
Kuldīgas 2 Vidusskolas 

 

Pētnieciskais darbs  

 

 

 

 

Darba autors: 

Ernests Riksis 

7.klases skolnieks 

 

 

Darba vadītājs 

 

skolotājs 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 



 2 

Saturs 

 
 

Ievads 3 

1. Atspirdzinošas idejas dzimšana.............................................4. 

       1.1. Valstis, kurās pieejama Coca Cola............................5. 

2. Kendlera ēra.....................................................................6. 

       2.1. Par The Coca Cola Company....................................7. 

       2.2. Coca Cola ir neveselīga............................................8. 

       2.3. Vīrs, vārdā Vudrafs..................................................9. 

2.4. Draudzības simbols....................................................10. 

3. Ejot līdzi laikam....................................................................11. 

3.1. Coca-Cola Latvijā......................................................12. 

Secinājumi un priekšlikumi.....................................................13. 

Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts................14. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 3 

 

 
 
Coca-Cola ir vispopulārākais un pārdotākais bezalkoholisko dzērienu 

vēsturē, kā arī pazīstamākais produkts pasaulē. 

   Šī gada 8.maijā pasaulē slavenākais dzēriens Coca-Cola svinēs savu 

125.dzimšanas dienu, un par godu šim notikumam Latvijā no Atlantas 

ieradīsies ceļojošā izstāde ar Coca-Cola vēstures ekspozīciju. Izstāde tiks 

izvietota tirdzniecības centra Spice 2.stāvā, un ikvienam tirdzniecības 

centra apmeklētājam būs iespēja apmeklēt izstādi no 8.jūnija līdz 

1.jūlijam bez maksas. Coca-Cola vēstures ekspozīcijā varēs iepazīt 

pasaulē plaši pazīstamā Coca-Cola zīmola interesantās un daudzpusīgās 

vēstures detaļas 125 gadu garumā, kā arī uzzināt Coca-Cola saistību ar 

kosmosa izpēti, sportu un citām aktivitātēm. 
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Atspirdzinošas idejas dzimšana 

 
Produkts, kurš pasaulei ir sniedzis tā slaveno garšu, ir dzimis 1886. gada 8. maijā 

Atlantā, Džordžijas štatā. Kā vēstī leģenda, Džons Pembertons, vietējais aptiekārs, 

savas mājas pagalmā, misiņa katlā uz trim kājām izgudroja Coca-Cola sīrupu. Viņš 

aiznesa krūzi ar jauno dzērienu uz aptieku, iedeva nogaršot apmeklētājiem, kas atzina 

to par lielisku, un sāka to pārdot kā izlejamo atspirdzinošo dzērienu par 5 centiem 

glāzē. Domājot, ka divi burti C labi izskatīsies reklāmā, Pembertona partneris un 

grāmatvedis Frenks Robinsons ieteica nosaukumu un uzrakstīja slaveno tirdzniecības 

zīmi “Coca-Cola” tās unikālajā rakstā. Pembertons neapzinājās, kādas iespējas 

nākotnē būs viņa radītajam dzērienam. Viņš pakāpeniski pārdeva sava biznesa daļas 

dažādiem partneriem. Īsi pirms savas nāves 1888. gadā viņš pārdeva atlikušo Coca-

Cola kompānijas daļu Eisam Kendleram.  
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Valstis, kurās pieejama 

Pieejama šādās vietās: Afganistānā, Albānijā, Alžīrijā, Amerikāņu 

Samoa, Angolā, Antigvā un Barbudā, Argentinā, Armenijā, Arubā, 

Austrālijā, Austrijā, Azerbaidžānā, Bahamu salās, Bahreinā, Bangladešā, 

Barbadosā, Baltkrievijā, Beļģijā, Belizā, Beninā, Bermudās , Bolīvijā, 

Bosnijā un Hercegovinā, Botsvanā, Brazīlijā, Britu Virdžīnu salās, 

Bulgarijā, Burkinafaso, Burundi, Kambodžā, Kamerūnā, Kanādā, 

Kaboverdē, Kaimanu salās, Centrālāfrikas Republikā, Čadā, Čīlē, Ķīnā, 

Kolumbijā, Komoru salās, Kostarikā , Horvātijā, Kirasao, Kiprā, Čehijas 

Republikā, Kongo Demokratiskajā Republikā, Dānijā, Džibutijā, 

Dominikā, Dominikānas Republikā, Ekvadorā, Ēģiptē, Salvadorā, 

Ekvatoriālajā Gvinejā, Eritrejā, Igaunijā, Etiopijā, Fidži, Somijā, Francijā, 

Franču Gvinejā, Francijas Polinēzijā, Gabonā, Gruzijā, Vācijā, Ganā, 

Lielbritānijā, Grieķijā, Grenadā, Gvadelupā, Guamā, Gvatemalā, Gvinejā, 

Gvineja-Bisavā, Gajanā, Haiti, Hondurasā, Honkongā, Ungārijā, Islandē, 

Indijā, Indonēzijā, Izraēlā, Itālijā, Kotdivuārā, Jamaikā, Japānā, Jordānijā, 

Kazahstānā, Kenijā, Kuveitā, Kirgizstānā, Latvijā, Libānā, Lesoto, 

Libērijā, Lietuvā, Luksemburgā, Makao (Macao), Maķedonijā, 

Madagaskarā, Malāvijā, Malaizijā, Maldīvijā, Mali, Maltā, Mariannas 

salās , Martinikā, Mauritānijā, Maurīcijā, Majotā, Meksikā, Moldovā, 

Mongolijā, Montserratā, Marokā, Mozambikā, Namībijā, Nauru, Nepālā, 

Nīderlandē, Jaunkaledonijā, Jaunzēlandē, Nikaragvā, Nigērā, Nigērijā, 

Ziemeļīrijā, Norvēģijā, Omānā, Pakistānā, Panamā, Papua Jaungvinejā, 

Paragvajā, Peru, Filipīnās, Polijā, Portugālē, Puertoriko, Katarā, Kongo 

Republikā, Īrijas Republikā, Korejas Republikā, Reinjonā, Rumānijā, 

Krievijā, Ruandā, Svētās Helēnas salā, Sentkitsā un Nevisā,Sentlusijā, 

Sentmartinā, Sentvinsentā un Grenadinās, Samoa, Santome un Prinsipi, 

Sauda Arabijā, Senegālā, Serbijā un Melnkalnē, Seišeļu salās, 

Sjerraleonē, Singapūrā, Slovākijā, Slovēnijā, Zālamana salās, 

Dienvidāfrikā, Spānijā, Šrilankā, Surinamā , Svazilendā, Zviedrijā, 

Šveicē, Taivānā, Tanzānijā, Taizemē, Gambijā, Togo, Tongā, Trinidadā 

un Tobago, Tunisijā, Turcijā, Turkmenistānā, Terksasā un Kaikosas salās, 

ASV Virdžinu salās, Ugandā, Ukrainā, Apvienotajos Arābu Emirātos, 

Amerikas Savienotajās Valstīs, Urugvajā, Uzbekistānā, Vanuatu, 

Venecuēlā, Vjetnamā, Rietumu Banka-Gazas joslā, Jemenā, Zambijā un 

Zimbabvē. 
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Kendlera ēra 

Līdz 1892. gadam, pateicoties Kendlera biznesmeņa talantam, Coca-Cola sīrupa 

pārdošanas apjomi pieauga gandrīz desmitkārtīgi. Drīz viņš likvidēja savu aptiekāra 

biznesu un pilnībā pievērsās atspirdzinošajiem dzērieniem. Eisa Kendlers, 

apvienojoties ar vairākiem citiem partneriem, nodibināja korporāciju “The Coca-Cola 

Company”. 1893. gadā tika reģistrēta preču zīme Coca-Cola. 1895. gadā, trīs gadus 

pēc “The Coca-Cola Company” izveidošanos savā gada atskaitē Eisa Kendlers 

paziņoja: “Tagad Coca-Cola tiek dzerta katrā ASV štatā un teritorijā.” 1894. gadā 

Vikingburgā, Misisipi, Jozefs Bīdenharns, pārsteigts par izlejamā dzēriena Coca-Cola 

augošo pieprasījumu savā veikalā, uzstādīja iekārtu, kas dzērienu pilda pudelēs. Viņš 

bija pirmais, kurš sāka Coca-Cola pildīt pudelēs.  

 Sākot ar 1899. gadu, Coca-Cola tika ražota un pildīta pudelēs visā Amerikas 

teritorijā. Nākamo 20 gadu laikā Coca-Cola rūpnīcu skaits nepārtraukti auga. Šobrīd 

Coca-Cola ražošanas sistēma ir lielākais ražošanas un izplatīšanas tīkls pasaulē. 

 20. gadsimta sākumā Coca-Cola ražotājiem vislielākās rūpes sagādāja 

produkta un iepakojuma aizsardzība pret viltojumiem. Dažādu veidu pudeles ar 

taisnām malām tika lietotas līdz 1915. gadam, bet tā kā atspirdzinošo dzērienu 

konkurence palielinājās, pieauga arī viltojumi. Coca-Cola bija pelnījusi atšķirīgu 

iepakojumu, un 1916. gadā kompānija apstiprināja “Root Glass Company” izveidoto 

unikālo kontūrpudeli. Tagad visiem zināmā Coca-Cola pudeles forma tika reģistrēta 

kā preču zīme 1977. gadā ASV Patentu valdē.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

Par The Coca-Cola Company 

The Coca-Cola Company ir pasaulē lielākais dzērienu ražotājs, kas 

piedāvā patērētājiem vairāk nekā 450 gāzēto un negāzēto dzērienu 

zīmolu. Lai gan Coca-Cola ir atzīts par pasaulē visvērtīgāko zīmolu, 

kompānijas portfolio ietilpst arī 12 citi miljardiem dolāru vērti zīmoli, 

piemēram, Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Vitaminwater, 

Minute Maid un Georgia Coffee.  

Coca-Cola Hellenic ir viens no pasaulē lielākajiem The Coca-Cola 

Company produktu ražotājiem un izplatītājiem, kas piedāvā plašu 

bezalkoholisko dzērienu klāstu. Latvijā uzņēmums Coca-Cola HBC 

Latvia piedāvā šādus The Coca-Cola Company produktus: Coca-Cola, 

Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Bonaqua, Schweppes, 

enerģijas dzērienu Burn, Nestea ledus tējas, Cappy sulas, Cappy Ice Fruit 

sulu dzērienus, Pilskalna kvasu un limonādi Burbulināde. 
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Coca Cola ir neveselīga 

 
Coca Cola ir neveselīga, tā bojā kuņģi un zobu emalju, un tiek taisīta no: 

Gāzēta Ūdens, Cukura, Krāsvielas (Amonija sulfīta karamele), skābuma 

regulētāja (fosforskābe), dabīgi aromatizētāji (T.SK. KOFEĪNS) 

 

Enerģētiskā un Uzturvērtība. 100ml produkta satur: 

Enerģētiskā vērtība 180KJ,42kcal 

Olbaltumvielas 0g 

Ogļhidrāti 10,6g 

No tiem cukuri 10,6g 

Tauki 0g 

No tiem piesātinātās taukskābes 0g 

Šķiedrvielas 0g 

Nātrijs 0g 
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Vīrs, vārdā Vudrafs 

 1919. gadā Kendlers pārdeva “The Coca-Cola Company” Atlantas 

baņķierim Ernestam Vudrafam un investoru grupai par 25 miljoniem 

ASV dolāru. Četrus gadus vēlāk Roberts Vudrafs, Ernesta Vudrafa dēls, 

tika ievēlēts par kompānijas prezidentu. Viņš vadīja kompāniju 60 gadus, 

kļūdams par īstu leģendu. Viņa vadības laikā “The Coca-Cola Company” 

guva lielus panākumus. Liela nozīme tika pievērsta produktu kvalitātei. 

1928. gada beigās pudelēs pārdotā dzēriena Coca-Cola apjomi pirmo reizi 

pārsniedza izlejamā dzēriena daudzumus. Vudrafa vadībā tika ieviesti 

vairāki jauninājumi, piemēram, 1920. gados kompānija tirdzniecībā 

ieviesa sešu pudeļu iepakojumu pudeļu iepakojumu kartona kastēs, 

tādējādi patērētājiem atvieglojot iespēju aiznest Coca-Cola uz mājām. 

1929. gadā iepriekšminētajam pievienojās vēl viens revolucionārs 

izgudrojums – produktu pārdošana no ledusskapja, kas deva iespēju 

vienmēr iegādāties Coca-Cola ledus aukstu. 1933. gadā Čikāgā, Pasaules 

gadatirgū, apmeklētājiem tika demonstrēta jaunā automātiskā dzērienu 

izlejamā mašīna, kurā sīrups tika samaisīts ar gāzētu ūdeni brīdī, kad 

dzēriens tiek ieliets. Iespējams, R. Vudrafa lielākais ieguldījums bija viņa 

spēja redzēt Coca-Cola kā starptautisku produktu. 1900. gadu sākumā 

Coca-Cola ražotnes tika atvērtas ārpus Amerikas. 1920. gadā darbu 

uzsāka pirmā Coca-Cola ražotne Eiropā – Francijā. Coca-Cola sadarbība 

ar Olimpiskajām spēlēm sākās 1928. gadā, kad Amsterdamā ieradās 

Amerikas Savienoto Valstu komanda, līdzi vedot 1000 kastes Coca-Cola.  
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Draudzības simbols 

Sākoties II pasaules karam, Coca-Cola tika ražota 44 valstīs.  

Coca-Cola sistēmai pavērās jaunas iespējas. Amerikas Savienotajām 

Valstīm iesaistoties karā 1941. gadā, Roberts Vudrafs izdeva rīkojumu, 

“lai katrs vīrs uniformā varētu dabūt Coca-Cola par 5 centiem, vienalga, 

kur tas atrodas, un vienalga, ko tas kompānijai maksā”. Rūpnīcas tika 

izvietotas pēc iespējas tuvāk kaujas zonām Eiropā un pie Klusā okeāna. 

Kara laikā militārajās darbībās iesaistītie cilvēki izdzēra vairāk nekā 5 

miljardus Coca-Cola pudeļu, papildus neskaitāmajiem dzērieniem no 

automātiem. Coca-Cola klātbūtne ne tikai veicināja cīnītāju kaujas garu. 

Daudzviet tā deva vietējiem iedzīvotājiem iespēju nogaršot Coca-Cola 

pirmo reizi. Beidzoties karam, Coca-Cola sistēma bija gatava neredzētam, 

pasaules mēroga uzplaukumam. No 40. gadu vidus līdz 1960. gadam 

valstu skaits, kur ražoja Coca-Cola, bija gandrīz dubultojies. Iestājoties 

mieram, Coca-Cola kļuva par draudzības un atspirdzinājuma simbolu visā 

pasaulē. 
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Ejot līdzi laikam  

 Līdz 1950. gadu vidum Coca-Cola saistījās vienīgi ar 250 ml pudelēm vai 

zvanveida dzērienu glāzēm. Tā kā patērētāji pieprasīja plašāku izvēles iespēju, tika 

radīti jauni iepakojumi, jaunas tehnoloģijas un jauni produkti. 1955. gadā kompānija 

ieviesa lielāka tilpuma iepakojumus, kas guva pozitīvas atsauksmes. Skārda kārbas 

veikalu plauktos parādījās 1960. gadā. 1977. gadā tika ieviestas 2L plastmasas 

pudeles.  

 Kompānija ieviesa tirdzniecībā arī jaunus atspirdzinošos dzērienus, tādējādi 

dažādojot savu produktu klāstu ar jaunām garšām. 1960. gadā Vācijā tika ieviesta 

FANTA, kas tagad ir kļuvusi par pasaulē trešo vislabāk pārdoto dzērienu. 1961. gadā 

tam sekoja citronu-laima dzēriens SPRITE, 1982. gadā - Coca-Cola Light. Gadu 

gaitā Coca-Cola reklāmas ir vairākkārt mainījušās, atgādinot patērētājiem par 

atspirdzinājumu un patīkamajiem mirkļiem, ko sniedz Coca-Cola. Coca-Cola 

reklāmas aktivitātes sākās līdz ar produkta rašanās pirmsākumiem 1886. gadā, kad 

aptiekās ārpusē tika izkārta vienkārša audekla zīme “ Dzēriens Coca-Cola. Gards. 

Atspirdzinošs”, vēstot par jaunā produkta izcilajām īpašībām. Kendlera vadībā 

reklāmai tika pievērsta pastiprināta uzmanība.  

1931. gadā mākslinieks Heddons Sandbloms īpaši Coca-Cola reklāmas akcijai radīja 

Ziemassvētku vecīša tēlu, kas šodien ir pazīstams ikvienam. 
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Coca-Cola 

Latvijā 
 

 “The Coca-Cola Company” produktus - Coca-Cola, Coca-Cola 

Light, Fanta, Sprite, BonAqua, Kinley Tonic – Latvijas patērētāji var 

baudīt kopš 1993. gada. 1992. gada 29. decembrī tika nodibināts 

uzņēmums Coca-Cola Dzērieni,  SIA, kas ir oficiālais “The Coca-Cola 

Company” produkcijas izplatītājs Latvijā. “The Coca-Cola Company” 

produkcijas patēriņa pieaugums Latvijā liecina, ka tie ir kļuvuši par 

Latvijas patērētāju neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, sniedzot 

atspirdzinājumu un patīkamus mirkļus.      
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Secinājumi 

Savā darbā es iepazinos ar to, cik Coca Cola ir neveselīga. Šajā laikā 

Coca Cola ir ļoti populārs dzēriens un izplatīts visā pasaulē. Es pats arī 

dzeru Coca Colu. Es neiesaku lietot Coca Colu ikdienā. 
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