc. (19. int.),  

gan vērojama arī  identificēšanās jeb saplūšana ar apkārtējiem uztura prakšu īstenošanā, 

nenorādot uz konkrētu rīcības subjektu, bet tikai uz darbību un tās intensitāti, piem.: “Nu, ir ko 

pacīnīties. (smejas) Ir ko pacīnīties..” (18. int.) vai arī norādot rīcības veicēju (piem., “bērns”,  

“vecāki cilvēki”,  “ģimene”) un darbības vērtējumu – pozitīvu vai negatīvu: “Nu būtībā jau tas 

pats, nu piemēram, bērniem ir ļoti grūti atturēties no tiem pašiem čipsiem, es pati zinu no savas 

pieredzes.” (20. int.) 

3) Tiek norādīts arī uz finansiālā kapitāla (finansiāla atbalsta) nozīmi uz sabiedrības 

labumu vērstu sociālo mērķu īstenošanā, kā arī uz racionalitāti kā primāru mūsdienu skolēnu 

jebkuras šāda veida rīcības motivātoru, piem.: 

Skolēnu atsaucība varbūt kaut kam jaunam un kaut kādu inovatīvu ideju ieviešana un kaut kas 

tāds savādāks tieši no vecāko klašu skolēniem būtu ļoti labi, bet reizēm gribas lai kādas labas 

aktivitātes pie mums arī izvēršas, bet ne vienmēr ir laiks, jo, nezinu, kā citiem, bet es esmu 

novērojusi, ka skolēniem mūsdienās ir ļoti raksturīgi tas, ka viņi vienkārši meklē kaut ko sev 

izdevīgu, kur viņi kaut ko iegūs uz savu personīgo labumu un viņi nav raduši kaut ko darīt 

sabiedrības labā, nesaņemot neko tādu diži mantisku sev pretī. Man, piemēram, pietiek ar to pašu 

apziņu, ka es kaut ko izdarīšu, pamācīšos… (19.int.). 

 

Šis piemērs gan ietver arī sevis pozitīvu un citu negatīvu reprezentēšanas stratēģiju, kaut 

gan tajā pašā intervijā, kad nedaudz vēlāk tiek runāts par finansiālo atbalstu, piemēram, ceļam uz 

4. novembra pasākumu Saeimā, šī pati intervijas dalībniece norāda: 

Es nezinu, kā bija citiem, bet es pati gāju, runāju un darīju. Bet it kā es taču to daru citu labā, 

nevis sevis pašas personīgā labuma iegūšanai, tāpēc būtu tīri loģiski, es uzskatu, ka man 

atmaksātu. (19. int.),  
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tādējādi parādot, ka arī šim SUA finansiālais kapitāls ir būtisks faktors sabiedriskai 

rīcībai. Tai pat laikā SUA “personiskais guvums” var būt arī paplašinātas mobilitātes iespējas:  

Ekoskolas dod skolēniem, kā es jau teicu, arī tādus personīgos guvumus, jo ir iespēja aizbraukt uz 

ļoti jaukām nometnēm gan ziemā, gan vasarā. Un programmas ir tādas, ka žēl ir neaizbraukt. (19. 

int.). 

 

4) Lai saglabātu sistemātiskumu sabiedriskās aktivitātēs, SUA norāda uz nepieciešamību 

saņemt pieaugušā morālu – kā motivētāju un mudinātāju  –  atbalstu, visbiežāk minētie atbalstītāji 

ir vecāki (arī citi ģimenes locekļi) un skolotāji (klases audzinātāji vai Ekoskolas mācību 

programmas vadītāji); Skolotājs arī ir sociālai darbībai neieciešamo zināšanu radītājs un tālāk 

nodevējs. Līdzīgi kā reģionālie vēstneši sevi ir izjutuši kā īpašus attiecībā pret citiem skolēniem, 

tāpat arī savus skolotājus, ko viņi uzskata par saviem atbalstītājiem vai motivātoriem, viņi definē 

kā Skolotājus ar lielo burtu!, piem., “Es domāju, ka būtu ļoti grūti bez atbalsta, jo tas, ko viņa 

dara, tas ir rakstāms Skolotāja ar lielo burtu! Nu, tā es domāju.” (18. int.) Skolēni, runājot par 

morālo atbalstu savai kā SUA darbībai, parasti norāda uz konkrētiem, izceļ atsevišķus savas 

skolas skolotājus un visbiežāk tie ir vai nu Ekoskolas programmas vadītāji konkrētajā skolā, vai 

arī klases audzinātāji, vai sociālo zinību skolotāji.   

5) Savukārt SUA sadarbība ar PUA, kas pārstāv politikas veidotājus, tiek raksturota 

sākotnēji kā iespējama, tomēr bez sekojošas rezultatīvas rīcības, kā iemeslu tam (ar ironijas 

pieskaņu) no SUA puses minot: “Nu bet mums jau vienkārši tie Ekoskolu pasākumi tādi maziņi. 

Nu (smejas) kāpēc traucēt arī vēlāk Saeimas deputātus?” (19. int.), tādējādi norādot uz top-down 

sadarbības, kā arī dialoga trūkumu. 

6) Šo SUA – reģionālo vēstnešu – kopīga iezīme ir interese par skolas ēdnīcu un tajā 

piedāvātajiem ēdieniem. Kā pozitīvie faktori tiek minēti: “gatavo mums skolā kā mājās. Tā kā 

tādu mājas ēdienu labu, un ir vis kaut kas – tā dažādība” (18.int.); tāpat arī “skolas auglis” un 

“skolas piens” programmas:  

mums katru otro dienu skolā dod ābolus un mums katru dienu vēl tiek dots arī piens dzert. Tur 

tiešām (smejas) skriešana ir, kad pasaka, ka piens ir, tad visi zina, ka jāiet dzert ir, un tad bērniem 

tas ļoti patīk, arī es katru dienu eju un dzeru pienu un man liekas, ka tas tiešām ir superīgi, ka ir tā. 

(20.int.) 

Kā negatīvie aspekti minēti porcijas lielums (par mazu): “nav vienīgais tas porciju 

daudzums tāds, kā gribētos” (18.int.); kā arī “skolas auglis” programmas ietvaros piegādātie  

“ārzemju” pārtikas produkti:  

tas pats dārzenis, skolas augļu programma.. /../ieved ārzemju augļus, poļu ābolus, piemēram. Bet 

kāpēc mums nevarētu dot, piemēram, tos pašus te kaimiņa ābolus? Nu tas man šķiet absurdi! 

(iesaucas) Nu, ka patērētājs ir atkarīgs tieši no deputātiem un Saeimas. (19. int.),  
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viedokļa paušanā izmantojot arī tādus ekspresijas līdzekļus kā izsaucienus, kas norāda uz 

emocionālo piesaisti konkrētā jautājuma interpretācijā. 

7) Kā galvenos ārējās ietekmes faktorus “veselīgu uztura” paradumu ievērošanai SUA 

min “nepareizu dzīvesveidu” (18., 19. int.), šajā jēdzienā ietverot mazkustīgumu, ko veicina 

datoru un citu moderno tehnoloģiju palielināta izmantošana ikdienā, un nesabalansētu vai 

“nepareizu uztura paradumu ievērošanu” (20. int.). 

8) Vēl viena SUA pazīme ir kritiski vērtēt arī savas ģimenes locekļu uztura paradumus:  
 

Arī vecākiem cilvēkiem šis te holesterīns, kad tie taukainie treknie ēdieni tiek ēsti, piemēram, tās 

grillētās visas vistiņas, ko arī diezgan mūsu ģimene ir iecienījusi.. nu es uzskatu, ka tieši šādi 

varētu būt tas negatīvais mūsu ģimenes uztura paradumos. (20. int.) 

 

9) Kamēr viens reģionālais vēstnesis (zēns/9.kl.) “neveselīgā uztura” definēšanā bija ļoti 

lakonisks un izmantoja tikai vienu vārdu “saldumi”, neizvēršot skaidrojumu, tāpat arī “veselīgo 

uzturu” raksturojot vien ar divu pārtikas produktu grupu nosaukšanu: “augļi” un “dārzeņi”, 

tikmēr pārējie divi vēstneši, kas bija meitenes (9.kl.), gan “veselīgo”, gan “neveselīgo” uzturu 

definējajau izvērstā definīcijā un izmantojot šādas stratēģijas kā konkrētu zīmolu pārtikas 

produktu nosaukšanu “neveselīga uztura” definēšanā, piem., “snikers vai to marsa batoniņs” (20. 

int.) vai “visas tās koka kolas un spraiti” (19. int.), kur viena SUA norāda uz saldinātajiem 

enerģijas batoniņiem kā “neveselīgu uztura” sastāvdaļu, bet otra uz saldinātajiem enerģijas 

dzērieniem. Tāpat arī tiek nosaukti “taukaini un trekni ēdieni” (20.int.) un paskaidrots, ka ar to 

domātas “grillētās /../ vistiņas” (20.int.) Lai arī visi trīs SUA “neveselīga uztura” definēšanā 

izmantoja citādus saturiskos objektus, kā arī leksiskās izpausmes formas, tomēr viens no 

vienojošajiem elementiem “neveselīgam uztura” bija saldināti vai cukuroti pārtikas produkti.  

Tāpat arī „veselīga” un „neveselīga” uztura definēšanā tika izmantoti citi vispārinājuma 

vārdi jeb jēdzieni, kā piem., “sabalansēts” (18.,19.int.), “pilnvērtīgs, pareizs, kvalitatīvs” (19.int.), 

bet tāpat rezultātā nonākot pie secinājuma, ka vispiemērotākais ir jēdziens “veselīgs”, jo “es 

paliktu pie veselīga uztura, jo tas ir vienkārši iegājies un veselīgs uzturs ir veselīgs uzturs un te 

viss ir skaidrs” (19.int.), tādējādi norādot uz nepieciešamību definīcijas veidot tā, lai pēc iespējas 

plašākam sabiedrības lokam tas būtu viegli un nepārprotami saprotams un uztverams. „Veselīgs 

uzturs” tiek sasaistīts arī ar “veselīgu dzīvesveidu”, kas ietver dažādas fiziskās aktivitātes, piem., 

skriešanu, bet kalpo kā „glābējs” lieko kaloriju dedzināšanā, nevis kā ikdienas norma fiziski 

aktīvam dzīvesveidam:   
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nu es uzskatu, ka var tiešām reizēm apēst kaut ko arī tādu neveselīgāku apēst, bet vairāk tad ir 

jāpiedomā pie veselīgā dzīvesveida. Pie skriešanas varbūt, nu lai nav mazkustīgs tas dzīve veids, 

lai nesakrājas tās kalorijas tik daudz. (20. int.) 

 

Lai arī Rīcības dienas, kā vienreizējs pasākums, tomēr iniciēja vairākas Latvijas 

Ekoskolas turpināt veselīga uztura jautājumu risināšanu arī pēc Rīcībdienu pasākumu noslēguma, 

tomēr starp šīm aktīvākajām skolām ir pamanāma rīcības stratēģiju diferenciācija, kas arī 

novedusi pie atšķirīgiem rezultātiem (piemēram, Valdorfa skola un Ikšķiles Brīvā skola, kuras 

abas uzsāka un līdz sev vēlamam rezultātam noveda ekoloģiskās pārtikas un/vai veģetārā uztura 

ieviešanu skolēnu ēdināšanā).  

Kamēr Saeimā 2013. gada 4. novembrī notikušajā konferencē, kuras mērķis bija diskutēt 

par skolēnu ēdināšanā nodrošināt lokālu un ekoloģiski audzētu pārtiku, pārtikas iepirkumā 

domājot arī par vides ekosistēmas saglabāšanu, priekšplānā izvirzās pieaugušie kā veselīga uztura 

aģenti jeb PUA, skolēniem jeb reģionālajiem vēstnešiem galvenokārt esot kā PUA izveidotiem 

aktīviem sociāliem aģentiem – ideāltipiem (iepriekš apmācot publisku uzstāšanos un sniedzot 

pamatzināšanas par Rīcībdienu pasākumos apspriežamajiem jautājumiem), tad arī vēlāk 

intervijās, reflektējot par šo pasākumu, šie paši reģionālie vēstneši izvirzās arī kā aktīvi sociālie 

aģenti, kas  iejutušies šajā īpašā skolēna lomā un saskatīja tajā dažādus ieguvumus, kā, 

piemēram, jaunu zināšanu apgūšanu, socializēšanās iespējas, pašpārliecības veicināšanu, kā arī 

kritisku pieeju dažādu sociālo un politisko procesu izvērtēšanai. 

 

5.2. Aikāgaršo pavārmākslas skola – sadarbības un līdzdarbības piemēri 

 

Šajā nodaļā tiks aplūkota un analizēta viena konkrēta sabiedriskā aktivitāte, kas realizēta, 

sadarbojoties vairākiem (pārstāvot gan dažādas firmas, gan darbības nozares) PUA – 

mazumtirdzniecības veikalu tīklam “Rimi”, reklāmas aģentūrai “Deep White”, vairākiem uztura 

speciālistiem un pavāram Normundam Baranovskim. PUA viedokļa par šāda veida veselīga 

uztura veicināšanas aktivitātēm analīzei dati iegūti no intervijas ar pavāru Normundu Baranovski 

un reklāmas aģentūras speciālisti, kā arī lauka darbā veiktajās intervijās ar skolotājiem. Savukārt 

SUA viedoklis par šāda veida aktivitāšu nozīmi viņu uztura paradumu veidošanā uzzināts, veicot 

intervijas ar piecos gadījumos (skolās) identificētajiem SUA, mūsu sarunā iekļaujot arī jautājumu 

par Aikāgaršo pavārmākslas skolas aktivitātēm.  
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Veselīgas ēšanas kustību Aikāgaršo 2012. gadā uzsāka Rimi, savā projektā piesaistot arī 

pavārus un uztura speciālistus. Šīs akcijas mērķis bija panākt, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs ēstu 

veselīgāk, kā arī iemācītos pagatavot vienkāršus un gardus ēdienus. Un panākt to “ar tiešo 

klātienes tikšanos un nepastarpinātu sarunu palīdzību, paralēli tam arī pagatavojot ko veselīgu 

un garšīgu kopā ar skolēniem”  (46. int.). Kopā trīs gadu laikā tika apmeklētas 82 skolas (46. 

int.).  

Sociālos tīklos (draugiem.lv), kā arī pašvaldību mājaslapās, tāpat arī reģionālajos preses 

izdevumos izsludināta pieteikšanās uz bezmaksas pavārmākslas semināru 6.-8.klašu skolēniem. 

No piecām šajā promocijas darbā empīriskajā analīzē ietvertajām skolām, Rimi 

pavārmākslas skolas nodarbībās bija piedalījusies tikai viena skola (2. skola), turklāt tā, kas 

atrodas galvaspilsētā. Pārējo četru skolu intervētie SUA neko nezināja par šādu akciju, bet, kad 

izstāstīju nedaudz vairāk par šo akciju, izrādīja interesi un vēlmi labprāt piedalīties – ja vien 

viņiem kāds vēlreiz dotu šādu iespēju. Spilgts piemērs, kas ietver un atspoguļo kopumā gandrīz 

visus atbilžu variantus, ko SUA sniedza šajā kontekstā, ir šis kādas 6. klases SUA teiktais:  

Jo tas būtu interesanti, ka pie tevis kāds atbrauc ciemos un pastāsta un tu vēl tiec, nu, par tevi vēl 

uzņem bildes un tu vēl parādies arī internetā, un tu pats arī tā kā vairāk uzzini daudz ko jaunu 

tomēr. Jo mums parasti klasē ir tā, ka mēs atbalstām, ja kas jauns, ja kāds var atbraukt pie mums 

un pastāstīt. Jo tas jau ir kaut kas savādāks! Tas nav tas pats, ka visu laiku tikai skolotājs stāsta. 

(2.int./6.kl.).  

 

Iepriekš minētajā piemērā trūkst vēl tikai viens svarīgs faktors, ar ko jārēķinās skolēniem, 

piesakoties šāda veida akcijai, un tas ir kolektīva lēmuma pieņemšana, ēdiena receptes izvēlē:  

Piedalītos, loģiski! Bet es īsti nezinu, ko mēs gatavotu, jo mums ir dažādi uzskati par ēdienu. 

Dažiem garšo zivis, dažiem garšo vista (smejas). Visdrīzāk tie būtu kādi kartupeļi ar vistu 

(smejas). Visticamāk, mums būtu anketēšana un tad mēs ar balsojumiem izlemtu, ko gatavosim. 

(13. int./9.kl.)  

 

Tātad SUA citus skolēnus uzlūko kā aktīvus sociālos aģentus un kā personības, kam ir 

savs viedoklis, kas noteikti ir jāuzklausa. Izkristalizējas demokrātijas un sadarbības diskurss 

vienaudžu komunikācijas līmenī ēdienu gatavošanas kontekstā.  

Kopsavelkot, var pieņemt, ka skolēnam, lai viņš izjustu interesi par kādu sociālu praksi, 

nepieciešami šādi faktori: interesantums, socializēšanās iespēja (“ka pie tevis kāds atbrauc 

ciemos”), popularitātes gūšana (“tu vēl parādies arī internetā”), jaunas zināšanas (“uzzini daudz 

ko jaunu”), novitāte (Jo tas jau ir kaut kas savādāks), izbēgšana no skolas rutīnas un sociālā 

kapitāla palielināšana (Tas nav tas pats, ka visu laiku tikai skolotājs stāsta), kā arī sadarbība un 
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klases kolektīvu un kompromisa atrašana (mums būtu anketēšana un tad mēs ar balsojumiem 

izlemtu, ko gatavosim).  

Savukārt SUA, kas pirms gada bija piedalījusies šajā Rimi akcijā, bija pati izdomājusi 

pieteikt dalībai savus klases biedrus “Es biju vienkārši tā, kas uzņēmās, uzzināju visu par to 

konkursu un pieteica”  (6.int.) un izrādīja individuālas rīcības SUA pazīmi, tādējādi arī apliecinot 

to, ko intervijā man norādīja šīs akcijas rīkotāji, ka: 

Īstenībā, lielākā daļa, man liekas, bija tieši skolēni, kuri pieteica, jo aizbraucot uz dažām skolām 

bija tā, ka daļa klases nemaz nezināja, ka tāds pasākums vispār ir. Nu viņi, protams, bija informēti 

jau nedēļu iepriekš, kas te vispār būs, bet tad bija viens, kā saka: galvenais no klases, kurš tad arī 

bija pieteicis un mēs tur arī devāmies. (46.int.) 

 

Tātad varam pieņemt, ka arī šīs akcijas kontekstā SUA izpaudīsies kā līderis un aktīvs 

sociālais aģents.  

Turklāt vērojams vienāds šīs akcijas novērtējums gan no tiem skolēniem, kas nav 

piedalījušies šajā akcijā, gan tiem, kas tajā ir piedalījušies (šis apgalvojums gan ir izvirzāms vien 

hipotētiskā līmenī, jo analizējamo datu kopa par skolēniem, kas ir piedalījušies šajā akcijā, ir 

pārāk maza) –  arī SUA, kas akcijā ir piedalījusies, norāda, ka galvenais ieguvums bija: 

“piedalīties konkursā un iegūt iespēju kopā ar šefpavāru pagatavot kaut ko interesantu un jaunu, 

kaut arī varbūt ne tik veselīgu (smaida).” (6.int.)  

Tai pat laikā atšķiras šī SUA klases audzinātājas, kas arī ir piedalījusies kopā ar saviem 

skolēniem šajā akcijā, paustais akcijas norises un rezultāta novērtējums un pašu Rimi pavārskolas 

akcijas rīkotāju pašvērtējums. Kamēr skolotāja, uzsverot katru pateikto vārdu kā īpaši svarīgu, 

norāda uz šo akciju, ka:  

Tā ir Rimi produkcijas reklamēšana! (runājot piesit pie katra pateiktā vārda līdz pa galdu ar 

plaukstu) Vienalga kādā veidā, bet ir! (smaida)” (31.int./2.skola), Rimi akcijas īstenotāji norāda, 

ka pavārmākslas skolas viens no galvenajiem mērķiem bija: “Mēs īstenībā ar viņiem tur diezgan 

daudz arī runājām, mēs ņēmām līdz uztura piramīdas un bija arī šis šķīvis pagatavots tīri tāds, kā 

viņš ir. Un tad mēs izspēlējām tur caur dažādām spēlēm un stāstījām par to, kāds ir uzturs un 

kādam viņa ir jābūt šim uztura šķīvim. Kādai būtu jāizskatās piramīdai no reāliem produktiem. Un 

tanī gadījumā īstenībā viss tiem bērniem daudz labāk arī patika. Nu, tas vienmēr ir interesantāk, ja 

tu paņem īstu to pienu vai brokoli un saliec, kā tur vajag un no tā visa varbūt vēl arī kaut ko 

pagatavo (46.int.). 

 

Ja raugāmies, kā ir veidojies šis konfliktējošais diskurss, tad redzam, ka skolotāja sava 

viedokļa leģitimizācijai ir izmantojusi vairākas sociālās prakses rekontekstualizācijas stratēģijas. 

Vispirms viņa izmanto aizstāšanas metodi, Rimi šefpavāru definējot vispārinātajā “puisis”  

jēdzienā, tādējādi pārejot no aktuālās sociālās prakses (jēdziens “šefpavārs” ietver profesionālu 
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ēst gatavošanas praksi) uz vispārinātu semiotikas elementu, kas it kā sākotnēji aizvirza uzmanību 

uz darbības veicēja vispārinātu dzimuma definēšanu, bet pēc tam atkal atvirzot fokusu atpakaļ un 

izmantojot personificētu un priekšmetiskotu darbības veicēja nosaukšanu (Rimi drēbēs). Un tad 

seko novērtējums par to, ka iepriekš aprakstītā prakse ir “Rimi reklāma” un tad nāk noliegšana, 

kas atspoguļo it kā piekāpīgu iepriekšteiktā noliegšanu (Nē, nu tas viss ir forši), kam atkal seko 

“apsūdzības” idejas atkārtota sakārtošana (pilnīgi noteikti tā prioritāte neizvērtās kā tas veselīgs 

uzturs) un sociālās darbības noslēdzošs novērtējums (Tas drīzāk bija tusiņš!”). Vienkopus šis 

intervijas fragments izskatās šādi:  

Jā, un arī tas puisis – viņš taču ieradās Rimi drēbēs.. Tā taču ir Rimi reklāma! Nē, nu tas viss ir 

forši, bet…pilnīgi noteikti tā prioritāte neizvērtās kā tas veselīgs uzturs! Tas drīzāk bija tusiņš! 

(31.int./2.skola). 

 

Šis rekontekstualizācijas prakses piemērs sasaucas ar teorētisko nostādni par to, ka “teksti, 

kas galvenokārt nodarbojas ar rīcības vai reakcijas leģitimizēšanu vai deleģitimizēšanu, ir ar 

izteiktu tendenci virzīties uz augšu pa vispārināšanas skalu, ietverot aprakstā tikai epizodi no 

prakses vai arī raksturojot visu praksi kopumā” (Norris, 2012: 215). Šajā gadījumā ir izmantota 

gan sociālās prakses fragmentizēšanas, gan vispārināta apraksta metode.  

Šāda pati “Rimi” akcijas kā sociālās prakses rekontekstualizācija ir vērojama nākamajā 

piemērā, kur papildus bez iepriekšminētajiem var arī identificēt gan šaubu (man liekas; diez vai), 

gan uzsvērta godīguma (godīgi sakot), gan retorisku jautājumu izmantošanas (Vai Tiramisū kūka 

8. klasē izpildīs mērķi veselīga uztura ēdienkartē?) līdzekļus kā diskursa veidošanas elementus:  

Nu es arī godīgi sakot (viegli uzsit ar plaukstu pa galdu), es pat neesmu tur izlasījusi to mērķi, 

kāpēc tā akcija viņiem notiek. Nu, it kā, lai popularizētu to veselīgo dzīvesveidu. Bet.. Es jau jums teicu: 

tas puisis pats, piemēram, kad viņš zvanīja, bērnu uzdevums bija izdomāt, ko viņi gribēs taisīt saldo, tā kā 

desertu, vai otro… jā. Man liekas, ka bija tā kā divas izvēles?.. Jā, un tai pat laikā viņi izvēlējās to saldo un 

no tiem produktiem, no kuriem viņi to taisīja, par veselīgu uzturu to diez vai varētu nosaukt. Un tāpēc tas 

man neatstāja.. Vai Tiramisū kūka 8. klasē izpildīs mērķi veselīga uztura ēdienkartē? (31.int./2.skola) 

 

Lai arī pastāv kritisks šīs akcijas novērtējums, kas no skolotājas puses sēj šaubas par 

akcijas patiesajiem mērķiem, tomēr šīs akcijas reālais īstenotājs – šefpavārs, kurš, apbraukājis 

vairākas Latvijas skolas un ticies ar dažāda vecuma bērniem – ir varējis veikt arī savus kritiskus 

novērojumus par skolēnu uztura paradumus veicinošo ietekmes faktoru problēmjautājumiem un 

tādējādi izdarīt secinājumus, kā šī Rimi akcija teorētiski varēja ieviest vismaz kādas izmaiņas 

skolēnu attieksmē pret uzturu un ēst gatavošanu. Šos galvenos problēmjautājumus esmu 

izzinājusi un tālāk uzskaitījusi, ietverot tos fragmentos no lauka darba intervijas ar Rimi akcijas 

šefpavāru: 
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1) Ja skolās joprojām pastāv stereotipi, ka ēst gatavošana ir “meiteņu lieta”, tad ar šīs Rimi 

akcijas palīdzību atsevišķos gadījumos tika mainīta šī kultūras tradīcija un ēst gatavošanas praksē 

iesaistīti arī zēni: 

Ziniet, skolās joprojām ir tā, ka meitenes tur atdala – viņas tur ēst gatavo un puiši tur ar kaut 

kādiem kokiem nodarbojas. Tad šinī gadījumā bija tā, ka mēs esam kopā visi – gan puiši, gan 

meitenes – un darbojamies visi kopā. Tā ka mēs nevienu nedalījām. Dažās skolās tas bija 

interesanti, jo, mēs, kā zinām, bija zēni vispār nebija gatavojuši ēst un ar dakšiņām un nazīšiem 

bija uz jūs (smaida). Tas bija īstenībā diezgan interesanti. Bet citās skolās atkal uztura mācības, 

mājturības vai kā tās sauc, īstenībā jau notiek regulāri, bet .. atkal puiši nav iesaistīti! Tas ir 

īstenībā jocīgi. (46.int.) 

 

Kā redzams no intervijas fragmenta, tad šāda dzimuma diferencēšana var novest pie 

elementāro galda kultūras zināšanu trūkuma.  

2) Skolēnu uztura zināšanu un arī ēst gatavošanas prasmju veicināšanai būtu jāpārskata 

izglītības programma un jāievieš korekcijas, papildinot mājturības stundas ar izglītojošām un 

praktiskām uztura mācības nodarbībām, turklāt aktualizējot, modernizējot un tādējādi padarot arī 

skolēnam interesantākas pagatavojamo ēdienu receptes un arī pašu ēst gatavošanas procesu: 

Kāpēc nemāca bērniem kaut ko, teiksim, veselīgu un tādu? Vēl joprojām ir tādi, kas māca daudzās 

skolās pēc.. tur ir kādas vecās receptes, tur ir kādas zupiņas, kaut kāds rosols un kaut kas 

tamlīdzīgs.. Un principā daudzās skolās ir tikai reizi mēnesī stunda, kurā māca praktiski gatavot 

ēst. – Vai nu nepietiek finansējums, vai arī tie produkti jāsagatavo un citiem tie bērni ir vairāk, un 

tad prasīt no vecākiem nedrīkst – Tas ir tabu! /../ Pārējos viņi vai nu ada, vai arī tīri teorētiski 

mācās par to, kas ir kartupelis. (46. int.) 

 

3) Mācot skolā bērniem ēst gatavošanu, ir jāvadās pēc pārtikas produktu sezonalitātes 

principa, kā arī jācenšas vienlaikus ēdienkartē ieviest arī kādas jaunas receptes, tādējādi mudinot 

bērnus gan pievērst uzmanību veselīgai produktu izvēlei, gan palielinot viņu interesi par ēst 

gatavošanu un arī ģimenes, draugu un citu cilvēku uztura paradumiem:  

Nu, cik bērns vispār var pats izdomāt tās receptes?! Ja tā paskatās, tad tās vispār ir kādas 20. Un, 

šķiet, ka tās piecas labi ja būs, ko mājās gatavo, un arī tās garšīgākās. (smaida) Un tāpēc arī 

dažreiz bija tās receptes rosols un viss pārējais. Bet, neskatoties uz to, es principā vadījos un mēs 

arī mēģinājām tās skolas likt pēc sezonas produktiem. Un es pēc tā arī vadījos, pēc tā, ka, 

šķietami, ja mums tur ir tas rosols pieteikts kā gatavojamā recepte, tad mums tur ir vairāk tās 

saknes un rudenī mēs to rosoli netaisām, bet izgatavojam kaut ko līdzīgu no līdzīgiem produktiem 

un kaut ko daudz veselīgāku. Tas, manuprāt, bija tā – O! Pagatavojam kaut ko citu?! Forši! Jo 

man liekas, ka tie bērni vispār ir tādi atraisīti uz kaut kādu gatavošanu. (46. int.) 

 

4) Šie PUA norāda, ka jebkura skolēna darbība, kas vērsta uz jaunu un vērtīgu zināšanu 

apgūšanu, būtu no pieaugušo puses jānovērtē ar atzinības apliecinājumu (vienalga, morālu vai 

mantisku), tai skaitā arī, ja tā ir jauna pieredze ēst gatavošanā. Tādējādi bērnam radot gan prieku 
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par šo sociālo praksi, gan sniedzot paliekošu atmiņu par pozitīvi paveiktu darbu: “Mēs vienmēr 

dalījām arī tādus diplomus./../ Tāpēc, ka tas tāds pozitīvs uzmundrinājums: arī tu vari un tev viss 

sanāks!” (46.int.) 

5) Tiek konstatēts, ka bieži skolēniem trūkst zināšanu par pārtikas produktiem – kā tie 

izskatās dabā un arī par to pagatavošanas un lietošanas uzturā iespējām: 

Bērni vismazāk pazīst tās saknes. Tur bija arī daži smieklīgi, kad brokoli tur nosauc par kaut kādu 

tur nezinu (smaida) cukini vai vēl kaut ko. /../ Kaut vai tā pati paprikas sagriešana un cukīni 

sagriešana…/../ tur nebija tā, ka es viņiem teicu, ka būtu jāsagriež pa strēmelītēm un viss pārējais.. 

jo bērni griež, kā griež, bet, manuprāt, viņiem tas bija kaut kas tāds paliekošs. (46.int.) 

 

6) Vislabāk bērni uztver jaunās zināšanas, ja tās tiek pasniegtas atraktīvā un “vienkāršā” – 

attiecīgajai skolēnu vecuma grupai saprotamā izklāsta formā: 

Nu, ka olbaltumvielas un tā un tā un visu ko, tad tas nav mans lauciņš un es arī negribu bērniem 

iestāstīt to, jo es zinu, ka lielākā daļa pieaugušo arī nezin, kas tie tādi ogļhidrāti ir un no kurienes 

tie rodas. Es runāju tā kā viņu valodā, saprotamā. Tāpēc arī tā mūsu komunikācija bija daudz 

saprotamāka. Un, manuprāt, tieši tā arī ar bērniem ir jārunā, jo bērni jau nav tie pieaugušie cilvēki, 

kuri visu saprot ciparos un pārējo. Ar bērniem tā arī ir jārunā – tuk, tuk, tuk – (rāda ar rokām, it kā 

kaut ko saliekot pa plauktiņiem) un viss notiek. Man liekas, ka tas arī ir tāds pluss, ko vajadzētu 

arī skolotājiem atsevišķās tādās mācību stundās darīt. Un ne tikai par ēšanu runājot (smaida). 

(46.int.) 

 

7) Arī dažādu skolēnu vecuma grupās pastāv būtiska atšķirība, kā tiek uztvertas jaunas 

zināšanas par uzturu – kamēr mazākās klasītēs (līdz 6. klasei) bērni ir atvērtāki un atsaucīgāki 

šādām nodarbēm, vecākajās klasēs (it īpaši 8. un 9. klasē) PUA jau var biežāk nākties saskarties 

ar pretestību no pusaudžu puses, ko veicina tādi faktori kā: a) pašnoteikšanās iespēju 

palielināšanās; b) iepriekšējās uztura pieredzes nostiprināšanās un dominance, kas kavē jaunu 

pieredžu iegūšanas vēlmi; c) vecāku dotās kabatas naudas veicinātā finansiālās autonomija 

mudina izvēlēties skolas pusdienām alternatīvās ēdienreizes, kas visbiežāk ir arī “neveselīgās” 

ātrās uzkodas; d) klasēs izvirzās t.s. “negatīvie līderi”, kas nomāc SUA “veselīgās” uztura 

prakses un to popularizēšanu citiem skolēniem. 

Jo mazāks tas bērns – ja tā var teikt – jo viņš ir daudz vairāk atvērtāks. Vecākās klasēs – 8. un 9., 

piemēram, tad tur jau ir stingrāk jāmāca, tāda sajūta liekas. Jo viņi jau vairāk ir pieķēruši to, ka 

viņi var izvēlēties paši, viņiem vairs vecāki nenosaka, viņiem varbūt iedevuši kaut kādu naudiņu 

pašiem, lai viņi kaut ko nopērk sev, vai arī viņiem jāaiziet uz pusdienām. Un tur jau atkal iet tas, 

ka viņi ir izvēlas tās ātrās uzkodas un visu pārējo. Un varbūt arī tā gatavošana patīk, bet dažreiz 

liekas, ka tas.. nu nebūs, ka tas neaizies viņam! Jo klasē vienmēr atrodas kādi trīs bosi, kā to var 

teikt, kuri arī valda pār to visu klasi, un ja viņi reiz ir pret to, tad arī viņi mēģina visu to klasi un 

visa klase mēģina nostāties viņu pusē. Jo bosiku tu uzreiz atrodi klasē – kad tu pasaki: “Labdien”, 

viņš jau (smejas) parāda sevi. (46.int.)  
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8) PUA norāda, ka svarīgi ir katrā klasē spēt identificēt jeb atrast to skolēnu, kam ir 

interese par ēst gatavošanu un/vai vēlme iegūt zināšanas par uzturu, un tādējādi mēģināt ar šo 

pozitīvo attieksmi iesaistīt arī pārējos skolēnus šajā sociālajā un izglītojošajā praksē.  

Bet vienmēr ir kāds cilvēks stūrī, kas to gatavo ēst dara un īstenībā viņus ir viegli atrast, jo es arī 

koncentrējos uz tādiem. Mēģināju vismaz. Jo skolēni tiešām ir pateicīga auditorija un ja ar viņiem 

runā tādā aizraujošā formā vai veidā, tad viņi ir ļoti atvērti tai informācijai un ka tur var ļoti labas 

lietas darīt. (46.int.) 

9) Tāpat arī tiek norādīts, ka aizliegums lietot kādu produktu nav efektīvs skolēnu uztura 

paradumu kontroles mehānisms vai līdzeklis skolēnu “veselīgu” uztura paradumu veicināšanai.  

Man liekas, ka tas daudz vairāk atstāj kādu nospiedumu bērnam uz dzīvi, ja viņš ierauga tādu 

kopainu, nevis iemācās 10 noteikumus (runājot piesit ar dūrīti pie galda un ar pakrata strikti ar 

rādītājpirkstu, kā pabaroties) kaut kādus, ko drīkst vai nedrīkst ēst. Nu tā ir tā mūsu pieeja, pie kuras mēs 

arī tā diezgan turamies – arī recepšu izstrādē. Nav tā, ka zem Rimi vārda tagad nekad nebūs recepte, kurā 

būs sviestiņš iekšā! Skaidrs, ka būs. (46.int.) 

 

10)  Šādas izklaidējoši izglītojošas akcijas ir atbalstāmas un var veicināt gan skolēnu 

interesi par veselīgu uzturu un ēst gatavošanu, gan rosināt skolotājus veikt kādas izmaiņas un 

jauninājumus mācību programmā, tomēr ilgtermiņa rezultāti ir iegūstami tikai no sistemātiskas 

un mērķtiecīgas un komplicētas darbības skolēnu uztura zināšanu un ēšanas paradumu 

uzlabošanas nolūkos, uzskata PUA.  

Vai viņiem no vienas reizes paliek kāds nospiedums, fundamentāls (nopūšas)? To ir grūtāk 

izsecināt. Drīzāk, ka nepieciešama tāda sistemātiskāka pieeja. Nu, teiksim, ja viss tā integrētos 

mācību programmās, tad noteikti būtu paliekošāks efekts, bet, ja mēs varam iedot kaut vai tādu… 

dzirksteli (smaida), varbūt pat skolotājam rodas kādas jaunas idejas, kā par šādām lietām var 

runāt! Tas nu mums gan ir skaidrs, ka ar šādu akciju, kas mums bija tur kādās 100 skolās, ar to tu 

nevari pilnībā izmainīt bērnu ēšanas tendences Latvijā. Tu gan vari iedot iedvesmu un pavedienu 

tam turpmākajam. (46.int.) 

 

Kā redzams no iepriekš atspoguļotajiem, PUA veidotajiem skolēns kā aktīvs uztura aģents 

diskursīvajiem tematiem, to aprakstiem un tēmu interpretācijām, šī Rimi Aikāgaršo pavārmākslas 

skolas akcija tiek vērtēta pretrunīgi no akcijas rīkotāju un piedāvājumu saņēmēju (īpaši PUA) 

puses. Kamēr akcijas rīkotāji norāda, ka šīs sociālās prakses mērķis ir bijis novatoriskā veidā un 

veicinot skolēnu (un abu dzimumu) ēst gatavošanas kapacitāti un prasmes nodot skolēniem 

zināšanas par veselīga uztura pamatprincipiem, tikmēr paši skolēni šo akciju uztvēra galvenokārt 

kā izklaides iespēju skolas telpās, bet ārpus mācību procesa, bet skolotāji savukārt uz šo akciju 

raugās ar aizdomām par akcijas rīkotāja patiesajiem mērķiem (biznesa ieguvumi vs ideoloģiskiem 

uzstādījumiem).  

Vēl viens no būtiskiem faktoriem, kāpēc veidojās atšķirīgas t.s. “veselīga” uztura 

veicināšanas prakses interpretācijas Rimi akcijas īstenotājiem, akcijas mērķauditorijai –  
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skolēniem, un akcijas kritiskiem vērtētājiem – skolotājiem, manuprāt, bija tāpēc, ka atšķīrās 

“veselīga” un “neveselīga” uztura definēšanas stratēģijas šiem dažādajiem PUA un SUA. 

Kamēr Rimi akcijas šefpavārs norādīja, ka nevis jānodala “veselīgie” un “neveselīgie” 

produkti, bet gan vairāk jārunā par to, cik bieži un kā tieši šie produkti tiek lietoti, kas arī tālāk 

veido šīs “veselīgās” vai “neveselīgās” uztura prakses. Un kā leģitimizācijas līdzekļi šādai 

jēdzienu rekontekstualizācijas praksei šis PUA izmantoja pagātnes pieredzes atstāstu, papildinot 

to ar emocionālās rīcības elementiem (pārējie ģīptu), tādējādi atspoguļojot populāros publiskos 

diskursus šī jautājuma kontekstā: 

Cilvēkiem vajadzētu vienkārši nevis neļaut kaut ko ēst, jo viņiem noteikti no neveselīgā ēdiena – 

tā saucamā – ir savi mīļākie trīs (smaida), kur nu noteikti ir majonēze un kaut kas tamlīdzīgs. 

Vienkārši parādīt, kā to var pagatavot veselīgāk un neaizliegt un pastāstīt vienkārši, cik bieži tu 

varbūt vari to lietot, ka tas varbūt nav ikdienas ēdiens. Un tāpēc arī, braukājot pa skolām, es arī 

pats teicu: ir jau tas saldais un mēs jau vienmēr tos kaut kādus saldos ēdam, un nav jau nekas 

slikts, ja tu viņu pagatavo pats no labām izejvielām, bet viņu nevajag ēst katru dienu. Jo, kā man 

bija – es biju mazs un ne vienmēr taču.. kūkas, manuprāt, es tikai ēdu, ja nemaldos, gadā tikai 10 

reizes. Jo mums nebija, pirmkārt, pieejams tas viss tik daudz  un tās taisīja vienmēr vecāmāte. Es 

atceros – pamatīgas biskvītkūkas ar kārtīgu krēmu, kur tagad man, manuprāt, (smaida) pārējie 

ģīptu, jo tur tik daudz sviests ir iekšā un viss pārējais. Bet nav nekā tur slikta, ja tu ēd to pa retam. 

Un ēd to tikai svētku reizēs. (46.int.) 

 

Līdzīgi uz “daudzveidīgumu” un “gatavotu” vs “sagrābstītu pa ceļam” ēdienu kā 

galvenajiem “veselīga” un “neveselīga” uztura kritērijiem norāda arī Rimi reklāmas daļas 

pārstāve, kas arī piedalījusies šo Aikāgaršo pavārmākslas nodarbību organizēšanā Latvijas skolās.   

Un viena no lietām ir daudzveidīgums. Tas, ka ēdienam ir jābūt daudzveidīgam, ka tev ir jāmaina 

tas, ko tu ēd. Nu, kas par daudz, tas par skādi. Par daudz cukura, (iesmejas) par daudz sāls, par 

daudz tauku... Bet tādā labā, mierīgā līmenī tas viss ir vajadzīgs un tā. Mums nav nekāda tur 

(iesmejas) radikālā skatu punkta, ka tur kaut kas būtu izslēdzams vai aizliedzams. Vienkārši 

jāskatās, lai ir daudzveidīgs. Otra tā lielā atziņa, kas arī tur tos pētījumus skatoties un tā, ir, ka 

tomēr gatavots ēdiens, nevis kaut kas sagrābstīts tur pa ceļam, ko apēd, bet ēdiens ēdienreizēs. – 

Nu tādi drīzāk vispārīgi principi, nevis kategoriski aizliegumi vai strikti noteikumi. Drīzāk tāda.. 

nu tāds pasaules skats (iesmejas), nevis strikti noteikumi. (46.int.) 
 

Savukārt skolotāja, kas bija kritiski izvērtējusi šo Rimi akciju, norāda, ka “veselīga” un 

“neveselīga” uztura definēšanā viņa izmanto “individuālo pieeju”, kurā arī nefigurē kādas 

konkrētas pārtikas vienības, kas tiktu nosauktas kā “veselīgas” vai “neveselīgas”, bet gan kā katra 

indivīda paša noteiktas uztura normas, tādējādi nonākot pretrunā ar iepriekš pausto kritiku Rimi 

akcijai kā “neveselīga” uztura popularizētājai skolēniem:  

Es jā, es priekš sevis esmu atradusi to pamatformulu, lai es justos labi un mans organisms arī – 

porciju daudzums, ēšanas regularitāte .. (domā) nu un es, tā kā man viss tas uztura pamats un 

uzsvars ir tīrkultūru, tad es nezinu, zem kā to var palikt? Protams, ka viņa nav kaitīga. Nu, tādā 

ziņā. Bet es tagad jums nevarētu tā izdalīt kādus paraugus par veselīgo vai.. tām kalorijām vai 
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olbaltumvielu daudzumu un tā tālāk. Es pat nekad neesmu gribējusi tajā visā iedziļināties! Tai pat 

laikā es arī esmu tāds pats cilvēks, kas var sakāroties, un es gūstu baudu apēdot .. (iesmejas) nu es 

pat nevaru jums tā uzreiz pateikt. Nu, teorētiski droši vien kaut ko pilnīgi aplamu. (smejas) Nu es 

to atļaujos! (31. int.) 

 

Tāpat arī skolniece, kas ir savulaik piedalījusies kā dalībniece šajā “Rimi” pavārmākslas 

skolā un arī savā klasē vēlāk tikusi izvirzīta no klases audzinātājas puses kā SUA, “veselīgu” un 

“neveselīgu” uzturu sarunā ar mani definē ļoti vispārīgi un “demokrātiski”, savu apjukumu par šo 

jautājumu izpaužot ar smiekliem un nopūtām:  

(Nopūšas) Nu veselīgs uzturs ir, kad tu… (iesmejas) es nezinu.. (nopūšas) nu, kad tu liec savā 

ķermenī to, kas tev ir forši, kas ir vislabākais. (iesmejas) Labs uzturs ir veselīgs un tāds, ka tu 

domā par to, kas notiek tev iekšā un par kaut kādām sekām.. Es nezinu, es pat nevaru tā izšķirt – 

“veselīgs” – “neveselīgs” – gluži, jo varbūt kādam tā kola ir veselīga (iesmejas),  jo viņam tur ir 

vajadzīgs cukurs pastiprināti.. (nopūšas) Varbūt vienkārši “veselīgs” ir tad, kad tu (iesmejas) dari 

sev to labāko. Un “neveselīgs” ir tad, kad tu zini, ka tas tev ir nevajadzīgs, bet tu tāpat ēd to, kas 

tev kaitē un tavam ķermenim.  Es pat nezinu.. Nu kaut kā tā.. (smejas) (6. int./2. skola).  

 

Rezumējot iepriekš aplūkotās “veselīga” un “neveselīga” uztura definīcijas, ko ir 

veidojuši dažādi uztura aģenti – gan SUA, gan PUA, bet kas visi ir bijuši iesaistīti vienā kopīgā 

“veselīgu uztura” paradumu veicinošā pasākumā, var secināt, ka “veselīga”  un “neveselīga” 

uztura definīcijas mūsdienās dažāda vecuma un dzīves pieredzes un kultūras bagāžas sociāliem 

aģentiem – gan skolas vecuma bērniem, gan pieaugušajiem – var tikt veidotas pēc vispārinājuma 

principa, pārtikas produktu “veselīgumu” un “neveselīgumu” nosakot pēc to lietošanas biežuma 

individuālajās uztura praksēs un strikti neiekļaujot nevienu produktu aizliegto produktu sarakstā. 

Turklāt “veselīgs uzturs” tiek sasaistīts ar tādiem jēdzieniem kā “sabalansēts”, “dažāds”, 

“daudzveidīgs” un “nekaitē ķermenim”, bet “neveselīgs” galvenokārt izpausts ar cukurotu, 

pārlieku saldinātu, treknu pārtikas produktu izvēli cilvēka ikdienas uzturā un turklāt bieži.  

 

5.3. “Skolas auglis un dārzenis”, “Skolas piens” un “Putras dienas”  

 

Šajā nodaļā analizētas padziļinātajās intervijās ar skolēniem iegūtās interpretācijas par 

dažādām pieaugušo īstenotām programmām, kuru mērķis ir vienots – veicināt skolēniem 

veselīgus uztura paradumus – bet tai pat laikā katra no minētajām akcijām uzsvaru liek uz savu 

pārtikas produktu vai produktu grupu un to lietošanas paradumu nostiprināšanu skolēnu ikdienas 

uztura praksē.  
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“Skolas auglis un dārzenis” programma 

 

Tā kā programmas īstenotāji un atbalstītāji Latvijas skolās ir Zemkopības ministrija, tad 

svarīgi ir saprast, kā šo programmu definē šie PUA, kas to īsteno. Zemkopības ministrs Jānis 

Dūklavs, runājot par “Skolas auglis” programmu, uzsver, ka:  

Ar šās programmas palīdzību mēs varam skolu jaunatni ikdienā radināt pie Latvijā ražoto 

lauksaimniecības produktu dabiskās garšas. Ir svarīgi jau no mazotnes mācīt jauno paaudzi katru 

dienu uzturā lietot svaigus un veselīgus pārtikas produktus. (Funts, 2018a)  

 

Tātad šī programmas raksturojumā PUA interpretācijā tiek sasaistīti divi diskursi  – 

“svaigs un veselīgs pārtikas produkts” un “lokālā (lauksaimniecībā ražota) pārtika” diskursi, kuru 

vienojošais rezultāts definēts kā “produkta dabiskā garša” (ibid.).  

Savukārt skolēnu viedoklis par “Skolas auglis un dārzenis” vai “Skolas piens” 

programmām mēdz ļoti atšķirties ne tikai salīdzinot to ar PUA ideoloģiski definēto, bet arī 

komunicējot vienaudžu starpā, vienas klases robežās, bet arī dažādās vecuma grupās. Tālāk 

atspoguļoti un analizēti lauka darbā (intervijās ar SUA) iegūtie rezultāti. 

Lai arī programmā paredzēts skolēnus sistemātiski nodrošināt ar dažādiem sezonāliem 

augļiem un dārzeņiem, tomēr, kā atklāj piecos gadījumos (5 skolās) intervijās ar skolēniem 

iegūtie analīzes dati, galvenokārt skolām tiek piegādāti tikai āboli un burkāni, retumis arī 

bumbieri. Apkopojot skolēnu atbildes, izkristalizējas dažādas programmas novērtēšanas 

stratēģijas, kas raksturo arī skolēnu uztura paradumus un attieksmi pret atsevišķiem pārtikas 

produktiem. 

Attieksmē pret “Skolas auglis un dārzenis” programmu skolēni atklājas dažādi – gan kā 

aktīvi, gan kā pasīvi sociālie aģenti un šīs programmas “labumu” saņēmēji. Pasīvums pamatojas 

skolēnu izvēlīgumā un/vai kritiskajā produkta kvalitātes novērtējumā. Savukārt aktīvums skolas 

augļa vai dārzeņa saņemšanā var izpausties gan programmai pozitīvā līmenī – augļus un dārzeņus 

ēdot un definējot kā “garšīgus” un/vai “veselīgus”, gan negatīvā – tos neēdot, turklāt bieži vien 

uzskatāmi parādot arī citiem savu attieksmi pret konkrēto pārtikas produktu, piem., izmetot to pa 

klases logu, iemetot miskastē, izmantojot kā svaidīšanās vai spārdīšanas līdzekli skolas telpās. 

Skolēnu attieksmi pret “Skolas auglis un dārzenis” programmu un tās ietvaros skolēniem 

mācību iestādēs piedāvātajiem augļiem un dārzeņiem nevar raksturot kā kādai bērnu vecuma 

grupai raksturīgu modeli, jo gan pozitīvā, gan negatīvā attieksme, tāpat arī aktīvā un pasīvā rīcība 

ir identificēta visās skolēnu vecuma grupās. Tomēr ir izkristalizējušies arī vairāki vienojošie 
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elementi, kas norāda uz faktoriem, kas ietekmē skolēnu attieksmi pret šo programmu un 

piedāvātajiem augļiem un dārzeņiem.  

Programmas novērtēšanai SUA-meitenes (neatkarīgi no vecuma grupas) izmantoja gan 

kolektīvās, gan individuālās rīcības interpretācijas metodi. Kolektīvās rīcības diskursu meitenes 

(neatkarīgi no vecuma grupas) veidoja izmantojot tādus semiotikas līdzekļus kā vienojošos 

vārdus “mēs” un “visi”, kā arī vispārinošos vārdus “parasti” un “vienmēr” , tādējādi diskursīvi  

konstruējot un sasaistot savus uztura paradumus ar klases biedru sociālām praksēm un definējot 

šos uztura paradumus kā visu skolēnu atbalstītu praksi, piem.: “mēs jau parasti klasē visi tos 

ēdam” (2.int./6.kl./m), vai arī: “vienmēr, kad ir tie āboli, tad visi ņem un kaut vai vienu vismaz 

apēd” (13.int./9.kl./m). Turklāt ar argumentācijai “mēs jau zinām, ka tas ir veselīgi” 

(5.int./8.kl./m) un citām saturiski līdzīgām valodas formām meitenes bieži vien diskursīvi 

leģitimizēja savu uztura praksi un atbalstu attiecīgajai programmai.  

Tāpat SUA-meitenes kolektīvās rīcības diskursa veidošanā izmanto tādu sociālās prakses 

rekontekstualizēšanas paņēmienu kā aizstāšana, sociālās prakses dalībniekus ietverot un rīcību 

leģitimizējot vispārinātos, abstraktos terminos “neviens”, “cilvēks” un publiskai novērtēšanai 

pakļautos pārtikas produktus (ābolus, burkānus u.tml.) iekļaujot kontrastējošas nozīmes jēdzienu 

salikumos (saldumi vs augļi/dārzeņi, t.i., “neveselīgais” vs “veselīgais” produkts), piem.:  

Bet tur jau nebija izvēles, bija tikai āboli vai burkāni, un neviens viņus neēda! Jo nevar cilvēks 

pārtikt tikai no augļiem un dārzeņiem! Viņam jāēd arī gaļa. Viņam jābūt arī saldumiem. 

(4.int./7.kl./m) 

Savukārt individuālās sociālās prakses uzsvēršanas gadījumā meitenes savu rīcību leģitimizēja, 

izmantojot subjektīvo novērtēšanas pieeju un sasaistot to ar individuālajām garšas izjūtām, kas 

rosinājušas vai nu uz aktīvu konkrētā pārtikas produkta patērēšanu jeb ēšanu, vai arī veicināja tā 

ignorēšanu jeb neēšanu, piem.\; 

Tad, kad bija āboli, tad bija labi, tie man garšo. Man vienkārši burkāni nu galīgi negaršo (smejas), 

tāpēc arī tos neēdu (7.int./7.kl./m); Bet augli es parasti paņēmu un apēdu, bet nu.. bija, kā bija. 

(iesmejas). Nu es labāk izvēlos veikala pārtiku, augli, jo viņi ir sulīgāki. Bet tie skolā man 

negaršoja. Nu ne negaršoja un viss!” (9. int./6.kl./m),  

kā redzams no intervijas fragmenta, “Skolas auglis un dārzenis” programmas ietvaros 

piedāvātie āboli tiek salīdzināti ar veikalā nopērkamajiem un pēdējie tiek definēti kā “sulīgāki” 

un “garšīgāki”. Individuālās sociālās prakses diskursu veidotāji SUA-meitenes norāda arī uz to, 

ka programmā piedāvātie āboli tiek ēsti, jo: 1) šī sociālā prakse atbilst uztura paradumiem ikdienā 

– ka arī citās SUA individuālajās ēdienreizēs tiek iekļauti augļi vai dārzeņi, piem., “Ja kādu rītu 

es neesmu paspējusi paēst brokastis, tad es noteikti skolas augli ēdu, jo ābolus bieži ēdu arī 

mājās no rītiem vai arī vakariņās.” (11. int./8.kl./m), 2) sniedz kādus papildus ieguvumus, piem., 
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enerģiju: “Bet nu augli, kad, piemēram, ābolu var dabūt un ja gribas, tad jau apēd, jo viņš jau 

tomēr dod enerģiju” (2.int./6.kl./m). 

Vēl viena individuālās sociālās prakses diskursīvās konstruēšanas pieeja ir leģitimizētā 

objektīvā novērtēšanas pieeja, kad SUA nerunā par to, vai konkrētais pārtikas produkts garšo, vai 

ne, bet gan kritiski tiek izvērtēti programmas organizatoriskā puse un piedāvāto augļu un dārzeņu 

kvalitāte, turklāt kā sava viedokļa leģitimizācijas semiotisko līdzekli izmantojot vai nu savus 

privātos, vai arī citu skolēnu (klases biedru vai māsu un brāļu, kas arī mācās skolā un ir izteikuši 

savu viedokli par šo programmu) novērojumus, piem.:  

Bet ar tiem augļiem bija tā, ka tur stāvēja tas maisiņš ar āboliem un tiem āboliem bija.. nu tāda ļoti 

interesanta smaka… cik es esmu dzirdējusi – man iet skolā arī brālis un māsa un viņiem arī bija 

šitie āboli… un es nezinu, vai viņus vajadzētu tajā maisiņā atnest uz klasi.. Man liekas, ka 

efektīvāk būtu, ja viņi stāvētu tur skolas ēdnīcā un tad bērni paņemtu un tur apēstu tos. Jo šobrīd ir 

tā, ka atnes uz klasi groziņu vai maisiņu ar āboliem un tad viņi (iesmejas) tiek mētāti. Un tad 

apmēram 5 āboli tiek apēsti un pārējie 25 tiek izmētāti pa klasi. Man tas šķiet nepieņemami, bet es 

jau neko… Bet nu neviens jau tur vienkārši jau neko vairs nevar izkontrolēt, tāpēc, manuprāt, tur 

vienkārši būtu jādara tā, ka tie, kas grib to ābolu apēst, tie arī aizies uz to ēdnīcu un paņems to 

ābolu. Bet ja vienkārši aiznes tos 30 ābolus, tad var būt, ka kādā klasē visi ēd tos ābolus un pat 

nepietiek, bet nu mūsu klasē ir tā, ka 25 ābolus izšķaida pret sienu.. Nu kaut kā tas nav normāli. 

(6.int./9.kl./m) 

 

Iepriekšējais pagarais citāts norāda, pirmkārt, uz to, ka SUA vienlaikus var būt kritisks kolektīvo 

uztura prakšu vērotājs, bet, no otras puses, pasīvs uz bezspēcīgs, bez rīcībspējas problēmas 

risināšanā. Tāpat arī šis citāts norāda uz programmas “Skolas auglis un dārzenis” organizatorisko 

problēmu – programmas efektivitātes un pārtikas atkritumu samazināšanas nolūkā būtu 

nepieciešams pārdomāt augļu un dārzeņu uzglabāšanas un pasniegšanas veidu. 

Raksturīga SUA iezīme tieši meitenēm ir veidot pozitīvā sevis un negatīvā citu (īpaši 

zēnu) klases biedru attēlošana, tādējādi tekstuāli it kā distancējoties no “negatīvajām” sociālajām 

praksēm, kaut gan emocionālajās izpausmēs (smiekli, spurdzieni u.tml.) izrādot prieku par 

iepriekš kritizēto rīcību, piem.:  

Bija labi, ka tos ābolus mums deva. Nu bet tikai, līdz klases biedri (smejas), mūsu klases zēni, 

sāka mētāties ar tiem augļiem. Mums vēl burkānus arī deva, bet viņi vienkārši tos .. (iespurdzas, 

bet tad uzreiz paliek nopietna un turpina runāt).. tā izniekoja..” (5.int./8.kl./m) 

 

Savukārt SUA-zēniem (neatkarīgi no vecuma grupas) bija raksturīga tikai vienīgi 

individuāla pozitīvās (programmu vai produktu atbalstošas) vai arī pretēji – negatīvās 

(programmu vai produktu kritizējošas) sociālās prakses atspoguļošana, tas ir, tikai sava viedokļa 

un savas rīcības akcentēšana, piem.: 
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Nu vismaz man tie āboli garšoja” (3.int./7kl./z); Par citiem nezinu. Es ēdu. (8.int./8.kl/z); Man 

negaršo un es neēdu. Un kāda jēga no āboliem? Labāk būtu banāni! (10 int./9.kl./z); Ļoti reti, ļoti 

reti kāds bumbiers arī ir, bet tā tikai tie āboli parasti, kas man jau apnikuši. Varētu kādreiz arī 

kādu apelsīnu iedot! (10.int./7.kl./z)  

 

Kā redzams no intervijām, SUA zēni, tāpat kā meitenes, īpaši vecākās klasēs (7.-9.klasē) norāda 

uz nepieciešamību “Skolas auglis” programmā ieviest izmaiņas un piedāvāt skolēniem bez 

maksas arī eksotisko augļus, kā, piemēram, apelsīnus vai banānus.  

 

“Skolas piens” programmas novērtējums 

 

Arī šīs programmas īstenotāji ir Zemkopības ministrija, tāpēc vispirms iezīmēšu 

Zemkopības ministra definēto programmas “Skolas piens” mērķi:  

Ar šās programmas palīdzību mums ir iespēja rosināt mūsu jaunatni ikdienā lietot veselīgu uzturu. 

Svaigs un veselīgs uzturs – tas ir viens no veselīga dzīvesveida pamatnosacījumiem, tāpēc mums 

tas ir jāmāca bērniem jau no mazotnes (Funts, 2018b).  

 

Tātad Zemkopības ministrija (ko “Skolas piena” programmas kontekstā varam definēt kā PUA) 

diskursīvi izceļ tādus jēdzienus kā “svaigs un veselīgs uzturs” un “veselīgs dzīvesveids” un 

sasaista ar šo programmu. 

Tomēr skolēni jeb SUA (it īpaši zēni), interpretējot un raksturojot savu attieksmi pret šo 

programmu, rekontekstualizē  PUA konstruētās „Skolas piens” programmas nozīmes. Veidojot 

diskursu par „Skolas piens” programmu, gandrīz visi (izņemot tikai vienu gadījumu) SUA-zēni 

raksturoja sevi kā aktīvu šīs programmas produkta, tas ir – piena, neizmantotāju. Turklāt savas 

pasīvās rīcības definēšanas (piem., pasakot vienkārši: es nedzeru) vietā zēni bieži veidoja aktīvas 

un emocionālas piena kā pārtikas produkta noliegšanas sociālās prakses.  

Interviju laikā SUA-zēni izmantoja dažādas „Skolas piena” programmas 

rekontekstualizācijas pieejas: 1) aizstāšanu – kad SUA savu sociālo praksi priekšmetiskoja, 

primāro uzmanību novirzot uz pienu un tā raksturojošām iezīmēm, piem., „Viņš ir silts! Es 

nevaru to iedzert.” (10.int./9.kl./z), un 2) izsvītrošanu  –  atbildē vairs neiekļaujot vārdu „piens” 

un to personificējot vietniekvārdā, piem., „viņš”, „tas”, „to” u.tml., piem.: „Fui, es viņu nedzeru!” 

(10.int./7.kl./z); vai arī iekļaujot pienu jau cita pārtikas produkta aprakstā, kam konkrētais SUA ir 

piešķīris savu pozitīvu vērtējumu, piem.: „Bija garšīgs, bet tikai, ja kopā ar bulciņām! (smejas” 

(3. int./7.kl/z).  
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Turklāt vienmēr piena patēriņa raksturojošās sociālās prakses attēlošanā SUA-zēni 

pievienoja arī tādus rekontekstualizācijas līdzekļus kā reakcijas, motīvus, leģitimizāciju un 

novērtējumu, piem., reakciju izsaucienu veidā: “Fui!” (10.int./7.kl./z), motivāciju, ka piens garšo 

tikai, ja to ēd kopā ar bulciņām (3. int./7.kl/z), leģitimizāciju, kā attaisnojumu savai rīcībai:„Viņš 

ir silts! (saviebjas)” (10. int./9.kl./z), un izsvērtu novērtējumu: „Tas piens tiešām varēja garšot 

labāk! (neapmierināti nobubina)” (4.int./7.kl./z).   

Arī SUA-meitenes, konstruējot diskursu par “Skolas piens” programmu, atspoguļo sevi kā 

aktīvas sociālās aģentes, neatkarīgi no tā, vai pienu viņas skolā dzer, vai nedzer. Reflektējot par 

„Skolas piens” programmu SUA-meitenes izmantoja atšķirīgas rekontekstualizācijas pieejas.  

8. un 9. klašu skolnieces galvenokārt lietoja vai nu personificēšanu, uzsverot tikai savu 

sociālo praksi un tikai sev specifisku motivāciju, piem., „Skolas pienu es katru dienu dzeru, jo 

kad es atnāku uz skolu, tad man parasti ir ļoti sausa mute (smejas) un tad es dzeru to pienu, jo 

man vienkārši pa ceļam tas sanāk.”(smejas) (13.int./9.kl./m), vai arī izmantojot vispārināšanas 

metodi un piešķirot savai sociālajai rīcībai kolektīvas rīcības raksturu, piem.: „Es zinu to, ka 

pienu (iesmejas) mēs ļoti aktīvi dzeram. Un es pat dzeru. Varbūt tieši tāpēc, ka tas nav nekas ļoti 

salds, tāpēc arī lielākā daļa izvēlas un dzer to pienu.” (6.int./9.kl./m). Savukārt kāda 8. klases 

skolniece vispirms izmantoja izsvītrošanu (sociālās rīcības objekta nenosaukšanu) un tad savas 

rīcības leģitimizācijai pievienoja arī personificētu nosaukšanu (minot kādu citu konkrētu personu 

kā šīs rīcības īstenotāju): „Dzeru! Es zinu, ka arī (un nosauc kāda puiša vārdu) dzer.” 

(5.int./8.kl./m). Tomēr nevienā no gadījumiem skolēni pienu nedefinē kā „veselīgu” ēdienu.  

Lai arī meitenes biežāk nekā zēni „Skolas piena” programmu novērtēja pozitīvi, tomēr 

sastopamas arī negatīvās piena patēriņa prakses interpretācijas, tas ir, piena nedzeršanas sociālās 

prakses diskursīva atspoguļošana intervijās. Šie gadījumi ietvēra dažādus pozitīvās prakses 

rekontekstualizācijas elementus: 1) personificēšanu caur novērtējumu, piem.: „Tas piens nebija 

garšīgs! Tas garšoja pēc plastmasas maisiņiem!” (smejas) (4.int./7.kl./m) vai arī: „Pienu es 

nekad nedzeru! (saviebjas) Viņš taču ir ļoti trekns!” (5.int./8.kl./m); 2) izsvītrošanu (nepasakot, 

vai piens garšo, vai negaršo) papildinot ar individuālu leģitimizēšanu: „Nu es pienu negāju dzert. 

Man vienkārši nebija laika un negribējās.” (9.int./6.kl./m); 3) novērtējumam pievienojot 

leģitimizāciju, piem., “Nedzeru, un man liekas, ka tikai sīkie jau iet dzert to pienu (smejas). Jā, un 

viņš garšo pēc ūdens! (smejas)” (10. int./7.kl./m.). Turklāt parasti noliedzošās atbildes tiek 

diskursīvi konstruētas, tekstuālo vēstījumu apvienojot ar emocionālo (smiekliem, saviebšanos 

u.tml.) un žestu valodu.  
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Atsevišķos gadījumos meitenes „Skolas piena” programmu interpretē arī kā lieku 

alternatīvu skolas pusdienās piedāvātajiem citiem dzērieniem. Piena „veselīguma” diskursu, ko ir 

izveidojuši un izplatījuši PUA, skolēni rekontekstualizē, nozīmes pārveidošanā izmantojot 

vispārināšanas un izsvītrošanas pieeju, piem.: „Jā. Nu, pienu es tā nedzeru parasti, jo pie 

pusdienām jau parasti ir klāt sula vai augļu kaut kāds dzēriens un tad to es parasti dzeru.” 

(2.int./6.kl./m). 

Savukārt tāds arguments kā: “Es nedzeru pienu! Tagad jau vairs viņš nav silts, tagad jau 

atkal to dod aukstu. Un vecāki arī neatbalsta, ka dod aukstu, jo vēlāk skolēni slimo. Aukstā laikā 

dod aukstu pienu – tas točna nav labi! (10. int./7.kl./m.) atspoguļo diskursīvās prakses, kas jau 

teksta konstruēšanas procesā skaidri atspoguļo (nosaucot „aizgūto” zināšanu avotu – vecākus) 

intertekstualitātes elementus, skolēniem veidojot un uzturot savas sociālās prakses piena patēriņa 

kontekstā, balstoties uz zināšanām, kas iegūtas no sociālās vides. Tāpat arī arguments: “Ja dotu 

ar medu, tad varētu vēl iedzert. (smejas)” (3. int./7.kl./m.) vai “Bija garšīgs, bet tikai, ja kopā ar 

bulciņām! (smejas)” (3. int./7.kl/z) norāda uz jaunu piena patēriņa sociālās prakses 

rekontekstualizācijas elementu – papildelementu iekļaušanu, tas ir, uz nepieciešamajām 

papildkomponentēm (medus vai bulciņas), kur viena norāda uz nepieciešamību pēc saldinātiem 

pārtikas produktiem, bet otra pēc miltu izstrādājumiem, bet kopumā – pēc tādiem produktiem, ko 

PUA definējuši kā „veselīgus” (medus) vai “neveselīgus” (bulciņas). 

Tematiski aplūkojot diskursus, ko veido abu dzimumu SUA par „Skolas piens” 

programmu, izkristalizējas divu veidu sociālās prakses interpretācijas veidošanas prakses: 1) tiek 

izvērtēts piens kā konkrēts pārtikas produkts – pēc tā kvalitatīvajām un uzturvērtībām, (2) tiek 

izvērtēta rīcība – piena patēriņa paradumi – sasaistot ar citām sociālām praksēm un apkārtējās 

vides ietekmi.  

Kopumā pētījumā identificēti šādi piena kā SUA skolas uzturā pieejamā pārtikas produkta 

raksturojošie rādītāji, kas ietekmē arī skolēnu uztura paradumus skolas vidē:  1) skolēniem piens 

garšo un viņi to dzer, jo: a) tas veldzē slāpes (kalpo kā alternatīva ūdenim), b) nav salds (kalpo 

kā alternatīva, skolās tirgot aizliegtajiem, saldinātajiem gāzētajiem dzērieniem); c) labs 

kombinācijā ar citiem pārtikas produktiem; 2) skolēniem piens negaršo un viņi to nedzer vai 

dzer ierobežoti, jo: (a) tam ir specifiskas (plastmasas u.tml.) piegaršas, b) ir par treknu, c) ir par 

liesu, d) ir par siltu.  

Savukārt piena patēriņa paradumus ietekmējošie ārējie faktori skolas vidē izkristalizējas 

šādi: 1) skolēni pienu dzer, jo; a) to dara arī citi skolēni, b) to liek darīt skolotājs/-a; 2) skolēni 
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pienu nedzer,  jo: a) to nedara citi skolēni, b) šī uztura prakse tiek uztverta kā konkrētai vecuma 

grupai neatbilstīga, c) tam starpbrīdī neatliek laika.  

 

“Putras dienas”  

 

„Putras dienas” ir viena no aktivitātēm, ko jau vairākus gadus Latvijas skolās īsteno 

pieaugušie, sadarbībā ar graudaugu pārtika produktu ražotāju.  

Refleksijas par „Putras dienu” aktivitātēm no SUA ieguvu tikai no vienas skolas 6. klases 

skolēniem, jo pārējo, promocijas lauka darbā iekļauto skolu skolēni par šāda veida aktivitātēm 

neko nezināja vai nemācēja pateikt, piem.:”Ko? Kas tas tāds?” (4.int.7.kl./m), arī (5.int./8.kl./m). 

Tas, ka par „Putras dienu” aktivitātēm galvenokārt runā tikai mazāko klašu skolēni, 

iespējams, sasaucas ar praksi, ka šo aktivitāšu mērķauditorija skolās galvenokārt ir mazāko klašu 

skolēni (parasti 1.-4. klases skolēni, arī pirmskolas grupiņas). 

Tomēr, neskatoties uz to, ka vecāko klašu SUA skolas vidē nav mērķtiecīgi no 

pieaugušajiem saņēmuši zināšanas par dažādu putru ēdienu nozīmi cilvēka ikdienas uzturā 

(piem., ar programmas “Putras dienas” starpniecību), tik un tā arī vecāko klašu skolēni (6.-9. 

klase), galvenokārt gan meitenes, intervijās bieži norāda, ka putra viņiem ir ikdienas ēdienkartes 

sastāvdaļa arī ārpus skolas vides. Putras patēriņa kontekstā skolnieces sevi interpretē gan kā 

aktīvas sava uztura aģentes, kas putras mājās (pārsvarā brokastīs) pagatavo sev pašas, gan kā 

pasīvas gatavošanā, bet aktīvas patērniecībā – ja putras viņiem pagatavo kāds cits, parasti 

pieaugušais. Savukārt zēni galvenokārt sevi raksturo kā aktīvus putras ēdājus, bet ne gatavotājus. 

Atšķirīgs ir meiteņu un zēnu putras uzturvērtības un nozīmes definējums. SUA-meitenes 

intervijās atklāj, ka mājās brokastīs un retumis arī vakariņās ēd tieši putras – kā vienkārši un ātri 

pagatavojamu un vieglu ēdienu (pretēju „smagai pārtikai”), piem.: „Es parasti vakarā ēdu putras. 

Kad negribās neko īpašu taisīt ēst, es vienkārši uztaisu putru.” (4.int./7.kl./m), kā arī iekļaujot vēl 

citas papildsastāvdaļas piem., žāvētus augļus, bezpiedevu jogurtu u.c., piem.: 

Un brokastis man ir tā kā galvenā ēdienreize un tad es parasti ēdu vai nu auzu pārslu putru, vai arī 

es tādu kā musli uztaisu – man tur ir auzu pārslas un tad es tur vēl ielieku žāvētus augļus, tādus kā 

rozīnes, aprikozes un tad to visu ar bezpiedevu jogurtu (6.int./9.kl/m). 

 

Putras patēriņa kontekstā mājas vidē SUA-meitenes galvenokārt norāda uz vecāku 

(galvenokārt mātes) pienākumiem bērnu uztura paradumu veidošanā, piem.: „Man mamma katru 
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rītu taisa auzu pārslu putru, jo man ļoti nepatīk no rītiem ēst smagu pārtiku – gaļu, ceptus 

kartupeļus vai ko tādu.” (5.int./8.kl/m).  

Putras patēriņš iezīmējas arī kā atsevišķa ēdienreize ģimenes kopīgo ēdienreižu kontekstā 

– skolēnu brokastu ēdienu izvēlē ģimenē pirms došanās uz skolu:”Nu, brokastis mēs ģimenē 

ēdam visi, jo tas ir, pirmām kārtām, galvenais enerģijas avots darba dienai. Un pārsvarā mēs 

brokastīs ēdam sviestmaizes dažādas. Arī putras. Un pārsvarā tēja vai piens.” (13.int./9.kl./m), 

gan brīvdienās. Iepriekš minētais piemērs arī parāda kā SUA konstruē „veselīgu brokastu” 

definīciju, ietverot tajās arī putras un raksturojot tās kā „enerģijas avotu” visai dienai.   

Līdzīgi par putru kā mājas vidē ēsto brokastu biežu sastāvdaļu runā arī zēni-SUA, bet 

atšķirībā no meitenēm (kurām putra ir „viegls” un „enerģiju sniedzošs” ēdiens,  zēni uzsver 

putras (līdztekus citiem ēdieniem) uzdevumu nodrošināt tieši sāta sajūtu, kad ir “kārtīgi paēsts”: 

“Es parasti no rītiem kārtīgi paēdu! Putras šķīvis milzīgs, ievārījums, maizes čupas ar gaļu vai 

sieru un kaut ko tādu. Un tēju.” (4.int./7.kl/z). 

Tomēr atšķiras putras ēšanas paradumi un arī putras kā uztura sastāvdaļas vērtējums 

mainoties skolēna videi. Ja abu dzimumu un dažādu vecumu skolēni par putru ēšanu kā pozitīvu 

uztura un arī sociālo praksi runā tieši ģimenes ēdienreižu kontekstā, tad par putru patēriņu skolas 

vidē jau ir negatīvas atsauksmes no skolēnu puses, piem.: “Skolā brokastis es ēdu tikai 

piektdienās tāpēc, ka man garšo, ka ir pārslas ar pienu. Bet pārējās dienās ir putras. Bet man 

skolā negaršo putras! (9.int./6.kl./m). Uz manu papildjautājumu: „Kāpēc negaršo?”, atbildes 

parasti bija īsas, līdzīgas šai: „Vienkārši negaršo. Nezinu.” (9.int./6.kl./m) 

Savukārt, ja vērtējam “Putras dienas” aktivitātes skolas vidē, tad, kā var secināt no vienas 

intervijas datiem (2.int./6.kl./m) var būt pozitīva ietekme uz bērnu uztura paradumiem. 

Skolnieces, kas ir piedalījusies savā skolā „Putras dienas” pasākumos, man intervijā atzīst: “Es 

arī pati tagad sapratu, cik labi ir ēst no rītiem putru.” (2.int./6.kl./m). Lai arī no visām lauka 

darbā veiktajām intervijām tikai vienā uzrādās refleksijas par „Putras dienas” programmas 

rezultātiem, tomēr atsevišķais piemērs atspoguļo konkrētu sociālās prakses rekontekstualizācijas 

elementu – sociālās darbības veicēja pārvirzīšanu. Ja iepriekš intervijā, runājot par brokastīm un 

ēst gatavošanu mājas apstākļos, intervētā 6. klases meitene norādīja, ka brokastīs putru mēdz 

gatavot sev pati, tad jau, runājot jau par “Putras dienas” aktivitātēm skolā, ko īstenojuši 

pieaugušie, viņa putras gatavošanas sociālo praksi pārvieto kā vecāku (mātes) veiktu rīcību. „Un 

bieži vien, kad man ir jābūt kādā sacensībā, tad es pasaku mammai: uztaisi man no rītiem putru, 

lai man ir tā enerģija!”(smejas) (2.int./6.kl./m). Iespējams, ka šādu uztura praksi SUA no skolas 
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vides „pārnesa” mājās, atceroties, ka “Putras dienas” programmas norises laikā: “Mums jau skolā 

bija sagatavota putra. Un mēs paši tā kā tikai nogaršojām.” (2.int./6.kl./m). Tāpat arī šajā 

intervijā iezīmējas pieaugušo veidotais putras patēriņa modelis – ka putru ir vai nav ieteicams ēst 

kopā ar kādām piedevām: 

Mums bija jāpaņem pašiem savas piedevas, ko katrs grib – vai nu tur šokolāde, vai rieksti, vai 

ievārījums – nu, kas nu kuram tuvāk. Mēs tur dzērām tēju un runājām tā kā par to, kas būtu 

veselīgi, ko labāk likt klāt, ko nelikt. Kas ir putrā iekšā, vai mēs to vispār zinām un kādas vispār 

pārsvarā putras ir. Nu tā. (2.int./6.kl./m). 

  

Ņemot vērā „Putras dienas” programmas specifiku par mērķauditoriju galvenokārt 

izvēlēties mazāko klašu skolēnus, šā promocijas darba ietvaros neizdevās iegūt konkrētās uztura 

paradumus veicinošās skolas programmas izvērtējumu no skolēnu redzespunkta, tomēr, 

neskatoties uz šiem apstākļiem, arī vecāko klašu uztura paradumos tika identificētas putras kā 

„veselīga”, „viegli un ātri pagatavojama”, arī „sātīga” uztura interpretācijas. 

 

5.4. “Ko ēst launagā, kamēr mamma darbā” 

 

Šajā nodaļā analizēta veselīgu uztura paradumu veicinoša aktivitāte, kuras mērķa grupa ir 

tieši skolas vecuma bērni. Izglītojošā nodarbība “Ko ēst launagā, kamēr mamma darbā” bija 

publiska, stundu gara praktiska nodarbība par veselīgu uzturu ar praktisku gatavošanu un 

degustāciju, gatavošanas procesā izmantojot sezonālus produktus un gatavojot vienkārši 

pagatavojamas receptes. Nodarbības notika 2015. gada 17. oktobrī atsevišķi divām vecuma 

grupām – skolēniem no 7-12 gadiem un skolēniem no 13-17 gadiem. Vairāk apmeklētas bija 

jaunākās vecuma grupas nodarbības, un tajās kā klausītāji piedalījās arī divi vecāki. Informācija 

par pasākumu tika izplatīta ar lokālo mediju (vietējo laikrakstu un interneta mājaslapu, tāpat arī ar 

Jelgavas pašvaldības skolu e-klases) starpniecību, līdz ar to arī mani sasniedza ziņa par tās 

norises vietu un laiku un pasākuma organizētājas atļauju varēju tur piedalīties.  

Pasākuma “Ko ēst launagā, kamēr mamma darbā” analīze ļauj izvērtēt daudzlīmeņa 

(pašvaldības, vecāku un uztura speciālistu) sadarbību uztura zināšanu veidošanā skolēniem, kā arī 

novērot dažādu uztura aģentu sociālās mijiedarbes rezultātā veidotās pārtikas un uztura paradumu 

nozīmes. 

Analīzes dati iegūti no divu veidu datu avotiem, 1) no klātienes intervijām ar šīs 

aktivitātes organizētājiem (Jelgavas pašvaldības pārstāvi), izpildītājiem (uztura speciālistēm no 
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kustības “Foodtastic”) un dalībniekiem (skolēniem vecumā no 6.-9.klases), 2) no maniem 

līdzdalības novērojuma dienasgrāmatas pierakstiem, kas veikti piedaloties šajās nodarbībās.  

Kā datu analīzes metode šajā nodaļā ir izmantota KDA, apvienojot Fērklafa un van 

Līvena diskursa analīzes pieejas.  Analīzes modelis veidots pēc principa: vispirms noskaidrot, kā 

PUA, kas iesaistīti pasākuma  “Ko ēst launagā, kamēr mamma darbā” organizēšanā vai vadīšanā, 

veido “veselīga” vs “neveselīga” uztura diskursu, un tad iegūtos rezultātus salīdzinošā aspektā  

aplūkot saistībā ar SUA veidotajām šo pašu jēdzienu izpratnēm. Tālāk tiek aplūkotas PUA 

konstruētās SUA lomas un rīcības kapacitātes diskursi, kas salīdzināti ar skolēnu pašrefleksijām 

par saviem uztura paradumiem un interesi par pārtikas un uztura jautājumiem ikdienā un sasaistot 

to visu ar maniem novērojumiem par SUA un PUA sociālo mijiedarbi pasākuma “Ko ēst launagā, 

kamēr mammas darbā”, veidojot “veselīga uztura” diskursu un sociālās prakses.  

Jau definētais nodarbības nosaukums “Ko ēst launagā, kamēr mamma darbā” norāda uz 

vairākām uztura diskursa rekontekstualizācijas praksēm: 1) no nosaukuma ir izsvītroti ēst 

gatavošanas kā sociālas prakses dalībnieki un arī gatavošanas norises vieta – tie nav nosaukti, bet 

ir pēc loģikas nojaušami: ja par izsvītrotā vārda meklēšanas atslēgas vārdu ņem lietvārdus 

“mamma”  un “darbā”, pielietojot jau citu rekontekstualizācijas rīku – kontrastējošās aizstāšanas 

metodi  –  varētu secināt, ka nodarbības mērķgrupa ir bērni un rīcības norises telpa ir mājas; 2) 

par “veselīgiem uztura paradumiem” parasti runā, norādot uz vismaz trīs svarīgākajām 

ēdienreizēm – brokastīm, pusdienām un vakariņām, tāpat arī tiek norādīts uz “otrajām brokastīm” 

un “launagu” kā nelielām papildus ēdienreizēm izsalkuma sajūtas mazināšanai pirms “lielajām” 

ēdienreizēm. Nodarbību “Ko ēst launagā, kamēr mamma darbā” nosaukumā ietvertais ēšanas kā 

sociāla procesa norises laiks ir “launags”, tādējādi visas ikdienas cikla ēšanas prakses ir reducēts 

uz vienu konkrētu reizi; 3) ēst gatavošanas kā sociālās prakses diskursa veidošanā izmantojot 

dzimtes un sociālās lomas nošķiršanas jeb aizstāšanas metodi – nodarbības nosaukumā ietverot 

“mamma” nevis “tētis”, “vecāki” u.c. ģimenes locekļus. Tādējādi diskursa rekontekstualizācijas  

procesā tiek norādīts, ka ēst gatavošana ģimenē ir sievietes jeb mātes uzdevums un bērnam 

palikšana vienam mājās ir izaicinājums, kurš raisa jautājumu: Ko ēst launagā, kamēr mamma 

darbā?; 4) no sintakses viedokļa raugoties, nodarbības nosaukums, lai arī sākas ar jautājošo “ko”, 

tomēr nav veidots kā jautājuma teikums, bet gan stāstījuma formā, tādējādi analīzē norādot uz vēl 

vienu izsvītrošanas kā sociālās prakses rekontekstualizācijas gadījumu, kas noved pie nodarbību 

motivācijas noskaidrošanas (kā dēļ tas viss vispār notiek); 5) lai arī bērns nosaukumā “Ko ēst 

launagā, kamēr mamma darbā” nav minēts, tomēr, izmantojot sociālās rīcības deleģitimizācijas 
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pieeju – ēst gatavošanas kā mātes sociālās atbildības diktēta uzdevuma definēšanu, sociālā 

atbildība tiek “nodota” jeb pārvirzīta bērnam, tādējādi leģitimizējot ēst gatavošanas paksi un 

piešķirot bērnam “tiesības” gatavot ēst, “kamēr mamma darbā”.  

Analizējot arī pasākuma “Ko ēst launagā, kamēr mamma darbā” organizētājas jeb, šī 

promocijas darba ietvaros definēto kā PUA, teikto intervijā (44.int.), izkristalizējas līdzīgas 

“veselīga uztura” diskursa rekontekstualizācijas prakses, kurās skolēna un bērna jēdziens 

neparādās tieši, bet gan tikai pastarpināti – tas tiek ietverts jau kādā konkrētā darbībā. Šī PUA 

mūsdienu SUA lomu   un sociālās prakses definē, balstoties uz kultūras kapitāla (zināšanu) bāzes, 

skatot informācijas tehnoloģiju attīstības rezultātā izveidojušos situāciju, kad bērniem ir piekļuve 

teorētiskajām zināšanām par “veselīgiem” ēšanas pamatprincipiem, bet trūkst praktisko ēdienu 

gatavošanas iemaņu. Veidojot šo diskursu PUA izmanto tādas semiotiskos līdzekļus kā 

vispārināšanu  (“jebkurš”) un darbības objekta apvienošanu jeb sapludināšanu (naratīva sākumā 

darbības objekts ir “jebkurš”, tad sekojošās darbības novērtētājs ir naratīva veidotājs, un tad jau 

atkal aktīvais naratīvā ietvertās darbības veicējs ir 2. personas vsk.), kā arī  leģitimizācijas pieeju  

–  paskaidrojot, kāpēc šādas nodarbības ir svarīgas skolas vecuma bērnu uztura zināšanu un 

rīcības kapacitātes stiprināšanai:  

Tagad jau jebkurš jau zin, ka vajag ēst veselīgi un principā arī zin, ko nevajag ēst. Bet tādas 

idejas, ko tad vajag ēst un kas var būt arī garšīgs un vienlaikus arī veselīgs – tādas idejas, man 

liekas, pietrūkst. Var jau atrast, ja grib, bet tik plaši, ka var apjukt. Tāpēc labi, ka vari arī 

pamēģināt praktiski, pats pagaršot un foršā kompānijā ar kādiem skolas biedriem vai draugiem 

kopā – tā kā es domāju, ka tā ir ļoti laba metode, kā skolniekiem stāstīt par veselīgu uzturu. 

(44.int.)  

 

Tāpat arī tiek norādīts, ka ēst “veselīgi” šobrīd ir “modē un forši” un arī jauniešu vidē, un, 

veidojot “modernā jaunieša” naratīvu tiek izmantota pretmetu metode – kā “neveselīgais uzturs” 

definēti kartupeļu čipsi un tiek pretnostatīti “veselīgajiem “burkāniem trauciņā”:  

Es domāju, ka tas paliek arvien foršāk būt tādam, kurš interesējas un kuram patīk tās veselīgās 

lietas, jo man liekas, ka tagad veselība ir modē (smejas). Tā kā es domāju, ka veselība ir tāda 

riktīgi forša lieta, par ko mūsdienās interesēties, jo apkārt ir tik daudz informācijas un notiek tik 

daudz visādas kampaņas, kas par veselību vien runā. Un aicina un iesaista visādus populārus 

jauniešus, kas par to runā. Tāpēc man liekas, ka tas paliek arvien stilīgāk un interesantāk, ja tu vari 

tur kaut ko – ja tev ir nevis kartupeļu čipši, bet burkāni trauciņā. (44.int.)  

 

Kā nozīmīgākie negatīvās ietekmes faktori “veselīgu uztura paradumu” īstenošanai tiek 

minēti ārējās ietekmes faktori – ātrās uzkodas jeb “džankfūds” (junkfood – no angļu val.), kas 

joprojām ir “ļoti populārs un ļoti pieejams. Arī cenas ziņā ļoti pieejams un ļoti ātrs”. (44.int.)  
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Savukārt pasākuma “Ko ēst launagā, kamēr mamma darbā” vadītājas – trīs uztura 

speciālistes, kas arī tiek promocijas darbā definētas kā PUA, skolēnus definē kā “bērnus”, bet šos 

“bērnus” uzlūko kā aktīvākus un atvērtākus sava uztura aģentus jeb SUA, nekā “pieaugušu 

cilvēku” – gan jaunu zināšanu uzņemšanā, gan zināšanu izplatīšanā savā ģimenē.  

Savu SUA kā aktīva sociālā aģenta interpretāciju uztura speciālistes argumentēja, 

izmantojot pretnostatīšanas stratēģiju – šoreiz pretnostatītas ir nevis “veselīga” vai “neveselīga” 

uztura prakses, bet gan indivīda uzvedības modeļi, kas mainās līdz ar vecuma grupām:  

Bērni joprojām nāk mums klāt un atceras tās lekcijas, ko mēs esam kādreiz viņiem lasījušas, tātad 

bērniem tas ir ļoti labs izejmateriāls. Viņiem tā ir kā skola, kur viņi uzsūc informāciju. Bet ar 

pieaugušu cilvēku tomēr ir grūtāk strādāt, jo viņam jau ir savi standarti, viņš jau ir kaut kādā rāmī 

un viņam ir grūtāk no tās ikdienas iziet ārā. Bet ar bērniem ir savādāk. Pēc tam tā informācija, ko 

bērni saņem mūsu nodarbībās, zinu, ka bērni pēc tam iet mājās un saka savai mammai: jā, mēs 

varam arī uztaisīt paniņu kokteili? Tur vajag tādas un tādas sastāvdaļas. Tātad viņi nes to 

informāciju uz mājām un stāsta saviem vecākiem. Bet citreiz vecāki pat ir kūtrāki nekā bērni. 

Man, piemēram, pašai ļoti patīk šādi ar bērniem strādāt.  (43.int.) 

 

Kā rāda šis fragments no intervijas, vecāki tiek definēti kā “kūtrāki”, mazāk fleksibli un 

uztura paradumiem, kas jau izpaužas kā “negatīvais habitus”, kas ir grūti maināms. Tai pat laikā 

uztura speciālistes savu prezentāciju, ko ir tikko pasniegušas skolēniem un kurā viņas ir bērniem 

stāstījušas par uztura piramīdu, olbaltumvielām, ogļhidrātiem, taukiem un vitamīniem kā uztura 

būtiskām sastāvdaļām, kā arī par “veselīgas” porcijas izmēriem – šo visu informāciju, šāda veida 

zināšanas, kas tika nodotas skolēniem kā sava uztura aģentiem – tiek definētas kā “ūdens”, ko es 

varētu interpretēt kā mazsvarīgu un par daudz plaši aplūkotu informāciju. Šāds “veselīga uztura” 

zināšanu radīšanas un nodošanas procesa definējums izkristalizējās, kad uztura speciālistes, kuras 

vadīja nodarbību “Ko ēst launagā, kamēr mammas nav mājās” raksturoja atšķirības starp 

nodarbību saturu dažāda vecuma grupām, norādot, ka pieaugušajiem vai senioriem: “Tur nav tik 

daudz viss tas ūdens!  Tur jau atkal ir jāstāsta par citām lietām – par holesterīnu, par cukura 

līmeni asinīs... Tas jau ir pavisam cits piegājiens, kā mēs to informāciju cenšamies viņiem 

pasniegt.” (43.int.) Tādējādi šīs PUA rekontekstualizē uztura zināšanu nodošanas procesu, 

aizstājot šo sociālo praksi ar interpretāciju  par to, ka šī zināšanu nodošana ir mazsvarīgāka 

attiecībā pret uz pieaugušajiem mērķēto.   

Tāpat arī šīs trīs PUA rekontekstualizē “veselīga” un “neveselīga” uztura jēdzienus 

dažādos veidos. Pirmkārt “veselīga uztura” vietā prezentācijā, kas tiek rādīta dažāda vecuma 

skolēniem, tiek definēts “prātīgs uzturs”, un, otrkārt, uztura zināšanu nodošanas naratīvā veidojot 

uztura paradumu diskursīvās prakses, izmantota priekšmetiskošanas un telpiskošanas pieeja. 
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Vispirms tiek uzdots jautājumu: Cik daudz apēst dienas laikā? Un atbildes tiek konstruētas 

porcijas lieluma attēlošanā izmantojot cilvēka plaukstu kā mērinstrumentu jeb kā salīdzinošo un 

pie reizes arī zināšanu radīšanas “līdzekli”.  

Līdzdalības novērojumā fiksētās piezīmes, kā arī klātienes intervijas ar nodarbību 

dalībniekiem-skolēniem, uzrāda šīs rekontekstualizētās “veselīga uztura” definēšanas sociālās 

prakses (kombinējot valodu un cilvēka ķermeni kā semiotikas līdzekļus, tas ir, stāstot par porcijas 

lielumu un kā “mērinstrumentu” izmantojot indivīda plauktu) ir ļoti efektīvs veids, kā nodot 

jaunas uztura zināšanas dažāda vecuma bērniem, jo tās ietver radošu un inovatīvu pieeju, ko bērni 

labprāt uzņem. Ka šī zināšanu nodošanas metode vismaz pirmajā posmā  – panākt, lai skolēnam 

tas ir interesanti – ir izdevusies, apliecinājums ir arī skolēnu man intervijās pēc nodarbībām 

paustais viedoklis dažādās vecuma un dzimuma grupās, piem.: “Man baigi patika tas, ka mums 

izstāstīja, ka ar plaukstu var apskatīties, cik dienā var ēst saldumus! (stāsta ar sajūsmu)” 

(21.int./6.kl./m), vai arī: “Interesanti bija tas un ko es arī iepriekš nezināju, kā ar plaukstu var 

izmērīt to porciju lielumu” (22.int./9.kl/z). Turklāt, lai arī viena SUA intervijā atklāja, ka šis 

“plaukstas princips” viņai un viņa ģimenei jau ir bijis zināms iepriekš, tomēr zināšanas vēl 

nenozīmē arī attiecīgu rīcību: “Jā, un mana mamma un tētis man arī pateica, ka vienai porcijai ir 

jābūt plaukstas lielumā. Bet (smejoties) parasti mēs visi jau pārkāpjam to noteikumu!” 

(23.int./8.kl./m) 

Savukārt kopīgajā ēdienu (abās vecumu grupās tiek gatavoti divi saldi ēdieni – augļu 

smūtijs no piena, banāniem, bumbieriem, medus un linsēklām; un saldās galetes jeb “launaga 

maizītes” no sēklu maizes, zemesriekstu sviesta, banāniem un avenēm) gatavošanas procesā ir 

novērotas šādas SUA un PUA sociālās mijiedarbes rezultātā izveidojušās skolēnu kā sociālo 

aģentu rīcības stratēģijas: 

1) Lai arī trīs PUA – uztura speciālistes, kuras vada praktiskās nodarbības skolēniem un 

mācīšanas procesā arī praktiski rāda, kā pagatavot konkrētos ēdienus – komunikācijā ar bērniem 

izmanto dažādas uzmundrinošas un atbalstošas frāzes, piem:  

Tas nekas! Droši! Nebaidies, viss būs labi! Jā, tu dari pareizi! Ļoti labi! Varbūt vēl ir kādas brīvas 

rokas, kas grib nākt un padarboties?! Kā tev labi sanāca maizīte! Nu, cik forši tev sanāk! Vari droši ņemt 

salveti un ņemt savu sataisīto galeti un izmēģināt, kā garšo! [no lauka darba novērojuma dienasgrāmatas],  

 

Tomēr ne visi no nodarbībā klātesošajiem bērniem piedalās ēst gatavošanas procesā, bet gan 

paliek sēžam krēslā un: 1) ar interesi novērojot, kā citi gatavo, vai arī 2) garlaikoti vēršot savu 

uzmanību uz ko citu telpā (piem., spaidot mobilo telefonu vai garlaikoti pāršķirstot informatīvos 
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bukletus par “veselīgu uzturu”, kas ir pieejami par brīvu šīs nodarbības apmeklētājiem). Diemžēl 

no šiem skolēniem man neizdevās iegūt arī izvērstas atbildes uz jautājumiem, jo no sarunas ar 

mani viņi vai nu atteicās, vai arī kautrīgi noteica: “Man jau nav ko teikt” (6.kl./z), “Es neko 

nezinu”  (7.kl./z) vai “Mani tas neinteresē” (7.kl./m) u.tml. tālāku komunikāciju noraidošas 

formas, kas varētu liecināt, ka uz šīm nodarbībām šie skolēni, iespējams, nav atnākuši pēc savas 

iniciatīvas, bet gan vecāku mudināti vai pat piespiedu kārtā atvesti. Uz manu jautājumu: “Kāpēc 

viņi tā domā?”, atbilde parasti bija mulsa plecu paraustīšana, un arī citi rosinoši jautājumi, kā, 

piem.: varbūt tu gribi man pastāstīt par to, kas tev vislabāk garšo, ko tu parasti ēd mājās? –  arī 

tad sekoja vien īsas atbildes, kā, piem., nezinu, visu ko. Mudinājums nosaukt kādu konkrētu 

ēdienu, labākajā gadījumā rezultējās ar “cepti kartupeļi” un “to, ko dod skolā pusdienās”, vai “es 

ēdu visu, ko man   dod”. Vai tās ir bailes būt individuāla viedokļa paudējam? Vai arī intereses 

trūkums par uztura tēmu? – šie jautājumi paliek neatbildēti, jo tūkst pieejas informācijas avotam 

(nebija iespējas nointervēt arī šo skolēnu vecākus vai vienaudžus u.c.); 

2) ir skolēni, kas, lai arī nepiedalās ēst gatavošanā, tomēr ieņem aktīvāku un atbalstošāku 

rīcības stratēģiju, nekā pasīvu sēdēšanu krēslā, un ir piegājuši vismaz pie galda, kur tiek gatavots 

ēdiens un ar interesi vēro, kā citi bērni un nodarbības vadītājas kopīgi gatavo ēdienus, bet paši 

tomēr šajā procesā nepiedalās. Viens no skolēniem savai rīcībai kā argumentu man sniedza šādu 

atbildi: “Man nepatīk gatavot” (6.kl./z) un uz manu tālāko jautājumu: “Vai arī mājās ēdienu tev 

vienmēr pagatavo kāds cits?” atbilde bija: “Jā, vecāki.” (ibid.), savukārt kāda pasīva meitene  

smaidot noteica: “Vienkārši negribās. Labāk patīk paskatīties, kā to dara citi” (8.kl./m), kas 

nozīmē, ka šiem bērniem būtu nepieciešama vēl niansētāka un komplicētāka pieeja intereses par 

ēst gatavošanu veidošanai, jo, iespējams, kolektīvas ēst gatavošanas prakses viņus kaut kādā 

veidā attur no līdzdarbošanās – tās pieļauj iespēju palikt pasīvam vērotājam;  

3) nodarbības vadītājas sociālās mijiedarbes ar skolēniem laikā veido diskursīvās prakses, 

kas konstruē skolēnus kā aktīvus sociālos aģentus, kuri ir ne vien aktīvi sava, bet arī citu cilvēku 

uztura veidotāji. Skolēni tiek uzlūkoti kā zināšanu pārvietotāji jeb transfēri:  

Tagad tādu pašu varēsi arī mājās pagatavot, vai ne! Kad tu mājās taisīsi šo pašu, varēsi droši saukt 

palīgā, ja gribēsi arī savus vecākus, brāļus vai māsas, lai piedalās. Kad gatavosi mājās, varēsi 

eksperimentēt – likt tikt daudz augļus, cik pašam gribās, skatīties, cik saldu gribās, cik daudz 

gribās.. [no lauka darba novērojuma dienasgrāmatas]; 

 

4) kad ēdiens jau ir pagatavots, vai vēl tikai daļa no ēdieniem ir gatavi, nodarbības 

vadītājas pasauc pie gatavošanas galda arī šos pasīvākos bērnus: “Nāc pagaršo, kā garšo šīs 

maizītes!”, tādējādi cenzdamās visus bērnus iesaistīt vismaz kopīgā ēšanas procesā. Daži skolēni 
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– pasīvie vērotāji, aiziet, paņem savu porciju un atgriežas atpakaļ sēdvietā un tur to apēd, un 

tālākā gatavošanā tā arī neiesaistās. Šie bērni arī atsakās sniegt interviju man. Citi pēc ēdiena 

paņemšanas tomēr paliek stāvam pie gatavošanas galda un ar interesi, bet bikli vērojam notiekošo 

tur, bet neiesaistoties gatavošanā. Tikai viens zēns (9.klase – un kā noskaidroju intervijā, viņš 

paralēli mācībām skolā arī aktīvi nodarbojas ar sportu, bet individuālo, nevis komandas sporta 

veidu, iespējams, šis intravertais raksturs arī bija iemesls sākotnēji pasīvai iesaistei kolektīvā ēst 

gatavošanā) šādi tika iesaistīts tālākā ēdiena gatavošanā;  

5) daži vecāki arī piedalījās šajās nodarbībās un interesi vēroja notiekošo, bet ēst 

gatavošanā nepiedalījās. Turklāt bērni vienmēr atspoguļoja arī savu vecāku uzvedību  –  ja māte 

vai tēvs tikai sēdēja un vēroja, tad arī bērns darīja to pašu: 1) sapīcis sēdēja un neatsaucās vecāku 

aicinājumam iet un piedalīties gatavošanā, 2) ja arī bija piegājis pie galda, kur gatavoja ēdienu, 

tad tikai vēroja, bet pats nepiedalījās gatavošanā). Savukārt, ja vecāki, ar interesi jau stāvot pie 

gatavošanas galda vēroja notiekošo, arī bērni aktīvi piedalījās ēst gatavošanas procesā un vecāki 

viņu fotografēja. Iespējams, tieši fotografēšana bija viens no rosinātājiem bērnam aktīvie 

piedalīties šajā ēst gatavošanas procesā; 

6) gan 6-12, gan 13-17 gadīgo skolēnu grupās vērojama vienāda tendence praktisko darbu 

sadalīšanā  –  pie ābolu griešanas un maizīšu gatavošanas labprāt pieteicās meitenes, savukārt pie 

smūtija gatavošanas, kur jādarbina tehniska ierīce – blenderis – naskāki bija puiši.  

Tomēr kopumā skatoties skolēnu iesaiste ēdiena gatavošanā šeit nav tik aktīva kā Rimi 

akcijas laikā, iespējams, arī tāpēc, ka šajā gadījumā sapulcējušies bērni, kas viens otru nepazīst 

un tāpēc nejūtas tik droši.   

 

5.5. Tikšanās ar skolēniem un lekcija par “veselīgu uzturu” 

 

Iepriekšējā nodaļā aplūkotais un analizētais gadījums ļāva saprast SUA rīcību un 

līdzdalību veselīgu uzturu veicinošās aktivitātēs, kuras īsteno uztura speciālisti-profesionāļi un 

dažāda vecuma skolēnu grupās, kā arī identificēt skolēnu veidotās uztura paradumu un pārtikas 

interpretācijas rekontekstualizācijas prakses, turklāt PUA īstenotās aktivitātes norisinājās ārpus 

skolas vides, bet mērķauditorijas tika definēta – skolēni. Tad šajā nodaļā analizētais ietvertais 

pakārtotais gadījums aplūkos, kā SUA veido savu uztura prakšu interpretācijas un 

rekontekstualizācijas situācijā, kad komunikācija ar skolēniem notiek skolas vidē, bet jau bez ēst 
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gatavošanas prakses, izmantojot tikai prezentāciju un stāstījumu, kā arī vairāk balstoties nevis uz 

to, kas ir “veselīgs” vai “neveselīgs”, bet gan uz savu privāto pieredzi.  

Gadījuma apraksts (balstoties uz pētījuma dienasgrāmatas datiem): 

Uz tikšanos ar skolēniem 2016. gada ziemā mani uzaicināja 4. skolas direktore, jo 

iepriekšējā gadā biju šajā skolā veikusi intervijas ar skolēniem šī promocijas darba lauka darba 

ietvaros. Man tika ierosināts novadīt 2 lekcijas par manu pieredzi veselīgu uztura paradumu 

veidošanā, vispirms “mazām klasītēm” (2.-5.klase) un pēc tam “vecākām klasēm” (6.-9. klasei). 

Vienojāmies, ka sagatavošu nelielu prezentāciju un katrai klašu grupai novadīšu nodarbību 40 

minūšu garumā.  

Skolā ierados plkst. 10:40 un vienatnē, kamēr vēl nebija beigusies iepriekšējā mācību 

stunda, izstaigāju skolas gaiteņus, lai izpētītu, kā skolas vide varētu ietekmēt skolēnu ēšanas 

paradumus. Īpaši pievērsu uzmanību tam, vai ir kādi plakāti vai informatīvi materiāli, kas 

rosinātu skolēnus ēst veselīgi. Vienīgais informatīvais materiāls, kas bija saistīts ar uzturu, bija 

piesprausts pirmā stāva gaitenī pie ziņojuma dēļa un tas informēja par akciju “Skolas piens”.  

Plkst. 10:50 noskanēja zvans uz starpbrīdi un es sazinājos ar skolas direktori. Man tika 

ierādīta klase, kurā notiks nodarbības. Pamazām auditorijā pulcējās mazāko klašu skolēni, kā arī 

ieradās divas skolotājas, kuras piedalījās kā klausītāji pirmajā nodarbībā, ko vadīju 2.-5. klases 

skolēniem (pavisam klasē bija aptuveni 30 skolēni un 2 skolotāji.) Nodarbības garums – 40 

minūtes.  

Pēc nodarbības, kas beidzās plkst. 11:40, pie manis pienāca viena no skolotājām un 

uzaicinot teica: “Varbūt jūs vēlaties atnākt ar mums kopā paēst siltas pusdienas?” Laipni    

atbildēju: “Paldies! Tas būtu ļoti jauki, bet ja man tikai būtu izsalkums. Paldies tiešām, bet šobrīd 

vēl kaut kā negribas ēst. Bet es varētu un būtu pateicīga par kādu glāzi ūdens!” Skolas direktore, 

kas arī tai brīdī bija pienākusi pie mums, smaidot un pieklusinot balsi, man noteica: “Ja godīgi, 

arī man šobrīd pietiktu tikai ar ūdeni vien, bet laikam jau labāk būtu, ja mēs tomēr ietu paēst 

kopā ar bērniem, lai viņi redz, audzināšanas nolūkos tas būtu pareizi, ka mēs arī ēdam skolas 

ēdienu.” Viņai bija taisnība  –  skolēni klasē tiešām vēl nebija izklīduši, kaut nodarbība jau 

beigusies, un ar neslēptu interesi nogaidoši vēroja mūsu (pieaugušo) komunikāciju un rīcību.  

Devos uz skolas ēdnīcu un apsēdos pie tā galda, ko man norādīja skolotāja. Tas bija 

skolotājiem paredzētais kopgalds. Bērni, atsevišķi pa klašu grupām, ēda pie citiem galdiem tajā 

pašā skolas ēdamzālē, vieni, bez skolotāju klātbūtnes pie ēdamgalda.  
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Pusdienās bija vārīti makaroni, maltās gaļas mērce un piedevā svaigu kāpostu, burkānu un 

paprikas salāti eļļā. Saldajā ēdienā bija maizes zupa ar baltu putukrējumu. Kamēr skolotājiem no 

pamatēdiena bija iespēja pašiem sev servēt porcijas, tas ir, uz šķīvja uzlikt, cik daudz un  ko vēlas 

no koptraukiem, kas novietoti uz galda (izņemot saldo ēdienu, kas jau bija servēts pa porcijām), 

tai pat laikā skolēniem visi ēdieni jau bija saservēti uz šķīvjiem pa porcijām, kas, manuprāt, bija 

lielas. Ēdiens pēc manām garšas izjūtām bija labs – sāls bija jūtama minimāli, arī maizes zupa 

nebija pārāk salda.  

Bija pagājušas vien nepilnas četras minūtes, kopš biju apsēdusies pie ēdamgalda un 

uzsākusi ēst pamatēdienu, kad jau pamanīju, ka lielākā daļa bērnu steidzas prom no skolas 

virtuves un daudzviet uz galdiem palika pusapēstas porcijas. Galvenokārt uz šķīvjiem palika 

salāti un kartupeļi. Saldie ēdieni gan bija vairumā gadījumu apēsti. Pirmie no galdiem prom 

devās (bieži vien skriešus) puiši un visu vecuma grupu. Meitenes (īpaši vecāko klašu) palika 

visilgāk pie galda, lēnām ēdot un runājoties savā starpā un ar atklātu interesi vērojot mani, 

iespējams, arī to, ko un cik daudz es ēdu.  

Pie pusdienu galda skolotājiem jautāju, kāpēc pusdienas pārtraukums viņiem ir tikai 20 

minūtes. Direktore atbildēja, ka tas esot tāpēc, lai daudzi bērni varētu paspēt uz autobusiem pēc 

mācību stundām, un vēl smaidot un it kā attaisnojoties piebilda: “Normatīvos gan ir tās 30 

minūtes, bet mēs citādi nevaram... Tad bērni nepaspēj uz autobusu. Ja mums te tagad atbrauktu 

kādas inspekcijas un jautātu to, tad gan mēs dabūtu! Bet par laimi pie mums te bieži nebrauc.” 

12:00 sākas otra lekcija par manu pieredzi ēst „veselīgi”, kuru es novadu 6.-9. klases 

skolēniem. Manu stāstījumu klausās arī trīs skolotāji. Nelielā klases telpa ir pārpildīta, kopā ir 

aptuveni 40 skolēni, dažiem skolēniem pat nav vietas, lai apsēsties solos, tāpēc viņi visu šo 

mācību stundu (40 min.) notup uz palodzes.  

Novērojumu secinājumi, kas iegūti manas prezentācijas laikā (apkopoti par abām 

nodarbībām kopā) un atspoguļo ne vien skolēnu, bet arī pieaugušo savstarpējo komunikāciju, kā 

arī intereses līmeni par piedāvāto „veselīga uztura” tēmu, tāpat arī skolēnu zināšanas par uzturu. 

1) Mazāko klašu (2.-5.klases) skolēni ir aktīvāki nekā vecāko klašu (6.-9.klases) skolēni 

jautājumu uzdošanā, atbilžu sniegšanā, aktīvāk nodarbības laikā iesaistās sarunās ar mani par 

uzturu, tāpat arī atklātāk stāsta citiem par saviem uztura paradumiem, īpaši zēniem raksturīga 

vēlme “izcelties” klases biedru priekšā, pasakot ko smieklīgu.   

2) Kamēr mazāko klašu (2.-5.) skolēni savu klases biedru, citu skolēnu un arī skolotāju 

priekšā necenšas izskatīties “veselīgāki un pareizāki” uztura paradumu ziņā, nekā ir patiesībā, un 
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uz maniem jautājumiem par dažādiem veselīgas ēšanas paradumiem viņu ikdienā viņi atbildēja 

godīgi un neslēpjot to, ka viņiem garšo koka-kola, bulciņas, saldinātie dzērieni, šokolāde, 

hamburgeri un citi produkti, ko pieaugušie definējuši kā “neveselīgs uzturs”, kā arī, ka nedzer 

ikdienā pietiekami daudz ūdeni un bieži ēd vēlu vakaros. Tikmēr vecāko klašu (6.-9.) skolēniem 

raksturīga izteiktāka noslēgšanās un pasīva nelīdzdarbošanās diskusijā par uztura paradumiem. Ja 

kāds iesaistījās diskusijā ar mani, atbildēja uz jautājumiem vai pats uzdeva jautājumus, tad tie 

bija daži atsevišķi skolēni un gan tikai meitenes. Zēniem vairāk bija raksturīga vai nu uzsvērtas 

vienaldzības izrādīšana, vai arī neslēpta vēlme pateikt ko tādu, kas citus skolēnus varētu 

sasmīdināt, piemēram, apzināti par “veselīgiem” pārtikas produktiem nosaucot “neveselīgos”, 

piem., hamburgerus vai čipsus.   

3) Abām vecuma grupām es uzdevu jautājumu, vai viņi ikdienā ēd brokastis – vienalga – 

mājās vai skolā. No visiem nodarbībā klātesošajiem 2.-5. klase skolēniem uz jautājumu: cik no 

jums ēd brokastis?  –  tikai 5 bērni nepacēla rokas apstiprinājumam. Tikmēr vecāko klašu skolēnu 

grupā tikai 7 pacēla rokas. Kad jautāju – kāpēc viņi neēd brokastis? – atbildes bija abās vecuma 

grupās ļoti līdzīgas un var iedalīt šādās kategorijās: a) nav no rīta laika; b) no rīta negribas ēst; c) 

es paēdu vēlāk skolā pusdienas. Kad vienam no 7. klases skolēniem pajautāju papildus jautājumu: 

un cikos tu parasti ēd vakariņas vai cikos vakaros ir tava pēdējā ēdienreize pirms gulētiešanas? 

Atbilde bija: ap deviņiem vakarā un gulēt ejot ap desmitiem vakarā. Daudzi skolēni uz šo atbildi 

reaģēja, saprotoši pamājot ar galvu, kas varētu nozīmēt, ka arī viņiem uztura paradumi ir līdzīgi. 

4) Skolēni abās vecuma grupās ļoti atsaucīgi uzņēma manu piedāvāto metodi, ko biju 

iepriekš aizguvusi no uztura speciālistēm Jelgavas pasākumā “Ko ēst, kamēr mammas nav    

mājās”, un tā bija “pareizā” konkrētā pārtikas produkta porcijas lieluma noteikšana pēc savas 

plaukstas.  Skolēni ar lielu interesei visās vecuma grupās līdzdarbojās (vecāko klašu zēni gan 

nedaudz “savaldot” savu vēlmi līdzdarboties, bet tāpat uz brīdi papētot savu plaukstu, kamēr 

stāstīju par parametriem, pēc kuriem noteikt porcijas lielumu, lai ēšanas paradumi būtu 

“veselīgi”), kad lūdzu viņiem aplūkot savas plaukstas  un ikdienā skatīties līdz, cik tad daudz viņi 

ko apēd. Visvairāk komentāru no abu vecumu klašu grupu skolēniem izskanēja, kad es saldumus 

un īpaši tos, kas ir “neveselīgi”, ieteicu ēst ne vairāk kā porciju īkšķa lielumā ik dienu. Tas 

skolēnus gan uzjautrināja, gan pārsteidza (spriežot pēc sejas izteiksmēm). Ļoti maz bija tādu, kas 

izpauda vienaldzīgumu par šīm jaunajām zināšanām (galvenokārt vecāko klašu zēni). Tas 

nozīmē, ka jums ir jāizvēlas, vai uzreiz vienā dienā apēdīsiet bulciņu un tad nākamo ēdīsiet tikai 

pēc 5 dienām, vai arī katru dienu apēdīsiet tikai nelielu daļu no šīs saldās maizītes. Tas pats ir ar 
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šokolādi, saldējumiem utt. Kad biju to pastāstījusi mazāko klašu skolēniem, kāda 5. klases 

meitene smejoties norādīja uz savu klases biedru – slaidu zēnu, kas kautri pasmaidīja, sakot, ko  

tad viņš tagad darīšot, jo skolas pusdienās viņš ēdot tikai saldos ēdienus. Jautāju viņam, kāpēc tad 

viņš neēd neko citu skolas pusdienās, uz ko viņš atbildēja – man negaršo nekas cits tur! Kad 

jautāju, vai tad mājās viņš arī ēd tikai saldumus, viņš atbildēja: jā. Šīs 5. klases zēna atbildes gan 

ir mazu ticamības koeficientu, drīzāk tā ir sevis pozicionēšana klases biedru priekšā jeb arī sava 

“īpašā es” jeb “zēna, kur spēj pārtikt tikai no saldumiem” tēla veidošana un uzturēšana.  

5) Kad jautāju mazāko klašu skolēniem par uztura piramīdu, lai viņi man pastāsta, ko viņi 

par to zina, bija vērojama ļoti aktīva skolēnu iesaistīšanās atbildēšanā, turklāt skolēnu zināšanas 

par šo tēmu varu novērtēt kā labas – viņi zina, kas ir uztura piramīda, kā tā tiek veidota, tāpat arī 

māk pastāstīt, ko “ir labi ēst” un no kā uzturā būtu jāizvairās (visbiežāk skolēni minēja ātrās 

uzkodas, sālītos un cukurotos ēdienus). Savukārt vecāko klašu skolēni, lai arī jau daudz pasīvāk 

piedalījās diskusijā ar mani par šo jautājumu, tomēr arī tie skolēni, kas atbildēja uz jautājumiem, 

izrādīja daudz vājākas zināšanas nekā mazāko klašu skolēni (skolēni zināja, ka ir tāda uztura 

piramīda un ko tā nozīmē, bet nemācēja līdz galam pastāstīt, kā tā tiek veidota – kā proporcionāli 

sadalās pārtikas produktu grupas). Arī zināšanas par to, kas ir “veselīgs” un kas nav, publiski 

izpauda tikai atsevišķi skolēni – dažas meitenes un pāris zēnu.  

6) Kad mazāko klašu grupā stāstīju skolēniem par dienā izdzeramo ūdens daudzumu, 

bērni teica, ka viņi ūdeni dzerot, bet tikai mājās, jo skolā jau viņiem dodot pienu par brīvu, 

pusdienās arī esot sulas, ko dzert. Pamanīju, ka viena meitene, kas sēdēja pirmajā solā, izvilka no 

savas skolas somas puslitra minerālūdens plastmasas pudelīti, kurā bija kāds sarkans šķidrums. 

Jautāju: Kas tas ir par dzērienu? Ķiršu sulu, viņa man droši atbildēja. Veikalā nopirki? – jautāju. 

Nē, mājās sataisīju, viņa man atbildēja. Iespējams no sīrupa koncentrāta, nodomāju, jo meitenei 

bija acīmredzams liekais svars. Šo meiteni ievēroju jau nodarbības sākumā, jo neviens īsti 

negribēja viņai sēsties blakus, tikai pašās beigās piesēdās kāda meitene, kurai vairs nebija 

palikušas brīvas vietas, kur apsēsties. Interesanta dzimumu segregācija bija vērojama mazāko 

klašu skolēnu grupiņā – zēni izvēlējās sēdēt vienā klases pusē, savukārt meitenes otrā. Bez 

izņēmumiem. Turklāt vismazākās klases bērni pirmajās solu rindās, bet vecākās klases – 

aizmugurējās. Šāda pati nodalīšanās bija novērojams arī otrā nodarbības grupā, kur bija 6.-9. 

klases skolēni.  

7) Skolotāji arī ar interesi sekoja līdzi manai prezentācijai, redzēju, ka arī viņiem 

zināšanas par porcijas lieluma mērīšanu ar plaukstu bija jaunums. Jautājumus man uzdeva tikai 
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tie skolotāji, kas bija vecāko klašu audzinātāji, tomēr diskusijā skolotāji nodarbības laikā 

neiesaistījās, tikai paralēli manam stāstījumam un komunikācijai ar skolēniem vēroja skolēnus un 

apsauca viņus, kad troksnis klasē bija viņuprāt pārāk liels (visskaļāk skolēni, cenšoties viens otru 

pārrunāt, izpaudās, kad jautāju viņiem kaut ko par viņu uztura paradumiem un kas ir „veselīgs” 

vai „neveselīgs” uzturs). Kā novēroju, skolotāji sagaida, ka bērni būs paklausīgi, organizēti un arī 

šādās, it kā uz brīvu komunikāciju virzītās, nodarbībās uzvedīsies tieši tāpat kā klases stundās. 

Skolotāji abu vecumu klašu grupās bija auditorijā apsēdušies tā, lai pārskatāmi varētu vērot 

skolēnus un viņu uzvedību manas nodarbības laikā. Tātad – darbojās nemitīgs kontroles 

mehānisms un uzticības trūkums šī vecuma skolēniem būt „organizētiem un pieklājīgiem” 

neformālās nodarbībās.  

8) Ja mazākās klasēs aktīvāk diskusijās iesaistījās zēni, tad vecākās klasēs tās bija 

meitenes.  

9) Abās vecuma grupās auditorijā jau pašā sākumā izvirzījās vairāki „līderi”, kuriem bija 

vēlme izteikt „savu viedokli” par visiem jautājumiem.  

10) Neskatoties, ka pirms nodarbībām uzsvēru, ka neesmu skolotāja un atzīmes par viņu 

atbildēm netiks liktas, pēc nodarbības skolēni (galvenokārt zēni) gan no 1., gan 2. grupas, man 

garām ejot, pateica: “Paldies, skolotāj!”, tādējādi parādot, ka skolas vidē jebkuru pieaugušo, kas 

sniedz kādas jaunas zināšanas, skolēni uztver kā skolotāju.  

11) Kāda 4. klases meitene pēc nodarbības pienāca pie manis un pajautāja: “Skolotāj, bet 

kāpēc pie mums skolā vairs nevar nopirkt bulciņas? Vai jūs zināt, kad atkal varēs nopirkt?” 

Pirms nepilna mēneša publiskā telpā visā Latvijā bija izveidojies tā saucamais “bulciņu kara” 

diskurss, kas tagad atspoguļojās arī šīs 4. klases meitenes jautājumā.  

12) Pēc nodarbības, kurā es skolēniem stāstīju par “veselīgiem uztura paradumiem” un kā 

ikdienā praktiski sekot līdz tam, ko tu ēd, galveno uzsvaru šoreiz liekot tieši uz cukura un 

saldināto ēdienu patēriņa samazināšanu ikdienas uzturā, skolas direktore man par pārsteigumu 

visas 2. grupas (vecāko klašu skolēnu) priekšā kā pateicību par novadīto nodarbību man 

uzdāvināja vietējo ražotāju piena šokolādes tāfelīti, smaidot piebilstot:  

Tā savādi man tagad sanāk dāvināt jums to, kas ir “neveselīgs”, bet reizēm jau var atļauties arī 

apēst ko tādu, lai ir svētku sajūta. Un bez tam šī šokolāde ir īpaša, mūsu pagastā gatavota, un tā lai 

ir jums pateicība par to, ka atbraucāt pie mums un pastāstījāt par savu pieredzi, kā labāk ir ēst 

veselīgi un pārdomāti. 

 

Uz ko es atbildēju: “Paldies! Te man tagad būs ilgam laikam, ko ēst!” Tādējādi tika no vienas 

puses rekontekstualizēta „veselīga uztura” nozīme, no otras puses, tā atkal bija „pārvietota 
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atpakaļ” veselīguma interpretācijā. Kuru no šokolādes „veselīguma” interpretācijām tobrīd kā 

„savu”  pieņēma, adoptēja skolēni, to varētu noskaidrot vien vēlāk, veicot pētījumu par šo tēmu.  

13) Neilgi pēc novadītās nodarbības, man piezvanīja skolotāja no šīs pašas skolas, lai 

pastāstītu, ka kāda 6. klases skolniece, iedvesmojoties no mana stāstījuma, esot nolēmusi rakstīt 

pētniecisko darbu (mācību projektu mēneša ietvaros) par “neveselīga uztura” tēmu:  

Mani pamudināja pievērsties šai tēmai Jūsu prezentācija x skolā [tiek nosaukta skola – AM] par 

veselīgu uzturu. Tajā laikā es vēl nebiju noprecizējusi tēmu savam pētnieciskajam darbam. 

Atceros jūsu teikto: ”Dienā drīkst apēst saldumus tik, cik garš ir īkšķis, tātad tikai vienu konfekti.” 

Pēc tam man bija skaidrs, ka pētniecisko darbu rakstīšu par cukura negatīvo ietekmi uz pusaudžu 

organismu. (12. int.)  

 

Turklāt vēlāk šī skolniece arī ikdienā skolas vidē izpaužas kā aktīvs SUA, kas ne vien 

veic savus novērojumus un izdara secinājumus par citu skolēnu uztura paradumiem, bet arī 

kritiski izvērtē skolas virtuvi:  

Pirms kādiem diviem mēnešiem skolā ievēroju, ka daudzi uz skolu līdzi ņem saldinātos dzērienus, 

bet tagad esmu ievērojusi, ka skolēni nedaudz ir izmainījuši savus ēšanas paradumus un uzturā 

mazāk lieto našķu un saldinātu dzērienu. Skolas ēdienkartē gan reizēm ir makaroni, miltu mērces, 

putukrējums  u.c. (12.int.) 

 

Līdz ar to var secināt, ka šādām skolu pieaicināto „ekspertu” nodarbībām var būt sniega 

bumbas efekts  – atkarībā no tā, kā pieaugušā sniegtās zināšanas par “veselīgiem uztura 

paradumiem” uztvers SUA, pastāv iespēja, ka skolēns turpinās ripināt šo pašu uztura zināšanu 

“bumbu” tālāk un izplatīt zināšanas savā vidē – skolā vai mājās, vai citur, kur skolēns iesaistīsies 

„veselīga” vai „neveselīga” uztura diskursa veidošanā un sociālo prakšu īstenošanā.  
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6. SKOLĒNS KĀ UZTURA AĢENTS VIENAUDŽU INTERPRETĀCIJĀ 

 

Šajā nodaļā ir apkopoti rezultāti, kas iegūti galvenā gadījumā ietvertajos piecos gadījumos 

veicot kvalitatīvu anketēšanu piecās dažādās Latvijas skolās, aptaujājot 6.-9. klases skolēnus. 

Pavisam kopā skolēni aizpildījuši 217 anketas. Aptaujāto respondentu skaits nav tik liels, lai 

varētu izvirzīt kādus vispārīgus secinājums par Latvijas skolēnu “veselīga uztura” vai “neveselīga 

uztura” definēšanas veidiem, kā arī savas klases SUA identificēšanas stratēģijām un 

raksturošanas paņēmieniem, tomēr iegūts svarīgs un vērtīgs datu materiāls, kas šī promocijas 

darba diskusijas nodaļā kalpos kā skolēnu sociālās un diskursīvās prakses analīzes būtisks 

elements.  

Informācija, kas ir iegūta no aptaujas anketām ietver vairākas skolēna kā uztura aģenta un 

skolēnu uztura prakšu raksturojošas iezīmes: vispirms šajā nodaļā ir analizēta iespēja mūsdienu 

6.-9. klases auditorijā identificēt skolēnu kā veselīga uztura aģentu jeb SUA, – nevis vienkārši 

“uztura aģents”, bet tieši  “veselīga uztura aģents”  tika meklēts tāpēc, ka bija nepieciešams, 

pirmkārt, radīt noteikumus, kas palīdzētu skolēniem savu klasesbiedru uztura prakses sasaistīt ar 

kādu konkrētu cilvēku klasē, un, otrkārt, tādējādi arī tiktu aktualizēts  “veselīga”  un “neveselīga” 

uztura, pārtikas un ēšanas paradumu jautājums un rosināta skolēnu kritiska refleksija par šo tēmu. 

Vēl jo vairāk  –  šāds uzdevums identificēt savā klasē veselīga uztura aģentu ļaus saprast, vai 

skolēniem vispār interesē vienaudžu uztura paradumi un kā viņi tos vērtē.   

Balstoties uz aptaujā iegūtajiem datiem, šajā nodaļā kritiskā diskursa analīzes pieejā 

izpētītas skolēnu izmantotās nozīmju veidošanas stratēģijas SUA definēšanas procesā un veselīgu 

uztura paradumu kā svarīgas sociālas prakses aktualizēšanas gadījumā.  

Tāpat arī šajā nodaļā ir apkopoti kvantitatīvie (lietojuma biežums pa klašu grupām un 

dzimumiem) un kvalitatīvie (teksta un diskursīvo prakšu analīzē noskaidrotie) kontraversālo 

jēdzienu “veselīgs uzturs” un “neveselīgs uzturs” definējumi skolēnu interpretācijā un dažādajās 

sociālo prakšu nozīmju un SUA lomas konstruēšanas stratēģijās. 

Anketas atbildes analizētas ar mērķi izprast skolēnu intereses līmeni par to, ko un kā ēd 

viņu vienaudži, tāpat arī pašidentitātes konstruēšanas stratēģijas uztura paradumu kontekstā, kā 

arī SUA definēšanas “veselīga” vai “neveselīga” uztura un paradumu robežās.  
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6.1. Identificēšana un definēšana – aptaujas ankešu rezultātu analīze 

 

Šajā nodaļā izanalizētas piecu skolu, t.i., apkopojot visu galvenajā gadījumā ietverto 

gadījumu, izpētes lauka darbā iegūtās aptaujas anketu atbildes uz šādiem jautājumiem: 

1. Uzraksti, lūdzu, tā skolēna (vari rakstīt arī vairākus!) vārdu un uzvārdu*, kam Tavā 

klasē ir vislielākā interese par veselīgu uzturu (pareiziem ēšanas paradumiem). Ja uzskati, ka Tu 

pats tam atbilsti, droši raksti arī savu vārdu un uzvārdu! 

2. Lūdzu, apraksti nedaudz plašāk, kā izpaužas šī skolēna interese par pareizu jeb veselīgu 

uzturu.  

*Pirms katras aptaujas veikšanas es skolēniem klasē paskaidroju gan par 

konfidencialitātes ievērošanu un pārējiem pētnieciskās ētikas aspektiem, tāpēc norādīju, ka uz 

aptaujas lapām viņiem par sevi ir jāraksta tikai “zēns” vai “meitene” un klase, kurā viņi mācās. 

Savukārt, identificējot klases SUA, jāraksta tikai viņa/-as vārds, bet uzvārds vai uzvārda pirmais 

burts (pēc izvēles) jāraksta tikai tajā gadījumā, ja ar vienādu vārdu klasē ir vairāki skolēni, 

piemēram, divas Līgas vai divi Jāņi.  

Kvalitatīvā aspektā mans uzdevums bija piefiksēt izteiksmes formas (kas izpaužas ar 

dažādām semiotiskām zīmēm, bet galvenokārt tekstuāli), kādās skolēni ietērpj savu rīcību 

skaidrojumus, un tad to visu klasificēt un analizēt kā skolēnu veidotos diskursus, kas saistīti ar 

pašu vai citu vienaudžu uztura praksēm.  

Līdztekus kvalitatīvai anketu datu analīzei, šajā apakšnodaļā tabulās ir attēloti apkopotie 

aptaujas anketu šādi kvantitatīvie rādītāji: 1) klases, kas aizpildījušas anketas un kopējo aizpildīto 

anketu skaits; 2) skaits, cik daudz no visām meitenēm katrā klasē par SUA izvirza meitenes un 

cik zēnus, un tāpat arī, cik daudz zēni par SUA izvirza citus zēnus un cik daudz meitenes; 3) cik 

meitenes un cik zēnu paši sevi aptaujas anketās definē kā SUA. Šie dati iezīmē pētāmā lauka 

sociālo kontekstu – atspoguļojot ne vien skolēnu sociālās attiecības klasē, bet arī intereses līmeni 

par savu klasesbiedru (arī pretējā dzimuma) ikdienas uztura paradumiem.  

 

6.1.1. Izvirzīšanas pieejas 

 

Sākotnēji metodoloģijā bija plānots katras skolas jeb iekļautā gadījuma analīzes rezultātus 

atspoguļot atsevišķi, tādējādi uzsverot katra gadījuma unikalitāti un specifiku, tomēr analīzes 

gaitā kļuva skaidrs, ka šāda pieeja ir nepieciešama tikai tad, kad svarīgi norādīt uz to, kā atšķirīgi 



225 
  

ārējie apstākļi ietekmē skolēnu rīcību un izvēles. Līdz ar to tālāk analīzes dati apvienoti un 

rezultāti kategorizēti tā, lai tie atspoguļotu gan skolēnu vecuma, gan dzimuma rīcības atšķirības, 

gan nepieciešamības gadījumā arī skolēnu rīcību ietekmējošo apstākļu specifiku. 

Anketu analīzes rezultāti rāda, ka savas klases SUA izvirzīšana norit skolēniem izvēloties 

dažādas pieejas. Balstoties uz šo pieeju izpausmes formām, esmu tās klasificējusi un devusi savus 

definējumus: vienotā –  kad visi skolēni nosauc vienu un to pašu SUA, mono – kad visi vienas 

klases skolēni izvirza katrs tikai vienu SUA, plurālā – vienlaikus izvirzot vairākus SUA, 

vienlīdzīgā – vienlaikus izvirzot abu dzimumu SUA, viendzimuma – SUA izvirza tikai no sava 

dzimuma pārstāvjiem, pretējā dzimuma – SUA izvirza tikai no pretējā dzimuma pārstāvjiem,  

draudzības – kad SUA tiek izvēlēts draudzīgo attiecību dēļ, ziedošanās – kad drauga/-u vārda 

ierakstīšana tiek “ziedota” sevis izvirzīšanu par SUA vietā, negatīvās vispārināšanas – kad netiek 

nosaukts neviens SUA, tomēr kā argumentu minot savu vai citu neinteresēšanos par uztura tēmu, 

neatbildēšanas – ne tikai nenosaucot SUA, bet arī nesniedzot nekādu izskaidrojumu savai rīcībai.  

 No pieciem galvenajā gadījumā iekļautajiem gadījumiem (skolām), divos tika novērota 

izteikta apkārtējo apstākļu ietekme uz skolēnu sniegtajām atbildēm aptaujas anketās – 1. un 4. 

skolā. Tālāk detalizētāk aprakstīšu iepriekš minētos gadījumus.    

Sākotnēji 1. skolas vadība bija izlēmusi man ļaut tikties nevis ar kādu manis pašas 

izvēlētu klasi un ar visiem tās klases skolēniem vienlaikus (kā tas mana pētījuma metodoloģijā 

bija iecerēts), bet gan skolotāji paši bija uzaicinājuši vienā auditorijā ierasties tikai atsevišķiem 

skolēniem, kas pēc skolotāju domām varētu vēlēties ar mani runāt par saviem uztura 

paradumiem. Rezultātā uz vienu sarunu bija ieradušies tikai tie daži 6. un 8. klases skolēni, kurus, 

pirmkārt, skolotāja bija uzaicinājusi, un, otrkārt, kas šim uzaicinājumam bija arī atsaukušies. 

Klasesbiedru viedoklis par skolotāja izvēlētajiem konkrētajiem SUA tādējādi netika noskaidrots. 

Līdz ar to arī anketu rezultātos izteikti atspoguļojas apstākļi, kad anketas aizpilda tikai tādi 

skolēni, kas sākotnēji jau ir bijuši skolotāju izvirzīti SUA statusā. Salīdzinot ar citu skolu 

gadījumiem (skat. tālāk šajā nodaļā), kur 6. un 8. klases skolēni aktīvi kā savas klases SUA 

identificē arī zēnus,  šajā gadījumā, skolotāja aktīvas iesaistes rezultātā, kā SUA sevi identificēja 

pārsvarā tikai meitenes.  

Tajā pat laikā atšķirīga rīcības stratēģija ir novērojama diviem zēniem, kas katrs pārstāv 

citu vecuma grupu, bet abi ir vismaz sākotnēji ir piekrituši uzņemties skolotājas viņiem 

piešķirtajai SUA lomai. Tomēr tālākā rīcība šiem zēniem atšķiras. Ja 6. klases zēns arī aptaujas 

anketā sevi definē kā savas klases SUA, tad 8. klases zēns, kas arī bija ieradies uz sarunu kā 
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skolotājas nosaukts SUA, rezultātā tomēr izvēlējās pretējā dzimuma pieeju  – kā SUA anketā 

minot tikai savas klases meitenes vārdu, nevis savu, tādējādi, manuprāt, atspoguļojot situāciju, 

kad skolēna pašidentifikācija konfliktē ar pedagoga viņam piešķirto lomu (skat. 6.1. tabulu).  

6.1. tabula 

 SUA izvirzīšanas stratēģijas, 1. skola 

Klase Meitenes nosauc SUA Zēni nosauc SUA Pašnosauktie SUA Anketu 

skaits kopā meitenes zēnus meitenes zēnus meitenes zēni 

6.klase 4 0 0 1 4 1 5 (m=4, z=1) 

7. klase 9 3 3 6 2 2 21 (m=11, 

z=10) 

8.klase 5 0 1 0 5 0 6 (m=5, z=1) 

 

Cita situācija ir ar šīs pašas skolas 7. klases anketu datiem, jo tie ir iegūti tādā veidā, kā 

bija ieplānots šī promocijas darba metodoloģijā, t.i., man kā pētniecei pašai sākumā tiekoties ar 

visiem kādas konkrētas klases skolēniem un ļaujot viņiem pašiem (nevis pedagogam vai kādam 

citam pieaugušajam) izvirzīt savas klases SUA.  

Lai arī šīs skolas 7. klases aizpildītajās anketās vērojams daudzveidīgums SUA izvēles 

pieejās, tomēr nav izteiktu atsevišķam dzimumam vai vecuma grupai raksturīgu sociālo prakšu, 

kā tas tālāk būs redzams citu skolu gadījumos. 1. skolas 7. klases skolēni (abu dzimumu) viens 

otru definē par SUA, tāpat arī paši izvirza sevi par klases SUA, ir arī skolēni, kas par SUA 

vienlaikus izvirza 2-4 klasesbiedrus (un abu dzimumu), tādējādi apvienojot plurālo (tas ir, 

vienlaikus nosaucot vairākus SUA) un vienlīdzīgo  (tas ir, vienlaikus nosaucot abu dzimumu 

SUA) SUA identificēšanas pieeju.  

Tomēr šajā klasē (atšķirībā arī no visām pētījumā iekļautajām skolām) ir veselas trīs 

anketas (tās aizpildījuši divi zēni un viena meitene), kurās nav norādīts neviens SUA. Divās 

anketās izmantota negatīvās vispārināšanas pieeja, tas ir, skolēniem semiotiskā argumentācijā 

lietojot vārdu „neviens”: „Es nezinu nevienu klasē, kurš interesētos par veselīgu uzturu”, un 

„Neviens, jo neviens neinteresējas”. Tāpat arī tikai šajā skolā (salīdzinot ar pārējām četrām 

pētījumā iekļautajām) anketu aizpildīšanas procesā ir arī novērota neatbildēšanas pieejas 

pielietošana, tas ir, anketās skolēnam ne tikai nenosaucot SUA, bet arī nesniedzot izskaidrojumu 

šādai rīcībai, atbildes vietā vien ievelkot svītru.  

Apkārtējās vides ietekmes faktors aptaujas anketu aizpildīšanas procesā bija vērojams arī 

lauka darbā 4. skolā. Šī ir „tipiska Latvijas lauku skola” ar ļoti mazu skolēnu skaitu klasēs, tāpēc 

arī skolēnu aizpildītās anketas skaitliski nav daudz (īpaši 6. un 7. klasē) (skat. 6.2. tabulu). 
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Aizpildīto anketu skaitu nosaka arī laika faktors, jo anketēšana iekrita tieši pēdējā mācību gada 

dienā (pirms vasaras brīvdienām), līdz ar to arī daudzi skolēni tai dienā vispār nebija ieradušies 

skolā. Tomēr pozitīvais aspekts bija tas, ka šī bija vienīgā skola starp visām galvenajā gadījumā 

ietvertajām piecām skolām, no kuras es ieguvu arī 9. klases skolēnu anketu rezultātus. Tā kā šajā 

gadījumā skolēni anketas aizpildīja, kopā vienlaikus esot vairākām klasēm, nevis katra klase 

atsevišķi, un anketēšana notika draudzīgā atmosfērā neliela izmēra skolas telpā, kas nebija 

mācību auditorija – skolēniem paredzētajā atpūtas istabā –  tad man bija arī lieliska iespēja 

novērot, kā tieši skolēni veic savas SUA izvēles stratēģijas un kāds, iespējams, ir šo izvēļu 

iemesls, spriežot pēc anketu aizpildīšanas laikā dzirdamajiem skolēnu skaļi paustajiem 

komentāriem vai klusināti izteiktajām replikām. 

6.2. tabula 

SUA izvirzīšanas stratēģijas, 4. skola 

Klase Meitenes nosauc SUA Zēni nosauc SUA Pašnosauktie SUA Anketu 

skaits meitenes zēnus meitenes zēnus meitenes Zēni 

6. klase 1 0 0 0 0 0 1 (m=1, z=0) 

7.klase 0 2 0 0 0 0 2 (m=2, z=0) 

8.klase 6 0 4 0 1 0 8 (m=3, z=5) 

9.klase 3 1 2 0 1 0 5 (m=3, z=2) 

 

Lai arī kopumā šajā skolā bija vērojamas dažādas skolēnu īstenotās SUA identificēšanas 

pieejas (viendzimuma, pretējā dzimuma, arī pretējā dzimuma plurālā un vienotā pieeja), tomēr 

acīmredzama bija skolēnu izvairīšanās uzņemties SUA lomu un, iespējams, pat speciāli anketās 

ierakstot kāda cita klasesbiedra, nevis savu vārdu. Šādu skolēnu rīcību arī nosaucu par 

„izvairīšanās” stratēģiju, balstoties uz anketas aizpildīšanas procesā dzirdētajām skolēnu caur 

smiekliem paustajām replikām, kas atklāja skolēnu patiesos nodomus – ierakstīt anketā kā SUA 

to skolēnu vārdus, kas anketēšanas brīdī nav skolā sastopami, tādējādi „atbrīvojot” gan sevi, gan   

klasesbiedrus no iejušanās SUA tēlā. Kā liecina mani klātienes novērojumi, tad šādu rīcību 

skolēni šajā skolā izvēlējās tāpēc, ka uzskatīja, ka nav pietiekami kompetenti, lai atbildētu uz 

maniem tālākiem jautājumiem, tā arī neļaujot man noskaidrot,  kāpēc viņiem ir izveidojies šāds 

negatīvs priekšstats par savām spējām un šķietamajiem kultūras kapitāla trūkumiem.  

Iepriekš aplūkojām gadījumus, kur bija novērojama ārējo apstākļu (kas bija promocijas 

darba metodoloģijā iepriekš neplānoti) acīmredzama ietekme uz skolēnu rīcības motivāciju 

anketu aizpildīšanas procesā. Tālāk sekos apkopojoša pārējo trīs iekļauto gadījumu (2., 3. un 5. 

skolas) anketu datu analīze rezultāti SUA izvirzīšanas stratēģiju kontekstā. Šajās skolās, kur 
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anketas bērni aizpildīja atsevišķi pa klašu grupām un bez skolotāja iesaistes, SUA izvirzīšanas 

pieeju analīzes rezultātos iezīmējas jau citas klasesbiedru sociālo attiecību dimensijas.  

Ja kopumā 6.-8. klases skolēnu anketās vērojamas dzimumam raksturīgas SUA 

izvirzīšanas pieejas, tad savukārt vecuma griezumā kādas vienotas tendences nav piefiksētas. Lai 

arī 6.-8. klases skolēnu anketās bieži sastopama bija pretējā dzimuma pieeja, retumis arī 

vienlīdzīgā pieeja (piem., 5. skolas 6. klases zēnu anketās, skat. 6.3. tabulu) identificējot savas 

klases SUA, tomēr skolēnu anketās dominēja viendzimuma pieeja – tas ir, meitenes par SUA 

izvirza tikai meitenes, zēni izvirza tikai zēnus. Tāpat, īpaši 7.-8. klašu anketās, bieži sastopama 

plurālā pieeja  –  abu dzimumu skolēni  vienlaikus izvirza vairākus (2-4) sava dzimuma SUA 

(īpaši izteikti tas izpaudās 2. un 3. skolā). Šajos gadījumos atspoguļojas „īpašā cita” (Mead, 

1934) lomas interpretācija SUA izvirzīšanas stratēģijā. 

6.3. tabula 

SUA izvirzīšanas stratēģijas, 5. skola 

Klase Meitenes nosauc SUA Zēni nosauc SUA Pašnosauktie SUA Anketu 

skaits meitenes zēnus meitenes zēnus meitenes Zēni 

6. klase 

(2) 

8+6 2+1 2+5 8+6 2+1 1+2 20 (m=10, 

z=10) + 18 

(m=7, z=11) 

7.klase 12 0 4 1 5 1 17 (m=12, 

z=5) 

8.klase 0+n*+14 6+n+0 0+n+0 4+8+2 0+n+1 3+0+2 10 (m=6, 

z=4) + 6 

(m=0, z=6) + 

16 (m=14, 

z=2) 

Ar + zīmi atspoguļota katras nākamās, t.i., paralēlklases skolēnu atbildes 

n* - klasē anketas aizpildīšanas brīdī klasē ir vai nu tikai meitenes, vai zēni 

 

No dzimuma aspekta svarīgi pieminēt arī atsevišķos, vien sākotnēji šķietamos 

izņēmumus, kas patiesībā vēl pastiprināja dzimuma nošķirtības pazīmes SUA izvirzīšanas 

procesā šajā skolēnu vecuma grupā. Piemēram, kāda 2. skolas 7. klases zēna pielietotā SUA 

izvirzīšanas stratēģija bija šāda: anketā vispirms viņš izvirza sevi kā SUA, tad vēl vienu savu 

klasesbiedru (zēnu), tad pieraksta: „kāda meitene varbūt..?”, un tikai beigās seko konkrētas 

meitenes vārds, bet pieliekot klāt jautājumu zīmi. Tāpat arī, ja atsevišķās 2. skolas 7. klases 

anketās meitenes līdztekus par SUA nosauc kādu zēnu, tādējādi parādot, ka meiteņu izvēlēs šajā 

vecuma grupā pastāv arī vienlīdzīgā pieeja SUA identifikācijas procesā, tomēr zēnu vārdi 
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meiteņu aizpildītās anketās vienmēr tika minēti kopā arī ar vēl kādas meitenes vārdu, bet nekad 

mono pieejā. 

6.4. tabula  

SUA izvirzīšanas stratēģijas, 2. skola 

Klase Meitenes nosauc SUA Zēni nosauc SUA Pašnosauktie SUA Anketu 

skaits kopā meitenes zēnus meitenes zēnus meitenes Zēni 

7. klase 12 7 1 13 5 3 24 (m=11, 

z=13) 

8.klase 17 1 4 3 4 2 17 (m=9, 

z=8) 

 

Skolēniem izvirzot savas klases SUA, izkristalizējās arī ļoti interesants klasesbiedru 

sociālo attiecību aspekts  –  draudzīgums un koleģialitāte, kas visspilgtāk redzams bija tieši 

zēniem (īpaši 2. skolas 7. klases). Šo zēnu aizpildītajās anketās līdztekus draudzīgai pieejai  –  

kad anketās norādīts, ka konkrētā SUA-zēna vārds ir ierakstīts, „jo mēs esam draugi” – uzsvērta 

arī ziedošanās pieeja – kad drauga/-u vārda ierakstīšana tiek uzskatīta par svarīgāku nekā sevis 

izvirzīšana SUA lomai, piem., „es neuzrakstīju savu vārdu tikai tāpēc, jo domāju, ka nevar 

rakstīt vairāk par trim vārdiem”. Savukārt meiteņu anketās draudzīgā pieeja izpaudās tikai ar 

plurālās pieejas starpniecību, t.i., tekstuāli anketās neuzsverot draudzīgo attiecību lomu SUA 

izvēles veikšanā. Tomēr svarīgi šeit piezīmēt: ja arī meiteņu aizpildītajās anketās šī draudzīgā 

pieeja neparādās uzsvērti, tas tomēr nenozīmē, ka šīs klases meitenēm draudzīgu attiecību savā 

starpā nav. Plurālās viendzimuma pieejas izmantošanas pamatojums atklājās tikai vēlāk, veicot 

intervijas jau ar izvēlētiem klases SUA.  

6.5. tabula  

SUA izvirzīšanas stratēģijas, 3. skola 

Klase Meitenes nosauc SUA Zēni nosauc SUA Pašnosauktie SUA Anketu 

skaits meitenes zēnus meitenes zēnus meitenes Zēni 

7.klase 20 0 3 1 3 0 17 (m=13, 

z=4) 

8.klase 17 3 1 6 3 0 19 (m=12, 

z=7) 

 

No visām 6.-9. klases skolēnu aizpildītajām anketām, salīdzinoši reti sastopami bija SUA 

pašidentifikācijas gadījumi. Tomēr arī šeit vērojamas dzimuma atšķirības – biežāk sevi par savas 

klases SUA definēja meitenes, nevis zēni.  Piemēram, 3. skolas 7. klasē, salīdzinot meiteņu un 
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zēnu pašvērtējumu savu uztura prakšu kontekstā, no 13 meitenēm tikai 3 meitenes sevi identificē 

kā SUA, kamēr SUA pašidentifikācijas zēnu vidū nav nevienas.   

Kopumā skolēnu  atsaucība anketu aizpildīšanā ir vērtējama kā ļoti pozitīva, jo negatīvās 

vispārināšanas pieeju citās skolās izmantojuši vien atsevišķi skolēni (3. un 5. skolā). 3. skolā 

negatīvās vispārināšanas pieejas izmantotājs – 7. klases skolēns –, aizpildot anketu, papildus arī 

nav norādījis arī savu dzimumu, tādējādi, šķiet, vēlējies palikt neidentificēts. Savukārt 5. skolas 

gadījumā no kopumā 31 aizpildītas anketas 8. klasē tikai viena skolniece izvēlējās izmantot 

negatīvās vispārināšanas pieeju, nenosaucot savā klasē nevienu SUA, meitene anketā rakstīja: 

“Nedomāju, ka kādam interesē veselīgs uzturs”. Iespējams, tas ir saistīts ar šīs meitenes 

neapmierinātību ar saviem uztura paradumiem, kā rezultātā viņai arī zūd ticība, ka vispār ir 

iespējams ēst veselīgi, par ko liecina viņas tālāk rakstītais: “Neuzrakstīju sevi, jo vienalga, cik 

mēģinu ēst labi, tas nenāk”. Tomēr to, ka šajā klasē vismaz vienam skolēnam tomēr interesē 

„veselīga uztura” prakses, liecina fakts, ka pārējās šīs klases meitenes aktīvi izvirzīja vienu 

konkrētu savu klasesbiedreni kā savas klases SUA. 

 

6.1.2. Definējumu analīze 

 

Šajā nodaļā apkopotas, klasificētas un analizētas dažādas diskursīvās pieejas, ko skolēni 

izmanto definējot SUA, tas ir, raksturojot un interpretējot savas izvēles iemeslu un balstoties uz 

saviem pieņēmumiem par konkrētā sociālā fenomena būtību un nozīmi viņu dzīvē.   

Kad 6.-9. klases skolēni identificē un nosauc savas klases SUA, viņi izmanto dažādas 

SUA definēšanas pieejas, kas pastarpināti katra citādi atspoguļo skolēnu interpretācijas par 

saviem vai klasesbiedru uztura paradumiem. Identificētajās pieejās nav novērota izteikta kādam 

dzimumam vai konkrētai skolēnu vecuma grupai raksturīga SUA nozīmju veidošanas pieeja.  

Visbiežāk skolēnu anketās sastopamā SUA definēšanas pieeja ir SUA īpašās darbības 

raksturojums, turklāt bieži vien SUA rīcības nosaukšanā gramatiski izmantojot pārākās pakāpes 

formas, piem., „visvairāk”, „daudz vairāk” u.tml., piem., “jo viņš par uzturu interesējas 

visvairāk, sporto un ēd veselīgi” (1. skola, 7.kl./z), vai arī atkārtotas un sistemātiskas darbības, 

kā, piem., „viņš visu laiku ēd salātus, dzer jogurtus un neēd šokolādi vai čipsus” (2. skola, 

8.kl./z). Kā redzams jau iepriekšējā piemērā un nākamajos, šajā kategorijā ietilpst arī izteiksmes 

forma – apgrieztās darbības pieeja, izmantojot veselīgam uzturam pretējo  –  neveselīga uztura – 

jēdzienu, lai ar tā palīdzību atspoguļotu darbību, kas netiek veikta, piem., “jo viņa iet ēst uz 
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ēdnīcu, nevis ēd našķus pusdienu vietā, viņa pusdienās ēd kartupeļus ar gaļu” (2. skola, 7. kl./m), 

vai: “Viņš nepērk čipsus un pusdienās ēd tikai savu porciju” (5. skola, 6.kl/z), kur raksturotā 

SUA neveiktajā darbībā ietverts pieaugušo definētais „neveselīgā uztura” elements, piem., 

„nepērk  čipšus”.  

Līdzīga iepriekš nosauktajai ir īpašās citas personības pieeja, kas atšķirībā no īpašās 

darbības pieejas jau norāda primāri uz cilvēka rakstura īpašībām vai kādām citām kvalitātēm, 

turklāt uzsverot arī SUA spēju veselīgas ēšanas prakses apvienot ar zināšanām par uzturu, piem., 

“šie divi cilvēki ir īpaši un gudri. Viņi daudz ko zina un var ko jaunu pastāstīt par uzturu” (2. 

skola, 7.kl./m). Vai arī SUA kā citādā raksturojums: ”viņš ir ļoti, ļoti tievs, pat pārāk tievs”, bet 

tajā pašā laikā par sevi: “Jo es neesmu ne resns, ne pārāk tievs, es esmu normāls. Bet es nesaku, 

ka [un tiek nosaukts SUA vārds] ir nenormāls” (5. skola, 6.kl./z).  

Skolēniem raksturojot savā klasē identificētos SUA, bieži sastopama arī piesardzīgā jeb 

apdomīgā pieeja, lietojot izteiksmes formu, kas ietver tādus vārdu salikumu kā: „man šķiet”, 

„domāju, ka”, piem., „tāpēc ka viņa ir tieva un veselīga, tā man šķiet” (1. skola, 7.kl./z). Šim 

konkrētajam skaidrojumam vēl beigās klāt piezīmēts īpaši elektroniskajā komunikācijā populārais 

izpausmes līdzeklis – emojs – smaidīga seja, tādējādi norādot, ka SUA definēšana var ietvert arī 

zīmju pieeju.   

Savukārt īpašā „es” pieeja atspoguļo abu dzimumu SUA, kas anketās paši sevi 

izvirzījušas par savas klases SUA un kā argumentāciju šādai rīcībai minējuši vai nu savu 

pārākumu pār klasesbiedriem uztura paradumu ziņā, vai arī distancēšanos no citiem, uzsverot 

savas identitātes īpašo un individuālo „es”, piem., “tāpēc, ka tas esmu es un pārzinu sevi vislabāk 

no visiem” (2. skola, 8.kl./z), vai arī: “domāju, ka neviens cits neinteresējas par veselīgu uzturu” 

(2. skola 8.kl./z), kas vienlaikus uzrāda arī pozitīvu sevis prezentēšanas un negatīvu citu 

atspoguļošanas pieeju, kas arī ir pietiekami bieži sastopama tieši 7.-8. klases skolēniem (abiem 

dzimumiem) SUA pašidentifikācijas gadījumos. „Nu drusku labāk ēdu nekā citi” (2. skola 

7.kl./z).  Īpašā „es” pieeja  izpaužas arī gadījumos, kad pašidentificētais SUA kā individuālu, no 

klasesbiedriem atšķirīgu uztura modeli uzsver veģetārismu, SUA rīcības raksturojuma 

interpretācijā ar personvārdiem „es” un „viņa” nošķirot savas uztura prakses no klasesbiedru. 

Piem., kāda SUA-veģetāriete savā anketā raksta: “jo es neēdu gaļu un interesējos par ēdiena 

kvalitāti, xx [te nosaukts draudzenes vārds – AM] arī interesējas par uzturu, bet viņa ēd gaļu” (3. 

skola, 7.kl./m). Turpretim viņas draudzene, kas arī sevi ir identificējusi par SUA, bet nav 

veģetāriete, jau izmanto draudzīgāku un kolektīvāku kopīgās uztura prakses konstruēšanas veidu, 
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lietojot daudzskaitļa formu „mēs”: „mēs ar draudzeni bieži apspriežam lietas par uzturu un ko 

mēs ēdam” (3. skola, 7.kl./m). Turklāt iepriekš aprakstītā īpašā „es” pieejas forma  tieši 

veģetārisma kontekstā izpētītajos gadījumos piefiksēta tikai meitenēm.  

7.-9. klases skolēniem (abu dzimumu) SUA definēšanas procesā diezgan bieži 

novērojama arī ironiskā pieeja, turklāt svarīgi norādīt, ka skolēni ironiju izmantot kā diskursa 

veidošanas līdzekli gan sava, gan pretējā dzimuma SUA raksturošanai. Piem., kāds zēns raksturo 

paša iepriekš nosaukto SUA-zēnu: ”jo viņš ir visapaļīgākais un tāpēc viņš daudz ripo” (1. skola, 

7.kl./z), kur SUA definīcijā vienlaikus ietverta gan standartizēta veselīguma izpratne par cilvēka 

fiziskajiem parametriem pretēju jeb rekontekstualizētu nozīmi („visapaļīgākais”), bet darbības 

vārds “ripo” izmantots kā lingvistisks līdzeklis, kas ataino sportisku aktivitāti, to sasaistot ar 

veselīgu dzīvesveidu. Vai arī nākamais piemērs, kur redzams, ka ironijas deva tiek arī zēnam 

raksturojot savas klasesbiedres uztura paradumus: “viņa visu laiku kaut ko gudri stāsta par 

ēdienu” (4. skola, 9.kl./z), vai: “viņa visu laiku runā par savu riepu” (4. skola, 8.kl./z), tādējādi, 

lietojot tādus vārdus kā “riepa” (ārēji redzamo tauku slāņu apzīmēšanai), iespējams, zēni atkārto 

pašas meitenes-SUA publiski definēto pašvērtējumu vai arī tekstu rekontekstualizācijas procesā 

iekļauj “veselīgas ēšanas” prakses neslēptā ironijas nozīmē. 

Tas sasaucas arī ar faktu, ka, kamēr zēni norāda, ka meitenes, kuras viņi identificē kā 

SUA, “ēd veselīgi”, tikmēr meitenes ir pamanījušas, ka SUA-meitenes nevis vienkārši ēd 

veselīgi, bet gan “cenšas ēst veselīgi”, tādējādi, iespējams, atspoguļot arī pašas savas izjūtas vai 

mērķus.  

Tomēr tāpat ar ironiju var runāt meitenes par pašu iepriekš izvirzītajām savas klases 

meitenēm, piem., “jo viņa visu laiku grib ēst” (1. skola, 7.kl./m), tādējādi rekontekstualizējot 

veselīgu uztura paradumu rīcību raksturojošo diskursu un „sabalansēti samazinātu pārtikas 

uzņemšanu” pārvirzot uz „nepārtrauktas ēšanas praksi”. Vai arī ar ironiju raksturojot klasesbiedra 

uztura paradumus: „jo viņš ir tievs un viņam negaršo bulciņas” (3. skola, 8.kl./m), vai arī: “jo 

viņš vienmēr pie pusdiengalda visu norij” (4. skola, 7.kl./m), “ēd visu, kas nekustas” (4. skola, 

7.kl./m).  

Raksturīga abu dzimumu 6.-8. klases skolēniem ir arī novērotāja pieeja, savas klases 

SUA izvēli argumentējot vai nu ar to, ka konkrētajam SUA nav pamanīta „neveselīga uztura 

prakse”, „neesmu redzējusi, ka viņa ēd neveselīgi” (5. skola, 6.kl./m), tādējādi atklājot, ka 

klasesbiedri tomēr arī interesējas viens par otra uztura paradumiem, vai arī pamatojumu balstot 

uz paša novērojumiem mācību procesā, piem., „jo sociālo zinību stundās un stundās par uzturu 
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viņš ļoti daudz ceļ roku un atbild uz jautājumiem” (2. skola, 7.kl./m). Pēdējais piemēra turklāt arī 

norāda uz faktu, ka skolēniem ir iespēja iegūt uztura zināšanas sociālo zinību mācības stundā 

(trūkst gan papildinošas informācijas par šo zināšanu saturisko pusi). Novērotāja pieeja reizēm 

tiek apvienota arī ar personisko attiecību pieeju, kad skolēni, identificējot SUA savā klasē, 

uzsver savas draudzīgās attiecības ar šo SUA, piem., „es ar viņiem draudzējos jau no 2. klases un 

zinu viņu interesi par uzturu” (2. skola, 7.kl./z). Atsevišķos gadījumos skolēnu atbildes var arī 

ietver pārliecības pieeju, piem., šādā izteiksmē: „tāpēc, ka es to zinu” (3. skola, 8.kl./m). 

Skolēniem vecuma grupā no 7.-9. klasei vispār ir novērojama izteikti uzsvērta atklātuma 

pieeja, sniedzot man argumentācijas savām SUA identifikācijas izvēlēm.  Tā, piem., kāds 7. 

klases zēns, kurš lai gan ir izvirzījis tikai sevi par savas klases SUA, tomēr papildus arī norāda: 

„sportoju, bet neēdu veselīgi” (1. skola, 7.kl./z), tādējādi arī uzsverot, ka viņa izpratnē veselīga 

dzīvesveida galvenais elements ir sports, nevis uztura paradumi. Vai arī: „jo man patīk ēdienu 

dažādība, bet es ēdu gan veselīgi, gan neveselīgi, jo katrā ēdienā ir dažādība”, par sevi norāda 

kāda 2. skolas 7. klases meitene, kas pati sevi ir izvirzījusi arī par savas klases SUA. 

Iepriekš aplūkoju skolēnu izmantotās SUA definēšanas diskursīvās pieejas. Tālāk 

apkopoti saturiskie jeb tekstuālie diskursa elementi, kas izkristalizējās skolēnu anketās, 

definējot SUA pazīmes. Šīs pazīmes esmu iedalījusi vairākās grupās, katrā grupā ietverot 

tematiski vienādos, bet diskursīvi atšķirīgos SUA definēšanas tekstuālos elementus.  

Galvenās grupas, kas atspoguļo skolēnu izmantotos SUA definēšanas elementus, ir SUA 

1) uztura paradumi, 2) dzīvesveids, 3) ārējais izskats un 4) zināšanas. Tālāk izvērstāk par katru 

atsevišķi.  

Grupā „uztura paradumi” ietilpst dažādas SUA uztura prakses, kas atsevišķos gadījumos 

paplašina tradicionālo, pieaugušo veidoto, „veselīgu uztura paradumu” diskursu: a) ēd veselīgi 

vai vismaz cenšas to darīt, b) neēd neveselīgi, c) neēd čipsus un bulciņas, saldumus, d) ēd gan 

veselīgi, gan neveselīgi, e) dzer 2 litrus ūdens dienā, f) ēd mājās gatavotu ēdienu, kas ir 

bioloģisks, g) katru dienu ēd augļus un salātus, h) ēd vairākas reizes dienā, i) pusdieno skolas 

ēdnīcā un gandrīz vienmēr apēd arī salātus, j) ir nemitīga vēlme ko ēst, k) plāno vai runā par 

dažādām diētām, l) ir veģetāriete, m) seko līdz patērētās pārtikas uzturvērtībai un pēta sastāvu, n) 

ievēro visas ēdienreizes, o) lieto uzturā daudz zaļumus un vitamīnus.  

Savukārt grupā „dzīvesveids” esmu iekļāvusi tos skolēnu SUA definējumus, kas raksturo 

SUA aktivitātes papildus veselīgiem uztura paradumiem vai arī to vietā: a) daudz sporto un brauc 

uz sporta sacensībām, b) ir fiziski aktīvs, c) bet dažreiz arī „aizdomīgi kaitinošs”. 
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Grupā „ārējais izskats” iekļauti klasesbiedru SUA piešķirtie ārējā izskata apraksti, kas tiek 

sasaistīti ar SUA uztura paradumiem, turklāt atsevišķos gadījumos arī rekontekstualizējot 

tradicionālo izpratni par „veselīguma” izpausmi:  a) ir tievs/-a, b) ir visapaļīgākais skolēns klasē, 

c) nav liekā svara, d) domā par savu figūru. 

Grupā „zināšanas” ir ietvertas gan paša SUA īpašās zināšanas par uzturu un uztura 

paradumiem, gan SUA sociālā mijiedarbē nodotās uztura zināšanas klasesbiedriem: a) ir 

zināšanas, interese un „īpaša gudrība” (salīdzinot ar saviem klases biedriem) par uzturu, b) 

„reizēm”, „bieži” vai „tad, kad nav nekā cita, par ko runāt”, runājas ar klases biedriem par 

uzturu, c) zina, kādas uzturvērtības un kāda pārtika nepieciešama veselam organismam.  

    

6.1.3. Kāpēc skolēni sevi nedefinē par uztura aģentu? 

 

Šajā nodaļā apkopotas un analizētas aptaujas anketā sniegtās atbildes uz 3. jautājumu, kas 

rosināja skolēnus izpaust savu argumentu, kāpēc viņi sevi neuzskata vai neizvirza par savas 

klases uztura aģentiem jeb SUA. Ja skolēns sevi iepriekš anketā bija definējis kā SUA, tad uz šo 

jautājumu viņam/ai atbilde nebija jāsniedz. Arī šajā nodaļā empīrisko datu analīzes rezultāti 

atspoguļoti, apkopojot visas piecas pētījumā iekļautās skolas, tas ir, iekļautos gadījumus.  

 Skolēnu sniegtajās atbildēs vecuma grupā no 6.-9. klasei izkristalizējušās dažādas 

argumentācijas, tālāk esmu izdalījusi katru klasi (vecuma grupu) un dzimumu atsevišķi, bet 

skolas (iekļautos gadījumus) apvienojusi.   

6. klases meitenes sevis neizvirzīšanai par klases SUA argumentācijai galvenokārt 

izmanto pretmeta pieeju, pretstatot un nošķirot savu sociālo praksi no SUA uzvedības modeļa, 

piem., „Tāpēc, ka man garšo tie ēdieni, kas negaršo viņai” (4. skola, 6.kl./m), kā arī  paškritiski 

vērtējot savus uztura paradumus, piem., „Tāpēc, ka es ēdu arī neveselīgi” (5. skola, 6.kl./m), kur 

šajā piemērā skolēna paškritika atspoguļojas vārda „arī” lietojumā.  

Tāpat arī 6. klases zēniem visbiežāk novērotais veids, kā argumentēt savu neiederēšanos 

SUA lomā, ir tas, ka viņiem nav kādu īpašību vai nav kādu paradumu, kas tiek norādītas, kā SUA 

piemītošs, piem., „Jo es ēdu saldumus un maz veselīgas pārtikas” (5. skola, 6.kl./z), iepriekš par 

SUA norādot, ka konkrētais skolēns: „Ēd maz saldumu un daudz dārzeņu”, kas nozīmē, ka arī 6. 

klases zēniem SUA definēšanas procesā notiek savu sociālo prakšu salīdzināšana un novērtēšana 

ar SUA īstenotajām.  
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 „Es neēdu veselīgi” ir galvenie argumenti, ko izmanto arī 7. klases meitenes, un 

„neveselīgā ēšana” visbiežāk tiek saistīta ar tādiem „neveselīgiem” uztura paradumiem kā 

saldumu iekļaušana uztura praksēs. Tāpat tiek runāts par atsevišķu produktu lietošanas 

kvantitatīvajiem rādītājiem, kas arī nosaka, vai uztura paradumi ir „veselīgi, vai tomēr ne.  Sevis 

neizvirzīšanai par savas klases SUA kā iemeslu 7. klases meitenes izmanto arī paškritisko pieeju, 

kas turklāt ir lielāka tieši pret savām uztura praksēm, nekā klasesbiedru īstenotajām, kas pārsvarā 

tiek idealizētas, piem., kāda meitene anketā par sevi raksta: ,„Jo es dažreiz atļaujos apēst ko 

saldu un neveselīgu” (5. skola, 7.kl./m) un šis „dažreiz” apstāklis paškritiski neļauj sevi izvirzīt 

par SUA, bet tai pat laikā pret savu izvēlēto SUA viņa ir piekāpīgāka, atklājot, ka SUA „reti ēd 

saldumus”, tātad apstākļa vārdam „reti” piešķirot citu rīcības intensitātes nozīmi nekā „dažreiz”, 

kaut patiesībā   šie apstākļa vārdi ir lietojami kā sinonīmi. Tāpat arī: “Jo man patīk kādu reizi 

apēst kaut ko neveselīgu” (3. skola, 7.kl./m). Šajā kontekstā 7. klases meitenes izmanto 

intensitātes salīdzināšanas pieeju kā argumentāciju sevis neizvirzīšanai par klases SUA, piem., 

„Neierakstīju sevi, jo man šķiet, ka viņa interesējas visvairāk par uzturu” (1. skola, 7.kl./m), kas 

atspoguļo arī bieži izmantoto argumentu par uztura zināšanu trūkumu. Turklāt uztura zināšanu 

trūkums bieži argumentos tiek apvienots arī ar neinteresēšanos par šo jautājumu, piem.: „Mani 

neinteresē šī tēma un es par to nerunāju ar citiem” (2. skola, 7.kl./m).  

Tomēr vairākās 7. klases meiteņu anketās parādās arī dumpinieciska attieksme pret savu 

un klasesbiedru uztura paradumu interpretācijām, uzsvērti norādot uz savu ēšanas paradumu 

atšķirību no SUA īstenotajām uztura praksēm, bet šoreiz priekšplānā izvirzot tieši savas uztura 

prakses kā īpašas, atšķirīgas un ar tām lepojoties, tātad iezīmējot savas personības unikalitāti un 

savu uztura prakšu un izvēles „pareizumu”, piem., „Jo es neēdu daudz, bet arī nesatraucos tik 

baigi kā citi, par to, ko es ēdu” (4. skola, 7.kl./m). Reizēm 7. klašu meiteņu argumentācijas stilu 

var raksturot arī kā nefleksiblu, tas ir, bez izpaustas intereses ko mainīt jau esošajos savos uztura 

paradumos vai attieksmē pret pārtikas patēriņu, piem.: „Es ēdu neveselīgi un neinteresējos par 

to” ( 2. skola, 7.kl./m).  

Arī 7. klases zēniem raksturīga savu uztura prakšu un pārtikas zināšanu salīdzināšana ar 

pašu iepriekš definētajiem SUA, un atšķirīgu rezultātu gadījumā tas tiek izmantots argumentācijai 

un attaisnojumam sevis nenosaukšanai par savas klases SUA, piem.: „jo es neesmu tāds kā xx” 

(1. skola, 7.kl./z) [ierakstīts SUA vārds – AM]). Arī 7. klases zēni izmanto intensitātes 

salīdzināšanas metodi, kas atspoguļo viņu uztura prakses un to atšķirības no SUA īstenotajām, 

piem.: „Jo es ēdu diezgan daudz saldumus” (1. skola, 7.kl./z). Tāpat arī tiek izmantota kritiskā 
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pašvērtējuma pieeja, piem.: „Lai gan es ēdu augļus un dārzeņus, es vienalga ēdu arī taukainu un 

neveselīgu ēdienu” (1. skola, 7.kl./z), tādējādi parādot, ka šī skolēna priekšstatos SUA īpašība ir 

tikai 100% „veselīgu” pārtikas produktu lietošana. Vairāki 7. klases zēni norāda arī uz zināšanu 

trūkums par uzturu, piem., Jo nezinu neko pietiekami daudz par veselīgu uzturu” (1. skola, 

7.kl./z). Tāpat arī reizēm ir sastopamas intereses trūkums vai uzsvērta vienaldzība par uztura 

tēmām, piem.: “Jo es par to neuztraucos” (3. skola, 7.kl./z) vai “Es par to nedomāju” (3. skola, 

7.kl./z). Kāds 7. klases puisis „veselīgu uzturu” pat definēja kā risinājumu tikai tad, ja indivīdam 

ir grūtības kontrolēt savus ēšanas paradumus, nevis kā normālu un ieteicamu ikdienas praksi.: 

„Jo es parasti neēdu tik traki un tāpēc arī par to neuztraucos” ( 3. skola, 7.kl./z).  

Savukārt 8. klases zēniem daudz biežāk nekā citās vecuma grupās ir novērojama 

uzsvērtās vienaldzības argumentācijas pieeja, kas ir noraidoša pret „veselīga uztura” jautājumu 

iztirzāšanu vispār, piem., „Nevēlos runāt par tēmu, kura man ne īpaši interesē” (1. skola, 8.kl./z) 

vai arī: „Man ir vienalga, vai tas ir slikti organismam, vai nē” (5. skola, 8.kl./z), tādējādi skaidri 

parādot savu attieksmi un jau sākumā noslēdzot visas tālākās komunikācijas iespējas par šo tēmu. 

Un līdzīgi kā meitenes, arī 8. klašu zēni reizēm mēdz izmantot dumpinieciskuma pieeju, norādot, 

ka „veselīgs uzturs” viņu izpratnē nozīmē sevis ierobežošanu, jo liedz iespēju ēst to, kas “garšo”: 

“Jo es ēdu visu, kas man garšo” (3. skola, 8.kl./z). Tomēr tik pat bieži 8. klases zēnu atbildēs 

sastopama ir arī pozitīvākas un komunikācijai par uztura jautājumiem atvērtāka attieksme, kas  

atsevišķos gadījumos pat ļauj raksturot pat 8. klases zēnu sociālās attiecības ar vienaudžiem 

uztura paradumu kontekstā, piem., gadījumos, kad kā arguments sevis neizvirzīšanai par klases 

SUA tiek pausts: „Tāpēc, ka es jau ierakstīju savus draugus” (2. skola, 8.kl./z). Tāpat arī 8.klašu 

zēnu atbildēs figurē argumenti, kas ir sastopami arī 8. klases meiteņu anketās – ir gan paškritika 

un uztura prakšu intensitātes raksturojošu vārdu lietojums un tāpat arī saldumi definēti kā 

galvenais „neveselīga” uztura rādītājs, piem., „Jo es bieži izlaižu ēdienreizes, ēdu saldumus bieži” 

(3. skola, 8.kl./z), vai arī vispārinātais intensitātes (lietojot partikulu „tik”) attaisnojums: „Jo es 

neēdu tik veselīgi” (2. skola, 8.kl./z). Šajā vecuma grupā zēni bieži min kā argumentu min arī: 

“Jo es neesmu sportisks” (3. skola, 8.kl./z). Ir sastopami arī atsevišķi piemēri, kur skolēns kā 

argumentu sevis SUA neidentificēšanai min iemeslus, kas norāda uz rīcības pasivitāti un sociālo 

prakšu individualizēšanos, ko veicina šī pasivitāte, piem.: “Jo negribēju rakstīt savu vārdu, bet 

pašam man ir veselīgs dzīvesveids un uzturs, un daudz ēdu veselīgu paiku” (3. skola, 8.kl./z). 

Kāds 8. klases zēns (4. skola) „veselīgu uzturu” sasaista ar nepieciešamību pašam gatavot ēst, 

tādējādi it kā norādot to kā traucēkli ēst veselīgi un identificēt sevi kā SUA.  
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Ļoti dažādas argumentācijas veido 8. klašu meitenes. Pirmkārt, viņas jau izteiktāk nekā 

8. klases zēni savu uztura prakšu interpretācijā pieļauj arī izmaiņas – no „neveselīgiem” uztura 

paradumiem pāriet uz „veselīgiem”, tomēr šobrīd vēl SUA pašidentifikācijai viņām traucē 

paškritiskā attieksme pret šābrīža saviem uztura paradumiem vai arī zināšanu trūkums par šo 

jautājumu. Piem.: „Tāpēc, ka, pēc manām domām, mans uzturs nav vēl veselīgs un es ēdu arī 

diezgan daudz saldumu” (2. skola, 8.kl./m). Tomēr paralēli eksistē arī izteikta tendence šajā 

vecumā skolēniem uzsvērt savu attieksmi un unikalitāti arī uztura paradumu izvēlē, kur 

„neveselīga” ēšana tiek interpretēta kā katra indivīda brīvas izvēles sociāla prakse un kas nav 

jāmaina. Parādās pat uzsvērta vienaldzīguma pieeja, savas uztura prakses konstruēšanā, piem.: 

„Jo es neuztraucos, kā es izskatos citu acīs” (4. skola, 8.kl./m). Tās 8. klases meitenes, kas sevi 

nav definējušas par SUA, apzināti nošķir savus uztura paradumus no SUA, atsevišķos gadījumos 

tiek uzsvērta arī ēšanas procesā gūtās garšas baudas nozīmīgums, kas stāv pāri kādiem ēšanas 

ierobežojumiem, tādējādi norādot, ka būt par SUA nozīmē sevi ierobežot uztura kontekstā, piem.: 

“Jo man garšo ēst un kad man gribas ēst, es nedomāju par to, vai ēdiens ir veselīgs” (3. skola, 

8.kl./m). Vai arī izmantojot pašpietiekamības pieeju: “Man ir labi tādai, kāda es esmu” (4. skola, 

8.kl/m). Savukārt kādas 8. klases meitenes atbilde: “Jo es ēdu visu, bet tāpat esmu tieva” (3. 

skola, 8.kl./m), ataino skolēnu interpretāciju par „veselīgu uzturu” kā primāri ķermeņa svara (un 

no estētikas viedokļa) regulēšanas līdzekli, nevis kādu veselības apsvērumu dēļ. Vai arī pretēji – 

tiek norādīts, ka: “Man ir liekais svars un es ēdu neveselīgi, kā arī smēķēju” [pēdējie trīs vārdi 

pārsvītroti – AM] (3. skola, 8.kl./m), kas parāda, ka ar „veselīgiem” uztura paradumiem tiek 

sasaistīti arī citi dzīvesveida rādītāji, kā, piem., smēķēšana. Vai arī SUA lomu sasaistot ar sportu 

un sporta nodarbībām, piem.: “Jo es tik ļoti nenodarbojos ar sportu” (3. skola, 8.kl./m). Sevis kā 

SUA nedefinēšanas gadījumi arī ļauj izkristalizēties „veselīga uztura” kā „nepietiekama uztura” 

interpretācijai, piem., „Tāpēc, ka es no salātiem nevaru paēst, es gribu vēl ēst” (3. skola, 8.kl./m). 

Tāpat arī 8. klases meitenes bieži norāda, ka viņām trūkst nepieciešamo zināšanu par uzturu, lai 

sevi definētu par SUA, piem.: „Jo es nezinu neko par uzturu” (3. skola, 8.kl./m).  8. klases 

meiteņu atbildēs parādās arī laika trūkums kā arguments neveselīgām uztura praksēm: „Man 

nesanāk laika domāt īsti, ko es ēdu, jo dzīvoju nelielā steigā un nedomāju, ko īsti ēst” (4. skola, 

8.kl/m). 

No nedaudzajām iegūtajām 9. klašu skolēnu anketām, uzsvērti izkristalizējās divu veidu 

pieejas sevis nedefinēšanai par savas klases SUA, un šīs argumentācijas izmantoja abu dzimumu 

skolēni. Viens veids, kā diskursīvi attaisnot sev nepiešķirto SUA lomu, bija izmantot uzsvērta 
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vienaldzīguma pieeju, piem.: „Mani īsti tas [uztura jautājumi – AM] nesatrauc” (4. skola, 

9.kl./m), otra pieeja bija uzsvērt baudas nozīmi ēšanas procesā un nesaskatīt iespēju to sasaistīt ar 

„veselīgu” uzturu, piem.: „Ēdu visu, kas man garšo” (4. skola, 9.kl./z).  

Kopumā izvērtējot visu vecuma grupu un abu dzimumu skolēnu sniegtās argumentācijas 

par to, kāpēc viņi nav sevi definējuši kā savas klases SUA, diskursīvajās pieejās dominē sociālās 

rīcības raksturojums, kas vai nu tiek pasniegts kā diametrāli pretējs tai sociālai praksei, kas būtu 

nepieciešama SUA, vai arī tiek norādīts uz kādiem trūkumiem, kuru dēļ nav iespējams sevi 

definēt kā SUA, vai arī uzsvērtas vienaldzības izrādīšana par uztura jautājumu iztirzāšanu 

„veselīguma” kontekstā.    

 

6.1.4. “Veselīga” vs “neveselīga” uztura interpretācijas 

 

Šajā nodaļā ir atspoguļotas skolēnu anketās sniegtās jēdzienu „veselīgs” un “neveselīgs” 

uzturs definīcijas un definēšanas pieejas. Lai atbilžu varianti būtu pārskatāmāki un efektīvāk 

izmantojami analīzei, tie tika iepriekš apkopoti tabulās un atsevišķi pa skolām norādīti gan 

skolēnu definējumi, gan to lietošanas biežums pa dzimumiem (skat. 4. pielikumu).  

 Tā kā netika novērotas kādas izteiktas konkrētam skolēnu vecumam vai dzimumam 

raksturīgās „veselīga” un „neveselīga” uztura definēšanas iezīmes, tad šajā nodaļā analīzes 

rezultāti nav atspoguļoti atsevišķi pa skolām (iekļautajiem gadījumiem) vai skolēnu vecuma  

dzimuma grupām (pie analīzē minētajiem piemēriem gan norādīts to avots – skola, klase un 

anketas aizpildītāja dzimums), izņemot atsevišķus specifiskos, neraksturīgākos gadījumus.  Tāpat 

šajā nodaļā nav atsevišķi izdalītas SUA un citu skolēnu veidotās „veselīga” un „neveselīga” 

uztura definīcijas, tomēr jānorāda būtiska iezīme, ka anketās, kuras aizpildījuši skolēni, kas sevi 

definējuši par SUA, jēdzienu „veselīgs” un „neveselīgs” uzturs interpretācijas parasti ir plašākas 

un saturiski krasi atšķiras no citu skolēnu, kas sevi nav definējuši par SUA, sniegtajām atbildēm. 

Manuprāt, iepriekš minētā pazīme norāda, ka SUA ir arī padziļinātas un plašākas nekā citiem 

klasesbiedriem zināšanas uztura jautājumos. Tālāk aplūkotas skolēnu veidotās definīcijas 

„veselīgam” un „neveselīgam” uzturam un šo definīciju diskursīvās konstruēšanas pieejas.  

Bieži anketās skolēnu veidotās „veselīga” un „neveselīga” uztura interpretācijas ietver 

vienlaikus gan izvērstus, gan vispārinātus “veselīguma” un “neveselīguma” skaidrojumus, bet 

papildinot tos ar arī konkrētu produktu nosaukšanu, piem., „Manuprāt, veselīgs uzturs ir viss, kas 

ir veselīgs, augļi, dārzeņi, produkti, kas satur ogļhidrātus un daudz olbaltumvielas. Un, protams, 
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ūdens, kas ir veselīga uztura pamatprodukts. Neveselīgs uzturs ir viss, kas satur daudz tauku, sāls 

un konservantu: čipsi, kolas, bulciņas utt.” (1. skola, 6.kl./m). Šajā pieejā definējot uzturu, 

skolēni bieži nosauc ne tikai konkrētus pārtikas produktu, piem., kola, cukurs, sāls utt., un/vai 

nosaucot pārtikas produktu grupas, ko min vienskaitlī vai daudzskaitlī, piem.: „Veselīgs uzturs ir 

kartupeļi, augļi, dārzeņi” (4. skola, 8.kl./z), izmantojot nomenu jeb pasīvu subjektu nosaukšanas 

pieeju. Tāpat arī tiek nosaukti ēdieni, piem., putras, zupas u.tml., kā arī to lietošanas vai 

nelietošanas intensitāti (parasti izmantojot dažādus apstākļu vārdus rīcības intensitātes 

pastiprināšanai, piem., bieži, reti, daudz, regulāri u.c.), piem., „Ēd visus (daudz) ēdienus ar E” 

(2. skola, 8.kl./z).  

Tāpat kā „veselīga”, tā „neveselīga” uztura definēšanā bieži tiek izmantota saīsinājuma 

forma „utt.”, piem., „Neveselīgs uzturs ir čipsi, kola utt.” (4. skola, 8.kl./m), tādējādi norādot gan 

uz it   kā esošajām plašākām zināšanām par šo jautājumu, gan minot produktus, kurus tieši 

konkrētie skolēni uzskata par svarīgiem no šī „utt. saraksta” atšifrēt nosaucot.  

Šajā definēšanas pieejā skolēni arī jēdzienu „veselīgs” un „neveselīgs” uzturs definējumā 

ietver rīcību, kas saistīta ar ēšanas procesu, izmantojot darbības atspoguļošanas pieeju 

definēšanas procesā, tādējādi norādot uz sociālo praksi kā darbību, piem., piem., „Veselīgs uzturs 

ir ēst veselīgi” (2. skola, 7.kl./z), arī lietojot vajadzības izteiksmi: „Ir jāēd daudz svaigu 

dārzeņu” (5. skola, 7.kl./m). Skolēnu uztura paradumu interpretācijas diskursīvās prakses iekļauj 

arī citus darbības vārdus, kas darbību sasaista ar apzinātu un uz „veselīgumu” virzītu rīcību, 

piem., „Veselīgs uzturs ir tad, ja tu domā, ko tu ēd” (4. skola, 9.kl/z), vai arī uztura definējumu 

sasaistot ar fiziskām aktivitātēm (kas visbiežāk raksturīgs tieši zēniem), piem., „Veselīgs uzturs ir 

nodarboties ar sportu” (2. skola, 7.kl/z), vai citām „veselīga dzīvesveida” aktivitātēm, kā, piem., 

„Veselīgs uzturs ir ievērot higiēnu” (2. skola, 7.kl/z). Šajā pieejā arī var nošķirt atšķirīgu 

sintakses formu lietošanu: 1) izmantots infinitīvs (nenoteiksme), nenorādot rīcības personu, 

piem.: „Veselīgs uzturs ir uzņemt vitamīnus” (3. skola, 7.kl./z), 2) aprakstīta kādas citas personas 

rīcība, piem., „Seko līdzi kalorijām, cukuriem, taukiem” (2. skola, 8.kl./m) vai arī izmantojot 2. 

personas formu, piem., „Tas, kad tu ēd veselīgi” (3. skola, 7.kl./m). 

„Veselīga uztura”, tāpat arī “neveselīga uztura” definēšanā skolēni bieži arī nosauc 

pazīmes bez darbības vārda, bet kas pēc būtības ietver kādu darbību, piem., sportošanu, ēšanu, 

ūdens dzeršanu, harmonisku attieksmi pret dzīvi, piem.: „Sports, veselīga pārtika, daudz ūdens 

un harmonija”  vs “hamburgeri, trekni ēdieni, cigaretes, nepietiekams sports, liekais svars un 

diskomforts” (3. skola, 8.kl./m). Šis anketas piemērs ir svarīgs analīzes aspekts arī no tā viedokļa, 
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ka meitene, kas aizpildīja šo anketu, kā argumentu, kāpēc nav sevi minējusi par savas klases 

SUA, norādīja, ka viņai esot liekais svars un viņa ēdot neveselīgi un arī smēķējot (atzīšanās par 

smēķēšanu anketā gan izsvītrota). No šīs meitenes definētā „neveselīgā uztura” izriet, ka viņas 

liekais svars viņai rada diskomfortu un neveselīgie uztura paradumi saistīti arī ar smēķēšanu un 

nepietiekamu sportu.  

Līdzīgi arī ir, kad skolēni uztura definēšanā izmanto nebeidzamas darbības izteiksmes 

formu, piem.: „Neveselīgs uzturs ir saldumi, ko ēdam katru dienu” (4. skola, 7.kl./m), turklāt šajā 

piemērā skolniece vārda „katru” vietā pirms tam anketā bija ierakstījusi vārds „visu”, ko vēlāk 

izsvītrojusi, tādējādi, manuprāt, norādot uz šīs darbības patieso intensitāti.  

 „Neveselīga uztura” definēšanā reizēm skolēni ietver arī kādas ēdināšanas iestādes 

nosaukumu, piem.: „Neveselīgs uzturs ir Fast Foods un daudz kas cepts vai vārīts” (1. skola, 

7.kl./m), kā arī, kā rāda šis piemērs, tiek nosaukts ēdienu gatavošanas process un tam piešķirtas 

„veselīguma” vai „neveselīguma” iezīmes – šajā gadījumā „daudz kas cepts un vārīts” tiek       

vispārināti definēts kā „neveselīgs”.  

Ļoti bieža „veselīga” un „neveselīga” uztura definēšanas stratēģija, ko izmanto skolēni 

anketās, ir vienas un tās pašas darbības vai vārdu – vienu un to pašu semiotikas līdzekļu – 

lietošana pretējās nozīmēs, tas ir, izmanto pretmetu pieeju, tādējādi gan radot iespaidu, ka 

definētājam trūkst padziļinātu zināšanu par šo jautājumu, piem., „Veselīgs uzturs – Kad neēd par 

daudz vai par maz” un “Neveselīgs uzturs – Kad ēd par maz vai par daudz” (3. skola, 7.kl./m), 

vai arī: „Veselīgs uzturs ir ēst veselīgi un daudz nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, ēst tikai 

veselīgu pārtiku. Neveselīgs uzturs ir nenodarboties ar fiziskajā aktivitātēm un nesportot, ēst 

daudz saldumus un daudz citu dažādu neveselīgu lietu.” (1. skola, 7.kl/m). 

Līdzīgi pretmetu pieeju izmanto arī kāda 6. klases meitene, kura „veselīga uztura” 

definīcijā ietver jēdzienu „ēdieni” un aprakstu, kas šajā ēdienā nav, nevis ir: „Veselīgs uzturs ir 

ēdieni bez daudz cukuriem un ogļhidrātiem”, savukārt „neveselīga uztura” definīcija jau iekļauj 

darbības   vārdu „ir”: „Neveselīgs ir saldumi un citi produkti, kuriem ir daudz tauku” (4. skola, 

6.kl./m), tādējādi, manuprāt, arī norādot, ka trūkst plašāku zināšanu par uzturu, tāpēc „veselīga 

uztura” definīcija tiek veidota pēc pretmetu principa jeb – veselīgs ir tas, kas nav neveselīgs. 

 Uztura zināšanu trūkuma gadījumā, manuprāt, skolēni izmanto arī darbības nolieguma 

formas, raksturojot rīcību, kas nav raksturīga „veselīgam” vai „neveselīgam” uzturam, piem.: 

„Veselīgs uzturs ir, kad tu neēd konfektes un visas kaitīgās vielas. Neveselīgs uzturs ir tas, ka tu 

neēd veselīgās vielas” (2. skola, 7.kl/z). Šī pretmetu pieejas izmantošana, veidojot „veselīga” un 
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„neveselīga” uztura diskursus, ļauj arī novērot, kā skolēni transformē no pieaugušajiem aizgūtās 

zināšanas par uzturu un pārveido un pielāgo tās savām vajadzībām, piemēram, „veselīga uztura” 

definēšanas procesā operējot ar zināšanām par to, kas ir „neveselīgs uzturs”. Iespējams, tas tā ir 

izveidojies, jo skolēniem biežāk ir nācies no pieaugušajiem saņemt norādes par to, kas nav 

„veselīgs” vai ko „nedrīkst ēst”, nevis paskaidrojumus, kas tad īsti ir „veselīgs” produkts vai 

„veselīgi ēšanas paradumi”, kā, piem., šajā kāda skolēna veidotajā interpretācijā: „Veselīgs uzturs 

– kad cilvēks neēd daudz neveselīga un skatās, vai produktos nav kaitīgas vielas; neveselīgs 

uzturs – kad cilvēks ēd kaitīgi un produktus ar daudz e vielām” (2. skola, 8.kl./m). Tāpat bieži 

izmantota pieeja ir nedefinēt atsevišķi „neveselīgu” vai „veselīgu”  uzturu, bet ietvert to pretējās 

definīcijas aprakstā, piem., „Veselīgs uzturs ir tad, kad tu ēd daudz augļus un dārzeņus, nevis 

bulciņas un picas utt.” (3. skola, 7.kl./m). 

Tai pat laikā (īpaši SUA) uzsver savu aktīvo kognitīvo līdzdalību definīciju veidošanā ar 

tādu vārdu kā „manuprāt” izmantošanu definīciju konstruēšanā, piem.: „Manuprāt, veselīgs 

uzturs ir tas, ka tu rūpējies, par ko tu ēd un ēd ar mēru, bet arī nebadojies un neēd par daudz 

neveselīgos ēdienus” (1. skola, 6.kl./m). Iepriekš minētais piemērs atspoguļo arī vēl citas, jau 

iepriekš   minētās, skolēnu bieži izmantotās diskursu veidošanas pieeju (pretmetu pieeju, rīcības 

kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus u.c.), turklāt arī paplašinot „veselīga uztura” definīciju ar 

diētas praksēs izmantotu terminoloģiju – šajā gadījumā jēdzienu „badoties”. Arī citu skolēnu 

anketās ir novērojama „veselīga” un „neveselīga” uztura sasaistīšana ar veselību un dzīves 

kvalitātes rādījumiem, turklāt izmantojot anatomijas terminoloģiju, piem., „Veselīgs uzturs var 

paglābt tevi no slimībām” un „Neveselīgs uzturs ir tas, kas kaitē tavai veselībai un 

garastāvoklim. Var ietekmēt kuņģi un smadzenes” (1. skola, 6.kl./m).  

Uztura definīcija skolēnu interpretācijā var ietvert arī pieaugušo konstruētos uztura prakšu 

normatīvus, kā piem.: „Veselīgs uzturs ir trīs ēdienreizes” (4. skola, 7.kl./m), Bieži skolēni lieto 

arī tādus jēdzienus kā „uztura piramīda”, piem., „Turēties pie ēdienu piramīdas”, (5. skola, 6. 

kl./z), vai arī norādot, ka “veselīgs” uzturs ir „Ēdiens ar daudz olbaltumvielām”, bet „neveselīgs 

uzturs” – „Ar daudz taukvielām”.  

„Veselīga” un „neveselīga” uztura definēšanas procesā skolēniem reizēm novērota arī 

radošā pieeja, tas ir,  viņiem radot jaunus jēdzienus, kā, piem., „apresnēšana” – „Neveselīgs 

uzturs noved cilvēku bieži vien pie apresnēšanas un slimībām” (3. skola, 7.kl./m), vai 

„pietaukošanās” – „Kad var būt pietaukošanās un kļūst apaļš” (3. skola, 7./kl/z). Turpinot par 

terminoloģijas paplašināšanu, jānorāda, ka skolēni bieži arī izvirza savus līdzvērtīgos jēdzienus 
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„veselīga” vai „neveselīga” uztura definēšanā, piem., „Veselīgs uzturs ir sabalansēts uzturs” (1. 

skola, 6.kl./m). Šī pieeja gan biežāk sastopama SUA aizpildītajās anketās. 

Bet ir arī bieži sastopama gluži pretēja „veselīga” un „neveselīga” – pasīvi atturīga uztura 

definējuma pieeja, kas īpaši raksturīga tiem skolēniem, kas vēlas uzsvērt savu vienaldzīgumu 

attieksmē pret pārtiku un uztura paradumiem, piem., „Veselīgs uzturs ir ēst veselīgu ēdienu. 

Neveselīgs uzturs ir ēst neveselīgu ēdienu.” (1. skola, 7.kl./z), šajā konkrētajā piemērā skolēnam 

jau esošo jēdzienu „ieliekot” tās pašas nozīmes darbībā un izpaužot savu vienkāršoto attieksmi 

pret attiecīgo sociālo problēmu. 

Šajā kontekstā jānorāda, ka īpaši zēniem vērojama arī tāda kā slāpēta protesta forma 

„veselīga” un “neveselīga” uztura definēšanā – apzināti apmainot “veselīgo” ar “neveselīgo”, 

piem., „Veselīgs ir Hesburgers, bet neveselīgs ir zaļie salāti” (1. skola, 7.kl./z) (šis apgalvojums 

gan anketas lapā ir pēc tam pārsvītrots). Turklāt būtisks faktors, kas jāņem vērā, ka slēptā protesta 

pieeja visspilgtāk izpaužas tieši tajās skolās, kuru tuvumā atrodas ātrās ēdināšanas restorāni un 

kuru apmeklējums skolēniem ir stingri aizliegts vai arī par to ir notikušas publiskas diskusijas – 

gan pieaugušo starpā, gan pieaugušajiem komunicējot ar skolēniem, gan skolēnu ikdienas saziņā.  

Toties kādas 9. klases skolnieces anketā ir izmantota vispārinātā jeb diplomātiskā 

definēšanas pieeja: „Veselīgi ēdieni ir viss, vienkārši, citi ir vairāk veselīgi, citi mazāk” (4. skola, 

9.kl./m), kas atspoguļo skolēnu demokrātisko attieksmi pret uztura jautājumiem. Savukārt  kāda 

7. klases meitene norāda, ka: „Veselīgs uzturs ir tad, kad tu ēd daudz dārzeņus, augļus un tev tas 

pašam patīk” (5. skola, 7.kl./m;), kas nozīmē, ka skolēnam ir svarīgi uztura prakses veidot tādas, 

kas sagādā prieku. „Man dažreiz kārojas apēst ko neveselīgu” šī pati meitene minēja kā 

argumentu, kāpēc sevi nav minējusi kā savas klases SUA. Līdzīgi kā, kad kāds zēns, definējot 

„neveselīgu uzturu”, čipsus min kā „jauniešu uzturu” (5. skola, 7.kl./z). 
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7. SKOLĒNA KĀ UZTURA AĢENTA PAŠREFLEKSIJAS 

 

Šajā nodaļā analizēti empīrijas dati, kas iegūti galvenā gadījuma ligzdas piecos iekļautajos 

gadījumos, kur katrs ir atsevišķa Latvijas skola un šajā skolā intervētie skolēni promocijas 

darbam atbilstošajā mērķa grupā – 6.-9. klase.  

Lai izzinātu, kā mūsdienu skolēni veido un pārveido savu kā uztura aģenta lomu – gan 

klases, gan skolas, gan jau daudz plašākā sociālā līmenī – intervijās iegūtie dati ir analizēti ar 

diskursa analīzes pieeju, salīdzinot klases biedru vērtējumu ar skolēna kā SUA pašvērtējumu, 

reflektējot par savām uztura praksēm. 

Šajā nodaļā ir identificēti un analizēti arī skolēna uztura paradumus ietekmējošie ārēji un 

citi faktori un kā SUA tos raksturo un problematizē. Aplūkotas arī SUA un PUA sadarbības 

iespējas dažādu skolēna uztura jautājumu risināšanā. Ar diskursa analīzes palīdzību šajā nodaļā 

izpētīti arī “veselīga” un “neveselīga” uztura jēdzienu definēšanas un rekontekstualizēšanas 

paņēmieni.  

Šīs nodaļas galvenais uzdevums ir izpētīt, kā skolēni sociālā mijiedarbībā un uztura 

paradumu interpretācijās konstruē jaunus vai pārvieto un paplašina jau esošos dažādos pārtikas 

un uztura diskursus, ko radījuši pieaugušie kā PUA (par PUA diskursu analīzi skat. 4. nodaļu), kā 

arī kā interpretē un veido savu SUA lomu, jo būtiski ir arī redzēt atšķirību starp sociālo praksi un 

šīs sociālās prakses attēlojumu (reprezentāciju),jo diskursi ir sociālās prakses rekontekstualizācija 

(Leeuwen, 2008, 2009), kur dažādu diskursu jeb „vienas un tā paša realitātes aspekta dažādu 

nozīmju veidošana var notikt dažādos veidos, iekļaujot un izslēdzot dažādas lietas, turklāt darot 

to visu dažādu interešu labā” (Leeuwen, 2009: 145). 

 

7.1. Uztura aģenta lomas konstruēšana un rekonstruēšana  

 

Šajā nodaļā analizēti empīrijas dati, kas iegūti no padziļinātām intervijām ar piecās 

Latvijas skolās identificētajiem SUA.  

Apkopojot pašu SUA sniegtās atbildes par viņu uztura paradumiem un izpētot un 

salīdzinot, kā šīs sociālās prakses saskan ar klases biedru izpratni par viņu izvirzīto SUA tēlu, kā 

arī novērtējot SUA reakciju par klases biedru lēmumu izvirzīt tieši viņus kā savas klases SUA 

(kur iezīmējas arī SUA kā līdera jeb līderisma pazīmju atzīšanas vai noliegšanas stratēģijas), 
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rezultātā ir izveidots mūsdienu Latvijas SUA lomas modelis un izpētītas SUA lomas 

konstruēšanas un rekontekstualizēšanas sociālās prakses.   

Šajā nodaļā integrēti analizēti visi pieci galvenie iekļautie gadījumi, apkopojošā tabulā 

aplūkojot un izdalot svarīgākos identificētos SUA lomas veidojošos kritērijus, kurus akcentē paši 

skolēni un/vai viņu skolotāji vai kādi citi PUA. Šīs nodaļas mērķis ir izkristalizēt mūsdienu 

Latvijas skolēna kā uztura aģenta lomu un tās rekonstruēšanas prakses.   

 

7.1.1. Līderisma pazīmju atzīšanas vai noliegšanas stratēģijas  

 

Skolēniem, kurus klases biedri vai skolotāji ir izvirzījuši par klases uztura aģentiem jeb 

SUA, ir raksturīgas trīs dažādas reakcijas izpausmes formas: 1) SUA lomas piekrītoša 

pieņemšana, 2) SUA lomas nepiekrītoša pieņemšana, 3) SUA lomas noliegšana.  

SUA lomas piekrītoša pieņemšana nozīmē, ka skolēns piekrīt apgalvojumam, ka viņš/viņa 

atbilst tam tēlam, ko gan viņa klases biedri, gan viņš/-a pats/-i ir definējuši kā savas klases SUA. 

Tā ir iepriekš nesaskaņota vienošanās, kas izveidojusies saskaņotā sociālā mijiedarbē konstruējot 

SUA lomu un tēlu konkrētā klasē.  

Gadījumos, kad citu izvirzītais SUA intervijā ar mani izrāda izbrīnu par šādu viņam/-ai 

piešķirtu lomu un to kādā citā veidā to apšauba, bet rezultātā tomēr pieņem to par patiesību un 

tālākā sarunā cenšas iejusties vai arī ātri iejūtas šajā SUA lomā, es definēju kā SUA lomas 

nepiekrītošu pieņemšanu. Šie piemēri raksturo SUA lomas veidošanas prakses, kas atspoguļo 

iepriekš nesaskaņotas rīcības rezultātu tālākās saskaņošanas stratēģijas. Savukārt, ja skolēns 

kategoriski atsakās pieņemt citu sev piešķirto SUA lomu, izpaužas aktīva SUA lomas noliegšanas 

prakse, kas ļauj izpētīt iemeslus, kāpēc starp SUA un viņa/-as lomas piešķīrējiem ir izveidojusies 

šī komunikatīvā nesaskaņotība, kā arī noskaidrot to lomu, ko SUA sev piešķir kā “īstu” un 

“pareizu”.  

Tālāk jau izvērstāk aplūkotas visas trīs iepriekš nosauktās SUA lomas veidošanas 

izpausmes.  

 

Uztura aģenta lomas piekrītoša pieņemšana 

 

Apzinoties sevi kā savas klases pozitīvos līderus uztura paradumu ziņā, skolēni, neatkarīgi 

no vecuma grupas vai dzimuma, sarunā ar mani uzsver savu īpašo statusu salīdzinājumā ar 
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saviem klases biedriem un sava “īpašā es” definēšanā ietver tādas savas uzvedības vai sociālās 

prakses formas kā: (1) veselīgu/sabalansētu/pareizu/pārdomātu ēšanu, (2) sistemātisku tiekšanos 

pēc zināšanām par veselīgu uzturu, (3) sportošanu vai fiziski aktīvu dzīves veidu, (4) apkārtējo 

cilvēku uztura paradumu (atklātu vai noklusētu) novērtēšanu.   

Tālāk redzamais piemērs ļauj detalizēti un izvērsti aplūkot, kā kāds 6. klases skolēns 

konstruē savu SUA tēlu, šajā procesā iekļaujot arī “neveselīgā uztura” un “neveselīgo uztura 

paradumu” definēšanu:  

Es gandrīz vienīgais no klases daudz sportoju un neeju katru starpbrīdi ēst uz Narvessen hotdogus 

vai uz Maximu ēst saldumus, bet palieku skolā. Bet nu ir arī tādas reizes, kad es arī aizeju tur 

uzēst, bet nu mēģinu censties ēst veselīgi. (1.int./6.kl/z)  

 

Kā redzams citātā, tiek izmantoti gan “īpašā” statusa sevis pozitīva tēla pozicionēšanas 

rīki vairāku nosaukto darbību leģitimizēšanai: “Es gandrīz vienīgais no klases /../”, gan 

konstruēta sevis iekļaušana un tūlīt pat arī izsvītrošana no aizliegtajām jeb “neveselīgajām” 

uztura praksēm (skat. pēdējo teikumu citātā). Tāpat arī izmantota aizstāšanas pieeja, 

“neveselīgās” uztura prakses iekļaujot identificētajos ārējās ietekmes objektos, kas telpiskoti, 

nosaucot tirdzniecības iestādes (Narvesen un Maxima), un priekšmetiskoti ar definētajiem 

“neveselīgajiem” pārtikas produktiem (hotdogi un saldumi). Savukārt kopumā diskursa 

veidošanas stratēģiju var raksturot kā viļņveida – aiz “pozitīvās” sociālās prakses (sportoju) seko 

izsvītrotā “negatīvā” (neeju /../) un tad atkal “pozitīvā” (palieku skolā /../), un tad iekļautā 

“negatīvā” (aizeju /../), un beigās atkal “pozitīvā” (mēģinu censties /../).  

Ja iepriekšējā piemērā bija redzama SUA-zēniem raksturīgā SUA lomas argumentācija, 

kas ietver sportošanu kā primāru sociālo praksi un SUA lomas kritēriju, tad meitenēm-SUA 

galvenokārt (lai arī bieži bija sportošanas kā ikdienas prakses norādes) savas SUA lomas 

argumentācijā dominēja vai nu “veselīgas” un/vai “veselīgākas” nekā citiem klases biedriem 

ēšanas prakses, tostarp bieži vien norādot uz kādiem konkrētiem, specifiskiem uztura 

paradumiem (piem., diētām), piem.:  “Es īstenībā nebiju baigi pārsteigta, jo daudzi droši vien, ka 

pamanījuši, ka es (iesmejas) neēdu visu. Drīzāk veselīgāk nekā pārējie” (7.int./7.kl./m), vai arī: 

“Nepārsteidza. Tāpēc, ka es zinu, ka daži zina, ka es neēdu gaļu un vairāk dārzeņu ēdu.” 

(11.int./8.kl./m). Turklāt bieža SUA lomas pieņemšanas argumentācijas stratēģija ir balstīties uz 

atsevišķu vai “dažu” savu klases biedru (kā tas redzams arī pēdējā citātā) zināšanām par SUA 

uztura paradumiem vai kādām citām pazīmēm, kas ļauj viņu definēt kā SUA.   
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Uztura aģenta lomas nepiekrītoša pieņemšana 

 

Skolēniem (abu dzimumu), ko klases biedri ir identificējuši kā savas klases SUA, bet kuri 

sākotnēji izrāda izbrīnu vai pat apšauba klases biedru viņiem sniegto novērtējumu, ir raksturīga 

kaut arī pamatos “pārsteigtā”, bet tālākā rīcībā tomēr “zinātkārā iespējas izmantotāja” SUA tēla 

definēšanas stratēģija, tas ir, šie skolēni sava SUA tēla veidošanā sākotnēji izmanto līderisma 

noliegšanas pieeju, piem.: “Es pat nezinu, kāpēc citi mani izvēlējās.. bet, nu, jā, es uzskatu, ka es 

pareizi ēdu, bet tas arī ir viss.” (3.int./7.kl./m), bet: “Esmu pārsteigts par to, ka mani viņi 

nosauca. Bet es atnācu tāpat paklausīties, ko Jūs mums jautāsiet.” (10.int./7.kl./z). Šie divi 

piemēri parāda, ka šajā vecumā skolēniem (abu dzimumu) kā individualitātes izpausmes forma, 

var būt ziņkāre un atturība vienlaikus, ko, manuprāt, komunikācijā var izmantot arī veselīgu 

uztura zināšanu radīšanā un pārvietošanā. 

Savukārt vecāko, 8. un 9. klases skolēnu (abu dzimumu) skolēniem argumentācija jau ir daudz 

izvērstāka un ar savas rīcības leģitimējošām norādēm, piem., kā šajā intervijas fragmentā:  

 

Varbūt nedaudz. (smaida) Tāpēc ka es jau arī neesmu tā, kas seko tur baigi tam visam uzturam un 

es ēdu visu, kas man garšo! (smaida) Un es nedomāju, ka cilvēkam ir jāseko veselam uzturam, 

tāpēc ka cilvēks, ja grib, dzīvo veselīgi, ja grib, dzīvo neveselīgi! Un tas nav atkarīgs no citiem, 

tas ir atkarīgs no paša! (10. int./9.kl/m).  
 

Šis piemērs arī parāda pusaudžu vecuma “dumpiniecisko”  diskursa veidošanas, kā arī savas 

individualitātes uzsvēršanas sociālo praksi.  

 

Uztura aģenta lomas noliegšana 

 

Šajā grupā iekļautajiem skolēniem, ko klases biedri ir definējuši kā klases SUA, ir 

raksturīga īpaši aktīva SUA lomas noliegšanas stratēģiju veidošana, kā SUA lomas 

rekontekstualizācijas līdzekli izmantojot tādus paņēmienus kā izsvītrošanu (gan tiešā nozīmē 

izsvītrojot sevi no šīs lomas klases biedru veidotajā “sarakstā”, gan uzsvērti izsvītrojot no savu 

ikdienas sociālo prakšu “saraksta” “veselīga uztura” paradumus), turklāt iekļaujot leģitimizācijas 

piemērus, kas norāda uz pretmetu veidošanas stratēģiju, kur “veselīgs uzturs” tiek interpretēts kā 

ierobežošanās ēšanā, bet “neveselīgs uzturs” kā “ēst visu, kas garšo”, tātad arī veidojot “veselīga 

uztura” kā “negaršīgu ēdienu” nozīmi, piem.: “Neesmu nekāds tur veselīgais ēdējs. Es ēdu visu, 

ko man dod. (smejas) Jo man garšo ēst!” (10. int./9.kl./z), vai arī: “Es nepiekrītu, jo es klasē, 
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manuprāt, runāju vismazāk par to ēdienu! (smejas) Visa klase runā par to rīšanu, es nerunāju! 

(un tad nosauc kāda klases biedra – zēna – vārdu) runā tā kā neviens! (smejas)” (10.int./7.kl/m), 

vai arī ieņemot pavisam pasīva sociālā aģenta lomu: “Es vispār nedomāju neko par to, ko ēdu.” 

(smaidot) (8. int./8.kl./z). Turklāt šī SUA lomas noliegšanas stratēģija ir raksturīga tieši 7.-9. 

klases skolēniem un abu dzimumu, bet biežāk gan zēniem.  

 

7.1.2. Sociālo prakšu sasaiste ar uztura aģenta tēlu 

 

Apkopjot intervijas ar skolēniem jeb SUA, kas interviju sniegšanas laikā mācās 6.-9. klasē 

kādā no piecām Latvijas skolām, kas iekļautas promocijas darba izpētes piecos gadījumos, esmu 

izvirzījusi vairākas skolēna kā sava uztura aģenta lomas konstruēšanas pazīmes, pēc kurām arī 

veidoju intervijas jautājumus SUA, un kuru laikā noskaidroju, kā SUA sociālajā mijiedarbē ar 

mani sarunā konstruē jaunas vai pārkonstruē jau esošās, viņam citu piešķirtās lomas caur 

dažādām sociālām praksēm, kas visas ir kādā veidā saistītas ar uzturu vai uztura paradumiem. 

Galvenās SUA lomu veidojošās pazīmes, ko esmu izvirzījusi, balstoties uz teorētiskās 

literatūras bāzes, kā arī iepriekš intervijās ar dažādiem PUA iegūtajām atziņām par šo tēmu, ir 

iedalāmas divās kategorijās: 

1) uztura paradumi – tie ir skolēnu uztura paradumi ne tikai skolā (vai tiek ēstas skolas 

pusdienas), bet arī mājās – ģimenē (vai tiek ēstas brokastis, vakariņas un to raksturojums), tāpat  

arī ārpus abām, iepriekš nosauktām kontroles institūcijām, kur skolēns (vienlaikus “bērns”) ir 

pakļauts dažādiem ikdienas uztura paradumu ārējās ietekmes faktoriem (piem., veikali, kafejnīcas 

u.c.); 

2) sociālā mijiedarbe – tā kā SUA loma veidojas sociālā mijiedarbē un ne tikai skolēna 

individuālajās vai kolektīvajās uztura praksēs, bet arī komunikācijā, kas veido, notur un izplata 

zināšanas par šīm praksēm, tad būtisks SUA lomas konstruēšanas elements ir sociālā mijiedarbe 

ar citiem, SUA uztura praksi veidojošajiem, sociāliem aģentiem – vienaudžiem, vecākiem, 

skolotājiem, skolas ēdinātājiem (pavāriem) u.c.  

 

7.1.2.1. Skolēnu kā uztura aģentu ēšanas paradumi  

 

Tālāk analizēti SUA uztura paradumi dažādās vidēs un kā tos intervijās interpretē jeb 

raksturo paši skolēni. 
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SUA interpretējot savus uztura paradumus skolā, veido skolas pusdienu un skolas 

ēdnīcas diskursus, kur kā galvenās SUA uztura prakšu raksturojošās pazīmes ir: (1) vai SUA ēd 

un, (2) vai SUA neēd skolas ēdnīcā piedāvāto ēdienu. Ja SUA ēd skolas virtuvē piedāvāto ēdienu, 

tad argumentācija parasti (ar retiem izņēmumiem) tiek diskursīvi veidota tekstuāli īsos šo uztura 

paradumu leģitimizācijas veidos, piem., “Es ēdu skolas pusdienas un man tās garšo” 

(1.int./6.kl/z), vai arī: “Man bija tāda iespēja ēst brīvpusdienas, jo es nāku no daudzbērnu 

ģimenes” (6.int./9.kl/m). Savukārt skolas pusdienu neēšanas vai ar izņēmumiem ēšanas 

gadījumos, SUA piedāvā plašu un izsmeļošu, parasti arī kritiski veidotu savas sociālās rīcības 

(skolas ēdienreizes vai atsevišķu ēdienu izsvītrošanas no ikdienas sociālo prakšu “saraksta”) 

argumentācijas pieeju.  

Tālāk ir nosaukti SUA definētie un naratīvā leģitimizētie skolas ēdnīcas piedāvāto 

pusdienu neēšanas argumenti. SUA pausto kritiku skolas ēdieniem var iedalīt dažādās sociālās 

rīcības diskursīvās leģitimizācijas grupās: (1) tiek nosaukti pārtikas produkti, kas “negaršo”,  (2) 

tiek nosaukti ēdieni, kas “negaršo”. Tomēr gan pārtikas produktu, gan ēdiena “negaršošanas” 

iemesls visbiežāk ir nevis SUA garšas izjūtas īpatnības, bet gan ēdienu pagatavošanas veida dēļ. 

Un visbiežākās ēdienu pagatavošanas “kļūdas”, uz kurām norāda SUA, ir: ēdienu pārvārīšana vai 

gluži pretēji – līdz galam neizvārīšana; ēdiena pārsālīšana vai pretēji – par maz sālīts; ēdiens ir 

pārāk salds (šis iemesls gan ir ļoti reti minēts); ēdienā par maz sastāvdaļu un tas ir vienveidīgs, 

bezgaršīgs; ēdiens ir auksts, atdzisis; ēdiens nav “veselīgs” u.c. Turklāt ēdiena pagatavošanas 

raksturošanā bieži skolēnu atbildēs ieskanas arī pārtikas risku diskursus (piemēram, līdz galam 

neizceptas gaļa vai arī skolēnu neapēstā ēdiena otrreizēja uzsildīšana nākamā dienā). Tāpat bieži 

vien skolēni min konkrētas nedēļas dienas, kad viņi neiet ēst skolas pusdienas, jo tajās dienās tiek 

pasniegts ēdiens, kas SUA “negaršo”. Tas nozīmē, ka: (1) skolēns seko līdz skolas ēdienkartei, 

(2) skolas ēdienkarte ir nemainīga ilgā laika periodā. Turklāt skolas pusdienu neēšanas vai 

periodiskas ēšanas gadījumā, skolas pusdienu diskurss tiek rekontekstualizēts, izmantojot 

vispārināšanas (“mēs”, “parasti”, “tur viss ir negaršīgs” u.tml.) personificēšanas pieejas 

apvienošanu – sava individuālā viedokļa diskursīvu atspoguļošanu vispārinātās, kolektīvās 

leģitimizācijas praksēs, piem.: “Mēs ēdam reti, jo negaršo un nezinu, kāpēc negaršo” 

(3.int./7.kl./m).   

Skolēnu veidotie skolas ēdnīcas ēdienus raksturojošie diskursi ļauj secināt, ka skolēni sevi 

postulē kā aktīvi kritiskus SUA. Turklāt kritisko diskursu saturiskā analīze ļauj secināt, ka SUA ir 

zināšanas par dažādiem ēdiena gatavošanas principiem, kas sasaucas ar viņu uztura paradumiem 
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mājās (skat. analīzi tālāk), kur SUA norāda, ka viņi ģimenē piedalās  vai arī uzņemas individuālu 

vai kolektīvu atbildību par savas un/vai ģimenes maltītes sagatavošanu, iesaistoties ēdiena 

pagatavošanas procesā.  

Tālāk esmu uzskaitījusi (izdalot pēc skolēnu vecuma grupām) SUA pausto skolas ēdiena 

kritiku, kas parāda, ka skolēni visās vecuma grupās un neatkarīgi no dzimuma spēj arī kritiski 

izvērtēt skolas virtuvē piedāvāto ēdienu, tomēr bieži viens kritikas iemesls ir nevis ēdiena 

pagatavošanas kvalitāte vai servēšanas veids, bet gan skolēna individuālās garšas izjūtas, kas nav 

apmierinātas.  

6. klases: 

Dažreiz ir tā, ka plovs ir pārvārīts un tad tā /../ citreiz ir pārsālīts, pieņemsim, tā zivs fileja, bet nu 

tas ir ļoti retos gadījumos, arī rīsi man pašai ne pārāk garšo.. nu, pliki, ja ir. Man vairāk garšo, ja ir 

kādos salātos. (2.int./6.kl./m); Man negaršo! Teiksim, plovs ar makaroniem (smejas) ir pārvārīts. 

Nav labi izvārīts. (10.int./6.kl/m); Es gribētu pateikt, lai taisa vairāk dažādu ēdienu un mazāk 

kartupeļu (14. int./6.kl/m).  

 

7.klase:  

Piemēram, zupās ir tur par maz sastāvdaļas. Tur ir tikai šķidrums. (smejas) Tur nekas vairāk nav. 

(3.int./7.kl/m); Nu, kā nu kuro reizi tur uztaisa. Zupas man īpaši negaršo. Bet nu kartupeļus un ko 

tādu – to var ēst. Atšķirībā tikai, ar ko. (3.int./7.kl/z1); Un zupu neēdu, jo tur sastāvdaļas tādas 

maz, sāls arī maz. Neēdu arī tad, kad ir griķi, jo tie griķi vienmēr ir tādi sausi un negaršīgi. Bet 

pārējo ēdu, jo tur var arī dabūt papildus piparus un sāli un tad jau garšīgi! (3.int./7.kl/z2); Viņi liek 

arī ēdienu mikroviļņu krāsnī! Un tā gaļa tur ir bezgaršīga! (4.int./7.kl/m1); Jā, tas ēdiens bieži ir 

auksts! Vienkārši briesmīgi! Un kādi ir tie kartupeļi! Liekas, ka grīdas lupatas ūdenī vārīti. Viņi 

izskatās tik pretīgi! (saviebjas) (4.int./7.kl/m2); cik ir redzēts, viņi vienkārši kaut kādus cīsiņus 

izņem un ieliek atpakaļ.. Bet viņi paņem no šķīvjiem desas un ieliek traukā, saglabā līdz rītdienai 

un tad liek vārīties ar rīsiem.. (4.int./7.kl/z); Ceturtdienās parasti dod makaronus ar pretīgiem 

sīpolu klučiem. Arī kartupeļi bieži nav pārāk izvārīti – visi ir ļoti cieti. (10. int./7.kl/m1); Man 

negaršo piektdienās, jo tur ir pretīga zupa ar kaut kādiem (smejas), tā zupa ir ar makaroniem! 

(10.int./7.kl/m2). 

 

8. klase:  

Jo tur noteikti ir nav veselīgi tie ēdieni. Tikai kaut kādas kotletes un cepti kartupeļi tikai.” 

(5.int./8.kl/m1), Man negaršo rosols un krabju salāti. (8.int./8.kl./m2), Ļoti bieži gaļa ir jēla.. 

neizcepta līdz galam kotletēs (8.int./8.kl./m), Nu, griķi ir tas, kas nav ne visai labi pagatavoti. Tādi 

bezgaršīgi.  (11.int./8.kl./m); “mūsu skolas ēdienkarti vajadzētu padarīt daudzveidīgāku, jo 

pienākot jaunai nedēļai, var jau paredzēt, kas pūs pusdienās. Varētu arī izslēgt no ēdienkartes 

sardeles, arī aknas, jo tās esmu ievērojusi, ka ēd varbūt 1/20 skolas skolēnu + skolotāju” 

(17.int./8.kl./m). 

 

9. klase:  

Es zinu, ka man kaut kad ir bijis tā, ka man kaut kas negaršo, jo tas bija it kā dārzeņu biezenis, bet 

praktiski tas bija, es nezinu, tāds kā kartupeļu sautējums, kur bija ūdens un kurā peldējās kartupeļi 

ar burkāniem un dīvainas izcelsmes gaļu. (smejas) Un to es nevarēju ieēst! Noteikti pateiktu arī, 
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ka makaronus nevajag pārvārīt. Jo es atceros, ka ir bijuši makaroni ar sieru un es zinu, ka citiem 

bērniem tas garšo, bet man kaut kā makaroni ar uzrīvētu sieru nešķiet kaut kas garšīgs, jo man 

patīk mērcē. Nu tad, ka nedrīkst pārvārīt makaronus (smejas) un kartupeļus arī, jo tie arī bieži nav 

tā nu smuki novārīti. Un tad tā gaļa arī ir tā nu, kādu viņi pa to cenu var mums dabūt, tāda viņa arī 

tur ir... Jā, un ko es vēl tagad atcerējos, ka viņiem vienmēr tas morss vai, kā viņš tur saucās, viņš 

vienmēr ir ļoti, ļoti, ļoti salds. Un tad viņi varētu to (iesmejas) kaut vai atšķaidīt. (6.int./9.kl./m)  

 

Ēšanas paradumi ģimenē/mājās 

 

Kad SUA tiek lūgts aprakstīt savus uztura paradumus mājās, SUA izmanto divējādus 

naratīva veidošanas paņēmienus: (1) koncentrējoties uz visas ģimenes ēšanas paradumiem, (2) 

izceļot tieši savas uztura prakses. Ja primāri ģimenes tēla veidošanas un tikai pēc tam savu uztura 

paradumu iztirzāšanas pieeja galvenokārt ir raksturīga mazāko klašu (6.-7kl.) un abu dzimumu 

skolēniem, tad individuālā  pieeja vispirms un tikai pēc tam un kā vispārējā fona iezīmēšanas 

līdzeklis – ģimenes uztura paradumi biežāk sastopama pieeja ir 8.-9. klases skolēniem (abu 

dzimumu). Tomēr runājot par ģimenes uztura praksēm, ja SUA ir pieņēmis savu SUA lomu, 

galvenokārt tiek veidots “veselīgu” uzturu paradumu veicinošas ģimenes tēls,  kur ir sastopamas 

gan kopīgas ēdienreizes (piem., 2.int./6.kl./m), gan visiem ģimenes locekļiem “veselīgi” vai 

“diezgan veselīgi” (piem., 3.int./7.kl/m) ēšanas paradumi. Turklāt kā “veselīgo” uztura paradumu 

ieviesēj ģimenē visbiežāk tiek minētas mātes un SUA-meitenes šos noteikumus parasti pieņem, 

piem.: “Mana interese par veselīgu uzturu radās ar mammas palīdzību, jo viņa pati ievēro ļoti 

veselīgu uzturu” (17.int./8.kl/m), bet SUA-zēni norāda, ka viņiem tos “nākas pieņemt”, piem.:   

”Tā kā man mamma ēd veselīgi, tad man arī nākas ēst veselīgi” (3.int./7.kl/z). Tāpat bieži tiek 

norādīts, ka kāds no ģimenes locekļiem ir ieviesis savus individuālos uztura paradumus, kā 

ģimenes kopīgu uztura praksi, piem., veģetārismu (3.int./7.kl/m). Tāpat SUA norāda, ka bieži 

vien paši gatavo sev ēdienu mājās gan brokastīs, gan vakariņās (kā gatavošanas iemesls visbiežāk 

tiek minēts vecāku nebūšana tobrīd mājās, bet darbā, vai arī vecāku aizņemtība ar kādiem citiem 

pienākumiem). Kad vecāku nav mājās, SUA sev gatavo to, ko paši vēlas un/vai prot pagatavot, 

savukārt, kad vecāki palūdz bērniem ko uztaisīt visai ģimenei, tad: “Vienalga! Ko paprasa! To   

arī cenšos uztaisīt. Protams, to, ko māku!” (3.int./7.kl./z).  

Savukārt, kad skolēnam ēdienu taisa kāds no vecākiem, tad galvenokārt kā PUA-ēdienu 

gatavotāja tiek nosaukta māte, bet retumis arī tēvs. Tēvi gan ir visbiežākie ģimenes “veselīgo” 

uztura paradumu ignorētāji vai “bojātāji”, un uz to parasti norāda SUA-zēni, nevis meitenes:  
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Nu mēs ar mammu cenšamies tā veselīgi ēst. Tētis tur tā, kā .. nē, nu ja mēs uztaisām kaut ko ēst, 

tad viņš jau it kā cenšas ēst arī ar mums, bet tāpat parasti viņš uztaisa arī kaut ko pa savam klāts.. 

kaut kādus tur makaronus uzvāra vai ko tādu (smejas) (3.int./7.kl./z).  

 

Uztura paradumi ārpus skolas un mājām 

 

Ja SUA norāda uz skolas pusdienu neēšanu vai tikai daļēju ēšanu, un arī skolas pusdienu 

ēšanas gadījumā, pastāv liela varbūtība, ka skolēns ies pirkt kādu pārtikas produktu ārpus skolas 

telpas. Tāpēc es centos noskaidrot, kas tieši tiek pirkts pārtikas veikalos vai kādās citās pārtikas 

preču tirdzniecības vietās. Tāpat arī, vai un cik bieži skolēni dodas ēst (mācību gada laikā) ēst uz 

kādu no skolai blakus esošajām ēstuvēm.  

Ir skolas, kur ir aizliegts iziet ārpus skolas telpām mācību stundu laikā, ar mērķi doties uz 

kādu no pārtikas veikaliem vai publiskām ēstuvēm, ja nav saņemta skolotāja vai skolas direktora 

atļauja. Tāpēc bieži SUA par veikalu apmeklējumu mūsu sarunas laikā sākotnēji runā piesardzīgi, 

it kā taustoties – cik daudz un ko viņi drīkst stāstīt par saviem ārpus skolas uztura paradumiem. 

Īpaši izteikti šāda piesardzība ir raksturīga SUA, kas tiek intervēti individuāli (telefoniski). 

Savukārt, kad intervija ar SUA notiek grupā (sarunā piedaloties diviem vai vairākiem skolēniem 

vienlaikus), SUA kļūst atklātāki, drošāki un patiesāk izpauž savus ikdienas uztura paradumus un 

interpretācijas par savām vai citu uztura praksēm. Piem., kā šajā gadījumā: “Mēs ejam uz Prizmu. 

Uz kuru nedrīkst iet. Bet mēs ejam! (smejas) Jā, un riskējam ar savām dzīvībām, lai normāli 

paēstu. (smejas) (4.int./7.kl./m) Tādējādi SUA, izmantojot sociālās prakses rekontekstualizācijas 

pieeju, ir izveidojusi jaunu skolēna ikdienas ēšanas prakses diskursu – “izlaušanos no 

aizliegumiem” jeb SUA kā “dumpinieka” tēlu, kas uzņemas jauna veida “risku” (salīdzinot ar 

PUA izvirzītajiem pārtikas riskiem).   

Kopumā raksturojot SUA konstruētos ārpus skolas pārtikas patēriņa modeļus, došanās 

pirkt pārtiku uz blakus esošo veikalu tiek diskursīvi veidota vai nu kā individuāla rīcība, vai arī 

kā kolektīva prakse (ietverot vispārinātā “mēs” formā), tādējādi it kā dalot atbildību par šādu 

rīcību – ēst ārpus skolas, piem.: Jā, citreiz, kad nav ko ēst skolā, mēs aizejam pa starpbrīdi līdz 

Maximai un nopērkam kādu jogurtiņu (2.int./6.kl./m). Turklāt, ja SUA sevi iepriekš ir definējis 

kā  “veselīga uztura” patērētāju un veselīga dzīvesveida atbalstītāju, tad arī iepirkšanās paradumi 

veikalos tiek raksturoti kā uz “veselīgām” pārtikas produktu izvēlēm virzīti, tādējādi ieturot 

iepriekš izvirzītos kritērijus par nepieciešamību ēst “veselīgi”, kaut arī reizēm nespējot 

paplašināti interpretēt pārtikas produkta “veselīguma” kritērijus, kā piem.: “Ja mēs ejam uz 
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veikalu, tad varbūt nopērkam kaut ko veselīgu. [piemēram?] – (sastomās un sāk smieties) Nu, 

kādu.. ābolu.. vai.. es nezinu..” (3.int./7.kl/m). Tas nozīmē, ka SUA var arī sākt iejusties veselīga 

uztura aģenta lomā, ja klasesbiedri konkrēto skolēnu tā ir iepriekš novērtējuši.  

Savukārt, ja SUA dodas uz kādu no skolai blakus vai netālu esošajām ēstuvēm, kas arī 

parasti ir skolas noteikumos atzīmēta kā skolēniem aizliegta prakse, jeb, kā norāda kāds SUA: 

“Noteikumos ir a plāns, b plāns utt. (smejas) Un tur ir arī viss, ko nevaram ēst un kur nevaram   

iet ēst! Bet mēs ejam! (smejas)” (4.int./7.kl/z), tad SUA norāda: (1) uz šādu ēstuvju apmeklējuma 

biežumu (cik reizes) un (2) ko tur ēd, kā arī, (3) vai tas ēdiens garšo. Skolēni ēstuvju 

apmeklējumu man apraksta, iekļaujot arī apmeklējuma biežumu, kas arī var norādīt, ka skolēni 

ikdienā šādai sociālai rīcībai paši pievērš pastiprinātu uzmanību (iespējams, jo ir aizlieguma 

“zīmols” pievienots šai rīcībai), piem.:  

Hesburgerā esmu bijis četras reizes. Bet Hesburgerā man kaut kā vairs tā negaršo tie burgeri! Es 

nezinu, kāpēc..” (3.int./7.kl/z), vai arī ar pozitīvu šo ēstuvju novērtējumu: “Mēs ar Ingu [otru 

SUA, meitenes vārds ir mainīts – AM] aizejam uz Hesburgeru (smaida) .. es pat nezinu, cik reizes 

mēs esam bijušas.. daudz jau nē! Nu kādas divas varbūt (smaida). [Vai garšo tas, ko tur piedāvā?] 

Nu.. kā var negaršot?! (3.int./7.kl/m).  

 

Vēl viena un būtiska SUA lomas raksturojoša sociālās rīcības pazīme, kas atšķirībā no 

iepriekš analizētās uztura paradumu pazīmes, kam pamatos ir individuālās rīcības motivācija, 

SUA sociālās mijiedarbes pazīmes jau raksturo vairāk SUA komunikatīvos rādītājus, kā arī 

iezīmē un analizē SUA svarīgus ārējās ietekmes faktorus ikdiena uzturu prakšu veidošanā. Tālāk 

tiks analizētas trīs, manuprāt, galvenās SUA sociālās mijiedarbes kategorijas, kurās SUA veido 

savas ikdienas uztura prakses tieši skolā (mājās jeb ģimenē skolēna uztura paradumi jau tika 

raksturoti iepriekš, aplūkojot SUA uztura paradumos dažādās pārtikas pieejas vietās – skolā,  

mājās un starpposmā starp skolu un mājām).  

 

7.1.2.2. Sociālā mijiedarbe kā uztura aģenta lomas rādītājs 

 

Vēl viena būtiska SUA lomas diskursa tēma ir skolēna sociālās mjiedarbes rezultātā 

īstenotā sociālā prakse kā uztura paradumu veidotāja. Tālāk analizēti vairāki intervijās 

identificētie skolēnu sociālās mjiedarbes jeb komunikācijas veidi. 
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Komunikācija ar skolotāju 

 

Teorētiski tie ir skolotāji, kas mācību iestādē skolēniem varētu mācību stundu ietvaros 

sniegt kādas zināšanas par pārtiku un uztura paradumu sociālo lomu skolēna dzīves kvalitātes 

veidošanā. Tomēr, kā var redzēt no SUA sniegtajām atbildēm intervijās, pastāv vairāki būtiski 

šķēršļi skolēniem šīs zināšanas iegūt skolā (īpaši pamatskolā) no skolotājiem. Pirmkārt, mācību 

programmas šobrīd tiek veidotas tā, ka ne tikai “uztura mācība”, bet arī “veselības mācība” kā 

atsevišķs mācību priekšmets pamatskolas skolēniem nav paredzēts, pēdējā no nosauktām tiek 

pasniegta vien vidusskolas klasēm. Līdz ar to pamatskolas skolēni arī intervijās norāda, ka 

zināšanas no skolotājiem par “veselīgiem uztura paradumiem” viņi var iegūt vien atsevišķās  

mācību priekšmetu stundās un tad arī specifiskā kontekstā, kas pielāgots konkrētā mācību 

priekšmeta tēmai. Spilgti šo problēmsituāciju ataino šis citāts no kādas 9.klases skolnieces 

atbildes:  

(nopūšas) Par uzturu mums kaut ko stāstīja mājturībā mājturības skolotāja. Mājturība mums ir 

atsevišķi meitenēm un zēniem, un tad mums, meitenēm, kaut ko stāstīja. Bet .. Ā! Mums bija arī 

sociālās zinībās, bet tā, man liekas, bija tikai viena stunda un ķeksīša pēc (iesmejas), ka mēs par to 

esam runājuši. Nu tur nebija tā, ka būtu ar kādiem uzskatāmies piemēriem, ka varētu ieinteresēt to 

skolēnu.. Tikai tā tekstā.. Bet tāds nopietns, man liekas, nekas nav bijis. Varbūt tā veselības 

mācība, kas sākas tikai no 10. klases. Man liekas, ka tur ir sīkāk. Ā, un bioloģijā mums arī bija, 

bet mēs tur kaut ko rēķinājām un tas bija vairāk par gremošanu tieši. Nu bet tas nebija par uzturu, 

bet gan tieši, kā darbojas kuņģis. (6.int./9.kl./m) 

 

Kopumā ņemot, visbiežāk minētie mācību priekšmetu skolotāji, kas savās stundās ietver 

arī zināšanu par “veselīgu uzturu” nodošanu skolēniem, ir sociālo zinību un mājturības skolotāji. 

Kamēr pirmie zināšanas nodot abu dzimumu skolēniem vienlaikus, tikmēr mājturības stundās 

gūtās uztura zināšanas galvenokārt tiek meitenēm. 

Turklāt atšķirties var arī SUA zināšanu uztvere no skolotājiem, kad mācību programmas 

ietvaros skolēniem tiek stāstīts par “veselīgu” uzturu. Kamēr meitenes norāda vispārīgi, ka 

skolotāji runā par “veselīgu uzturu” vai “veselīgiem uztura paradumiem”, piem.:  “Sociālo zinību 

skolotāji stāsta stundās par uzturu” (3.int./7.kl/m),  arī (17.int./8.kl/m) u.c., tikmēr zēni saka, ka 

skolotāji stāsta par kādām jau konkrētām uztura paradumu niansēm, piem., uztura piramīdu: 

“Sociālo zinību skolotāja stāsta mācību stundās par uztura piramīdu” (3.int./7.kl/z). Tāpat bieži 

skolēni norāda uz atsevišķiem mācību programmas vai projektu nedēļu ietvaros izstrādātajiem 

zinātniskajiem darbiem, kas saistīti ar uztura tēmu (piem., 12.int./6.kl/m, 3.int/7.kl/m u.c.). 
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Bez tam skolotājam SUA piešķir arī vēl papildus uzdevumus, kas ir saistīti ar skolēnu 

uztura paradumu veidošanu skolas vidē. Skolotājam tiek piešķirta (vai arī skolotājs pats sev 

piešķir) skolēna uztura paradumu kontrolētāja lomu, tādējādi rekontekstualizējot arī skolotāja kā 

mācību priekšmeta pasniedzēja lomu un pārvirzot to uz pieaugušā kā aktīva skolēna uztura aģenta 

jeb PUA lomu, piem.:  

Nu, skolotāji, ja ēdam kaut ko normālu, veselīgu, tad viņiem nav nekas pretim. Bet ja viņi redz, ka 

tu jau no paša rīta – kā daži no mūsu klases zēniem dara – jau ēd čipsus, tad gan skolotāja stāsta, ka tā 

nevajag darīt un saka (gardi smejas), ka zvanīs vecākiem un teiks, ka lai noņem naudu, lai paliek tikai 

pusdienām./../Nu, viņa it kā dažreiz pazvana, bet bērniem jau tas īpaši nerūp. Viņi tad paēd tās skolas 

pusdienas, bet pēc tam jau atkal tas pats. Bet vienreiz gan viņa [skolotāja – AM] vienam zēnam tādu kā 

stimulu uzstādīja – vienu nedēļu bez čipsiem. Un viņš [skolēns – AM] izturēja! (2.int./6.kl/m)  

 

Šis piemērs arī atspoguļo skolēnu un skolotāju sociālās mijiedarbes dažādos iespējamos 

rezultātus, kur vienā gadījumā ir panākta īslaicīga vienošanās par “normālām, veselīgām” uztura 

praksēm skolas telpās, bet citā gadījumā jau ilglaicīgākas pozitīvās izmaiņas. Kā redzams no 

skolēnu intervijām rezultāts ir atkarīgs no skolotāju izvēlētās rīcības stratēģijas un, visticamāk, arī 

veidotā tekstuālā diskursa jeb motivējošās argumentācijas (ja skolotājs izmanto nevis 

šantažējošus vai iebiedējošus kontroles mehānismus, bet gan stimulējošus un uz pozitīvām 

pārmaiņām mērķētus izaicinājumus).  

Skolotājam par pienākumu SUA uzliek arī organizēt skolēnu brīvpusdienu jautājumu, 

izsekojot līdz tam, vai skolēns patiešām iet un apēd viņam paredzētās bezmaksas pusdienas. Jo, 

kā izrādās, skolēniem brīvpusdienas saņēmēja statuss (ja tās nav paredzētas visai skolai vai 

klasei vienlaikus) var radīt psiholoģisku šķērsli, izjūtot sevi kā mazvērtīgāku vai sliktākā 

sociālā pozīcijā salīdzinot ar citiem skolēniem. Līdz ar to tas ir organizatoriskas dabas 

jautājums, kā katra skola organizē bezmaksas ēdienreizes skolēnu grupām, kam tās ir likumīgi 

paredzētas – vai skolēni tiek nošķirti no citiem klases biedriem un ēd atsevišķi, bet tādējādi arī 

īpaši izcelti kā “citādi” salīdzinājumā ar klases vai skolas biedriem, vai arī skolēni ēd 

brīvpusdienas kopā ar saviem klasesbiedriem un šo segregāciju ikdienā (vismaz ēšanas praksēs) 

neizjūt. Spilgti šo problēmjautājumu raksturo citāts no kādas intervijas ar 9.klases SUA-meiteni:  

/../ klases audzinātājās tā kā vislabāk no visiem skolotājiem zina savus skolniekus. Un arī kaut vai 

to finansiālo situāciju. Un tad viņš var arī kaut ko organizēt. Jo es arī zinu, ka mums tika 

piedāvātas tās bezmaksas pusdienas, bet bija piedāvāts tikai daudzbērnu ģimenēm, 

maznodrošinātajiem un bāreņiem un sazin kam vēl. Un bija ļoti daudz bērni, kuri vienkārši… Nu 

mums bija vesels galds, kur bija brīvpusdienas, un tad no visām klasēm, kuriem tad ir tās 

brīvpusdienas, tad tur gāja un kopā sēdēja, man liekas, no 4. līdz 12. klasei. Un ļoti daudzi bērni 

vienkārši kautrējās iet ēst, jo tāpēc, ka tu tad parādīsi, ka tev ir brīvpusdienas un esi 

maznodrošinātais… Un, manuprāt, tur klases audzinātājam vajadzētu vairāk pieslēgties, lai gan 

(iesmejas) tanī pašā laikā tas laikam nav viņa darba pienākumos īsti. Bet, nu, vecāks tā kā nevar 
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tajā brīdī nokontrolēt to un tajā brīdī tuvākais cilvēks ir tieši šis klases audzinātājs. /../ 

(6.int./9.kl./m). 

 

Tādējādi mēs redzam, kā sociālā atbildība par skolēna uztura paradumiem skolas vidē tiek 

pārvirzīta no vecākiem uz skolotājiem, tādējādi konstruējot skolotāja kā aktīva PUA lomu. 

Papildus šim nāk arī vēl kāds cits sociālpsiholoģiskais aspekts, ko izvirzījušas sociālās 

veicināšanas teorijas (piem., Salvy et al.,  2012; Péneau et al.,  2009) – ka pusaudzis, ēdot kopā ar 

pazīstamiem cilvēkiem, visticamāk, apēdīs vairāk nekā ēdot vienatnē vai kopā ar svešiem ļaudīm 

(de Castro, 1994), ja klases biedrus mēs šajā gadījumā definējam kā “pazīstamos cilvēkus”, bet 

skolas biedrus kā “svešos”.  

Savukārt SUA paša aktīva iniciatīvas un savu uztura paradumu veidošanas un 

kontrolēšanas kapacitāte ir spilgti vērojama nākamos divos SUA sociālās mijiedarbes piemēros: 

pirmkārt, SUA mijiedarbē ar vienaudžiem (klases biedriem) un citiem skolēniem un, otrkārt, 

komunikācijā ar skolas pavāriem jeb ēdinātājiem – un abos gadījumos diskutējot par un veidojot 

“veselīga” un/vai “neveselīga” uztura diskursus.   

 

Komunikācija ar klases biedriem  

 

Uztura zināšanas skolēns iegūst dažādos veidos un tāpat dažādos veidos viņš tās var nodot 

tālāk jeb izplatīt citiem. Ja raugāmies tieši uz skolas vidi, tad skolēns ikdienā visbiežāk komunicē 

ar saviem klases biedriem. Līdz ar to rodas jautājums: Vai un kā skolēns mūsdienās ar saviem 

klases biedriem komunicē par “veselīgu” vai “neveselīgu” uzturu? Šī promocijas darba ietvaros 

aplūkoju tieši SUA interpretācijas par šo tēmu, tomēr, paplašinot izpētes objektu, nākotnē būtu 

nepieciešamas izzināt arī citus skolēnu uzskatus par šo jautājumu – kā viņi interpretē iespēju 

uzklausīt kāda sava klases vai skolas biedra uzskatus un komunicēt par “veselīgu” vai 

“neveselīgu” uzturu. 

Lai arī bija atsevišķi skolēni, kas piekristu (tikai SUA-meitenes) saviem klases vai skolas 

biedriem novadīt kādu nodarbību vai vispār ikdienā pastāstīt par “veselīga” uztura principiem vai 

kā citādi radīt citos skolēnos interesi par šo tēmu, piem.: “labprāt to izdarītu, jo lielākā daļa 

neuztver veselīgu uzturu nopietni” (15.int./6.kl/m), tādējādi parādot arī savu kā SUA sociālo 

atbildību ne vien par saviem, bet arī klases biedru uztura paradumiem un to “veselīgumu”. Tomēr 

biežāk no SUA puses es saņēmu arī atbildi, kas norādīja uz nevēlēšanos šādu sociālu rīcību 

īstenot. Kā iemesli visbiežāk tika minēti: (1) klases biedru vienaldzīgums par “veselīga” uztura 
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jautājumiem, piem.: “viņiem tas neinteresē” (14.int./6.kl/m), (2) klases biedru aktīvais protests    

par šādām SUA praksēm. Un parasti kā aktīvākie protestētāji tiek norādīti tieši klases zēni (un 

visās vecuma grupās). Piem.:  

Es domāju, ka meitenes jau atbalstītu, bet es nezinu, kā būtu ar tie dažiem zēniem, kas ir 

(iesmejas) nevaldāmi, un kam ir apmēram tā, ka veselīgs uzturs ir tajā otrā plānā vairāk un tad ir 

tie čipši, fantas un visi neveselīgie dzērieni. (2.int./6.kl./m)  

 

Kā redzams no šī piemēra, “daži zēni”, kas ir galvenie SUA aktīvās sociālās mijiedarbes 

ar klases biedriem traucējošais cēlonis, tiek tekstuāli “sasaistīti” ar “neveselīgām” uztura 

praksēm. Vai arī visa klase (klases atbalsts) tiek minēta kā galvenais SUA rīcības veidošanas 

kritērijs, piem.: “Nu, es ar lielāko prieku varētu pastāstīt, kas ir veselīgs, kas nav, uztaisītu 

prezentāciju, lai ir vieglāk, un tad pastāstītu. Nu, kaut kā tā. Bet tad ir jāskatās arī, kā klase to 

atbalstītu (īsi iesmejas). (8.int./8.kl./m);  3) SUA uzskata, ka viņa pienākumos nav izplatīt citiem 

savas zināšanas par “veselīgu uzturu”, jo “viņiem pašiem ir jāinteresējas par augļu un dārzeņu 

nozīmi ikdienas uzturā” (17.int./8.kl./m), kas parāda, ka SUA neuzņemas sociālo atbildību par 

vienaudžu uztura paradumiem.  

Interesanta SUA rīcības stratēģija atspoguļojas gadījumos, kad SUA neredzēja iespēju vai 

interesi savā klasē publiski stāstīt citiem par “veselīgiem” uztura paradumiem, bet tomēr ar citām 

klasēm (un arī vecuma grupām) SUA jau pieļāva pat iespēju novadīt kādu izglītojošu nodarbību 

par “veselīgu” uzturu “Tur varbūt jā. Censtos. Vismaz mēģinātu!” (3.int./7.kl./z), tajā pašā laikā 

citi SUA uzskata, ka arī tas būtu: “liels čakars!” (3.int./7.kl./m.) vai: “Nav jēgas, tāpat tas 

nevienu neinteresē!” (3.int./7.kl./z). 

Turklāt skolēni kā argumentāciju jeb leģitimizāciju savai izvēlei nebūt aktīviem sociāliem 

aģentiem komunikācijā ar citiem skolēniem uztura kontekstā bieži norādīja klases biedru agresīvi 

noraidošo attieksmi pret šo jautājumu (tas raksturīgs īpaši 7.-9. klases skolēnu atbildēs). Tāpat arī 

kāda 6. klases meitene norāda, ka viņa “es nevarētu uzņemties tik lielu atbildību, lai par to 

runātu visas klases priekšā” (14.int./6.kl/m). 

Tālāk redzamais pagarais citāts no kādas 9. klases skolnieces intervijas parāda, kā SUA 

mūsdienās veido “komunikācija ar klasesbiedriem” diskursu un vienlaikus arī izvirza vairākus 

problēmjautājumus uztura zināšanu radīšanas un pārvirzīšanas kontekstā, ietverot arī jautājumu 

par ģimenes lomu skolēna uztura paradumu un arī komunikācijas ar apkārtējiem veidošanā. Tāpat 

arī šis 9. klases meitenes citāts rāda, kā, definējot SUA rakstura iezīmes, kādas būtu jābūt 

skolēnam, kurš par “veselīgu” uzturu komunicētu ar klasesbiedriem, notiek SUA tēla un lomas 
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rekontekstualizācija. Kā redzams no citāta, SUA komunikācijā ar klases biedriem par “veselīgu 

uzturu” sevi pakļauj riskam iegūt nevis pozitīvas, bet gan gluži pretējas – negatīvas emocijas, kā 

arī zaudēt pašnovērtējumu un arī cieņu klases biedru acīs. Nedrošība par savām spējām – vai nu 

uztura zināšanu jomā, vai arī tīri psiholoģiskās noturības jautājumā – tās ir galvenās grūtības un 

kavēkļi, kas attur mūsdienu skolēnus uzņemties SUA kā aktīva komunikātora ar vienaudžiem par 

uztura jautājumiem lomu. Tāpat arī, veidojot argumentāciju atteikumam, tiek konstruēts 

negatīvais klases biedru koptēls – tātad izmantojot vispārinājuma pieeju, kas balstīta uz 

iepriekšējās pieredzes emocijām.  

Es patiesībā atsakos vispār kaut ko savai klasei pēdējā laikā… nu kaut ko priekš savas klases kaut 

ko darīt.. tāpēc ka .. manuprāt… es pat nezinu.. nu ir vajadzīgs stāstīt par to visu, bet (iesmejas), 

tur, manuprāt, ir jābūt cilvēkam ar nenormālu mērķtiecību un pārliecinātību, jo es nostāšos klases 

priekšā un sākšu stāstīt par to, kas ir veselīgs uzturs, un man tur sāks bļaut virsū, sāks tur teikt 

pretī kaut ko un nicināt… Nu viņiem vēl 9. klasē ir tāds periods, kad tu esi kruts, kad tev ir 

Macdonalds, kad tev vēl neinteresē nekas, kad tu vēl nekļūsti resns un tu vēl nejūti to, kā tev 

uzturs ietekmē tavu ikdienu un vispār organismi. Tāpēc, manuprāt, es pat justos slikti, ja es paliktu 

pēc tam tāda nenovērtēta. Nu nebūtu pret mani tāda cieņa vai respekts, ka es kaut ko stāstu. Nu, ka 

es pati it kā apzinos, ko es stāstu, bet viņiem tas viss iet caur vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 

(iesmejas) Tā kā nebūtu no tā īsti jēgas./../ Bet, manuprāt, ja 1. klasē tas nav sākts – stāstīt par to 

veselīgu uzturu – kaut vai par to piramīdu, bet neviens jau vairs to vēlā īsti neatceras – tad, 

manuprāt, ir pilnīgi bezjēdzīgi tur iet un viņiem vispār kaut ko stāstīt, jo ja vēl viņam ģimenē kāds 

pasaka: Tās ir muļķības! Tu to neklausies! Un ja vēl kāds skolā cenšas par to runāt, tad arī viņam 

pasaka, ko jau ģimenē viņam teica… Nu nezinu, tas ir diezgan bezcerīgi.. (nopūšas) Un es nejūtos 

labi kaut ko stāstot.. Es vispār savu viedokli īpaši klasē neizpaužu, jo kaut kā (iesmejas), es 

nezinu… baidos no kaut kādiem sliktiem vārdiem vai kaut kā tā.. Un man tas īsti nav vajadzīgs! 

(6.int./9.kl./m). 

 

Tomēr atsevišķi skolēni norāda, ka skolotāja atbalsts šajā gadījumā būtu viens no risinājumiem, 

kā uzsākt komunikāciju par “veselīgu uzturu” ar klases biedriem: ”Ja skolotāja nāktu palīgā, tad 

jau nu noteikti jā! Tad varētu mēģināt.” (3.int./7.kl./m).  

 

Komunikācija ar skola pavāru  

 

Svarīgi, manuprāt, arī ir, lai SUA spētu nepieciešamības gadījumā pārstāvēt vai nu savas 

klases vai kaut vai savas privātās intereses neapmierinošu skolas ēdināšanas jautājumu risināšanā. 

Tāpēc kā vēl vienu SUA lomas un rīcības kapacitātes raksturojošu pazīmi iekļāvu SUA 

komunikāciju ar skolas pavāru. Atbildes uz šiem jautājumiem vienlaikus arī sniedz ieskatu 

skolēnu interpretācijām par piedāvātajiem ēdieniem skolas virtuvē, kā arī komunikācijas līmeni 

konkrētajā skolā.  
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Apkopojot visu skolēnu vecuma grupu un arī abu dzimumu SUA intervijās sniegtās 

atbildes uz jautājumu: “Vai Tu gribētu savas skolas pavāriem izteikt savu vērtējumu par to, kas 

Tev garšo vai kas negaršo skolas pusdienās? Ja gribētu, tad, ko Tu teiktu? Ja negribētu, tad 

kāpēc?”, izkristalizējās šādas skolēnu interpertācijas par tēmu “SUA komunikācija ar skolas  

pavāru”. Var izdalīt vairākas komunikācijas ar pavāru stratēģijas: 

1) SUA ir gatavs komunikācijai ar skolas pavāru un SUA ir jau zināms, par ko tieši viņš/-

a vēlēsies diskutēt. Komunikācijas tēmas ir neapmierinātība ar ēdnīcā piedāvātā ēdiena kvalitāti 

un/vai arī ēdienkartes izvēli, jo, kā norāda kāda no intervijas dalībniecēm: “jo patiesība ir jāsaka 

acīs nevis tikai jāapceļ aiz muguras” (10. int/7.kl./m); 

2) SUA vēlētos izteikt savu viedokli skolas pavāram, bet nevēlas to darīt vai arī šaubās, 

vai to darītu, kā argumentu minot vai nu nevēlēšanos aizskart PUA-pavāru psiholoģiski “Es 

negribu aizvainot cilvēkus (smejas)” (3. int./7.kl/m), vai arī nemākot paredzēt un tāpēc baidoties 

no pavāra reakcijas: “Es gribētu, bet es nezinu, kā tas pavārs uz to.. tā kā.. izturētos pret manīm, 

ja es viņam tā pateiktu.. (smejas)”. (2.int./6.kl/m); 

3) SUA kategoriski atsakās komunicēt ar pavāru, ņemot vērā savu vai kāda cita skolēna 

pieredzi ar konkrēto pavāru, kas ir bijusi ļoti negatīva, piem.:  

Nav jēgas! Jo es esmu pašpārvaldē un mēs jau tā kā, bet.. Mums tikko nomainījās [ēdinātāji – 

AM]. Bet mēs jau it kā varam rakstīt to sūdzību, bet nav jau nekādas jēgas. Ko tad mēs tur varam 

darīt, vienkārši iet un sūdzēties? Ko tad es tur varu?.. Nu, tur jau viss.. Ai, nav jēgas! 

(4.int./7.kl/m); 

 

4) SUA neredz nepieciešamību uzsākt komunikāciju ar skolas pavāru, jo ir pilnībā vai 

galvenokārt apmierināts/-a ar skolas ēdnīcā piedāvāto ēdienu, piem.: “Nē, jo pavārītes gatavo 

garšīgus ēdienus un man nav ko viņām teikt” (14.int./6.kl/m). Kā redzams, konkrētajā naratīvā 

tiek izmantotas arī deminutīva formas “pavārītes”, kas vēl papildus saturiskajai teksta nozīmei arī 

stilistiski pastiprina SUA pozitīvās nostājas raksturu.  

Tam, ka skolēnam ir jāļauj komunicēt ar pieaugušo – skolotāju, pavāru vai kādu citu, kas 

var ietekmēt skolēnu ēdināšanas prakses skolā, apliecina arī kāda atbilde, ko ieguvu sarunā ar 

kādas lauku skolas 7. klases skolnieci, kur meitene atklāti norādīja, kā skolā tiek 

rekontekstualizēti “veselīga uztura” veicinošie paradumi skolēniem. Kamēr Veselības ministrijas 

un citu valsts līmeņa pārvaldes institūciju dokumentos tiek uzsvērta nepieciešamība izglītot 

skolēnus par dārzeņu labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību un līdz ar to nepieciešamību tos 

biežāk iekļaut ikdienas ēdienkartē, tai pat laikā skolēni norāda, ka: “Jā, un ar salātiem arī viņi 

ļoti skopi ir. Mums uz sešiem maza bļodiņa, skolotājiem uz trīs tik pat liela bļoda kā mums ar 
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makaroniem.  (10. int./7.kl/m1). Ka skolēns runā patiesību, par to es arī pati pārliecinājos, kad 

klātienē ēdu šajā skolā pusdienas pie skolotāju galda (vairāk par to 5.5. nodaļā).  
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8. DISKUSIJA: DEFINĒŠANAS DISKURSĪVĀS PRAKSES KĀ 

REKONTEKSTUALIZĀCIJAS REZULTĀTS 

 

Šajā nodaļā apvienoti visi iepriekš iegūtie galvenajā gadījumā iekļauto un tiem pakārtoto 

gadījumu empīrisko datu analīzes rezultāti, kas ļauj veikt integrētu pieaugušo un skolēnu 

konstruēto SUA lomas un uztura paradumu diskursīvo prakšu analīzi, kas ietver identificēto 

diskursa tēmu un sociālo prakšu interpretācijas un rekontekstualizācijas. Šīs nodaļas uzdevums ir 

, balstoties uz iepriekš analīzē iegūtajiem rezultātiem, izveidot izvērstu SUA definīciju, kas ietver 

arī SUA sociālo prakšu ietekmes faktoru atspoguļojumu, kā arī izsekot jēdzienu “veselīgs” vs 

“neveselīgs” uzturs definēšanas stratēģiju un interpretāciju kā sociālās prakses 

rekontekstualizācijas rezultātu veidotajām diskursīvajām praksēm.  

 

8.1. Skolēna kā uztura aģenta definēšana  

 

Iepriekš (4.-7.) analīzes nodaļās es skatījos, kā dažādi sociālie aģenti konstruē SUA lomas 

diskursu, tas ir, kā ietērpj to tekstā un izvirza diskursu tēmas, balstoties uz diskursu veidotāju 

sociālo statusu – skolēns, skolotājs, vecāki, pavārs, uztura speciālists utt., un tādējādi analīzes 

gaitā nošķirot diskursu veidotājus vienu no otra, bet pamatos pētot vienu un to pašu objektu – 

SUA lomas definēšanas prakses.  

Tad šajā 8.1. nodaļā jau visiem sociāliem aģentiem tiek piešķirta viena vienota “balss” 

(pēc Līvena teorijas terminā „balsis” (voices) tiek ietvertas jēdziena „teksts” atsevišķas 

dimensijas, tās paplašinot un specifiski pielāgojot sociālās prakses diskursa rekontekstualizācijas 

analīzei (Leeuwen, 2009)), kas: (1) veido ekspertu diskursus, kas konstruē likumīgas 

priekšrocības kritērijus SUA lomas diskursam, ko var tālāk plaši izmantot dažādos kontekstos, un 

(2) kalpo kā iespēju modalitāte, kas analīzes procesā koncentrējas nevis tik daudz uz to, ko 

skolēns kā SUA lomas pārstāvis dara, bet gan uz to, ko viņš varētu darīt.  

Tādējādi šajā nodaļā tiks skatītas SUA lomas konstruēšanas diskursīvās prakses, kas, 

rekontekstualizējot dažādas skolēna sociālās prakses un interpretācijas par tām, pārbauda un 

apstiprina to, ko tad „skolēns kā uztura aģents” jeb SUA var darīt un kā to interpretē gan 

pieaugušie, gan skolēni. Un tieši šis sociālās rīcības varbūtības aspekts arī ietekmē SUA lomas 

diskursīvās prakses.  
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Lai arī SUA lomas konstruēšanas sociālās prakses ietver vairākas SUA lomas diskursa 

tēmas, tomēr šajā promocijas darbā izkristalizējas viens centrālais un vairāki sekundārie diskursi, 

kas ir savā starpā specifiskā veidā saistīti un ataino SUA lomas veidošanas diskursīvās prakses. 

Turklāt vienā kontekstā esošais centrālais diskurss, citā kontekstā var būt sekundārais diskurss un 

otrādi.   

Tomēr, kā centrālais un nemainīgi centrālais SUA lomas konstruēšanas sociālajā praksē 

izvirzās SUA kā līdera diskurss, un tas ietver iespēju modalitāti šī diskursa veidošanās procesā, 

balstoties uz sociālā aģenta uzvedības modeļiem, kas iespējami tikai tad, ja indivīdam piemīt 

sociālai praksei nepieciešamo rakstura īpašību komplekts, kura vienojošais elements ir 

“līderisms”, kas tiek definēts arī kā “autoritāte vienaudžu vidū” (38. int.). Biežāk pieminētās un 

SUA līderismu raksturojošās citas īpašības ir: komunikabilitāte, pašpārliecinātība, atraktivitāte, 

organizatora spējas un uzticamība.  

Identificētās SUA līderisma rakstura pazīmes ļauj secināt, ka SUA ir ekstraverts un sociāli 

aktīvs aģents. Šo viedokli paspilgtina arī intervijās ietvertais intravertā un kautrīgā skolēna kā 

SUA tēlam nepiemēroto rakstura iezīmju definējums (piem., 35. int.).   

Tomēr tai pat laikā SUA kā pastāvīga līdera sociālai rīcībai pastāv vairāki nozīmīgi ārējās 

ietekmes faktori, kas tiek identificēti, konstruējot SUA lomu mūsdienu skolas vidē un diskursīvi 

iezīmējot ne tikai SUA tēla veidošanās attīstību, bet arī rīcības kapacitāti konkrētā laikā un telpā.  

Un kā viens no spēcīgākajiem ārējās ietekmes faktoriem SUA rīcības kapacitātes mazināšanā, kas 

intevijās tiek identificēts, ir SUA komunikācija ar vienaudžiem, un galvenokārt – klases biedru 

attieksme pret SUA – gan kā personību, gan viņa īstenotajām sociālajām praksēm.  

Neskatoties uz SUA aktīvajām līderisma izpausmēm, vienā un tajā pašā klasē var būt divi 

līderi, kurus, “veselīgu” uztura paradumu kā klasē īstenotas sociālas prakses kontekstā pretstatot, 

vienkāršoti varētu definēt kā “pozitīvo” un “negatīvo” līderi jeb, kā pēdējo definē pieaugušie – 

“klases bosikss” (46. int.) vai raksturo pusaudži – “zēni, kas ir nevaldāmi, un kam ir apmēram tā, 

ka veselīgs uzturs ir tajā otrā plānā /../” (2.int./6.kl./m). Tādējādi SUA sociālās rīcībspējas, kas 

vērsta uz “veselīgu” uztura paradumu kā “pozitīvas” sociālas uztura prakses izplatīšanu 

vienaudžu vidū, nozīmīgs izaicinājums ir kāds vai kādi vienaudži, kam ir diametrāli pretējas 

uztura prakses vai attieksme pret pārtiku nekā SUA un kas sociālā mijiedarbē aktīvi rīkojoties 

izpauž savu nostāju pret “veselīgu uzturu” un šo prakšu īstenotājiem un tādējādi ietekmē ne 

jebkura SUA uztura prakses un “veselīgu uztura paradumu” popularizēšanu vienaudžu vidū.  
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Lai arī intervijās kā aktīvi “veselīgā uztura” ignorētāji savu uztura prakšu aprakstos 

parādās ne tikai zēni, bet arī meitenes, tomēr kā klases lielākie šķēršļi SUA aktīvai komunikācijai 

ar vienaudžiem par “veselīgu uzturu” intervijās tiek definēti tieši zēni (to atklāj arī intervijas ar 

zēniem). Interviju laikā it īpaši aktuāla šī problēma parādās vidējā pusaudžu vecuma posma 

(Sawyer et al.,  2012) auditorijā, bet īpaši komunikācijā ar 7.-9. klases skolēniem. Galvenie 

izaicinājumi, ar ko nākas saskarties SUA šajā situācijā, ir jautājums, kā izveidot abpusēji 

izdevīgu komunikāciju stratēģiju, lai sarunas rezultātā notiktu tādas sociālās rīcības izmaiņas, kas 

apliecina “veselīgu”, nevis “neveselīgu” uztura paradumu izvēles.     

Turklāt gadījumos, kad sarunas laikā SUA kā līdera diskursa vietā kā centrālais tiek 

izvirzīts klases bosika diskurss, šīs izmaiņas būtiski skar arī SUA lomas definēšanai izmantotās 

stratēģijas izvēli – izcelti tiek SUA kā līdera sociālās rīcības īstenošanai nepieciešamie 

priekšnosacījumi (primāri – no “klases bosikiem” tīra vide, tas ir, komunikācijas prakses tikai ar 

atsevišķiem skolēniem, sekundāri – skolotāja atbalsts komunikatīvās mijiedarbes ar vienaudžiem 

veidošanā).  

Galvenokārt pašieceltā līdera jeb klases bosika dikurss uzvar ārējo faktoru ietekmes cīņā, 

konkrētajā klasē nostumjot SUA kā citu ieceltu uztura līderi no līdera pozīcijām un padarot to par 

marginalizētu, specifisku interešu līderi. Rezultātā reālā prakse visbiežāk ir tāda, ka šie SUA savā 

klasē ir ieņēmuši pasīvā sociālā aģenta lomu, kas darbojas individuāli, koncentrējoties 

galvenokārt tikai uz sevi un savām interesēm vai piesaistot šauru draugu loku (galvenokārt tā 

paša dzimuma, retumis pretējā), ar ko ikdienā aktīvi komunicē par veselīga uztura un dzīvesveida 

tēmu. 

Visticamāk, tieši šis SUA kā marginalizēta līdera faktors arī veicinājis skolēnu dažādo un 

tik atšķirīgo stratēģiju izvēli savu uztura prakšu interpretāciju veidošanā interviju laikā: (1) SUA 

lomas piekrītošu pieņemšanu, 2) SUA lomas nepiekrītošu pieņemšanu un 3) SUA lomas 

noliegšanu. Stratēģiju izvēli noteica katra SUA individuālais raksturs. Tādējādi atspoguļojot vēl 

vienu būtisku SUA lomas definēšanas aspektu – skolēna kā neatkarīga sociālā aģenta un arī 

individualitātes rīcībspēju pretstatā apkārtējās sabiedrības novērtējumam kā sociālam 

izaicinājumam.   

Tai pat laikā SUA sociālās mijiedarbes rādītāju kā nozīmīga SUA lomas definēšanas 

kritērija kontekstā jāraksturo komunikācija ne tikai ar vienaudžiem, bet arī ar pieaugušajiem, kas 

kādā veidā ir iesaistīti SUA uztura paradumu veidošanā skolas vidē jeb PUA. Kā aktīvākie 

skolēnu uztura paradumu ietekmētāji skolas vidē komunikatīvajā līmenī tiek identificēti skolotāji, 
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kas ar dažādiem kontroles mehānismiem cenšas veidot skolēnu uztura prakses tādas, kādas tās 

par “pareizām” un/vai “veselīgām” interpretē viņi kā PUA. Tāpat kā mijiedarbības rezultātā 

skolēni un skolotāji jeb „īpašie citi” rada normas un vērtības saistībā ar ēšanas paradumiem (un 

ne tikai), tā arī sabiedrība kopumā jeb „vispārinātie citi” (Mead, 1934; citēts no: Charon, 2001) 

ietekmē to, kas tiek uzskatīts par normālu mijiedarbību skolas vidē. Praksē var novērot, ka 

skolēnu uzvedība attiecībā pret skolas uzturu ir ļoti atšķirīga un bieži vien no pieaugušo puses 

traktēta kā nepareiza vai pat sodāma (piemēram, ja pusdienlaiku skolēns izmanto, lai aizietu uz 

tuvējo pārtikas veikalu vai ātro ēstuvi, nevis ēstu skolas virtuvē piedāvāto ēdienu). 

Tikmēr citi PUA skolēnu uztura paradumus ikdienas skolas vidē ietekmē pasīvā 

komunikācijā un galvenokārt nediskursīvā mijiedarbē – un tie ir skolas pavāri, kas ēdienu 

gatavošanas un servēšanas praksēs konstruē un transformē savu interpretāciju par MK 

definētajiem skolēnu ēdināšanas noteikumiem. Savukārt komunikācijas kultūras diskursa (kas 

atspoguļo ne tikai indivīda rakstura īpašības, bet arī izpaužas kā kritisku komunikāciju 

bremzējošs habitus) diskursīva konstruēšana ir spēcīgs SUA uztura prakses ietekmējošs līdzeklis, 

kur sava loma ir arī skolotājam kā šīs SUA un skolas pavāra komunikācijas atbalstītājam vai 

kritizētājam.   

Vēl jo vairāk – šīm komunikācijas kultūras diskursīvajām praksēm bieži vien ir raksturīga 

“veselīgu” uztura paradumu ziedošana pozitīvā paštēla veidošana nolūkos. Tādējādi skolēna kā 

aktīva sociālā aģenta tēla definēšanā iepriekš izmantotās un izceltās cilvēku rakstura iezīmes, kā, 

piem., patstāvīga spriestspēja, drosme aizstāvēt savu viedokli, radošums, aktivitāte, kritiskums 

gan pret sevi, gan citiem, pašdisciplīna (“veselīga” uztura paradumos) u.c., tiek sociālā praksē 

rekontekstualizētas. Kā tas izpaužas reālā dzīvē praksē? Tas notiek tā, ka SUA, kaut arī iepriekš 

sarunā ir kritiski izvērtējis skolas, kurā mācās un kurā ēd, piedāvāto ēdienkarti un ēdiena 

kvalitāti, savukārt situācijā, kad tiek piedāvāta iespēja uzsākt komunikāciju ar skolas pavāru par 

gadījumiem, kad ēdiena kvalitāte nav bijusi apmierinoša, SUA ieņem pasīvā sociālā aģenta lomu 

jeb noklusēšanas stratēģiju, motivējot to ar: “Es negribu aizvainot cilvēkus” (3. int./7.kl/m) vai 

tamlīdzīgu argumentāciju. Vai arī SUA izvēlētā komunikācijas stratēģija ar skolas pavāru 

atspoguļos sava klases audzinātāja vai kāda cita autoritatīva skolotāja viedokli par SUA rīcības 

kapacitāti šajā jautājumā, tas ir, ja skolotājs uzskatīs, ka skolēnam ir tiesības un/vai uzdevums 

aktīvi komunicēt par skolas ēdienu ar pieaugušo un izteikt savu viedokli arī par tā kvalitāti, vai 

arī gluži pretēji – ka skolēna pienākums ir ēst visu, ko skolā piedāvā un lieki netraucēt ar savām 
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pretenzijām (piem., 38. int.), tad arī SUA intertekstualizēs sava audzinātāja izvirzīto diskursu šajā 

aspektā.  

Līdz ar to arī šāda paša “veselīgu” uztura paradumu ziedošana pozitīvā paštēla dēļ notiek   

ne tikai komunikatīvā, bet arī uztura paradumu līmenī, tas ir, SUA, kuru neapmierina skolā 

piedāvātā un iegūstamā ēdiena kvalitāte, izvēlas kādu no ēdiena ieguves alternatīvām. Un šīs 

alternatīvas var būt dažādas – skolai blakus esošais pārtikas veikals, kafejnīca vai izlaista 

ēdienreize. Protams, ne vienmēr šī alternatīva ir “neveselīga”, jo, ja paļaujamies uz skolēnu 

sniegtajām atbildēm, ārpus skolas esošajās pārtikas iegādes vietās iespējams iegūt arī “veselīgas” 

alternatīvas, piem., svaigus augļus vai salātus – uz šādām alternatīvām pārtikas praksēm 

galvenokārt norāda meitenes. Tomēr, kā norāda vairāki SUA (īpaši zēni), alternatīvās jeb ārpus 

skolas pārtikas meklējumi parasti beidzas ar kādas ātras uzkodas, kas visbiežāk ir bulciņas vai 

čipsi, nopirkšanu tuvējā veikalā (ļoti reta parādība manis intervēto SUA uztura paradumu skolas 

vidē organizējoša stratēģija bija savu pārtikas kārbu ņemšana līdz no mājām, jo būtisks 

priekšnosacījums šādai uztura prakses veiksmīgai īstenošanai ir skolēnam īpaši šādām 

individuālām ēdienreizēm (nevis skolas ēdnīcā pie kopgalda) paredzētas telpas nodrošināšana, 

kur ideālā variantā ir arī iespēja līdzpaņemto ēdienu uzsildīt). 

Neskatoties uz atsevišķiem piemēriem, kad skolotājs ieņem, manuprāt, “negatīvi” 

autoritatīvu un skolēna rīcības kapacitāti un uztura paradumu individualitāti mazinošu nostāju, 

tomēr biežāk skolotāji sevi pozicionē kā SUA atbalstošu aktīvu PUA un līdz ar to arī uztur ideju 

par skolēna kā sociāli aktīva sociālā aģenta definēšanu. Un tas ir svarīgs aspekts, jo tieši iespēja 

sajust skolotāja atbalstu vai arī saņemt nepieciešamās zināšanas par “veselīgiem” uztura 

paradumiem ir tas, kas rosina klasē izvirzīties vairākiem šādiem SUA. Šāda skolotāja kā SUA 

aktīvi atbastoša PUA klātbūtne veicina skolēna “veselīgo” uztura paradumu saglabāšanos arī 

tajos gadījumos, kad komunikāciju ar skolas pavāru, kura gatavotā ēdiena kvalitāte SUA 

neapmierina, nav iespējama citu ārējo apstākļu dēļ (vertikāli virzītās komunikācijas trūkuma dēļ) 

un arī šajās situācijās skolēni saglabās kritisko attieksmi pret savām uztura praksēm un centīsies 

veidot tās pēc iespējas “veselīgākas”, jo viena pieaugušā (pavāra) komunikācijas trūkumu (jo nav 

iespējams, kā tas parasti notiek ģimenē, izteikt savu viedokli par ēdienu, kas tiek piedāvāts ēst; un 

skolēnam tas ir ļoti svarīgi īpaši pusaudža vecumā – būt saprastam vai vismaz uzklausītam arī 

uztura jautājumos) kompensēs ar cita pieaugušā (skolotāja) psiholoģisku atbalstu.  

Tāpat arī analizētajos pakārtotajos gadījumos, kas izpēta dažādus PUA organizētos uztura 

zināšanu nodošanas pasākumus caur praktiskām nodarbēm, atklāts, ka pastāv nesaskaņa starp 
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sociālām un diskursīvām praksēm šajā kontekstā: kamēr, atsevišķi raugoties uz tekstuālajiem 

vēstījumiem skolēniem un sociālajām praksēm šajos pasākumos, akcents tiek likts uz bērnu kā 

uztura zināšanu aktīvu vai pasīvu saņēmēju, tikmēr diskursīvajās praksēs var novērot, ka bērns 

jau tiek uzlūkots ar konkrētām ekspektācijām jeb kā aktīvs “veselīga uztura” zināšanu 

pārvietotājs uz citu gala mērķi – bērna jeb skolnieka ģimeni, un tieši vecākiem kā PUA. Tādējādi 

var secināt, ka, no vienas puses, bērns jeb skolēns joprojām tiek (vai jebkurā gadījumā tiks) 

praktiski uzlūkots kā no pieaugušā rīcībatkarīgs indivīds, kura uztura prakses nosaka un veido 

pieaugušais, bet, no otras puses, uztura zināšanu nodošanas aplis uzņem pretēju virzību un bērns 

kļūst par savu vecāku uztura zināšanu veidotāju, kas nozīmē arī, ka tiek apstrīdētas un 

papildinātas bērnu sociālās attīstības teoriju atziņas, pievienojot bērnus nevis vecākus kā jaunu 

zināšanu un sociālo paradumu radītājus ģimenē. 

Identificējot SUA lomas un rīcības kapacitātes definēšanas diskursīvās prakses, esam 

nonākuši pie vēl viena būtiska SUA definēšanas aspekta, kas būtībā arī nosaka to, kādas tieši 

uztura prakses izvēlēsies definētais SUA. Un šis aspekts ir “veselīga” un “neveselīga” uztura 

paradumu interpretācijas.   

  

8.2. “Veselīgu” vs “neveselīgu” ēšanas paradumu un pārtikas rekontekstualizācija  

 

Jēdzieni “veselīgs” un “neveselīgs” uzturs galvenokārt tiek interpretācijā izmantoti kā 

pretstati dažādām cilvēku īstenotajām uztura praksēm. Šajā promocijas darbā ar nolūku tika 

lietots jēdziens “uzturs” termina “pārtika” vietā, jo “pārtika” ietver daudz šaurāku – tikai uz 

konkrētiem  pārtikas produktiem mērķētu skaidrojumu to “veselīguma” vai “neveselīguma” 

interpretācijās. Savukārt “uztura” koncepts jau ir ar daudz plašākām interpretācijas iespējām, un 

savā pamatnozīmē balstoties uz indivīda izvēlētajām uztura praksēm un to modeļiem (iekļaujot 

arī citus indivīda dzīves veida aspektus, kā, piemēram, fiziskās aktivitātes), pieļauj arī konkrētu 

pārtikas produktu nosaukšanu uztura paradumu definēšanā.  

Turklāt izzinot “veselīga” un “neveselīga” uztura definēšanas prakses dažādos sociālos 

kontekstos un balstoties uz teorētisko pieņēmumu par skolēnu (bērnu) kā no pieaugušā atkarīgu 

indivīdu uztura prakšu īstenošanā, uzsvars tika liekts tieši uz PUA vs SUA šo jēdzienu 

definēšanas praksēm. Sociālā konstrukcionisma pieejā (Berger & Luckman, 1991) uzlūkojot, kā 

“veselīga” un “neveselīga” uztura nozīmes tiek konstruētas dažādos sociālos kontekstos un 

sociālās mijiedarbes rezultātā, izkristalizējās dažādas šo jēdzienu rekontekstualizācijas prakses, 
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kas šī promocijas darba analīzes nodaļās izpaudās specifiskos gadījumos un dažādos sociālos 

kontekstos. Tomēr jāsecina, ka visi šie sociālie konteksti ir tieši PUA konstruēti (arī tas, ka 

skolēniem jautājumus uzdodu es kā pieaugušais un tādejādi rosinu viņus pievērsties šai uztura 

tēmai) un kādā specifiskā veidā cenšas skolēnu izpratnē nostiprināt jēdzienus “veselīgs” un 

“neveselīgs” uzturs. Turklāt, ja par SUA izmantoto dažādu jēdzienu rekontekstualizācijas prakšu 

sākuma jeb starta punktu izvēlas iepriekš PUA valsts pārvaldes līmenī konstruētās nozīmes, arī šī 

promocijas darba kontekstā apstiprinās jau citkārt secinātais, ka makrozināšanu struktūras tiek 

pārveidotas, kad tās tiek lietotas mikrostruktūrās – bināri pretējās zināšanas pārklājas, atspoguļot 

opozicionāro diskursu intertekstuālo saistību (Grīviņš & Tisenkopfs, 2015). Tātad  arī tādu 

jēdzienu kā “veselīgs” vai “neveselīgs” uzturs definēšanas diskursīvās prakses, ko skolas vidē 

īsteno SUA, atspoguļo ne tikai paša SUA uztura prakses un zināšanas par pārtikas “veselīgumu” 

vai “neveselīgumu”, bet arī sniedz informāciju par dažādu uztura aģentu sociālās mijiedarbes 

rezultātā rekontekstualizētām (jaunradītām) uztura zināšanām un praksēm. Turklāt jaunradītās 

uztura zināšanas un prakses ir nemitīgā, mainīgā mijiedarbē – gan indivīda pašidentitātes 

veidošanas līmeņa, gan sociālo attiecību, gan plašākā kolektīvā interakcijā, līdz ar to arī 

“veselīga” un “neveselīga” uztura definēšanas piemēri skolas vidē ne tikai atspoguļo indivīda 

uztura zināšanu un prakses dinamiku, bet arī ļauj identificēt apkārtējās vides ietekmes intensitāti 

un veidu indivīda uztura zināšanu un prakses veidošanā.  

Skolēnu uztura prakses skolas vidē viens no spēcīgākajiem ietekmētājiem, kā tas atklājās 

veicot empīrisko datu analīzi,  ir skolas virtuve un tur piedāvātais ēdiens. Ņemot vērā, ka Latvijas 

skolas savus audzēkņus ēdina pēc īpašiem MK izstrādātiem noteikumiem (MK noteikumi Nr. 

172), ko PUA definējuši kā uz veselīgiem un sabalansētiem skolēnu uztura paradumiem virzītus, 

tad arī daudzos gadījumos skolēns “veselīga” un “neveselīga” uztura definēšanā izmanto tieši šīs, 

no skolas virtuves ēdienkartes patapinātās, zināšanas par uztura klasifikāciju kategorijās “drīkst 

ēst” vai “nedrīkst ēst”, bet bez padziļinātas izpratnes par izvēlētās rīcības motivāciju saistībā ar 

veselību un dzīves kvalitāti, kā tas, piemēram, spilgti izpaudās t.s. “bulciņu karos”, kad atsevišķi 

pārtikas produkti bez izglītojošiem paskaidrojumiem skolēniem (piem., mācību stundas ietvaros) 

tika izņemti no skolu virtuves. Turklāt, paralēli pastāvot arī pieaugušo neviennozīmīgajam 

vērtējumam šim MK lēmuma, skolēni savu uztura paradumu interpretācijās mēdz izmantot 

intertekstuālu konfliktējošo diskursu atspoguļojumu, kā, piem., raksturojot “Skolas piens” 

programmas ietvaros piedāvāto pienu: ”Bija garšīgs, bet tikai, ja kopā ar bulciņām! (smejas)” 

(3.int./7.kl/z). 
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Savukārt skolēnu veidotā kritika, kas tiek veltīta skolas virtuvei, parāda, kā tiek 

rekontekstualizēts PUA definētais “veselīgās ēdienkartes” diskurss, kur citkārt pašu skolēnu 

iepriekš nosauktie “veselīgie” pārtikas produkti, kā, piemēram, svaigi dārzeņi, kartupeļi vai gaļa 

(skat. 4. pielikumu) tiek rekontekstualizēti kā “neēdami” to pagatavošanas veida dēļ (piem., 

servējot pusgatavus, pārsātinot ar eļļu, pārvārot vai neizcepot līdz galam). Tātad varam secināt, 

ka skolēns, definējot ēdienu, no “veselīga” uz “neveselīgu” var pārvirzīt vienu un to pašu pārtikas 

produktu, atkarībā no konteksta, kas balstīts paša gūtajā uztura prakses pieredzē. Turklāt, 

skolēnam definējot “veselīgu” vai “neveselīgu” uzturu, izpaužas ne vien skolēna zināšanas par šo 

tēmu, bet arī praktiskā pieredze ēdienu gatavošanā un/vai pārtikas produktu iegūšanā. Šajā 

kontekstā atsevišķos gadījumos spilgti redzams, ka skolēnam trūkušas gan uztura zināšanas 

ieguves iespējas, gan elementārās ēdiena gatavošanas iemaņas. Tāpēc, manuprāt, viens no 

risinājumiem šeit varētu būt iekļaut uztura mācību jau pamatskolas izglītības programmā, kas 

ietvertu gan teorētisko, gan praktisko zināšanu nodošanu skolēniem. Turklāt, kā uzrādīja interviju 

ar skolēniem rezultāti, skolēni var būt daudz prasīgāki un ar jau iepriekšējām uztura zināšanām, 

nekā pieaugušais ir pieņēmis, veidojot  priekšstatus par skolēnu kā sava uztura aģentu. Tāpēc es 

ieteiktu jau pirmajā uztura mācības nodarbībā veikt skolēnu uztura zināšanu pārbaudi ar 

kontroljautājumu (testa veidā) palīdzību, lai  mācību saturu veidotu jau daudz efektīvāk un 

mērķtiecīgāk. Jo, kā uzrāda interviju rezultāti, šobrīd skolās skolēniem par “veselīgu” uzturu 

mācību programmu ietvaros zināšanas tiek nodotas, no vienas puses, dažādu mācību priekšmetu 

ietvaros, tātad – dažādos kontekstos, bet, no otras puses, ļoti vispārināti, sholastiski un skolēniem 

līdz ar to neinteresanti un attālināti no reālās dzīves situācijas. Galvenais nosacījums, ko pieprasa 

mūsdienu skolēns (un mūsdienu skolotājam tas var būt arī jauns izaicinājums), ir, lai jaunās 

zināšanas tiktu prezentētas novatoriskā un interesantā veidā un tā, ka skolēns jūt, ka šīs zināšanas 

viņam dzīvē arī noderēs praktiski, nevis skolotājs vienkārši ir izpildījis savas mācības 

programmas plānu “ķeksīša pēc”. Te, protams, raisās jau nākamais jautājums par skolotāja 

motivāciju uzņemties šādu jaunu pieeju un uzdevumus, kas var sakņoties arī atalgojuma 

pārskatīšanā, tomēr, kā novēroju 4. skolas gadījumā (12. intervija), skolotāja motivācijas viens no 

galvenajiem faktoriem ir paša skolotāja interese par uztura jautājumiem un nākamais noteikums 

ir sākt komunikāciju ar skolēnu par uztura jautājumiem jau pēc iespējas ātrāk –  mazākajās 

klasītēs, kad bērnos vēl ir attīstīta vēlme ieklausīties pieaugušajos, nevis pusaudža vecumā, kad 

skolēniem dominē jau individuālā – pašiziņas pieeja attieksmē pret apkārtējiem sociāliem 

procesiem un spēcīgākie uztura paradumu ietekmētāji ir vienaudži, nevis pieaugušie. Šobrīd, 
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diemžēl, Izglītības ministrijas pieņemtā stratēģija padziļinātas uztura zināšanas skolēniem nodot 

tikai vidusskolas mācību programmā veselības mācību stundas ietvaros, manuprāt, veicina 

skolēnu “neveselīgo” prakšu nostiprināšanos, līdz ar to arī kavētu “veselīga” uztura zināšanu  

nodošanu.    

Ļoti kritiski vērtējama ir PUA patvaļīga pusdienas pārtraukumu saīsināšana skolās, 

rezultātā, kā novēroju lauka darbā, skolēni jau ir pieraduši, ka viņiem ir nevis jāpaēd “veselīgi”, 

bet gan jāpaspēj paēst “veselīgi”. Rezultātā “veselīgie” uztura paradumi pārtop par 

“neveselīgiem”  un lai arī tas neparādās skolēnu konstruētajās “veselīga” un “neveselīga” uztura 

definīcijās, tad izkristalizējas brīdī, kad skolēni runā par savām uztura praksēm, kur ļoti bieži kā 

svarīgs ikdienas uztura paradumu blakusfaktors tiek minēts laiks, kas tiek patērēts ēšanai, un 

atzinīgi tiek vērtēta iespēja “paēst ātri” vai “ātri pagatavot” ko ēdamu. Ja šajā kontekstā 

atsaucamies uz sociālās veicināšanas teorijās izvirzīto pieņēmumu, ka kopīga ēšana psiholoģiski 

rada tādu kā laika pagarināšanās sajūtu individuālā līmenī, tas ir, jo vairāk cilvēku piedalās 

ēšanas praksē, jo šķietami vairāk arī ir laika ēšanas procesam un arī “pieejamo” produktu klāsts 

paplašinās (Pliner et al.,  2006), tad skolas virtuves kopgalda gadījumā šī teorija ir nopietni 

apstrīdama, jo uztura prakses skolā ietekmē tāds papildfaktors kā strikts laika iedalījums, kā 

rezultātā skolēniem izvirzās papildus stresa situācijas, kas ir būtisks šķērslis “veselīgu” uztura 

paradumu veicināšanā.  

Tāpat arī skolas vidē jēdzienu “veselīgs” un “neveselīgs” uzturs definēšanas prakses 

ietekmē valsts līmeņa programmas “Skolas piens” un “Skolas auglis un dārzenis” īstenošana. 

Šajā kontekstā iezīmējas diva veida galvenās diskursīvās prakses: (1) intertekstualitāte jeb 

programmu rezultātā popularizētās idejas par augļiem, dārzeņiem un pienu kā “veselīgiem” 

pārtikas produktiem nozīmes ietveršana skolēnu veidotajās “veselīga” uztura definīcijās, (2) 

rekontekstualizācija jeb iepriekšminēto programmu organizatorisko kļūdu vai produktu kvalitātes 

kontekstā izveidotās augļu, dārzeņu un piena kā “neveselīgu” pārtikas produktu nozīmes 

ietveršana skolēnu veidotajās “veselīga” uztura interpretācijās, kā rezultātā tas izpaužas arī 

skolēnu īstenotajās uztura praksēs.  

Intertekstualitāte kā “veselīga” vs “neveselīga” uztura konstruēšanas diskursīvās prakses 

elements vērojama “Skolas augļa un dārzeņa” programmas kontekstā izvirzoties arī ekoloģiskas 

un/vai lokāli audzētas pārtikas tēmai. Šo diskursu sākotnējie veidotāji un izplatītāji skolas vidē ir 

pieaugušie, kas tādējādi popularizē arī vides ilgtspējības diskursu, tai skaitā arī pārtikas atkritumu 

samazināšanas jautājumu aktualizēšanu un kā centrālo izvirzot skolas pārtikas iepirkuma 
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jautājuma virzīšanu ekoloģiskas un/vai lokālas pārtikas izvēli. Savukārt skolēni, kurus esmu 

intervējusi, ekoloģiskās un/vai lokālās pārtikas sasaisti ar “veselīgu” uzturu veido: (1) Ekoskolu 

programmas ietvaros intertekstualizējot PUA interpretācijas par šo tēmu, (2)  raksturojot savas 

ģimenes pārtikas audzēšanas prakses un pretstatot ģimenes lauku saimniecībā audzēto “veselīgo” 

pārtiku ārzemju un veikalā nopērkamajiem eksportētajiem produktiem un līdz ar to defnējot tos 

kā “neveselīgu” pārtiku (piem., poļu āboli vs Pūres āboli).     

Iepriekš apskatījām, kā skolās tiek diskursīvās praksēs veidotas atsevišķu pārtikas 

produktu (piens) vai produktu grupu (āboli, dārzeņi) “veselīguma” vai “neveselīguma” nozīmes 

un iekļaujot tos šo jēdzienu definīcijās. Bet skolas vidē veidotas tiek arī atsevišķu ēdienu 

“veselīguma” vai “neveselīguma” interpretācijas, kas arī tiek iekļautas “veselīga” vai 

“neveselīga” uztura definīcijās. Un šīs interpretācijas rosina gan īstermiņa (fragmentāri), gan 

plašāki un sistemātiski valsts mēroga PUA organizēti ēdienu gatavošanas zināšanu veicinoši 

pasākumi, kas virzīti tieši uz skolēniem kā mērķgrupu. Turklāt šīs aktivitātes var notikt gan 

skolas vidē, gan ārpus tās (kā, piem., pasākums “Ko ēst launagā, kamēr mamma darbā”). Tomēr 

rezultāti šīs aktivitātēm ir dažādi, un tāpat arī ietekme uz skolēnu veidotajām “veselīga” un 

“neveselīga” uztura definīcijām.  

Valsts mēroga sistemātiskas programmas, kas ietver arī kolektīvu ēst gatavošanas praksi, 

kā, piem., “Putras dienas” ietekmē skolēni bieži “veselīga uztura” definēšanā iekļauj arī šo ēdienu 

– putru, turklāt, neskatoties uz to, vai putras ir vai nav viņu ikdienas uztura paradumu sastāvdaļa. 

Turklāt skolēnu līdzdalības līmenis ēst gatavošanā atspoguļo gan ārējās sociālās vides (skolā gūto 

uztura zināšanu), gan bērna sociālās attīstības (ģimenes uztura paradumu pārmantošanas) 

ietekmes rezultātus, kā arī ļauj izskaidrot pielietotās “veselīga” un “neveselīga” uztura 

definēšanas stratēģijas – ja skolēns ikdienā mājas apstākļos sev pats gatavo ēdienu, tad pastāv 

lielāka iespēja, ka “veselīgs” un “neveselīgs” uzturs tiks definēts ne vien izvērstāk (plašāk un 

detalizēti), bet arī vairāk balstoties uz savu personisko uztura pieredzi, kas gūta ēdiena 

gatavošanas praksē (piem., ka putra ir ātri pagatavojama un viegla, “veselīga” ēdiena alternatīva 

brokastīs vai ka skolas virtuvē tiek pasniegts “neveselīgs” vakardienas ēdiens, jo tas tiek uzsildīts 

mikroviļņu krāsnī (4. int.)). 

Tikmēr tādas vienreizējas aktivitātes, kā, piem., pārtikas tirdzniecības tīkla “Rimi” 

Aikāgaršo pavārmākslas skolas nodarbības, pasākums “Ko ēst launagā, kamēr mamma darbā” 

u.c., raisa konkurējošas diskursīvās prakses, kuru rezultātā arī veidojas stipri atšķirīgas “veselīga” 

un “neveselīga” uztura interpretācijas, kas, skolēnu gadījumā, rosina uz tikpat atšķirīgām uztura 
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praksēm – piem., ja raugāmies cukuroto ēdienu kontekstā – skolēnu kolektīva Tiramisū kūkas 

gatavošana kopā ar “Rimi” šefpavāru “veselīga uztura” paradumu veicināšanas nolūkā  

(31.int./2.skola un 6.int./9.kl./m, skat. 5.2. nodaļu), vai arī tikai saldu launaga uzkodu vai 

dzērienu pagatavošana pasākumā “Ko ēst launagā, kamēr mamma darbā”  (skat. 5.4. nodaļu); vai 

arī skolotājas man pasniegta šokolādes tāfele pēc novadītas lekcijas par “veselīgu uzturu” vs 6. 

klases skolnieces vēlāk izvēlētā pētnieciskā darba tēma par cukura ietekmi uz veselību, ko 

rosināja mana lekcija (skat. 5.5. nodaļu). 

Apkopojot identificētos un KDA pieejā izanalizētos SUA konstruētos “veselīgs” un 

“neveselīgs” uzturs nozīmju skaidrojumus, esmu secinājusi, ka: (1) skolēni, definējot “veselīgs” 

vs “neveselīgs” uzturs jēdzienus, nosauc vai nu konkrētus pārtikas produktus vai produktu 

grupas, vai arī raksturo ēšanas paradumus un ar veselīgu dzīvesveidu saistītus procesus un 

aktivitātes (piem., sportošana, izgulēšanās), (2) definējot šos jēdzienus izmanto galvenokārt 

pieaugušo jau iepriekš definētās uztura prakšu interpretācijas jeb diskursa tēmas, (3) bet tai pat 

laikā skolēni šīs no citiem pārmantotās uztura un pārtikas nozīmes ievieto savu uztura prakšu 

rekontekstalizacijas praksēs un rezultātā izmanto to kā leģitimizācijas līdzekli uztura un/vai 

pārtikas “veselīguma” vai “neveselīguma” nozīmes piešķiršanai, (4) turklāt vienas komunikatīvās 

prakses (intervijas) laikā rekontekstualizācijas procesā pārmainot vietām “veselīga” un 

“neveselīga” uztura nozīmes un parādot šo jēdzienu nozīmju mainīgo dabu mūsdienu sabiedrības 

uztura paradumu kontekstā.  
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SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS 

 

Promocijas darba “Skolēns kā uztura aģents” (jeb – SUA) mērķis bija izpētīt skolēna  

veidotās uztura prakses un to interpretācijas mūsdienu Latvijas skolas vidē un kā pētījuma 

galvenā problēma tika izvirzīta: skolēna zināšanas un iespējas darboties skolas vidē kā uztura 

aģentam un savu ēšanas paradumu pārvaldītājam. Pētījuma problēmas izpēte ietvēra dažādu ar 

skolēnu ēdināšanu un uztura paradumiem saistītu jēdzienu teorētisku definēšanu, bet kā centrālos 

izvirzot trīs konceptus – SUA jeb skolēns kā uztura aģents un “veselīgs” un “neveselīgs” uzturs. 

Tāpat arī tika veikta plaša un padziļināta empīrisko materiālu analīze SUA lomas un uztura 

prakšu un to interpretāciju izpētei. 

Balstoties uz pārtikas un uztura socioloģijas (Sociology of food and nutrition) pamatideju 

par starpdisciplināras un kompleksas pieejas nepieciešamību sabiedrības uztura paradumu un 

pārtikas sociālās lomas analīzē tās tematiskās daudzveidības un komplicētības dēļ, šajā 

promocijas darbā izveidots un SUA izpētei pielāgots teorētiskais un arī metodoloģiskais modeli, 

kur  apvienotas dažādas teorētiskās perspektīvas un to atziņas, kas katra citādā veidā ir 

palīdzējušas apzināt SUA kā specifiska sociālā fenomena teorētiskās izpētes robežas (skat. 9.1. 

attēlu).  

 

Tēmas starpdisciplinaritāte & kompleksivitāte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretatīvā & kritiskā pieeja 

 

9.1. att. Skolēns kā uztura aģents – problēmas konceptualizēšanas teorētiskās dimensijas  (autores 

veidots) 

aģents uztura skolēns 

Sociālā struktūra 
Sociālā prakse Rīcības dalībnieks 
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Savukārt empīriskā materiāla analīzei izmantotas divas dažādas, bet savstarpēji 

apvienojamas pētnieciskās metodes – gadījumu izpētes un analīzes un kritiskā diskursa analīzes 

metode, kas arī vienlaikus ļāva koncentrēties uz mikrogadījumiem un tai pat laikā aplūkot pētāmo 

problēmu arī daudz plašākā sociālās struktūras kontekstā.  

Uz interpretatīvisma teorētiskās perspektīvas balstītās koncepcijas par indivīdu 

mijiedarbību sociālās realitātes veidošanā, promocijas darbā noskaidrotas skolēnu un pieaugušo 

ar dažādu semiotisku līdzekļu starpniecību veidotās subjektīvās nozīmes dažādu SUA sociālai 

praksei. Tā kā šī promocijas darba galvenais izpētes objekts ir skolēns, izpētes procesā nevar 

apiet sociālās struktūras ietekmes faktoru, jo skolēns savas sociālās funkcijas pilda kā institūcijas 

– skolas – pārstāvis. Līdz ar to skolēna sociālā dzīve galvenokārt ir sociālās struktūras noteikta un 

arī individuālās darbības var tikt izskaidrotas kā esošās struktūras rezultāts. Tomēr simboliskā 

interakcionisma perspektīvā indivīds (jeb sociālais aģents) netiek definēts kā sabiedrības 

izveidoto normu un lomu pasīvs saņēmējs, bet gan kā aktīvs nozīmju konstruētājs, kurš 

mijiedarbē veido kopīgu izpratni un zināšanas. Savukārt strukturālisma teoriju viena no 

svarīgākajām atziņām ir piedāvāt valodu kā galveno izpētes objektu. Un sociālais aģents – cilvēks 

– ir tas, kas šo valodu pārvalda un caur valodas lietojumu pārvieto (transformē) nozīmes un 

konstruē sociālo realitāti, kas jau sastāv no interpretāciju daudzveidības. 

Līdz ar to, izmantojot kritiskā diskursa analīzes pieeju, disertācijas empīriskajā daļā 

noskaidrotas semiotiskās prakses, kādas skolēni izmanto, kad cenšas identificēt savā klasē 

skolēnus, kam piešķirt SUA lomu, un kā argumentē savas veiktās izvēles. Tāpat arī šī teorētiskā 

pieeja ļāva noskaidrot, kā identificētie jeb katrā klasē nosauktie SUA reaģē uz viņiem piešķirto 

lomu (par to vairāk 6. un 7. nodaļā). Tādējādi izkristalizējās sociālā mijiedarbībā radīto lomu un 

nozīmju kompleksais raksturs – ka sociālā interakcijā norit ne vien dažādu lomu piešķiršana, bet 

arī šo lomu uztveršana, pieņemšana vai noliegšana, turklāt atspoguļojot ne vien dažādu diskursu 

konstruēšanas un pārkonstruēšanas jeb rekontekstualizēšanas procesus, bet arī identificējot 

konfliktsituācijas un iezīmējot risinājuma iespējas.  

Plašās teorētiskās literatūras izpētes rezultātā (1. nodaļā) secināts, ka sociologu interese 

skolēnu uztura paradumu izpētes jautājumu lokā galvenokārt vērsta uz pārtikas patēriņu 

ietekmējošiem faktoriem un riskiem, ko tie rada bērnu dzīves kvalitātei, veselībai uz uztura 

zināšanām. Turklāt skolēnu uzturs un pārtikas vide mūsdienu akadēmiskajos pētījumos 

dominējoši tiek skatīti t.s. “veselīga” un “neveselīga” uztura aspektā, sasaistot skolēnu uztura 

prakses ne vien ar individuāliem faktoriem, kā, piemēram, pārtikas patērētāja zināšanām un 
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ēdiena gatavošanas prasmēm (šie aspekti padziļināti galvenokārt tiek skatīti sociālās attīstības 

teorijās) un motivāciju, bet arī aplūkojot iepriekšminēto uztura paradumu ietekmējošos faktorus 

jau daudz plašākā – sociālo, politisko un ekonomisko norišu paradigmā, kur izpētes laukā ienāk  

arī dažādi ārējās vides ietekmes faktori. 

4. nodaļā identificēti un analizēti dažādi PUA publiskā telpā un arī dažādu sociālo 

struktūru sociālā mijiedarbē konstruētie skolēnu ēdināšanas un uztura diskursi un to tematiskās 

prepozīcijas. Publiskās komunikācijas telpā visbiežāk identificētais un arī visskaļāk izskanējušais 

pieaugušo veidotais skolēnu ēdināšanas un skolēnu uztura paradumu diskurss ir saistīts ar skolas 

uztura politikā ietvertajiem skolēnu ēdināšanas normatīviem, to radītajiem ierobežojumiem, kas 

tālāk nosaka uztura programmas izpildes iespējas, kā arī pārtikas vidi skolās (piem., 2016. gada 

janvārī t.s. “bulciņu kari”). Vēl citi ar skolēnu ēdināšanu un uztura paradumiem saistītie un 

pēdējā laikā arvien aktuālākie diskursi norāda uz vides ilgtspējības (pārtikas atkritumu 

samazināšanu, bioloģiskā un/vai lokālā pārtikas iepirkuma organizēšanu skolēnu ēdināšanā 

skolās u.c.) un veselīga dzīvesveida (piem., fiziskās aktivitātes skolā, tas ir, nenošķirot tikai 

uztura paradumu uzlabošanu kā primāro intervenci) veicināšanu skolas vecuma bērniem.  

Līdzīgi kā skolēnu aptaukošanās vai liekā ķermeņa masas diskurss, arī pārējās iepriekš 

minētās diskursīvās tēmas Latvijas publiskajā telpā nav sastopams ikdienā, bet gan tām ir 

raksturīga piesaiste kādām PUA īstenotām valstiska līmeņa (likumdošanas līmenī) vai lokālām 

(piem., vienas skolas vai kādas NVO ietvaros) īstenotām aktivitātēm, kas kādu brīdi nonākušas 

arī plašākas sabiedrības uzmanības lokā, kā, piemēram, atsevišķu ar skolas ēdināšanas normatīvu 

(piem., veģetārisma) apspriešanu saistīto tēmu iztirzāšana.  

Skolēnu ēdināšanas prakses, kas iziet ārpus MK noteiktajiem normatīviem (piem., 

veģetārs uzturs visiem kādas skolas skolēniem), no vienas puses, mazina MK noteikumu, kas 

regulē ēdināšanu izglītības iestādēs, leģitīmo spēku un nozīmi un rosina arvien jaunas diskusijas 

par šādu valstisku regulējumu lietderīgumu, bet, no otras puses, teorētiski paver arī jaunas 

iespējas šajā diskusijā iesaistīt arī skolēnus un uzzināt viņu viedokli par alternatīvām uztura 

praksēm skolas vidē. Svarīgi ir tikai tiešām šo skolēnu balsi sadzirdēt un tajā ieklausīties, tādējādi 

rosinot bērniem kļūt par sava uztura aģentiem, ne tikai pasīviem (ne)patērētājiem.  

Kopumā mūsdienās Latvijā skolēnu (un arī visas sabiedrības) veselīga dzīvesveida un 

veselīga uztura paradumu izglītošanas jautājumā pastāv komplicēts dažāda līmeņa PUA 

sadarbības tīkls, kam vēl nepieciešami dažādi organizatoriskās un finansiālās atbalsta sistēmas 

uzlabojumi. Nevalstisko organizāciju rīcības brīvības un privilēģijas līmenis, kā arī sociālais un 
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kultūras kapitāls (uztura ekspertu savstarpējās attiecības, akadēmiskās un radošās potences) 

nosaka, vai noritēs top-down sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī starp atsevišķiem 

uztura ekspertiem un to pārstāvētajām institūcijām, un kāds būs šīs sadarbības rezultāts.  

Savukārt, veidojot SUA lomas un tēla interpretācijas, PUA nosauc dažādus skolēna ka 

līdera pazīmes, kur ietilpst komunikabilitāte, pašpārliecinātība, atraktivitāte, organizatora spējas 

u.c. personības rakstura iezīmes, tai pat laikā arī PUA norāda uz dažādām iespējamām pretestības 

formām no vienaudžiem, ar ko var nākties saskarties SUA, īstenojot “veselīga” uztura 

veicināšanas sociālās prakses pusaudža vecuma skolēniem skolas vidē. Kā SUA raksturojošu 

pazīmi PUA min arī uztura zināšanas un padziļinātu interesi par pārtiku un “veselīgiem” uztura 

paradumiem, tāpat arī atbildīgumu kā svarīgu kritēriju, veidojot individuālās uztura prakses un 

esot vienlaikus arī kā paraugam ēšanas paradumos un attieksmē pret pārtiku vienaudžu vidū.  

Tomēr galvenokārt SUA tēls tiks veidots kā aktīvs sociālais aģents, bet ar stipri 

ierobežotu rīcības kapacitāti ārējo (uztura politikas, sociālās vides veicināto) ietekmes faktoru un 

kultūras kapitāla, kas nosaka sociālo rīcībspēju, dēļ. PUA (galvenokārt pedagogi) kā būtisku 

izvirza jautājumu par skolotāja kā PUA lomu skolēna uztura paradumu veidošanā un uztura 

zināšanu sniegšanā skolēniem. Kamēr vieni skolotāji sociālo atbildību par skolēnu uztura 

zināšanām pārvirza uz ģimeni un uzsver ģimenes kā galvenās atbildīgās institūcijas par skolēna 

(bērna) uztura prakšu veidošanu lomu, tikmēr citi izvirza skolotāju kā aktīvu PUA, kurš ir 

ieinteresēts skolēnam veicināt “veselīgus” uztura paradumus un zināšanas, kā arī uzņemties 

līdzatbildību par SUA rīcības kapacitātes stiprināšanu skolas vidē.  

Turklāt kā joprojām neatrisinātu problēmu skolēnu ēdināšanas kontekstā atsevišķi PUA 

norāda komunikāciju top-down virzienā, kur kā “vājais posms” komunikācijā tiek norādīts, no 

vienas puses, uz skolas nespēju augšupvērstās komunikācijas ķēdi novirzīt līdz mērķim – 

problēmas atrisinājumam  –  tātad uz saskaņotas rīcības kapacitātes trūkumu kādā posmā, 

savukārt, no otras puses, izkristalizējas pasīvā down-up komunikācijas forma jeb rīcība 

gadījumos, kad skolas pašas “netiek galā.”  

Ne tikai SUA tēla raksturošana, bet arī “veselīga” un “neveselīga” uztura interpretācijas 

dažādiem PUA var ļoti atšķirties. Uztura speciālistiem un ārstiem šīs definīcijas galvenokārt 

balstīsies uz PUA profesionālās darbības virzieniem uz institucionāli izvirzītajiem mērķiem. 

Savukārt skolotāji, veidojot “veselīga” un “neveselīga” uztura definīcijas, izmanto atšķirīgas no 

uztura speciālistiem diskursa konstruēšanas stratēģijas: 1) “veselīgu” uzturu intertekstuālizējot  –  

pēc atmiņas citējot vai pastarpināti atsaucoties kādu uzturspeciālistu teikto, vai 2) “veselīgu” un 
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“neveselīgu” uzturu vispārinot – norādot uz plašajām definīcijas iespējām, 3) “veselīgu” un 

“neveselīgu” uzturu konkretizējot un nosaucot konkrētus pārtikas produktus vai produktu grupas, 

kas šajā jēdzienā ietilpst, 4) personificējot – īpaši uzsverot savas individuālās uztura prakses un 

tām pielāgojot abu jēdzienu definīcijas.  

Tomēr, neskatoties uz tik atšķirīgajām “veselīga” vs “neveselīga” uztura definēšanas 

stratēģijām, ko izmanto dažādi PUA, īpaši skolotāji bieži intervijās uzsver, ka termini “veselīgs” 

un “neveselīgs” uzturs ir pārāk vienkāršoti, lai tajos iekļautu mūsdienu pārtikas vides komplicēto 

raksturu, tāpēc jēdzieni “veselīgs” un “neveselīgs” tiek interpretēti kā mazāko klašu skolēniem 

piemēroti definējumi, turpretim vecāko klašu (7.-9.utt.) skolēniem jau būtu jāstāsta par 

“sabalansētu” un izvērstāku uztura paradumu un pārtikas sociālās nozīmes skaidrojumu. Līdz ar 

to var uzskatīt, ka šiem jēdzieniem raksturīgs polisemantisms – nemitīga nozīmju pārvietošana un 

maiņa jeb rekontekstualizācija atkarībā no situācijas un sociālā konteksta. 

Bez publisko diskursu veidošanā iesaistīto dalībnieku jeb PUA izvirzītās skolēnu 

ēdināšanas un uztura paradumu problēmas teorētiski var tiešā veidā ietekmēt skolēna uztura 

prakses, jo vienlaikus nostāda skolēnu kā no pieaugušā lēmumiem atkarīga indivīda vājas rīcības 

kapacitātes pozīcijā, gan arī izvirza nepieciešamību skolēnam kļūt par individuālo riska 

pārvaldītāju, tas ir, spēt uzņemties atbildību par savām uztura praksēm. Turklāt iepriekšminētie 

sociālie procesi var veicināt skolēna zināšanas par to, kas tad ir un kas nav “veselīgs” pārtikas 

produkts vai uzturs. Šo jēdzienu nozīmes maiņu ir veicinājusi pieaugušo komunikācijas telpā 

konstruēto diskursu rekontekstualizācijas prakse. 

Tomēr jebkura jauna pieaugušo iniciēta aktivitāte skolēnu uztura uzlabošanas nolūkā, ja tā 

tiek izdiskutēta dažādos sabiedrības līmeņos (ne tikai top-down, bet arī pretēji vērstā 

komunikācijā), rada jaunas iespējas arī skolēniem iesaistīties un apzināties savas intereses kļūt 

par sava uztura pārvaldītājiem jeb aģentiem.  

Sadarbībā ar pašvaldībām, NVO, pārtikas ražotājiem un citiem dažādiem PUA, Latvijas 

skolēniem ir dota iespēja iegūt uztura zināšanas (gan skolas vidē – ja PUA dodas pie 

mērķauditorijas), gan ārpus skolas vides (izglītojošos pasākumos, kas mērķēti tieši skolas vecuma 

bērniem). Promocijas darbā tika analizēti (skat. 5. nodaļu) vairāki šādi, turklāt atšķirīgi gadījumi, 

kas parāda, ka uztura zināšanu nodošanas efektivitāte ir atkarīga no izvēlētās zināšanu nodošanas 

metodes, kā arī no dažādiem ārējās vides un arī sociālpsiholoģiskiem faktoriem (piem., 

nodarbības vietas, dalībnieku skaita, dalībnieku savstarpējām attiecībām, nodarbības mērķa, 

dalībnieku motivācijas u.c.). Piemēram, salīdzinot manu (lauku skolā) un uztura speciālistu 
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(pilsētā, bet ārpus skolas vides) tikšanos ar skolēniem un uztura zināšanu veidošanas un 

nodošanas praksi, gadījumā, kur nodarbības tika apvienotas ar praktisku ēdiena gatavošanas 

procesu (ārpus skolas) sniedza plašāku iespēju izdarīt kādus secinājumus par skolēnu uztura 

paradumus veidojošajiem faktoriem, jo bija iespēja vārdos (semiotiski) paustās uztura paradumu 

un pārtikas produktu interpretācijas sasaistīt ar reāliem ēdiena gatavošanas procesiem, kā arī 

novērot, kā notiek uztura prakšu veidošana bērna un pieaugušā sociālās mijiedarbes rezultātā. 

Savukārt skolas vidē, bet bez praktiskām nodarbībām, veiktā uztura zināšanu nodošana 

skolēniem, rezultējās ar lielāku koncentrēšanos nevis uz ēdiena gatavošanas procesu, bet gan uz 

aktīvāku skolēnu iesaistīšanos komunikācijā.  

6. un 7. nodaļā analizētie empīriskie dati parāda, ka skolēni (neatkarīgi no vecuma vai 

skolas ģeogrāfiskā novietojuma), konstruējot “veselīga” vs “neveselīga” uztura definīcijas un 

sasaistot tās ar savas klases SUA identificēšanu, aktīvi rekontekstualizē no pieaugušajiem gūtās 

uztura zināšanas. Tomēr atsevišķos gadījumos izkristalizējas arī skolēnu kā individuālu un 

kritisku situācijas vērtētāju pozīcijas. Visizteiktāk tas atspoguļojas valsts līmeņa uztura 

programmu raksturojumos. Tā, piemēram, kamēr PUA, veidojot diskursu par “Skolas auglis un 

dārzenis” programmu, uzsver lokālo, sezonālo un ekoloģisko produktu iepirkumu 

nepieciešamību, tikmēr SUA kā primāros kritērijus izvirza produkta garšu, pasniegšanas veidu, 

kā arī produkta klāsta daudzveidības palielināšanas nepieciešamību, kas ietver gluži pretējus 

virzienus – uz globālā un ārzemju tirgus resursu izmantošanas nepieciešamību. Tāpat arī 

programmas “Skolas auglis un dārzenis” kontekstā SUA izvirza izaicinājumu PUA – kā atrisināt 

nelietderīgu pārtikas resursu izšķērdēšanu un samazināt pārtikas atkritumu veidošanos, kā arī 

uzlabot skolēniem pārtikas kultūru – kultūras normām atbilstošu attieksmi pret pārtikas 

produktiem, kas negaršo.   

Programmas “Skolas auglis un dārzenis” problēmu raksturojošie secinājumi – skolēni 

ābolus izvēles neēst dažādu iemeslu dēļ, jo: 1) tie ir vēl nenogatavojušies un skābi; 2) nav tik 

sulīgi kā veikalā pirktie; 3) negaršo (neminot iemeslu, kāpēc); 4) iepakoti plastmasas maisiņos un 

ir mitri un ar nepatīkamu smaku (tas attiecas arī uz burkāniem). Līdzīgi ir arī ar “Skolas piens” 

programmu. Kamēr PUA (Zemkopības ministrija) “Skolas piens” programmas semiotiski 

raksturo, ietverot tādas nozīmes, kas uzsver pienu kā pārtikas produktu, kas ir “svaigs un veselīgs 

uzturs” un veicina “veselīgu dzīvesveidu”, tikmēr SUA bieži veic šo PUA definēto nozīmju 

rekontekstualizāciju. Zēni-SUA (no 6.-9.kl.) sevi galvenokārt pozicionē kā aktīvus skolā 

piedāvātā piena nelietotājus un uzsverot savas individuālās sociālās prakses kā sociālās rīcības 
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argumentācijas līdzekļus un rekontekstualizācijas praksē personificējot arī sociālās prakses 

objektu – pienu, vai arī apzināti sasaistot pienu ar citu pārtikas produktu (piem., bulciņām), kam 

PUA “skolas uztura programmas” diskursā ir uzlikuši “neveselīgā” uztura zīmogu. Arī SUA-

meitenes, konstruējot diskursu par “Skolas piens” programmu, atspoguļo sevi kā aktīvas sociālās 

aģentes, neatkarīgi no tā, vai programmā piedāvāto pienu viņas skolā dzer vai nedzer. Ja piens 

skolā tiek dzerts, SUA-meitenes to definē un līdz ar to arī savu sociālo praksi argumentē, lietojot 

tādas lingvistiskās formas, kas raksturo konkrētā piena īpašības (piem., salduma pakāpi) vai arī tā 

piedāvātās alternatīvās rīcības iespējas, piem., kā slāpju mazinātāja izmantošanas nolūkā, tas ir, 

kā alternatīvu ūdenim. Lai arī SUA izmanto dažādas pieejas piena dzeršanas kā individuālās vai 

kolektīvās sociālās prakses raksturošanai, tomēr PUA definētās piena īpašības – “svaigs un 

veselīgs” netiek izmantotas. Jebkurā gadījumā abu dzimumu SUA “Skolas piena” programmas 

interpretācijas procesā sevi definē kā aktīvus sociālos aģentus – vai nu aktīvus piena lietotājus, 

vai arī aktīvus tā noliedzējus.  

Promocijas darbā analizēta arī valsts līmeņa ikgadējā skolu programma “Putras dienas”.  

Lai arī šīs programmu atbalstītāji un ieviesēji Latvijā rosina šo aktivitāti īstenot visās skolās, 

tomēr realitātē 3 no 5 lauka darbā iekļauto skolu skolēniem par “Putras dienām” nebija informēti 

vai arī nemācēja neko pastāstīt. Iemesls tam varēja arī būt tas, ka “Putras dienas” galvenokārt tiek 

mērķētas uz mazāko klasīšu skolēnu izglītošanu par graudaugu produktu lomu ikdienas uzturā. 

Tomēr, neskatoties uz zināšanu trūkumu par programmu “Putras dienas”, daudzi SUA savu 

uztura paradumu aprakstā tāpat ietvēra arī putras. Šeit gan atšķiras zēnu un meiteņu veidotie 

putras diskursi – kamēr zēniem putra ir kārtīgas paēšanas un sāta sajūtas radīšanas līdzeklis, 

tikmēr meitenes norāda uz putras kā “viegla” un ātri pagatavojama ēdiena nozīmi. Tāpat arī 

atšķiras putras un ēdiena gatavošanas sasaistīšanas sociālās prakses – zēni vai nu vispār nenorāda, 

kas ir bijis putras pagatavotājs (tā vienkārši tiek ēsta), vai arī min, ka putru pagatavojusi māte. 

Savukārt meitenes jau nošķir – vai putru pagatavojušas pašas (galvenokārt gadījumos, kad ir 

gribējies ātri iegūt enerģiju vai apēst ko vieglu), vai arī norāda, ka putras gatavotāja bijusi māte 

(galvenokārt brokastu ēdienam pirms skolas).  

Promocijas darbā es aplūkoju vairākus gadījumus, kur ēdiena nozīmes veidošana notika 

caur ēdienu gatavošanas pieredzi. Tomēr, apkopojot gan interviju, gan kvalitatīvo aptaujas anketu 

rezultātus, var secināt, ka ilgtermiņa pozitīvu ietekmi uz skolēnu uztura paradumiem veicina citas 

– valsts mēroga sistemātiskas aktivitātes (piem., akcija “Putras dienas” mazāko klasīšu 

skolēniem), kamēr atsevišķas individuāli organizētās iniciatīvas (kā, piem., Aikāgaršo 
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pavārmākslas skola), lai arī raisa skolēnos īstermiņā lielāku interesi ar to, ka tām ir novatoriska 

pieeja jaunu uztura zināšanu pasniegšanā (salīdzinot ar, piem., “Skolas piens” vai tml. valsts 

mēroga programmām), tomēr ilgtermiņa ietekme uz skolēnu uztura paradumiem tiek novērota 

tieši šo valstisko nevis individuālo akciju rezultātā.     

Savukārt, sasaistot zināšanu nodošanu ar praktisku ēdienu gatavošanas demonstrēšanu, 

skolēni tiek rosināti “veselīga” uztura interpretācijā iekļaut konkrētus ēdienus vai pārtikas   

produktu grupas, bet ne atsevišķus pārtikas produktus. Turklāt šādu zināšanu komunikatīvās 

interakcijas rezultātā var notikt “veselīga” un “neveselīga” uztura jēdzienu rekontekstualizācija. 

6. nodaļā, apkopojot izanalizēto 6.-9. klašu skolēnu anketu rezultātus, var secināt, ka mūsdienu 

Latvijas skolu vidē identificēt SUA nav sarežģīti, ja iepriekš auditorijai ir kaut daļēji izskaidrota 

jēdziena “skolēns kā uztura aģents” nozīme, kas ir sasaistīta ar indivīda “veselīga” vs 

“neveselīga” uztura praksēm. Līdz ar to arī SUA definēšanu skolēni veic pamatojoties uz 

“veselīga” vs “neveselīga” uztura prakšu interpretācijām, kādas tās konstruē un interpretē skolēns 

pats.  

Ir novērotas dažas izteiktas konkrētai skolēnu vecuma grupai raksturīgas pieejas (par 

pieejām vairāk 6.1. nodaļā). Piemēram, 7. un 8. klašu skolēniem biežāk ir raksturīga plurālā un 

vienlīdzīgā pieeja, tomēr tikai zēniem ir raksturīga draudzības vai ziedošanās pieeja. Savukārt, 

lai arī tikai 9. klasē izkristalizējas vienotā pieeja SUA identificēšanā, tomēr izvirzīt kādus 

vispārinātus secinājumus šajā gadījumā nevar, jo anketas ir aizpildījuši  tikai vienas skolas 9. 

klases skolēni (nav salīdzināšanas iespēju ar citām skolām). Negatīvās vispārināšanas un 

neatbildēšanas pieeja gan ir raksturīga tikai 7. klases (abu dzimumu) skolēniem, ko, iespējams, 

varētu izskaidrot ar skolēniem psiholoģiski sarežģīto pārejas posma no agrā uz vidējā pusaudžu 

vecumu (WHO, 2014). Savukārt mono pieeja ir biežāk raksturīga skolēniem (un visās vecuma un 

dzimuma grupās), kad par SUA viņi izvirza sevi pašu, vien retu reizi šajos gadījumos tiek savam 

vārdam klāt pierakstīts vēl kāda cita klases biedra (parasti tā paša dzimuma) vārds. Tādējādi var 

teikt, ka skolēniem, kas sevi definē par SUA, ir raksturīga izteikta pašapziņa par savu uztura 

prakšu unikalitāti attiecībā pret klases biedru ēšanas paradumiem un ir arī līderības apziņa.  

Savukārt pastāv arī kopīgas SUA identificēšanas pieejas visām (6.-9.kl.) skolēnu vecuma 

grupām. Gadījumos, kad vienā klasē ir izteikta disproporcija dzimumu sadalījumā un īpaši 

gadījumos, kad meiteņu ir vismaz uz pusi vairāk nekā zēnu, zēni biežāk izvēlas pretējā dzimuma 

SUA identificēšanas pieeju. Savukārt, ja dominējošā SUA identificēšanas pieeja bija viena 

dzimuma pieeja, respektīvi – meitenes nosauc savas klases meitenes, zēni – zēnus, tad, manuprāt, 
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to varētu izskaidrot ar SUA kandidātu pieaugumu gadījumos, kad abu dzimumu skolēni vienā 

klasē ir līdzīgās proporcijās.   

Argumentējot savas veiktās SUA identifikācijas izvēles, skolēni (neatkarīgi no vecuma un 

dzimuma 6.-9. klašu grupās) izmanto dažādas argumentācijas stratēģijas. Tomēr visbiežāk 

sastopamās ir SUA īpašās darbības raksturojuma (kad SUA tiek definēts kā citāds un no 

definētāja atšķirīgs indivīds viņa atšķirīgās vai kādā veidā īpašās rīcības dēļ), kas parasti ir 

apvienots ar salīdzināšanas pieeju, definētājam sevi pretnostatot izvirzītajam SUA, turklāt 

diskursīvā praksē izmantojot apgrieztās darbības pieeju, tas ir,  “veselīgam uzturam” pretējo – 

“neveselīga uztura” raksturojošās sociālās prakses, tādējādi atspoguļojot darbību, kas netiek 

veikta, piem.: “jo viņa neēd neko tādu neveselīgu” (7.kl./m/1.skola). Tāpat arī skolēni 

argumentācijai izmanto savus privātos novērojumus skolas vidē un bieži naratīva veidošanā 

iekļaujot atklātu paškritiku, kur (1) jūtama vēlme līdzināties SUA personībai viņa uztura praksēs, 

(2) tiek saglabāta jau esošā identitāte, kā arī uzsvērta apmierinātība ar šo izvēli ēst “neveselīgi”.  

Šajā kontekstā īpaši 7. klases skolēniem (biežāk zēniem) ir raksturīga ironiskā  pieeja, kad viņi 

definē savas klases SUA (biežāk ironiskās piezīmes zēni attiecina uz zēniem, un arī meitenes – uz 

zēniem).   

Savukārt argumentācijai, kāpēc skolēni sevi nav identificējuši kā savas klases SUA, 

anketās visbiežāk sastopamais attaisnojošais skaidrojums ir paškritiska atzīšanās par pārāk 

biežām “neveselīgām” uztura izvēlēm ikdienā. Atsevišķos gadījumos (pārsvarā meitenes) norāda, 

ka “dažreiz”, “reizēm” u.tml. ēd neveselīgi. Tāpat arī skolēni (biežāk zēni) norāda par 

nepietiekamām fiziskām aktivitātēm, tātad sasaistot arī sportošanu ar SUA definēšanu. Tomēr arī 

bieži sastopami argumenti (it īpaši 7., 8. klases skolēniem) ir intereses trūkums par “veselīgu 

uzturu”, kā arī, kad “veselīga” ēšana tiek interpretēta kā īpaša nepieciešamība un tikai tiem 

cilvēkiem, kam jau ir kādas veselības problēmas vai arī nosliece uz aptaukošanos. Tāpat arī 

“veselīga uztura” ievērošana tiek interpretēta kā sevis ierobežošana (piem., ka nevar ēst neko 

garšīgu).  

Lai arī SUA raksturojums var mainīties, mainoties sociālajm kontekstam, tomēr pastāv arī 

SUA lomas diskursa vienojošie elementi, un tie ir SUA tēls vidē un laikā, kurā viņš darbojas, tas 

ir, kā SUA vērtē jeb kādu viņu redz un interpretē apkārtējā sabiedrība. Skolas vides gadījumā 

SUA lomas galvenie interpretētāji ir vienaudži, skolotāji, pavāri. Ģimenes mājvietā tie ir citi 

ģimenes locekļi un galvenokārt vecāki, kas konstruē SUA lomas interpretācijas. Savukārt ārpus 

abām iepriekš nosauktajām institūcijām – skolai un ģimenei – citi SUA lomas interpretētāji ir ļoti 
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dažādi un tik pat atšķirīgas un viņu profesionālajai rīcībai pielāgotas ir viņu konstruētās SUA 

lomas interpretācijas. Tai pat laikā SUA tēla veidotājs ir arī pats SUA, kurš pašrefleksijas 

rezultātā konstruē SUA lomas interpretācijas.  

Tomēr, neskatoties uz tik dažādo SUA diskursa veidotāju klātbūtni SUA definēšana 

galvenokārt balstās uz idealizētu un nākotnes vīzijām vērsta indivīda jeb “īpašā skolēna”, būtiski 

atšķirīga no citiem skolēniem, raksturojumu, visizteiktāk tieši no pieaugušo puses SUA kā reāli 

pastāvoša indivīda esamība tiek apšaubīta un uzlūkota skeptiski vājās rīcības kapacitātes (nespējā 

pretoties ārējiem ietekmes faktoriem, kā, piem., “neveselīgo” pārtikas produktu piedāvājumam un 

pieejamībai) rezultātā. Līdz ar to var secināt, ka apkārtējā sabiedrībā joprojām pastāv nopietnas 

šaubas par to, vai skolēns var būt paškritiski autonoms sava uztura aktīvs aģents.  

6.-9. klases skolēnu sniegtās “veselīga” un “neveselīga” uztura interpretācijas var būt ļoti 

dažādas un raksturot skolēnu zināšanas un interesi par šo tēmu. Skolēni “veselīgu” vai 

“neveselīgu” uzturu var definēt izvērsti un izskaidrojot (nosaucot konkrētus pārtikas produktus 

vai produktu grupas, reizēm arī ēdienus, piem., putras, tāpat arī norādot uz to ēšanas biežumu un 

daudzumu un ietverot definēšanā darbības vārdus, kas apliecina raksturotās uztura prakses 

norises). Bet var arī vispārināti definējot un bieži vien arī operējot ar vienādiem vārdiem, tikai 

apmainot tos pretējās nozīmēs abiem jēdzieniem, piem., kad ēd vismaz vienreiz dienā” vs “kad 

neēd vismaz vienreiz dienā” (8.kl./m/3. skola). Tomēr bieži vien skolēni arī uzņemas iniciatīvu 

un izvirza savus “veselīgam uzturam” līdzvērtīgos jēdzienus, piem., “sabalansēts uzturs”.  

“Veselīga” un/vai “neveselīga” uztura definēšanu var ietekmēt dažādi ārējās vides faktori, 

kā, piemēram, blakus mācību iestādei esošs ātrās ēdināšanas restorāns (kā tas ir 1. skolas 

gadījumā). Un ja vēl pastāv kādi aizliegumi vai kontroles mehānismi, kas skolēnus ierobežo šīs 

ārpus skolas ēstuves apmeklēšanā, rezultātā “veselīga” un “neveselīga” uztura jēdzieni var 

atspoguļot slāpēta protesta naratīvu, rekontekstualizējot “neveselīgo”  kā “veselīgo” un otrādi, 

piem., “Veselīgs ir Hesburgers, bet neveselīgs ir zaļie salāti.” (7.kl/z/1. skola). Līdzīgi kā skolēni 

reizēm definē nevis to, kas ir “veselīgs” vai “neveselīgs” uzturs, bet gan, kas nav.  

Analīzes rezultātā tiek identificēts, ka būtisks skolēnu uztura paradumu ārējās ietekmes 

faktors ir kontroles sistēma un apkārtējā vide, kas ierobežo ārpusskolas ēstuvju vai ēdiena iegādes 

pieejamību skolēnam – gan skolas iekšējo noteikumu dēļ (sociālais faktors: PUA veidots un 

uzturēts aizliegums kā kontroles mehānisms), gan ēstuvju lokalizācijas dēļ (vides faktors: 

attālums – laiks un telpa). Tomēr tai pat laikā pastāv arī vēl cita iespēja, ka ātro uzkodu  

ēdināšanas uzņēmumu piedāvātā produkcija, piem., hesburgeri, SUA ar laiku vairs negaršo (kā 
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piem., 3.int./7.kl/z), jo to izkonkurē skolas pusdienu piedāvājums, kas skolēna prasības 

apmierina. 

Skolēnu savstarpējās attiecības klasē atspoguļo arī tādu ikdienas sociālo prakšu kā 

individuālo un klases biedru uztura paradumu izvērtēšana un interpretācijai izvēlētās pieejas. 

Tādējādi, skolēniem identificējot un definējot savas klases SUA, izkristalizējas arī mūsdienu 

skolas vecuma bērnu intereses līmenis par klases biedru ikdienas uztura paradumiem. Vienaudžu, 

draugu vai citu ārējo faktoru (piem., televīzijas, radio, sociālo tīklu, vides reklāmu u.c.) ietekme 

uz pusaudžu ēšanas paradumiem, kas teorētiskā literatūrā tiek skatīti kā atsevišķs, cilvēka dzīves 

konkrētam vecuma posmam raksturīgs sociālpsiholoģisks fenomens, empīriskās analīzes rezultāti 

uzrāda, ka arī šie aspekti ir pielāgojami izpētei ārējās vides ietekmes teorētiskajā paradigmā. Bez 

tam, pētot pusaudžu vecuma skolēnu uztura paradumus, svarīga pusaudžu sociālo prakšu pazīme 

ir apkārtējā sabiedrībā konstruēto sociālo normas “būt slaidai/am” atspoguļojums skolēnu (īpaši 

meiteņu) uztura paradumos. Šajā kontekstā izvirzās arī dažādu diētu un sociālās stigmas aspekti, 

kas bieži ir saistīti ne tikai ar liekā svara vai aptaukošanās gadījumiem, bet arī skolēnu zemo 

pašnovērtējumu un augsto paškritiku.  

Ja teorētiskā plāksnē skolēns tiek definēts kā aktīvs, bet ar vājām zināšanām sociālais 

aģents, tādējādi atjaunojot kolektīvās sociālās atbildības aspektu šī jautājuma aktualizēšanas 

diskursīvajās praksēs, tad pēc atsevišķu Latvijas skolu gadījumu analīzes esmu secinājusi, ka 

mūsdienu skolas vide piedāvā skolēnam kļūt par aktīvu sava uztura aģentu, bet joprojām 

saglabājot vairākus un dažādus skolēna rīcībspējas ierobežojošus faktorus (piemēram, iespēja 

komunicēt ar skolas pavāru par skolas ēdienkarti).  

Teorētiskā literatūrā efektīvai skolēnu veselīgas ēšanas paradumu veicināšanai tiek 

ierosinātas dažādas stratēģijas – gan politikas, gan izglītības sistēmas, gan institucionālās un 

pārtikas ražošanas kontroles daudzlīmeņa intervences. 

Tomēr tai pat laikā akadēmiskie pētījumi atklāj, ka pastāv plaisa starp pētījumu 

rezultātiem un reālo praksi (Glasgow et al.,  2003), tāpēc tiek norādīts uz novatoriskas pieejas 

nepieciešamību šā jautājuma aplūkošanai un risināšanai. Tāpēc joprojām tiek meklēti jauni un 

jauni risinājumi, kā mazināt “neveselīgo” uztura paradumu sekas sabiedrībā, tostarp skolas 

vecuma bērnu vidē. Šāda inovatīva pieeja, manuprāt, būtu arī jaunu uztura zināšanu iegūšana 

skolēnam esot sociāli aktīvam un līdzdarbojoties ēdiena gatavošanā vai piedaloties skolas 

ēdienkartes izveidē.  
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Tāpēc šajā promocijas darbā es izvirzu pieņēmumu, kas vienlaikus ir arī galvenā 

rekomendējošā piezīme, ka rekontekstualizējot pārtikas lomu skolēna ikdienā un ļaujot to izdarīt 

arī pašam skolēnam, ir iespējams gan palielināt skolēna interesi un zināšanas par pārtiku, ko viņš 

ikdienā lieto, gan zinātnes līmenī rast iespēju padziļināti izpētīt skolēna uztura prakšu veidošanās 

un īstenošanas nosacījumus un modeļus, aplūkojot tos caur SUA rekontekstualizācijas praksēm 

dažādos  diskursos. Šis novatoriskais intervences līmenis ir svarīgs arī tāpēc, ka Latvijas 

kontekstā uztura politikas galvenais akcents šobrīd tiek likts nevis uz pārtika izglītību skolās 

(galvenā problēmgrupa uztura izglītībā, manuprāt, šobrīd ir pamatskolas skolēni), bet gan uz 

skolēnu kontrolētu ēdināšanu un pārtikas normatīvu izstrādi, apejot skolēnu zināšanas par 

pārtikas izcelsmi un izpratni par pārtikas sistēmu kopumā, kā arī saglabājot un, manuprāt, vēl 

vairāk veicinot skolēna kā pasīva uztura aģenta raksturu.  

Vēl citas praktiskas rekomendācijas būtu šādas: 

1. Efektīvākai uztura zināšanu nodošanai skolēniem mācību stundu vai arī fakultatīvo 

nodarbību laikā, ieteicams jau pirmajā nodarbībā veikt skolēnu uztura zināšanu pārbaudi ar 

kontroljautājumu (testa veidā) palīdzību, lai mācību saturu veidotu jau piemērotāku skolēnu 

ekspektācijām, tas ir, lai nodarbībām nebūtu tikai formāls raksturs, bet būtu arī praktiska nozīme 

un ieguvumi.   

2. Ieteicams skolas ēdamzālē fiziski nenošķirt (servējot ēdienu pie atsevišķiem, no 

klasesbiedriem nošķirtiem galdiem) skolēnus, kas saņem brīvpusdienas kā maznodrošinātās 

ģimenes pārstāvji (finansiālo atbalstu sniedz pašvaldība) no citiem skolēniem, kuri par pusdienām 

maksā paši (maksā viņu vecāki), jo citādi maznodrošinātie skolēni var izjust sevi kā 

mazvērtīgāku vai sliktākā sociālā pozīcijā, salīdzinot ar citiem skolēniem, rezultātā psiholoģisku 

šķēršļa dēļ arī atteikties no skolā piedāvātām bezmaksas ēdienreizēm. 

Promocijas darbā tika izvirzītas piecas pētnieciskās tēzes. Pamatojoties uz analīzes gaitā 

iegūtajiem rezultātiem, secināts, ka:  

(1) Daļēji apstiprinās tēze par to, ka kopumā skolēna kā uztura aģenta loma Latvijas skolu 

vidē ir nepietiekami novērtēta un izpētīta, kā rezultātā arī nepilnīgi ir attīstīta skolēna kā uztura 

aģenta rīcībspēja. Arī nedaudzajām inovatīvajām pieejām un “veselīgu” ēšanas paradumu 

veicinošajām intervencēm skolēna iesaistē sava uztura paradumu apzināšanā un veidošanā ir 

fragmentēta un vāja ietekme “veselīgu” uztura paradumu nostiprināšanā skolas vidē. Apzinot 

teorētisko literatūru par skolēnu uztura paradumiem Latvijā, SUA loma skolas vidē līdz šim nav 

bijusi izvirzīta socioloģiskos pētījumos kā centrālais vai atsevišķs izpētes objekts, līdz ar to arī 
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nav apzināta SUA rīcībspēja darboties skolas vidē kā sava uztura aģentam. Tāpēc šī promocijas 

darba ietvaros tika uzsākta šīs tēmas aktualizēšana un dažādu gadījumu izpēte, kas ļāva secināt, 

ka skolēna kā sava uztura aģenta rīcības kapacitāte darboties skolas vidē ir atkarīga no daudziem 

un dažādiem faktoriem, kuru savlaicīga apzināšana un izpēte ļautu samazināt negatīvās ietekmes 

aspektus skolēnu uztura paradumos. Savukārt skolēnu uztura paradumus uzlabojošās  

(“veselīguma” virzienā) valstiskās intervences spēj ietekmēt skolēnu uztura paradumus un/vai 

zināšanas par pārtiku un tās lomu cilvēka dzīvē. Tomēr šo valstisko intervenču kvalitāte ir tā, kas 

var ietekmēt skolēnu priekšstatus par sākotnēji it kā “pozitīvi” vai “veselīgi” definētajiem 

pārtikas produktiem (piem., āboli, kas ir negatavi, vai piens, kas ziemā tiek pasniegts pārāk 

auksts). Kritiski izvērtējamas arī individuālās, uzņēmēju īstenotās skolēnu uztura paradumus 

ietekmējošās aktivitātes, kurām bieži ir fragmentārs un arī viegli identificējams komerciāls 

raksturs, un kas nesniedz noturīgas izmaiņas skolēnu tālāk izvēlētās uztura praksēs, tās šo 

intervenču rezultātā nekļūst “veselīgākas”.   

(2) Daļēji apstiprinās tēze par to, ka skolēna kā uztura aģenta rīcībspējas palielināšana 

veicinātu t.s. „veselīga uztura” paradumu nostabilizēšanos skolas vidē ilgtermiņā, un vēlāk arī 

sabiedrībā kopumā. Lai pierādītu šīs tēzes atbilstību īstenībai, būtu nepieciešams veikt 

longitudionālu un komplicētu pētījumu. Tomēr promocijas darbā analizētie empīriskie dati ļāva 

izsecināt, ka skolēna kā savas klases “veselīga” uztura aģenta rīcībspēja ir atkarīga no vairākiem 

faktoriem, kur viens no būtiskākajiem ir sevis kā vienaudžu uztura paradumu  “līdera” 

apzināšanās.   

(3) Tēze par to, ka šobrīd Latvijā skolēna iesaiste sava uztura izvēlē, uztura risku 

apzināšanā un pārvaldīšanā skolas vidē galvenokārt vērtējama tikai kā vāja skolēna rīcības 

autonomijas trūkuma, kā arī dažādu sociālekonomisko ierobežojumu dēļ, uzskatāma par 

apstiprināmu, ja ņemam par pamatu skolēnu komunikācijas iespējas ar skolas pavāru. Kā uzrāda 

intervijas ar skolēniem, no pieaugušo puses skolās joprojām dominē vertikālā (no pieaugušā varas 

pozīcijām) komunikācija  ar skolēnu viņa uztura paradumu izvērtējumā, kur skolas pusdienu 

kontekstā skolēns tiek uzlūkots kā pasīvs pārtikas patērētājs, nevis aktīvs sava uztura pārvaldītājs. 

Vien gadījumos, kad ar skolas ēdinātāju nav apmierināts arī pieaugušais (piem., skolotājs), tiek 

pieļauta iespēja skolēnam kritiski izvērtēt skolas ēdnīcā piedāvāto ēdienu. Komunikācija ar 

skolas pavāru šajā gadījumā gan tiek raksturota kā bez pozitīviem rezultātiem un pat 

neiespējama. Bet tai pat laikā ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek ierobežota skolēna mobilitāte 

ārpus skolas telpām, ja mērķis ir bijis alternatīvā pārtikas ieguve. 
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(4) Apstiprinās un papildinās ar precizējošiem faktiem iepriekš izvirzītā tēze par to, ka 

jēdzienu „veselīgs uzturs” un “neveselīgs uzturs” komplicētais un bieži pretrunīgais definējums 

ietekmē skolēnu izpratni par pārtikas lomu dzīvē, kā arī atspoguļojas skolēnu uztura praksēs. 

Promocijas darba empīrisko datu analīzes rezultāti uzrādīja, ka skolēnu uztura paradumi 

atspoguļo ne vien skolēnu, bet arī pieaugušo pieņēmumus (kurus intertekstualizējot savās uztura 

definīcijās izmanto skolēni) par to, kas tad ir “veselīgs” vai “neveselīgs” uzturā, un šīs jēdzienu 

interpretācijas var būt ļoti atšķirīgas, komplicētas un sociālās prakses rekontekstualizācijas 

rezultātā nokļūt pilnīgi pretējās pozīcijās, kādās tās ir bijušas iepriekš (piem., “saldumi” anketā 

tiek vispārīgi definēti kā “neveselīgi”, bet vēlāk intervijā interpretēti kā “veselīgi”, bet jau 

norādot konkrētus saldos pārtikas produktus, piem., medu). 

(5) Tēze par to, ka skolēns ikdienā veido savas uztura prakses nemitīgi konstruējot un 

rekonstruējot savā apziņā un rīcībā pārtikas lomu apstiprinās tikai tajos gadījumos, kad 

skolēnam ir svarīgs šis uztura jautājums (vai vismaz viņš to komunikācijā definē kā svarīgu) un 

apkārtējā sabiedrībā aktīvāk vai mazāk aktīvi pozicionē sevi kā SUA. Turklāt sociālā mijiedarbē 

tiek iegūtas gan jaunas zināšanas, gan pārvietotas un bieži vien rekontekstualizētas jau esošās 

uztura prakses. Bet gadījumos, kad skolēns prasībās pret sevi – kā ēdiena saņēmēju, vai 

apkārtējiem – kā ēdiena piegādātājiem (vecākiem, skolas pavāriem u.tml.) ir mazkritisks, arī 

pārtikai netiek piešķirta kāda īpaša loma viņa/-as dzīvē iepretim citām būtiskiem ikdienas 

notikumiem. Turklāt šie skolēni parasti ir ar vājām zināšanām par “veselīgu” un “neveselīgu” 

uzturu. 

(6) Un pēdējā tēze, ka pusaudža kā “veselīga” uztura aģenta rīcībspēja ir atkarīga no 

daudziem un dažādiem ietekmes faktoriem, tomēr viens no galvenajiem ir vienaudžu emocionāls 

atbalsts un pieaugušo “veselīgas” ēšanas prakses piemērs ikdienā, apstiprinās visizteiktāk tieši 

vienaudžu atbalsta saņemšanas aspektā, un to nosaka pusaudža vecumam raksturīgās personības 

attīstības specifikās prasības jeb ekspektācijas. Savukārt pieaugušo “veselīgie” uztura paradumi, 

lai arī spēcīgāk ietekmē skolēnu ārpus skolas vides, galvenokārt mājās, ģimenes ēdienreizēs, 

tomēr atsevišķos gadījumos arī skolas vidē (piem., uztura zināšanu nodošanā skolēniem 

ieinteresēta pedagoga darbības rezultātā) var spēcināt skolēna spējas ikdienas uztura paradumus 

saglabāt “veselīgus”. Tomēr pamatos pieaugušo “veselīgi” uztura paradumi skolas vidē SUA 

rīcībspēju veicina vien individuālā atbalsta līmenī, bet ir vāji apzināti SUA kolektīvas iniciatīvas 

stimulēšanai.  
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PATEICĪBAS 

 

Sirsnīgus pateicības vārdus vēlos izteikt visiem, ar kuru atbalstu, iesaisti un atsaucību ir 

tapis šis promocijas darbs.   

Vispirms jau paldies promocijas darba vadītājai, profesorei Brigitai Zepai par vienmēr 

noderīgajiem akadēmiskajiem padomiem un vienlaikus arī nemitīgu un uzmundrinošu 

mudinājumu neapstāties mana promocijas darba izstrādes gaitā.   

Paldies arī doktorantūras programmas vadītājam, profesoram Tālim Tisenkopfam par 

vērtīgajiem komentāriem, kā arī visiem profesoriem un lektoriem, kas snieguši man jaunas  un 

nozīmīgas zināšanas jau kopš uzsāku maģistratūras studijas. Paldies arī maniem studiju biedriem 

par ieteikumiem, koleģiālo stimulu, kā arī doktorantūras skolas lektoriem un dalībniekiem par 

starpdisciplināro mana promocijas darba izvērtējumu. 

Paldies mūsu fakultātes vienmēr tik atsaucīgajām un izpalīdzīgajām bibliotekārēm un arī 

bibliotēkas vadītājam Jānim Kreicbergam – par lielo pretimnākšanu un atbalstu arī doktorantūras 

studentiem. Paldies arī mūsu fakultātes sekretārei Anetei Zasai un studiju metodiķei Ingai Polakai 

par palīdzību neapjukt daudzajās „papīru lietās”. 

Paldies par atsaucību un iesaistīšanos šī pētījuma empīrisko datu ieguvē visiem šī 

pētījuma dalībniekiem – paldies par Jūsu laiku un atbildēm. Paldies skolotājiem un vecākiem, kas 

sniedza man iespēju pētnieciskai komunikācijai ar skolēniem.   

Paldies recenzentiem, kas lasīs un kritiski izvērtēs šo promocijas darbu – paldies par Jūsu 

tam veltīto laiku un vērtējumu. 

Un, protams, paldies manai ģimenei par lielo atbalstu. 

Liels un sirsnīgs paldies jums visiem – gan šeit minētajiem, gan neminētajiem – bet 

ieinteresētajiem šī promocijas darba tēmā un izpētītās problēmas aktualizēšanā un risināšanā!  
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1. pielikums 

Lauka darbā apmeklētās Latvijas skolas un aptaujātie, intervētie skolēni – kvantitatīvie 

rādītāji 

Nr. 

p.k. 

Apzīmēju

ms un 

skolas tips 

Skolas 

atrašanās 

vieta 

Latvijā 

Klase Skolēnu 

skaits 

klasē 

kopā 

 

Skolēn

u 

skaits, 

kas 

aizpild

a un 

nodod 

anketu 

Uztur

a 

aģentu 

skaits 

Lauka darba 

norises laiks 

        

1. 1. skola, 

vidusskola 

 

 

Pilsētā, 

novada 

centrs 

 

6.klase 

7.klase 

8.klase 

 5 

4 

6 

5 

- 

5 

20.05.2015. 

20.05.2015. 

20.05.2015. 

2. 1. skola, 

vidusskola 

6.klase - - 1 26.05.2015. 

3. 1. skola, 

vidusskola 

7.klase  17 4 26.05.2015. 

4. 2. skola, 

vidusskola 

 

 

Galvaspil

sētā 

 

7.klase  24 3 22.05.2015. 

5. 2. skola, 

vidusskola 

8.klase  17 3 22.05.2015. 

6. 2. skola, 

vidusskola 

9.klase - - 1 27.05.2015. 

7. 3. skola, 

vidusskola 

Pagastā, 

novada 

centrs 

 

7.klase  17 3 26.05.2015. 

8. 3. skola, 

vidusskola 

8.klase  19 3 26.05.2015. 

9. 4. skola, 

pamatskola 

 

 

 

 

Pagasta 

centrā 

 

6.klase 

2015.gadā 

vēl mācījās 

5. klasē 

 5 

- 

2 

1 

28.,29.05.2015., 

13.04.2016. 

10. 4. skola, 

pamatskola 

7.klase  2 1 28.05.2015. 

11. 4. skola, 

pamatskola 

8.klase  8 2 28.05.2015. 

12. 4. skola 

pamatskola 

9.klase  5 2 28.05.2015. 

13. 5. skola, 

vidusskola 

 

 

 

Pilsētā, 

novada 

centrs 

 

9.klase - - 1 29.05.2015. 
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Turpinājums 1. pielikumam: Lauka darbā apmeklētās Latvijas skolas un aptaujātie, intervētie 

skolēni – kvantitatīvie rādītāji 

 

14. 5. skola, 

vidusskola 

 

 

6(1).klase 

6.(2)klase 

 20 

18 

1 

2 

- 

22.05.2015. 

15. 5. skola, 

vidusskola 

7.klase  18 1 21.05.2015. 

16. 5. skola, 

vidusskola 

8(1).klase 

8(2).klase 

8(3).klase 

 16 

10 

6 

1 

1 

1 

26.05.2015. 

- 

- 

 

 

 

Kopā 

 

 

 

5 skolas 

4 (četras) 

6.klases 

5 (piecas) 

7.klases 

7(septiņas) 

8.klases 

3 (trīs) 

9.klases 

 

  

 

 

217 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



322 
  

 

2. pielikums 

Sarunu ar skolēniem – uztura aģentiem raksturojums (1. – 5. gadījuma izpēte) 

Sarunas 

Nr. 

Skola Klase SUA 

dzimums 

un skaits 

Sarunas forma un 

norises vieta 

SUA izvēles kritēriji – 

pašvērtējums, skolotāja 

vai klases biedru izvēle, 

citi iemesli 

1.saruna 1.skola 6. un 

8.klase 

5 meitenes 

5 zēni 

Fokusgrupas diskusija 

(klāt esot arī 2 

skolotājām) 

paši piesakās &  

izvirza skolotājs  

2.saruna 1.skola 6.klase 1 meitene Telefonintervija izvirza skolotājs 

3.saruna 1.skola 7.klase 2 meitenes 

2 zēni 

Klātienes intervija 1 meitene -  izvirza 

klasesbiedri 

1 meitene – izvirza 

skolotājs 

2 zēni – paši piesakās 

4.saruna 2.skola 7.klase 2 meitenes 

1 zēns 

Klātienes intervija izvirza klasesbiedri 

5.saruna 2.skola 8.klase 3 meitenes Klātienes intervija izvirza klasesbiedri 

6.saruna 2.skola 9.klase 1 meitene Telefonintervija izvirza skolotājs 

7.saruna 3.skola 7.klase 3 meitenes Klātienes intervija izvirza klasesbiedri 

8.saruna 3.skola 8.klase 2 meitenes 

1 zēns 

Klātienes intervija izvirza klasesbiedri 

9.saruna 4.skola 6.klase 1 meitene Telefonintervija izvirza klasesbiedri 

10.saruna 4.skola 6.klase 

7.klase 

 

9.klase 

1 meitene 

1 meitene 

 1 zēns 

1 meitene 

1 zēns 

Klātienes intervija izvirza klasesbiedri 

11.saruna 4.skola 8.klase 2 meitenes Klātienes intervija izvirza klasesbiedri 

12.saruna 4.skola 6.klase 1 meitene Rakstiskas atbildes* pati piesakās 

13.saruna 5.skola 9.klase 1 meitene Telefonintervija izvirza skolotājs 

14.un 

15.saruna 

 

5.skola 6.klase 2 meitenes 

 

1 zēns 

Rakstiskas atbildes* 

 

Atsakās atbildēt 

izvirza klasesbiedri 

16.saruna 5.skola 7.klase 1 meitene  Rakstiskas atbildes* izvirza klasesbiedri 

17.saruna 5.skola 8.klase 1 meitene 

2 zēni 

Rakstiskas atbildes* 

Atsakās atbildēt 

izvirza klasesbiedri 

 

 

* Jautājumi iepriekš tika elektroniski nosūtīti skolotājam-koordinatoram pa e-pastu. Tad 

attiecīgās klases klasesbiedru izvirzītais SUA saņēma jautājumus no skolotāja un varēja 

rakstiskās atbildes atnest skolotājam nākamajā dienā.  
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Sarunu ar skolēniem – uztura aģentiem raksturojums (iekļautajiem pakārtoto gadījumu 

izpēte) 

Sarunas 

Nr. 

Skolas 

raksturojums 

Klase dzimums  Sarunas forma un 

norises vieta 

SUA izvēles 

kritēriji  

18.saruna Pamatskola, 

atrodas 

pagastā 

9.klase zēns Telefonintervija 

 

Ekoskolu 

Rīcībdienas – 

izvēlēts kā reģiona 

vēstnesis 

19.saruna Vidusskola, 

atrodas 

pilsētā, 

novada centrs 

9.klase meitene Telefonintervija Ekoskolu 

Rīcībdienas – 

izvēlēts kā reģiona 

vēstnesis 

20.saruna Pamatskola, 

atrodas 

pagastā 

9.klase meitene Telefonintervija Ekoskolu 

Rīcībdienas – 

izvēlēts kā reģiona 

vēstnesis 

21.saruna pamatskola, 

atrodas 

pagasta centrā 

6.klase meitene Klātienes intervija Piedalās uztura 

speciālistu rīkotā 

izglītojošā un 

praktiskā pasākumā 

22.saruna Pamatskola, 

atrodas 

pilsētā, 

novada centrs 

9.klase zēns Klātienes intervija Piedalās uztura 

speciālistu rīkotā 

izglītojošā un 

praktiskā pasākumā 

23.saruna Pamatskola, 

atrodas 

pilsētā, 

novada centrs 

8.klase meitene Klātienes intervija Piedalās uztura 

speciālistu rīkotā 

izglītojošā un 

praktiskā pasākumā 

24.saruna Pamatskola, 

atrodas 

pagastā 

6.klase zēns Klātienes intervija Piedalās uztura 

speciālistu rīkotā 

izglītojošā un 

praktiskā pasākumā 

 

 

Kopā 24 sarunās (padziļinātās intervijās vai fokusgrupas diskusijās) analīzes dati iegūti no 44 

skolēniem (abu dzimumu). 
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3. pielikums 

Interviju ar pieaugušajiem raksturojums (iekļauto gadījumu izpēte) 

Nr. 

p.k. 

Intervijas 

Nr. 

Institūcija Profesionālais statuss Dzimums 

1. 25.intervija 1. skola Skolas direktore sieviete 

2. 26.intervija 1. skola Direktora vietniece sieviete 

3. 27.intervija 1.skola Sociālo zinību skolotāja, 8.klases 

audzinātāja 

sieviete 

4. 28.intervija 1.skola 7.klases audzinātāja sieviete 

5. 29.intervija 2.skola 7.klases audzinātājs, vēstures, sociālo, 

politikas zinību un uzņēmējdarbības 

priekšmetu skolotājs 

vīrietis 

6. 30.intervija 2.skola 8.klases audzinātājs, ģeogrāfijas skolotājs vīrietis 

7. 31.intervija 2.skola 9.klases audzinātāja, veselības mācības 

(10. klasēs) un sporta mācības (no 7.-12. 

klasēm) skolotāja 

sieviete 

8. 32.intervija 2.skola Uztura speciāliste, skolas absolvente sieviete 

9. 33.intervija 3.skola Sociālo zinību skolotāja 5.-8.kl. sieviete 

10. 34.intervija 3.skola Skolas ēdinātājs, šefpavāre sieviete 

11. 35.intervija 3.skola Pašvaldības sabiedrības veselības 

veicināšanas speciālists, skolas 

absolvents 

vīrietis 

12. 36.intervija 4.skola Skolas direktora vietas izpildītāja, 8. un 

9.klases audzinātāja, informātikas 

skolotāja 

sieviete 

13. 37.intervija 4.skola 6.klases audzinātāja, sociālo zinību 

skolotāja 

sieviete 

14. 38.intervija 4. skola 7.klases audzinātāja, vizuālās mākslas 

skolotāja 

sieviete 

15. 39.intervija 4. skola 6.klases audzinātāja, latviešu valodas un 

literatūras skolotāja 

sieviete 

16. 40.intervija 5. skola Mājturības skolotāja sieviete 

17. 41.intervija Rīgas 

domes 

Izglītības 

un sporta 

departamen

ts, 

Izglītības 

pārvalde 

Izglītības atbalsta nodaļas galvenā 

speciāliste 

 

sieviete 

 

 

 

Izglītības atbalsta nodaļas galvenās 

speciālistes palīdze 

 

 

sieviete 
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Interviju ar pieaugušajiem raksturojums (iekļautajiem pakārtoto gadījumu izpēte)  

Nr. 

p.k. 

Intervijas/ 

diskusijas 

Nr. 

Institūcija Profesionālais statuss Sarunu 

dalībnieka 

dzimums 

18. 42.intervija – 

fokusgrupas 

diskusija 

Vides 

izglītības 

fonds 

jauno vides reportieru koordinatore  sieviete 

mārketinga speciāliste sieviete 

atbildīgais komunikācijā ar Latvijas 

Ekoskolām, koordinators 

vīrietis 

atbildīgais par Vides izglītības fonda 

programmām 

vīrietis 

19. 43.intervija FoodTastic Uztura speciāliste, RSU studente, 

absolvente 

sieviete 

sieviete 

sieviete 

20. 44.intervija Jelgavas 

pašvaldības 

sociālo 

lietu 

pārvalde 

Vecākā speciāliste veselības 

veicināšanas jautājumos Jelgavas 

pilsētas pašvaldībā 

sieviete 

21. 45.intervija ģimene māte 6.klases skolēnam sieviete 

22. 46. intervija Rimi šefpavārs vīrietis 

Reklāmas 

aģentūra 

reklāmas aģentūras pārstāve sieviete 

23. 47. intervija NVO, kas 

piesaistīts 

konkrētam 

pārtikas 

ražotājam- 

uzņēmuma

m 

NVO Valdes locekle sieviete 

23. 48.intervija 

 

Slimību 

profilakses 

kontroles 

centrs 

veselības veicināšanas nodaļas 

vadītāja 

sieviete 

vecākā veselības veicināšanas 

koordinētāja 

sieviete 

25. 49.intervija LDUSA Diētas un uztura speciāliste sieviete 

27. 50.intervija LDĀA Diētas ārsts vīrietis 

26. 51.intervija LĀB Ārsts, NVO vadītājs vīrietis 

27. 52.intervija LVK Vairāku NVO vadītāja, aktīviste sieviete 

 

Kopā 27 padziļinātās intervijās analīzes dati iegūti no 35 pieaugušajiem (abu dzimumu). 
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4. pielikums 

Aptaujas anketu rezultāti 

2. skola, “Vienaudži definē savas klases SUA” 

Klase Meitenes definē SUA Zēni definē SUA 

7. klase Par meitenēm: jo viņa iet ēst uz ēdnīcu, 

nevis ēd našķus pusdienu vietā, viņa 

pusdienās ēd kartupeļus ar gaļu; tāpēc 

ka viņas reizēm par to savā starpā runā; 

tāpēc ka viņa zina, kas ir un kas nav 

veselīgs; šie divi cilvēki ir īpaši un 

gudri. Viņi daudz ko zina un var ko 

jaunu pastāstīt par uzturu; jo mums 

klasē kāds reti runā par veselīgu uzturu, 

bet no viņas es to esmu dzirdējusi; jo 

man patīk ēdienu dažādība, bet es ēdu 

gan veselīgi, gan neveselīgi, jo katrā 

ēdienā ir dažādība [SUA]; tāpēc ka viņa 

domā, ko viņa ēd, jo viņai patīk gatavot.  

Par zēniem:  

šie divi cilvēki ir īpaši un gudri. Viņi 

daudz ko zin un var ko jaunu pastāstīt 

par uzturu; jo viņš daudz runā par 

veselīgu uzturu; jo sociālo zinību 

stundās un stundās par uzturu viņš ļoti 

daudz ceļ roku un atbild uz 

jautājumiem; jo šie cilvēki ēd tikai 

veselīgo un es neesmu redzējusi, ka viņi 

ēstu ko neveselīgu. 

Par zēniem: tāpēc, ka viņi [SUA] visu laiku 

runā par to; tāpēc, ka es ar viņiem draudzējos 

jau no 2. klases un zinu viņu interesei par 

uzturu; jo viņš ir veselīgs/ ēd veselīgi; tāpēc, 

ka dzer 2 litrus ūdens dienā, sporto un ēd 

mājās gatavotu ēdienu, kas ir bioloģisks; jo 

viņš spēlē basketbolu; tāpēc, ka viņš ir ļoti 

aktīvs, bet dažreiz arī aizdomīgi kaitinošs; 

tāpēc ka, kad nav par ko runāt, mēs runājam 

par ēdienu; viņš cenšas ēst veselīgi; jo tie ir 

mani draugi!; jo domāju par to, ko ēdu 

[SUA].  

8. klase Par meitenēm: tāpēc, ka viņa sporto un 

cik es zinu, viņa ēd veselīgi; viņa sporto, 

tādēļ es uzskatu, ka viņa arī ēd veselīgi; 

zina, kas būtu jāēd, lai organismam 

pietiktu visas vielas; tāpēc, ka viņi [min 

SUA] ēd daudz veselīgi un par to mēdz 

savā starpā apspriesties; tāpēc, ka viņa 

neēd čipsus un bulciņas utt.; tādēļ, ka 

reizēm interesējos par šo tēmu [SUA par 

sevi]; tāpēc, ka viņa cenšas ēst veselīgi 

(tāpat, kā daudzas citas). 

Par meitenēm: ūdens daudzums, ko viņa 

dienā izdzer, uzturs viņai ir kā ēdiens un 

vienmēr skatās uz uzturvērtībām; jo viņa 

katru dienu ēd kaut kādus augļus un salātus 

(2); tāpēc, ka viņa ēd vairākas reizes dienā un 

neēd daudz neveselīgu našķu;  

Par zēniem: tāpēc, ka tas esmu es un pārzinu 

sevi vislabāk no visiem [SUA par sevi]; tāpēc, 

ka nezinu, kurš kaut ko par to zina; jo domāju, 

ka neviens cits neinteresējas par veselīgu 

uzturu; jo viņš visu laiku ēd salātus, dzer 

jogurtus un neēd šokolādi vai čipsus   
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5. skola, “Skolēnu argumentācijas stratēģijas, ja sevi nav identificējuši kā SUA” 

Klase Meiteņu argumenti Zēnu argumenti 

6.klase Jo ne ļoti baigi es ēdu veselīgi; jo viņa 

ir tieva [SUA], es resna; tāpēc, ka es 

ēdu čipsus; jo es ļoti neēdu veselīgu 

ēdienu; jo es negribēju [ierakstīt savu 

vārdu]; jo es dažreiz ēdu bulciņas, 

dzeru kolu; jo es neēdu pārāk veselīgi; 

jo bieži vien ēdu daudz saldumus, maz 

dārzeņus un citus veselīgus produktus; 

katru dienu (gandrīz) ēdu čipsus; jo 

man ļoti garšo neveselīgs uzturs; tāpēc, 

ka es ēdu arī neveselīgi; jo man patīk 

panašķoties ar konfektēm;  

Jo es ne vienmēr ēdu veselīgi; jo es bieži ēdu 

saldumus; jo es ēdu neveselīgu ēdienu; es ēdu 

dažreiz, ko nevajag; koka-kolu un čipsus ēdu; 

jo es ēdu neveselīgas pārtikas; jo es par to 

nerunāju; jo es dzeru kolu, ēdu čipsus; jo es 

īpaši neinteresējos par savu uzturu; es neēdu 

tikai veselīgu pārtiku; jo es visu bāžu mutē, ko 

var ēst; viņš ir ļoti, ļoti tievs, pat pārāk tievs”, 

un par sevi “Jo es neesmu ne resns, ne pārāk 

tievs, es esmu normāls. Bet es nesaku, ka [.. 

tiek nosaukts SUA vārds] ir nenormāls; jo es 

bez veselīga uztura dažreiz gribu arī čipsus un 

limonādi utt.;  

7.klase Jo bieži ēdu neveselīgi; jo man dažreiz 

kārojas apēst kaut ko neveselīgu;  

ēdu saldumus daudz; dažreiz es apēdu 

šokolādi, ne jau ābolu; jo es dažreiz 

atļaujos apēst ko saldu un neveselīgu;  

Tāpēc, ka ēdu visu, ko gribu; 

8.klase Jo es visu laiku neēdu veselīgu pārtiku, 

man ļoti garšo neveselīgā pārtika, tādēļ 

arī bieži to ēdu; es bieži ēdu saldumus 

un picas; tādēļ, ka es ēdu saldos 

ēdienus un pārējos saldumus; jo es 

neēdu veselīgu pārtiku vienmēr, bet 

cenšos pāriet uz to; neuzrakstīju sevi, 

jo, vienalga, cik mēģinu ēst labi, man 

tas nesanāk; jo es ēdu neveselīgu 

pārtiku (šokolādi, citreiz bulciņas, 

limonādi utt.); ikdienā ēdu arī 

saldumus un neievēroju ēdiena 

veselīgumu; jo domāju, ka [SUA 

vārds] ēd veselīgāk nekā es; es šad tad 

ēdu neveselīgu pārtiku, ikdienā daudz 

kur eju un nav laika daudz domāt par 

uzturu; jo nedomāju par ēdienreizēm 

un to, cik daudz apēdu;  

Jo man šķiet, ka es daudz ko neēdu; ēdu 

neveselīgi, garšo slikts ēdiens, ēdu ātrajās 

ēstuvēs; jo es diezgan daudz lietoju neveselīgo 

pārtiku; jo ne jau tikai es viens neēdu 

dārzeņus; man ir vienalga, vai tas ir slikti 

organismam vai nē;  
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4. skola. ““Veselīga” vs “neveselīga” uztura interpretācijas” 

 Veselīgs uzturs Neveselīgs uzturs 

Klase Skaidrojums Biežums 

m/z 

 Biežums 

m/z 

6.klase     

 Ēdieni bez daudz cukuriem 1/0 Saldumi  1/0 

 Ēdieni bez daudz ogļhidrātiem 1/0 Produkti, kur ir daudz tauku 1/0 

7.klase     

 Augļi/ uzturs ar augļiem 2/0 Saldumi, ko ēdam visu katru 

dienu 

1/0 

 Dārzeņi/ uzturs ar dārzeņiem 2/0   

 Piena produkti 1/0   

 graudaugi 1/0   

 zivis 1/0   

 Vismaz trīs ēdienreizes 1/0   

8.klase     

 Zaļumi/ Salāti utt. 1/1 Ātrie ēdieni nav veselīgi, bet 

neko traku neizdarīs 

0/1 

 putras 1/0 saldumi ½ 

 (dažādi) dārzeņi 3/3 čipsi 2/1 

 kartupeļi 0/1 kola 2/1 

 augļi 2/3 mandarīni 0/1 

 ogas 1/0 Ķīmija /ķīmijas 1/1 

9.klase     

 domā par figūru 1/0 nedomā par nākotni 1/0 

 nodarbojies ar sportu/ sporto 2/0 lieto kaitīgus ieradumus 1/0 

 ēd veselīgi 1/0 ēd neveselīgus ēdienus 1/0 

 Kad tu domā, ko tu ēd 0/1 Ja ēd visu, ko dod 0/1 

 Ēd veselīgu pārtiku 1/0 Ēd katru dienu neveselīgu 

pārtiku, piem., čipsus 

1/0 

 Kad maz vai nekad lieto 

saldumus 

0/1 Lieto daudz saldumus 0/1 

  Veselīgi ēdieni ir viss, vienkārši, citi ir vairāk veselīgi, citi mazāk 1/0 
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5. pielikums 

Lauka darba instrumentārijs 

 

(1) Aptaujas anketu jautājumi skolēniem klasēs 

 

1. Uzraksti, lūdzu, tā skolēna (vari rakstīt arī vairākus!) vārdu un uzvārdu*, kam Tavā klasē 

ir vislielākā interese par veselīgu uzturu (pareiziem ēšanas paradumiem). Ja uzskati, ka Tu pats 

tam atbilsti, droši raksti arī savu vārdu un uzvārdu! 

2. Lūdzu, apraksti nedaudz plašāk, kā izpaužas šī skolēna interese par pareizu jeb veselīgu 

uzturu.  

3. Ja pirmajā punktā neierakstīji savu vārdu, lūdzu, uzraksti – kāpēc? 

4. Kas Tavuprāt ir „veselīgs uzturs”?  

5. Kas Tavuprāt ir „neveselīgs uzturs”?  

 

Paldies Tev par atbildēm!  
 

* pirms katras aptaujas veikšanas skolēniem klasē tika paskaidrots gan par konfidencialitātes 

ievērošanu un pārējiem pētnieciskās ētikas aspektiem, tāpēc norādīju, ka uz aptaujas lapām 

viņiem par sevi ir jāraksta tikai “zēns” vai “meitene” un klase, kurā viņi mācās. Savukārt, 

identificējot klases SUA, jāraksta tikai viņa vārds, bet uzvārds tikai tajā gadījumā, ja ar šādu pat 

vārdu klasē ir vairāki skolēni, piemēram, divas Līgas vai divi Jāņi.  
 

 

(2) Interviju plāns sarunām ar SUA 

 

1. Kā Tevi sauc, kāds ir Tavs vecums un kurā klasē Tu šobrīd mācies? 

2. Kā Tev šķiet, kāpēc Tavi klasesbiedri uzrakstīja tieši Tavu nevis kāda cita skolēna vārdu, 

kad viņiem bija jāizvēlas zinošākais skolēns klasē par veselīgu uzturu?  

3. Vai Tu par veselīgu uzturu vai vispār par ēdienu un pārtiku mēdz runāt arī ar saviem 

klases biedriem vai citiem skolēniem skolā? Ja jā, par ko tieši jūs runājat? Vai vari, lūdzu, minēt 

kādu piemēru, par ko jūs esat runājuši? 

4. Vai atceries, kad un kā pirmo reizi Tev radās interese par veselīgu uzturu? Vai tas bija 

kāds notikums skolā, vai mājās ģimenē, vai arī kaut kur citur, kas to ietekmēja?  

5. Ko par Taviem ēšanas paradumiem saka Tavi vecāki un citi Tavi ģimenes locekļi? Vai 

viņi Tevi atbalsta? Ja atbalsta, tad kā tieši viņi Tevi atbalsta? Ja neatbalsta, tad kāpēc neatbalsta? 

Vai jūs ģimenē runājat par to, kas ir veselīgs un kas neveselīgs uzturs? Un kurš jūsu ģimenē par 

to visvairāk runā?  

6. Kurš skolotājs (kādu mācību priekšmetu viņš māca) jums skolā visvairāk stāsta par 

veselīgu uzturu? Vai un kuri vēl citi skolotāji par to māca vai runā klasē, skolā? 

7. Kas tieši par uzturu, ēdienu, pārtiku, ko stundās vai ārpusstundu nodarbībās stāsta jums 

skolotāji, Tevi interesē visvairāk? Kāpēc? Un kas par šo tēmu Tevi vismazāk interesē? Kāpēc?  

8. Vai un ko Tu zini pastāstīt par programmu „Skolas auglis” un „Skolas piens”? Kā Tu tās 

vērtē? Vai Tu gribētu par tām uzzināt vēl ko vairāk? Ja jā, tad, ko tieši Tu gribētu uzzināt? 

9. Vai Tu būtu ar mieru saviem klasesbiedriem stāstīt par augļu un dārzeņu nozīmi ikdienas 

uzturā? Ja nē, tad kāpēc? 

10. Vai Tu gribētu noorganizēt saviem klasesbiedriem kādu pasākumu (piemēram, konkursu, 

spēles, klases vakaru vai ko citu) par veselīgu uzturu? Ja jā, tad, lūdzu, pastāsti nedaudz vairāk – 
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kāda veida pasākumu Tu gribētu noorganizēt? Lai šo pasākumu noorganizētu, vai Tev būtu 

nepieciešama kāda pieaugušā palīdzība (vecāku, skolotāju vai vēl kādu citu)? Ko tieši Tev 

vajadzētu palīdzēt? 

11. Vai Tu kaut ko zini par Rimi Aikāgaršo pavārmākslas skolu? Ja zini, tad, ko tieši Tu zini 

un vari man pastāstīt? 

12. Vai un ko Tu zini par Ekoskolām? Vai esi piedalījies kādā no Latvijas Ekoskolu 

aktivitātēm? Ja jā, tad, ko Tu par to vēlies man pastāstīt? 

13. Vai Tu gribētu savas skolas pavāriem izteikt savu vērtējumu, viedokli par to, kas Tev 

garšo vai kas negaršo skolas pusdienās? Ja gribētu, tad, ko Tu teiktu? Ja negribētu, tad kāpēc? 

14. Vai Tu esi kaut ko pats/-i izaudzējis/-usi dārzā? Ja jā, tad ko un vai Tev patīk to darīt? Ja 

nē, tad kāpēc? 

15. Ja būtu tāda iespēja, vai gribētu runāt par veselīgu uzturu ar kādu no Latvijas politiķiem? 

Ja jā, par ko Tu gribētu ar viņiem runāt? Ja nē, tad kāpēc Tu negribētu ar viņiem runāt? 

16. Vai Tu, kad pabeigsi šo skolu, gribētu arī pēc tam interesēties vairāk par (veselīgu) 

uzturu? Ja negribētu, tad, kāpēc ne?  

17. Lūdzu, pastāsti vairāk arī par saviem ēšanas paradumiem: 

a) Vai Tu mājās no rītiem ēd brokastis? Kas Tev vislabāk garšo un kas negaršo brokastīs?  

b) Vai Tu pusdienas ēd skolā, vai arī ārpus skolas? Ja ārpus skolas, tad kāpēc un kur, un ko 

Tu parasti ēd ārpus skolas? Kas Tev vislabāk garšo un kas negaršo skolā piedāvātajās pusdienās?  

c) Cikos un kur Tu parasti ēd vakariņas? Kas Tev vislabāk garšo un kas negaršo vakariņās?  

d) Vai Tu mājās esi sev vai savai ģimenei gatavojusi/-is kādu ēdienu? Ja jā, vai Tev patīk to 

darīt? Ja nē, tad, kāpēc? Kā Tavi vecāki to vērtē, ko par to saka? 

e) Vai jums ģimenē ir paradums ēst kopīgas ēdienreizes? Ja jā, tad, cik bieži un ja nē, tad 

kāpēc?  

f) Ko Tu parasti, kad iepērcies, visbiežāk pērc veikalā tieši no pārtikas precēm? Vai un ko 

Tev patīk ēst kafejnīcās vai citās ēstuvēs ārpus mājām? 

18. Lūdzu, pasaki saviem vārdiem, kas Tavuprāt ir „veselīgs” un kas „neveselīgs” uzturs?  

19. Varbūt Tu vēlies vēl kaut ko man papildus pastāstīt par saviem vai Tavu klasesbiedru, 

draugu, vecāku vai citu cilvēku ēšanas paradumiem, ko neesmu Tev vēl pajautājusi?   

 

Liels paldies Tev par atbildēm un laiku, ko varēji veltīt mūsu sarunai! 

 

(3) Interviju plāns sarunām ar PUA 

 

Jautājumi uztura ekspertiem: 

1. Lūdzu, pastāstiet vispirms par Jūsu pārstāvēto institūciju/organizāciju – kādi ir tās 

galvenie mērķi un kāda jūsu organizācijas darbībai ir saistība ar veselīga uztura aktivitātēm 

sabiedrībā? Lūdzu, pastāstiet par Jūsu īstenotajām aktivitātēm vairāk – kad, kur, kādai 

mērķauditorijai, kāda bija atgriezeniskā saite, kādi ir Jūsu secinājumi par šādu aktivitāšu 

organizatorisko pusi un rezultātiem sabiedrības paradumu ietekmēšanā, efektivitāti? Kāda Jums ir 

sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām (piem., Veselības, Zemkopības u.c. ministrijām)? Un ar 

citām NVO vai pārtikas ražotājiem, izplatītājiem? Citiem uztura speciālistiem? Lūdzu, pastāstiet 

par to vairāk, kādas problēmas šajā sadarbībā rodas un kādus risinājumus Jūs redzat? 

2. Kā Jūs kopumā vērtējat šābrīža uztura politiku Latvijā?  

3. Un kā jūs vērtējat šābrīža uztura normatīvus skolēnu ēdināšanā? Vai un kā Jūs esat bijuši 

iesaistīti arī šo normatīvu izstrādē? Kādus problēmu risinājumus Jūs piedāvātu? 
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4. Un, kā Jūs teiktu – veselīgs, sabalansēts, neveselīgs, nepareizs uzturs, vai kā citādi? Un kā 

Jūs tos plašāk interpretētu?  

5. Ko Jūs sakāt par ekoloģisku, bioloģiski audzētu uzturu un tā lomu cilvēka ikdienas uzturā? 

6. Kā vērtējat dažādās diētas, veģetārismu u.tml. specifiskus uztura paradumus? Un bērnu vai 

skolēnu kontekstā?  

7. Kā Jūs kopumā vērtētu mūsdienu sabiedrības uztura paradumus? Kur Jūs redzat galvenos 

klupšanas akmeņus šajā jautājumā? Un ja runājam pat to tieši bērnu un/vai skolēnu kontekstā – 

vai ir un kāda atšķirība problēmu izvirzījumā? Kādus risinājumus Jūs redzat? 

8. Kā Jūs interpretētu jēdzienu „uztura aģents”? Un „skolēns kā uztura aģents”? Lūdzu 

raksturojiet vairāk šo tēlu – kādas viņam/-ai ir īpašības, rīcības modeļi etc.? Kur Jūs redzat 

galvenos izaicinājumus un šķēršļus? 

9. Kur Jūs pats/-i ikdienā rodat informāciju par to, ko būtu labi vai ko nevajadzētu lietot 

uzturā? Un, kā Jums šķiet, kur sabiedrībai būtu šāda informācija labāk jāmeklē? Kam vairāk 

uzticēties – medijiem, akadēmiskiem rakstiem vai varbūt paša privātai pieredzei, vai vēl kam 

citam? 

10. Lūdzu, pastāstiet, kā Jūs raksturotu savus un/vai Jūsu ģimenes ikdienas ēšanas 

paradumus?  

 

Liels paldies par Jūsu atbildēm un laiku, ko veltījāt tam! 

 

Jautājumi pedagogiem: 

1. Pastāstiet, lūdzu, nedaudz vairāk par Jūsu pienākumiem skolā – kāda mācību priekšmetus 

Jūs mācāt, vai vadāt arī kādas ārpusstundu, fakultatīvās nodarbības skolēniem?  

2. Vai kādā mācību priekšmetā Jūs pieskaraties vai runājat vairāk par pārtikas sociālo lomu 

un veselīgu uzturu? Pastāstiet, lūdzu, vairāk par to – ko tieši Jūs stāstāt skolēniem par šo tēmu un 

kāda ir skolēnu interese, vai ir vērojami arī kāda ir atgriezeniskā saite no šīm iegūtajām uztura 

zināšanām? Vai Jums ir arī veselības mācība kā atsevišķs mācību priekšmets Jūsu skolā? 

3. Vai jūsu skolā ir arī programmas skolas auglis un skolas piens? Vai jūs esat arī veikuši 

kādus novērojumus, cik daudz un vai vispār bērni dzer šo pienu un ēd šos augļus?  

4. Vai jūsu skolā tiek rīkotas vēl kādas citas aktivitātes, kas kādā veidā veicina vai atbalsta 

skolēnu veselīga uztura paradumus? Pastāstiet, lūdzu, man par to vairāk? 

5. Vai jūsu skolā ir arī Ekoskolas programma? Kā Jūs to vērtējat? 

6. Vai Jūs esat apmierināti ar šābrīža jūsu skolas ēdinātājfirmu? Vai jūs pārtikas iepirkuma 

sarakstā iekļaujat arī tādu privātos piegādātājus, kā, piemēram, dārzeņi un augļi no skolēnu 

ģimenes mazdārziņiem u.tml.? Cik svarīgas Jums ir lokālās pārtikas iepirkuma iespējas? Kā 

vērtējat bioloģisko vai veģetāro uzturu skolēnu ēdienkartē? Kādas iespējas vai problēmas tur 

saskatāt? 

7. Vai Jūsu skolai ir arī savs skolas dārzs? Ja nav, kāpēc? Ja ir, kā Jūs vērtējat šādu iespēju? 

Vai un ko skolēni no tā iegūtu? 

8. Kā jūs vērtējat šābrīža uztura normatīvus skolēnu ēdināšanā? Kādus problēmu risinājumus 

Jūs piedāvātu? 

9. Kā Jūs interpretētu jēdzienu „uztura aģents”? Un „skolēns kā uztura aģents”? Lūdzu 

raksturojiet vairāk šo tēlu – kādas viņam/-ai ir īpašības, rīcības modeļi etc.? Ja mēs iedomājamies 

skolēnu kā sava “uztura aģentu”, cik jums tas liekas reāli – skolēnam mūsdienu skolas vidē 

darboties kā šādam uztura aģentam? Gan klasē, gan varbūt visas skolas mērogā, varbūt pat visas 

valsts mērogā? Kā jūs uz to skatāties? 



332 
  

10. Kā Jūs vērtējat skolēna spēju un iespējas izvēlēties savu uzturu mūsdienu skolas vidē? 

Kādas iespējas un kādas problēmas Jūs šeit saskatāt?  

11. Vai skolēnam būtu jādod iespēja kritiski vērtēt skolas virtuvi? Ja jā, kam un kādā veidā 

viņš varētu izpaust savu viedokli?   

12. [jautājums klases audzinātājiem] Vai Jūs rīkojat arī klases vakarus un kāda loma tur tiek 

atvēlēta pārtikai? Kas to parasti sagādā un vai ir kādi priekšnoteikumi vai ierobežojumi šajā 

kontekstā?  

13. Kādas galvenās problēmas Jūs saskatāt mūsdienu skolēnu uztura paradumos? Kādus 

risinājumus Jūs redzat? 

14. Kā jūs teiktu, kā definētu, kas ir „veselīgs” un kas „neveselīgs” uzturs? Droši, saviem 

vārdiem! 

15. Kur Jūs pats/-i ikdienā rodat informāciju par to, ko būtu labi vai ko nevajadzētu lietot 

uzturā?  

16. Lūdzu, pastāstiet, kā Jūs raksturotu savus un/vai Jūsu ģimenes ikdienas ēšanas 

paradumus?  

 

Liels paldies par Jūsu atbildēm un laiku, ko veltījāt tam! 

 

[intervijas jautājumu modelis PUA aktivitātēm, kā piemērs, Rimi Aikāgaršo akcija] 

 

Jautājumi konkrēto akcijas dalībniekiem [pavāram]: 

 

1. Kāpēc Jūs iesaistījāties šajā Rimi veselīgas ēšanas kustības Aikāgaršo aktivitātē Latvijas 

skolēniem?  

2. Kāds bija šīs akcijas mērķis? Vai tas sakrita/atšķīrās/papildināja Jūsu paša izvirzītos 

mērķus? Kādā veidā? 

3. Pastāstiet, lūdzu, vairāk par savu līdzdalību šīs akcijas organizēšanā: 

a) Vai Jūs piedalījāties šīs Rimi akcijas laikā gatavoto recepšu izvēlē? Ja jā, tad – kādā 

veidā? 

b) Vai Jūs piedalījāties šīs Rimi akcijas mērķgrupas (konkrēto skolu) izvēlē? Ja jā, tad – 

kādā veidā? 

c) Vai šīs akcijas organizēšanas vai īstenošanas laikā Jūs sadarbojāties arī ar kādiem 

uztura speciālistiem? Ja jā, lūdzu, pastāstiet sīkāk, kā notika Jūsu sadarbība? 

d) Vai organizatoriskā darbā saskārāties arī ar kādām grūtībām? Ja jā, lūdzu, pastāstiet 

vairāk – kādām tieši un kā tās risinājāt?  

4. Pastāstiet, lūdzu, vairāk par šīs akcijas norisi, kā Jūs to raksturotu: 

a) Kāda bija skolēnu un kāda skolotāju interesi par šo akciju? Kas bija aktīvāki pieteicēji 

pavārkursiem – skolēni vai skolotāji, vai citi pieaugušie?  

b) Lūdzu, īsumā un vispārīgi aprakstiet notikumu secību, kā noritēja Jūsu tikšanās ar 

skolēniem – kāds bija darbības plāns un vai tas vienmēr bija nemainīgs, vai arī bija 

iespējamas kādas izmaiņas, un kas tās veicināja? Lūdzu, miniet kādus piemērus un 

nedaudz aprakstiet tos. 

c) Kurš sagādāja pārtikas produktus, kurš traukus etc.?  

d) Kur (kādās skolas telpās) Jūs parasti, kad tikāties ar skolēniem, gatavojāt izvēlētās 

ēdienu receptes? Vai un kā, Jūsuprāt, telpas izvēle ietekmēja skolēnu līdzdalības 

intensitāti vai veidu?  
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e) Vai un kādā veida ēdienu gatavošanas procesā piedalījās arī skolotāji vai kāds cits 

pieaugušais? Vai un kā tas ietekmēja skolēnu uzvedību un aktivitātes ēdiena 

pagatavošanas procesā?  

f) Vai un kādā veidā bija novērojama arī atsevišķu skolēnu pasivitāte ēdiena gatavošanas 

laikā? Kas, Jūsuprāt, tam varēja būt par iemeslu?  

g) Vai atceraties kādus konkrētus komentārus vai jautājumus, ko saņēmāt no skolēniem 

kopīgajā ēdienu gatavošanas laikā? Lūdzu, pastāstiet nedaudz plašāk.  

h) Vai sagatavotais ēdiens pēc tam tika arī servēts un kā tas tika organizēts? 

i) Kādas bija raksturīgākās (arī, Jūsuprāt, interesantākās) skolēnu atsauksmes un 

komentāri par pašu sagatavotajiem ēdieniem? 

j) Kā Jūs, no pieredzes šīs Rimi akcijas laikā, raksturotu skolēnu zināšanas par uzturu?  

k) Kā un kāpēc radās ideja noslēgumā kopīgi fotografēties? Lūdzu, nedaudz 

pakomentējiet šo procesu.  

5. Kā kopumā vērtējat šo akciju – kas, Jūsuprāt, bija akcijas veiksmīgākie posmi un kas 

varbūt būtu bijis jādara citādi? Kāpēc?  

6. Kā Jūs interpretētu jēdzienu „uztura aģents”?  

7. Kā Jūs vērtējat skolēna spēju izvēlēties savu uzturu mūsdienu skolas vidē? Kādas iespējas 

un kādas problēmas Jūs šeit saskatāt?  

8. Kā Jūs definētu uzturu, kas ir ‘veselīgs’? Un kā – uzturu, kas ir ‘neveselīgs’? Vai varbūt 

Jūs to sauktu/definētu citādi? 

9. Kur Jūs privāti ikdienā rodat informāciju par to, ko būtu labi vai ko nevajadzētu lietot 

uzturā?  

10. Lūdzu, pastāstiet īsumā, kā Jūs raksturotu savus un/vai Jūsu ģimenes ikdienas ēšanas 

paradumus?  

11. Vai Jūs arī nākotnē plānojat piedalāties kādā Rimi vai cita veida aktivitātē, kas ir saistīta 

ar veselīga uztura popularizēšanu sabiedrībā?  

Liels paldies par Jūsu atbildēm un laiku, ko veltījāt tam! 

 

Jautājumi akcijas organizētājiem: 

1. Lūdzu, pastāstiet nedaudz plašāk, kā (kas vai kādi sabiedrības procesi to rosināja?) un kad 

radās ideja par Rimi veselīgas ēšanas kustības Aikāgaršo popularizēšanas uzsākšanu tieši 

skolu vidē? (kāpēc tieši skolēns tika izvēlēts kā akcijas mērķgrupa?)  

2. Kāds bija šīs akcijas mērķis?  

3. Kādā laika posmā šī akcija norisinājās?  

4. Kā tika organizēta šī aktivitāte?  

a) Cik liela bija organizatoriskā komanda? Kas bija Jūsu sadarbības partneri – kādu 

profesiju pārstāvji?  

b) Pēc kādiem kritērijiem tika izvēlēts šefpavārs, kas darbosies ar skolēniem?  

c) Kurš un pēc kādiem kritērijiem izvēlējās receptes, ko pagatavos skolēni kopā ar 

šefpavāru?  

d) Kurš un pēc kādiem kritērijiem izvēlējās pārtikas produktus konkrētās receptes 

pagatavošanai? 

e) Kādā veidā tika uzrunāta mērķgrupa (skolas, skolēni), tas ir, kā tika popularizēta šī 

Rimi Veselīgas ēšanas kustības Aikāgaršo pavārskolas aktivitāte, tas ir, kā tika 

popularizēta sabiedrībā šī akcija?  

f) Vai bija kādi ierobežojumi, grūtības un šķēršļi organizatoriskajā procesā tieši tāpēc, ka 

mērķgrupa bija skolas? Ja jā, tad vai un kā Jūs šīs problēmas risinājāt? 
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g) Kas, Jūsuprāt, bija visvieglāk/vispatīkamāk paveicamais organizatoriskais darbs šīs 

akcijas īstenošanas laikā? Kāpēc? 

5. Kādi ir Jūsu galvenie secinājumi par skolēnu iesaistīšanos Rimi veselīgas ēšanas kustības 

Aikāgaršo organizētajos pavārkursos Latvijas skolēniem 2012.-2014. gadā?   

6. Vai esat veikuši arī kādu pētījumu vai analīzi pēc šīs akcijas beigām par sasniegtajiem 

rezultātiem? 

7. Kā Jūs raksturotu skolēnu/ skolotāju/ pieaugušo interesi par šo akciju: 

 a) no akcijas dalībnieku vidus, 

 b) no akcijā neiesaistītām personām (citi interesenti, mediji etc.) 

8. Vai ir bijušas vēl kādas Rimi aktivitātes saistībā ar uzturu, kur mērķgrupa ir tieši skolēni 

vai bērni?  

9. Vai Rimi plāno arī nākotnē kādas tamlīdzīgas aktivitātes?  

10. Kā Jūs interpretētu jēdzienu „uztura aģents”?  

11. Kā Jūs vērtējat skolēna spēju izvēlēties savu uzturu mūsdienu skolas vidē? Kādas 

iespējas un kādas problēmas Jūs šeit saskatāt?  

12. Kā Jūs definētu uzturu, kas ir veselīgs? Un kā – uzturu, kas ir neveselīgs?  

13. Kur Jūs pats/-i ikdienā rodat informāciju par to, ko būtu labi vai ko nevajadzētu lietot 

uzturā?  

14. Lūdzu, pastāstiet, kā Jūs raksturotu savus un/vai Jūsu ģimenes ikdienas ēšanas 

paradumus?  

 

Liels paldies par Jūsu atbildēm un laiku, ko veltījāt tam!  

 

 

 


