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Izglītība Baltijas jūrai 
 
Katru dienu vairāk nekā 10 miljoni skolēni, kas dzīvo 
Baltijas jūras reģionā, dodas uz skolu. Skolotājiem ir 
jāveic ārkārtīgi svarīga misija: viņiem ir jāaudzina 
skolēni tā, lai viņi kļūtu par atbildīgiem sabiedrības 
pilsoņiem, jāsniedz viņiem zinā�anas, prasmes un 
iespējas. Lai veicinātu izpratni par ilgtspējīgu attīstību, 
skolotājiem un skolēniem ir jāstrādā kopā.  
 
Ilgtspējīga attīstība nozīmē to, ka mums pa�laik visiem 
kopā jāstrādā nākotnes labā.  
 
�is mācību materiāls ir domāts skolotājiem un 
skolēniem, kas dzīvo Baltijas jūras reģionā.  
 
�is mācību materiāls sagatavo skolēnus un skolotājus 
darbībai vietējā līmenī, veicinot ilgtspējīgu attīstību.  
 
�is mācību materiāls ir viena no izglītības programmas 
�Dabas vērotāji� daļām.  
 
Mācības skolā sniedz gan zinā�anas, gan atbildību par nākotnes lēmumiem.  
 
 
Starptautiskie līgumi  
Skolotāji aktīvi meklē jaunas mācību metodes un paņēmienus un izmanto nacionālo mācību 
programmu. �Agenda 21� 36. nodaļā ir teikts, ka �izglītība attīsta sabiedrības apziņu un, 
faktiski, ir saistīta ar visām dzīves sfērām.� Tās izglītojo�ais mērķis ir aptvert visus mācību 
priek�metus visos līmeņos - no sākumskolas līdz pat augstskolai.  
 
�Agenda 21� ir teikts, ka valdībai sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām jāuzņemas atbildība 
un jānodro�ina tāds izglītības process, kur� virza uz ilgtspējīgu attīstību. Projektā Dabas vērotāji 
Baltijā ir aktīvi iesaistīju�ās astoņas da�ādas nevalstiskās organizācijas no septiņām Baltijas 
jūras reģiona (BJR) valstīm. 
 
 
Skolēni no Baltijas valstīm saviem skolotājiem un direktoriem 
iesaka: 
• Vides izglītībai jākļūst praktiskākai! 

• Iekļaujiet vides izglītību da�ādos mācību priek�metos! 

• Mums nepiecie�amas labākas mācību grāmatas un aprīkojums! 

! Vides izglītības programmai jāsniedz vairāk izskaidrojumu un jāveicina mūsu ieguldījums 
vides problēmu risinā�anā! 
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Dabas vērotāji 
Dabas vērotāji  ir vides izglītības projekts Baltijas jūras reģiona skolām. �Skaties 21. 
gadsimtā!� ir viena no trijām Dabas vērotāji programmām. Pārējās divas daļas pievēr� 
uzmanību saldūdenim vai jūras krastam un me�iem. Prasmīgi izmantojot �o grāmatu, 
protokolus un to paskaidrojumus, jūs varat kombinēt �Skaties 21. gadsimtā!� programmu ar 
jūsu skolēnu ieteikumiem. 
 
 

Piedalies! Tad, kad tu piedalies procesā, tu mācies! 
 

Tu esi viens no daudziem, kas piedalās kopējā darbā, lai pasaules karstos punktus pārvērstu 
zaļajos punktos! 

 
 

Birgitta Jutvik 
WWF Zviedrija  

 
 
 

Saturs: 
 

 Ilgtspējīga attīstība - Kas tas ir? ..��������. 4  
 Da�ādi ceļi, kas ved uz labāku pasauli �����.� 7 
 Enerģija un vide..�����������..��.. 13 
  Enerģija un transports ������������ 18 
  Atkritumi - problēma vai resursi? ��.�.�..��.. 28 
  Notekūdeņi �����������..��..��. 38 
  Pārtika, iepirk�anās un starptautiskā tirdzniecība�� 50 
 

  
 Vispirms jums ir jāizlemj, ko 

jūs gribat darīt� 



 

 

4 WWF 

 
 

 
 
 
 
Vai tas, cik daudz un kā tu lieto karsto ūdeni, kaut kā ietekmē zivis jūrās vai Āfrikas me�us? 
Vai ir kaut kāda at�ķirība, ja tavi vecāki pērk Zviedrijas vai Jaunzēlandes ābolus? Varētu būt! 
Mūsdienās mēs zinām daudz vairāk nekā agrāk par cēloņu un seku mijiedarbību uz mūsu 
planētas.  Ir trīs atslēgas vārdi, kurus mēs lietojam, kad sprie�am par mūsu planētas nākotni: 
ilgtermiņa, ilgtspējība un attīstība. 
 
 

Ilgtermiņa attīstība 
 
Ilgtermiņa attīstība nozīmē, ka mēs nepakļaujam briesmām mūsu nākotni. Mēs bie�i rīkojamies, 
nedomājot par to. Mēs tērējam resursus, neapzinoties, ka kādu dienu to vairs var nebūt. 
Atkritumu kalni turpina augt, un līdz ar tiem aug vides problēmas. Mēs esam nonāku�i 
nepatik�anās, un tagad ir pienācis laiks kaut ko darīt. Līdz �im tradicionālā pieeja vides 
problēmu risinā�anā ir bijusi sekojo�a: vajag samazināt izme�u daudzumu, vajag attīrīt ezerus, 
utt. Citiem vārdiem sakot, vajag mīkstināt mūsu dabai nodarīto kaitējumu, nevis radikāli mainīt 
mūsu dzīves veidu. Mūsdienās mērķis ir mainījies - mums jārisina problēmas, pirms tās ir 
radu�ās. Mums vienmēr vajadzētu domāt par to, vai tā, kā mēs esam pieradu�i dzīvot pa�laik, 
būs iespējams dzīvot pēc simts gadiem. Ja nebūs iespējams, tad mums ir jāatrod cits dzīves 
veids. 
 
 

Ilgtspējība 
 
Resursus, kas ir uz mūsu planētas, mums jāsāk izmantot ilgtspējīgā veidā. Mēs, protams, 
drīkstam izmantot mūsu dabas resursus, taču mēs nedrīkstam aplaupīt nākamās paaudzes, 
sabojāt viņu dzīves kvalitāti. Mēs varam izmantot lielos zvejas kuģus, mēs varam cirst me�us, 
bet tikai tik daudz, lai mēs pilnībā neiztuk�ojam �os vitāli svarīgos dabas resursus. Nav 
attaisnojuma pārmērīgai zivju nozvejai, kas izraisa zivju baru izzu�anu, nav attaisnojuma lielu 
me�a platību kailcirtēm, kas veicina zemes auglīgās kārtas eroziju. Tas ir tas pats, kas cirst zaru,  

Ilgtspējīga attīstība 
� ko tas nozīmē? 
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KĀ TIEK NOVĒRTĒTA IETEKME 
UZ VIDI 

 
Ietekmes uz vidi novērtējuma uzdevums 
ir panākt, lai videi kaitīgi projekti netiek 
īstenoti. Lai ilustrētu, kā �is process 
notiek, piemēram, izmantosim tilta pār 
Oresundas jūras �aurumu celtniecības 
projektu. Tas savieno Dāniju un 
Zviedriju. Firmām, kas plānoja tilta 
projektu, bija jāmaksā liela naudas 
summa, lai speciālisti veiktu pla�a 
apjoma novērtējumu, kā �is projekts 
ietekmēs vidi. Kā tas pieklājas tik lielam 
projektam, novērtējums prasīja daudz 
laika, un liels skaits speciālistu izteica 
savu viedokli. Viņi izpētīja ma�īnu 
izplūdes gāzu ietekmi uz vidi, jūras 
�auruma bagarē�anas ietekmi uz 
savvaļas dzīvi Oresundas jūras �aurumā, 
tilta ietekmi uz ūdens plūsmu un zivju 
migrācijas ceļiem uz un no Baltijas 
jūras, utt. Kad izpēte bija pabeigta, tās 
rezultātus pārbaudīja vairākas 
organizācijas, arī Zviedrijas Vides 
aizsardzības nacionālā licencē�anas 
valde , kura �o projektu neatbalstīja. 
Valdībai bija jāsaka iz�ķiro�ais vārds. 
Tā atbalstīja tilta celtniecības projektu, 
bet tikai ar nosacījumiem, ka tiek ņemti 
vērā ieteikumi. 
 

uz kura pa�i sē�am. Dabas resursu  izmanto�ana ilgtspējīgā 
veidā nozīmē saglabāt neskartu dabas ciklu. Jebkas, ko 
mēs paņemam no jūras vai zemes, ir jāatdod tai atpakaļ. 
 
Nav viegli pieņemt ilgtermiņa un ilgtspējīgus risinājumus. 
Tāpat kā nav viegli vienmēr apzināties cēloņu un seku 
savstarpējo mijiedarbību. Turklāt, parasti vides problēmas 
neizraisa tikai viens faktors. 
 
Viena no grūtākajām problēmām, ar kurām mēs 
saskaramies, ir nabadzības novēr�ana pasaulē. Pasaules 
resursi ir sadalīti ārkārtīgi nevienlīdzīgi. Tas rada milzu 
problēmas. Saikne starp nabadzību un vides problēmām 
līdz �im pilnībā nav izprasta. Da�ām valstīm ir grūti 
cīnīties ar nabadzību, jo vide ir ļoti sliktā stāvoklī. Tām 
nav pamata, uz kura veidot labklājību. Akūts naudas 
trūkums bie�i veicina neapdomātu un ātru lēmumu 
pieņem�anu, lai situāciju atrisinātu. Jaunattīstības valstīm 
ir nepiecie�ama nauda, lai nomaksātu valsts parādus, 
mazajās zemnieku saimniecībās jāizaudzē pietieko�i daudz 
pārtikas, lai katru dienu varētu pabarot ģimeni. Tā visa 
rezultātā tiek izcirsti tropu me�i, augsne tiek noplicināta, 
ķīmiskās vielas tiek izgāztas atkritumos, jo tas maksā pārāk 
dārgi, lai no tām atbrīvotos pienācīgā veidā, un tā tālāk. 
Iznāktu gar� saraksts, ja tiktu uzskaitītas visas cilvēku 
darbības, kuras nav ilgtspējīgas un kuru cēlonis ir 
nabadzība. 
 
 Bie�i vien tie, kas dzīvo pasaules bagātajās valstīs, kritizē nabadzīgās valstis par to, ka viņas 
nerūpējas par vidi. Taču tajā pa�ā laikā bagātās valstis vēlas gūt savu labumu �ajā situācijā. Vēl 

pirms pāris gadiem bagātās valstis maksāja 
nabadzīgajām valstīm par to, ka tās savā 
zemē ļāva noglabāt bagāto valstu bīstamos 
atkritumus. Tiek turpināts pārdot 
nabadzīgajām valstīm tehnoloģijas, kuras 
pa�i vairs neizmanto, jo tās ir kaitīgas 
videi. Kāda ir nabadzīgo valstu izvēle? 
Nākotnē mums ir jāizveido ilgtspējīga 
pasaule, kurā nabadzībai vairs nav vietas. 
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Attīstība 
 
Mēs jau iepriek� pieminējām mūsu beidzamo atslēgas vārdu - attīstība. Frāze �ilgtspējīga 
attīstība� izsaka būtību tam, ko mums vajag sasniegt gan pa�iem priek� sevis, gan priek� 
vides. Mūsu centienos uzlabot vidi �odien primārais mērķis nav tikai atrisināt vides 
problēmas, bet gan radīt sabiedrību, kurā vides problēmas nerastos. Vai jūs saskatāt at�ķirību? 
 
Nākotne mūs neaicina uzbūvēt vairāk atkritumu pārstrādes centru, lietot degvielu, kurā ir mazāk 
sēra piemaisījumu un ra�ot ma�īnas, kuras efektīvāk izmantotu degvielu. Nē, lielais 
izaicinājums, kura priek�ā mēs atrodamies, ir radīt sabiedrību bez bīstamajiem atkritumiem, 
sabiedrību, kur nafta vairs nav enerģijas resurss. Mūsu mērķis ir samazināt postu, kuru izraisa 
dzīve bez izpratnes par ilgtspējīgu attīstību. �ajā grāmatā ir daudz piemēru, kas parāda 
līdzekļus, kā atvieglot problēmas, bet pilnībā tās neatrisina. Tādēļ sargiet pa�i sevi! Katru reizi 
sev pajautājiet, vai tas ir labākais risinājums. 
 
Daudzi pieaugu�ie ar attīstību saprot augtāku dzīves līmeni. Jo vairāk da�ādu ierīču, jo lielāks 
preču pieaugums un patēriņ�, jo labāk. Tagad mēs zinām, ka �āda attieksme nevirza uz 
ilgtspējīgu attīstību. Attīstība nenozīmē pelnīt kaudzēm naudas, radīt materiālus labumus, 
palielināt atkritumus un piesārņojumu. Īsta attīstība nozīmē, ka mums ir viss nepiecie�amais, bet 
ne tādā daudzumā, ka tas rada problēmas mums pa�iem. Īsta attīstība sniedz vērtības, kuras grūti 
izmērīt ar naudu: tīru gaisu, veselīgu uzturu, nepiesārņotu vidi un gai�u nākotni. 
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Pasaule nav nevainojama. Tāpat kā lielākajai daļai cilvēku, arī jums ir daudz ideju, kā to 
uzlabot. Jautājums ir, ko iesākt ar visām tām idejām. Daudzi cilvēki tā arī dzīvo, nemaz 
necen�oties īstenot sapņus, lai gan sapņo kļūt par izciliem futbolistiem vai vairot mieru 
pasaulē. �ēl, ka tā notiek, jo mūsos bie�i vien ir daudz lielāks potenciāls nekā mēs to 
apzināmies. 
 
Daudzi cilvēki domā, ka pasaule ir pārāk liela, lai tajā kaut ko varētu mainīt. Tas ir tāpat kā 
skatīties uz milzu kalnu, kas izaug mūsu priek�ā un domāt: �Es nekad tajā neuzkāp�u.� Un tā 
cilvēki padodas, pat nemēģināju�i. Ne vienmēr ir jāuzkāpj kalna galā. Būtība slēpjas vēlmē kāpt, 
veikt kaut vai pāris soļu vienā reizē. Varbūt beigās uzkāpsim virsotnē, bet nevajag domāt, ka tas 
ir vienīgais mērķis. Katrs solis ceļā uz virsotni jau ir uzvara, un tie�i to mēs bie�i aizmirstam. 
�ajā nodaļā būs stāstīts par veidiem, kā izmainīt pasauli. Ir vairāki veidi, daudzi no tiem ir 
vienkār�i, bet efektīvi. Ļausim, lai pasaules mainī�anas process sagādā mums prieku. 
Izbaudīsim prieku, ko tas sniedz, un da�reiz padomāsim par to, kas notiktu, ja nevienam tas 
nerūpētu.   
 
 

Demokrātija � cik tālu tā sniedzas? 
 
 Demokrātija vajadzīga, lai radītu sabiedrību, kura ir pēc iespējas taisnīgāka, kurā ikvienam ir 
tiesības piedalīties un paust savu viedokli. Lielākajā demokrātisku valstu daļā, tai skaitā arī 

Latvijā, ir tā sauktā pārstāvnieciskā 
demokrātija. Tas nozīmē, ka mēs 
nebalsojam par individuāliem deputātu 
kandidātiem, bet gan par partiju vai par 
cilvēku, kur� pārstāv mūsu uzskatus. Kad 
saeimai, rajona vai pilsētas padomei ir 
jāpieņem lēmumi, tad mūsu ievēlētie 
politiķi mūs pārstāv. Citiem vārdiem sakot, 
mēs nerunājam pa�i, un tāpēc ne vienmēr 
tiek pausts mūsu viedoklis. Da�reiz ar kādu 
politisko partiju mums da�os jautājumos 
viedokļi saskan, citos nesaskan. Varbūt 
pirms vēlē�anām partija savu nostāju nepau� 
pietiekami skaidri. Jebkurā gadījumā nav 
iespējams  

Da�ādi ceļi uz labāku 
pasauli 
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DROSMĪGAIS VEIKALS 
 
Zviedrijas dienvidu daļas pilsētā Vaksjo ir kāds 
veikals. Tajā piedāvā produktus, kuri ne tikai 
apmierina patērētāju vajadzības, bet ir veselīgi no 
vides viedokļa. Patiesībā biznesā nav būtiskas 
nozīmes tam, kādas preces veikalā tiek pārdotas. 
Galvenais ir peļņas gū�ana, bet A- centra veikala 
vadītājam un darbiniekiem interesē vide, un, cik vien 
tas ir viņu spēkos, viņi mēģina pārliecināt pircējus 
izdarīt pareizo izvēli. Precēm ar ekoloģiskajām 
uzlīmēm viņu veikalā ir atvēlēta vislabākā vieta 
plauktos. Veikalā ir izvietota informācija par videi 
draudzīgiem produktiem. Tur nepārdod produktus, 
kuri videi nodara lielu kaitējumu. Maize un gaļa, kas 
tiek pārdota veikalā, ir pirkta no vietējiem 
ra�otājiem un audzēta, izmantojot dabiskas metodes. 
Veikalā cen�as piedāvāt bagātīgu klāstu dabisko 
produktu un sezonas laikā visi pārdo�anā eso�ie 
dārzeņi ir dabiski audzēti.  

 
�is veikals, protams, ir izcils paraugs, bet neviens 
veikala īpa�nieks tā nerīkotos, ja tas nebūtu ienesīgi. 
Daudzi videi draudzīgi produkti ir pieprasīti un tiek 
pārdoti ar peļņu, bet, ja vien audzētāji varētu atļauties 
tik lielu reklāmas kampaņu kā lielās pārtikas ra�otāju 
firmas, viņi savu produkciju varētu pārdot vēl 
veiksmīgāk. A- centrs informē savus pircējus arī par 
da�ādām alternatīvām. Lai arī pircēji pa�i izvēlas, ko 
pirkt, viņiem ļoti reti ir iespējams ietekmēt pārtikas 
reklāmu, kurai viņi ir pakļauti. 

paredzēt visas problēmas, kuras būs jārisina vēlē�anu periodā. Da�os gadījumos mēs 
nepiekritīsim tam, kā mūs pārstāvo�ie deputāti nobalso. Ir iespējama arī tie�āka demokrātija 
nekā tā ir pa�laik. 
 
Vai demokrātija dod mums iespējas paust savu viedokli bie�āk nekā reizi četros gados, 
piedaloties vēlē�anās? Protams, dod. Mums ir tiesības ietekmēt viedokli. Viens no veidiem, kā 
ietekmēt politiskos viedokļus ir informācijas izplatī�ana par apsprie�amo problēmu un 
sabiedrības apziņas veicinā�ana. Preses un runas brīvība ir viens no veidiem, kā to darīt, 
ikvienam ir tiesības iepazīties ar dokumentiem, kurus ir apstiprināju�as amatpersonas. Tā 
rezultātā ikviens, kur� vēlas, var izlasīt informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, var ap�aubīt 
amatpersonu rīcību un ietekmēt lēmumus, pirms tie tiek pieņemti. 
 
 

Patērētāju tiesības 
 
Mēs, patērētāji, esam milzīga vara kaut vai vienkār�i izvēloties da�ādus produktus un 
pakalpojumus. Firmai, kura nesekmīgi cen�as pārdot savus produktus ir vai nu kaut kas 
jāmaina savā darbībā, vai jāaiziet no uzņēmējdarbības.  
 
Parasti firmas ļoti ātri pielāgojas jaunām tendencēm. Kad Lielbritānijā tika atklāta govju 
trakumsērga, nepagāja ilgs laiks, kad no restorāniem un veikalu letēm pazuda liellopu gaļa no 
Lielbritānijas. Inficētā gaļa var izraisīt smagu saslim�anu, tāpēc ir viegli saprast, kāpēc �ajā 
gadījumā sekoja tik ātra reakcija. Bet vai tādā pat veidā no veikalu plauktiem nevajadzētu pazust 
tiem produktiem, kuri ir videi kaitīgi? Vai 
tie�ām mums jāsaņem kārtējā nopietnu baiļu 
deva, pirms mēs izmainām savus iepirk�anās 
ieradumus?

VARA CILVĒKU 
ROKĀS � 

PATĒRĒTĀJU VARA 
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STARPTAUTISKĀM PROBLĒMĀM 
NEPIECIE�AMI STARPTAUTISKI 

RISINĀJUMI 
 
1980. gadā sērskābes noplūde Zviedrijā piesaistīja 
lielas sabiedrības daļas uzmanību. Lai samazinātu 
izme�u daudzumu, Zviedrija sāka importēt naftu 
un ogles ar zemāku sēra daudzumu. Liela daļa ogļu 
tika importēta no Polijas. Jauno kvalitātes 
standartu rezultātā Zviedrijā sērskābes izplūde 
gaisā tika būtiski samazināta, bet tajā pat laikā tā 
palielinājās Polijā. Kāpēc tā? 
 
Kad da�as valstis sāka pieprasīt augstākas 
kvalitātes ogles, citām valstīm savā zemē vajadzēja 
lietot ogles ar augstu sērskābes daudzumu, jo viņi 
tās nevarēja pārdot. Zviedrijā maksimālais 
pieļaujamais sēra daudzums ir 8%, kamēr 
Austrumeiropā tas da�kārt ir pat līdz 10%. Kāds ir 
tā visa rezultāts? Tas noteikti nav atrisinājis 
skābuma palielinā�anās problēmu nedz Zviedrijā, 
nedz kaut kur citur pasaulē. Zviedrijā sēra izme�u 
daudzums tika samazināts par 90%, bet sēra 
nogulsnē�anās ir kritusies tikai par 20%. Lielākā 
daļa sēra, kas nogulsnējas Zviedrijā, ir radies citās 
valstīs, kamēr izme�i, kas radu�ies Zviedrijā 
nogulsnējas citās valstīs.  
 
Ir acīm redzams, ka tādas starptautiskas problēmas 
kā �ī pieprasa starptautisku risinājumu meklē�anu. 
Tas gan nenozīmē, ka Zviedrijai nevajadzētu rādīt 
tam labu piemēru. Bagātajām valstīm vajadzētu 
gan rādīt piemēru citiem, gan būt izmēģinājuma 
trusī�u lomā. 
 

 

Starptautiskā sadarbība 
 
 Jūs dro�i vien esat dzirdēju�i saukli �Domā globāli, rīkojies lokāli�. Tas nozīmē, ka mums 
pa�iem uz vietas ir jāatrisina būtiskākās vides problēmas, kuras rada cilvēku dzīvesveids. 
Piemēram, siltumnīcas efekts ir visas pasaules problēma, bet katra atsevi�ķa ma�īna vainojama 
tā izraisī�anā. Da�reiz kāda problēma mūs konkrēti neietekmē, bet citā pasaules malā tā 
cilvēkiem nodara milzu postu. Freons, kur� izlīst no kāda ledusskapja Meksikā, var radīt milzu 
postu Austrālijā, kur jau tā ir ārkārtīgi plāns 
ozona slānis un tagad tas tiek vēl vairāk 
samazināts. Acīmredzot, freona aizlieg�ana ir 
ārkārtīgi svarīga problēma Austrālijai, bet ko 
tas līdz, ja izplūdes turpinās kaut kur citur 
pasaulē. Lai cīnītos ar tādiem draudiem kā 
�is, ļoti svarīga ir starptautiskā sadarbība. 
 
 

Masu mediju izmanto�ana 
 
Masu mediji iedarbojas uz  lielu sabiedrības 
daļu. Pieņemsim, ka jūs vadiet vides 
projektu, kur� varētu interesēt citus cilvēkus. 
Varbūt jūsu skolas vides atbalsta grupa ir 
uzsākusi jaunu kompostē�anas projektu vai 
arī jūs personīgi esat nolēmis trīskārt 
samazināt elektroenerģijas izmaksas jūsu 
mājā vai dzīvoklī (kam nevajadzētu 
izklausīties nereāli pēc �īs grāmatas 
izlasī�anas). Piezvaniet vai nosūtiet faksu uz 
vietējo radio staciju, televīziju vai laikrakstu. 
Parasti vislabāk ir doties uz vietējo 
laikrakstu, kaut gan arī lielākus laikrakstus 
vai radiostacijas tādas lietas laiku pa laikam 
interesē. �eit ir da�i padomi, kas varētu 
palielināt �urnālistu interesi: 
 
1.  Dodieties uz avīzes redakciju vai radio 
 studiju un personīgi runājiet ar �urnālistu. 
 
2. Var labi noderēt pāris attēlu. Ikviens ilustratīvais materiāls, kas ir jūsu rīcībā, palielina 
iespējas, ka tiks piesaistīta mediju uzmanība. 
 
3. Izsūtiet �sulīgas� preses relīzes! Preses relīze satur koncentrētu informāciju, kuras 
uzdevums ir izraisīt preses darbinieku ziņkāri. Ziņojumam ir jābūt īsam, ar piesaisto�u 
virsrakstu, līdzīgam afi�ai. Tekstam jābūt īsam un vispirms jāietver vissvarīgākā informācija. 
Vissvarīgākās daļas var izcelt tum�ākiem burtiem. Neaizmirstiet noslēgumā uzrakstīt savu 
vārdu, adresi, telefona un faksa numuru.  
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VAI NODOKĻI VAR PALĪDZĒT CĪNĪTIES 
AR SILTUMNĪCAS EFEKTU? 

 
Siltumnīcas efekta galvenais izraisītājs ir 
oglekļa dioksīda izme�i. Zviedrija ir 
parakstījusi līgumu par oglekļa dioksīda izme�u 
daudzuma samazinā�anu, un tā rezultātā 
Zviedrijā degviela ir aplikta ar oglekļa dioksīda 
nodokli. �is nodoklis ir jāmaksā proporcionāli 
tam oglekļa dioksīda daudzumam, kur� rodas 
sadeg�anas procesā. Kad Zviedrijā pērk 
degvielu vai �ķidro kurināmo, tā cena jau ietver 
oglekļa dioksīda nodokli.  

 
Tomēr jāatzīst, ka �ī nodokļa ievie�ana nav 
būtiski samazinājusi izme�u daudzumu. Varbūt 
tas ir  tāpēc, ka Zviedrijā enerģija ir lēta vai arī 
nodoklis ir par zemu, lai būtu pamanāms kāds 
jūtams labums no tā. Būtu jānosaka oglekļa 
dioksīda izme�u daudzuma limiti firmām un, ja 
firmas tos pārsniedz, tad tām būtu jāmaksā 
papildus summa. 

 

Ekonomiskie stimuli 
 
 Reizēm ir vajadzīgi tīri ekonomiski stimuli, lai 
atrisinātu vides problēmas. Tie da�kārt ir 
ārkārtīgi efektīvi, un ir �ēl, ka tos nelieto bie�āk. 
Ir daudz veidu, kā izmantot ekonomiskus 
stimulus, lai risinātu vides problēmas, 
piemēram, vides patēriņa nodoklis. Tas ir 
adekvāts tam, kādu efektu produkts atstāj uz 
vidi vai nu tā patēriņa vai ra�o�anas laikā.  
 
Ir arī ieteikts samazināt nodokļus produktiem ar 
ekoloģisko etiķeti. Pa�reiz nav daudz vides 
nodokļu, bet, ja �āda nodokļu reforma tiktu 
ieviesta, tā kļūtu par efektīvu paņēmienu 
uzņēmumu pārliecinā�anā kļūt videi 
draudzīgākiem. 
 
 
 
 
 
 

 
Nodokļu maiņa nozīmē to, ka mēs samazinām nodokļus no mūsu ienākumiem un tā vietā 
paaugstinām vides nodokļus. Tas ļautu ieviest efektīvāku vides politiku bez nodokļu nastas 
palielinā�anas. Nodokļu maiņa ir sare�ģīts politisks process, turklāt ir jāņem vērā ES likumi, 
kuri ierobe�o ES valstu iespējas nodokļu politikas mainī�anā. 
 
Nodokļu maiņa nozīmē to, ka mēs samazinām nodokļus no mūsu ienākumiem un tā vietā 
paaugstinām vides nodokļus. Tas ļautu ieviest efektīvāku vides politiku bez nodokļu nastas  
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DĀNIJA AIZLIEDZ 
ALUMĪNIJA BUND�AS 

 
Lai izbeigtu resursu iznieko�anu, 
Dānija aizliedza alumīnija 
bund�u lieto�anu. Līdzīgs akts 
tika pieņemts arī Vācijā, kur 
vairākkārt izmantojamās pudeles 
tiek ra�otas daudz lētāk nekā 
bund�as. Diem�ēl ES �o 
aizliegumu neatbalsta, jo tas 
sagādā grūtības pārdot citu valstu 
dzērienus Dānijas un Vācijas 
tirgū. Galavārds vēl nav pateikts, 
bet, iespējams, Dānija varēs 
paturēt �o aizliegumu. Kaut gan 
jums dro�i vien ir nācies redzēt 
Dānijā ra�otu alu skārda 
bund�ās. Likumdo�ana attiecas 
tikai uz Dānijas tirgu, bet uz 
eksporta produkciju �is 
aizliegums neattiecas.  
 

palielinā�anas. Iespēja mainīt nodokļu politiku Zviedrijā tiek izpētīta, bet pa�laik ir liela 
viedokļu da�ādība par to, kā �im procesam vajadzētu notikt. Nodokļu maiņa ir sare�ģīts politisks 
process, turklāt ir jāņem vērā ES likumi, kuri ierobe�o ES valsts iespējas nodokļu politikas 
mainī�anā. 
 
 
 

Likumdo�ana 
 
Likumdo�ana ir visiedarbīgākais veids, kā aizsargāt vidi. Kop� ir ieviesti likumi, kas ļauj sodīt 
cilvēkus, kas kaitē videi, jāatzīst, ka tie ir daudz iedarbīgāki nekā rekomendācijas, ieteikumi, utt. 
Likumdo�anai ir arī savi trūkumi, piemēram, tas ir sare�ģīts un ilgsto�s process. Pastāv arī risks, 
ka vides likumi tiek uztverti kā piespiedu mēri, nevis kā kaut kas pozitīvs, ko mēs tik un tā būtu 
darīju�i pa�i pēc savas iniciatīvas. Lai gan jāatzīst, ka daudzos 
gadījumos ir nepiecie�ams pieņemt likumus. 
 
Zviedrijā vides likumiem vajadzētu būt stingrākiem. Vēl 
joprojām tiek dotas atļaujas būvēt ēkas tuvu pludmales zonai, 
turklāt daudzi pārkāpēji netiek noķerti, jo likuma pārkāpumi 
nav reģistrēti vai arī trūkst pierādījumu par tiem. Naftas 
noplūdes gadījumi ir viens no piemēriem, kad ir grūti atrast 
kuģi, no kura noplūde notikusi. 

 
Ir daudz likumu un noteikumu, kuri attiecas uz vidi, bet mēs 
pieminēsim tikai pa�us svarīgākos. Vissvarīgākais vides 
likums Zviedrijā ir Dabas resursu akts. Tas ir vispārējs akts, 
no kura izriet liels skaits da�ādu oficiālu noteikumu. Tā 
mērķis ir garantēt, ka netiek ļaunprātīgi izmantoti dabas 
resursi - zeme, ūdens, daba. Likumdo�anas ievie�ana ietver 
da�āda veida detalizētus noteikumus. Da�u �o noteikumu 
mērķis ir aizsargāt teritorijas no kaitnieciskas darbības vai 
nepiemērotas to lieto�anas, kamēr citi noteikumi aizsargā 
vidi, kurā mēs dzīvojam, kā arī mūsu veselību. 
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Organizācijas � vienotība ir mūsu spēks 
 
 
Vai jūs zinājāt, ka deviņi no katriem desmit zviedriem ir kādas organizācijas biedri un ka vairāk 
nekā viena tre�daļa no viņiem ir oficiāli ievēlēti vienā vai otrā organizācijā? Tas, ka daudzi 
aktīvi piedalās da�ādu biedrību darbā, ir pozitīvi vērtējams. 
 
Daudzas organizācijas, biedrības vai klubi dod ieguldījumu vides uzlabo�anā. Da�as no �īm 
organizācijām ir mazas un lielākoties ir iesaistītas vietēja mēroga pasākumos, kamēr citas ir 
lielas un ietekmīgas. 
 
Politiskajām partijām ir arī savas jaunatnes organizācijas, kurās jūs varat iesaistīties, ja jums 
simpatizē konkrētās partijas uzskati. Tomēr jāteic, ka daudzi jauni cilvēki negrib veltīt sevi 
politikai un izvēlas pievienoties nepolitiskām organizācijām. Nozīmīgākās neatkarīgās vides 
organizācijas Latvijā ir Bērnu Vides skola, Vides aizsardzības klubs, Zaļā Brīvība, ir arī da�ādi 
klubi un vides izglītības centri, kas darbojas konkrētā reģionā. 
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Katru dienu mēs lietojam pārtiku no tālām zemēm, mēs braucam ar kādu transporta līdzekli, 
lietojam matu fēnus, ledusskapjus un daudz citu mehānismu. Mūsu dzīvesveidam nepiecie�ams 
liels daudzums elektroenerģijas, un, lietojot enerģijas resursus, kuri dabā neatjaunojas, mēs 
maksājam augstu cenu par videi nodarīto postu. Lielākā daļa no lielajām vides problēmām, ar 
kurām mēs saskaramies mūsdienās, ir mūsu lielo enerģijas patēriņu rezultāts. Tāpēc mums ir 
jāsamazina enerģijas patēriņ� un jo īpa�i tās enerģijas, kura neatjaunojas. Katru dienu liels 
neizpētītas enerģijas daudzums nāk no saules. Lielais izaicinājums, kas mūs sagaida nākotnē, ir 
iemācīties saprātīgi un ekonomiski izmantot �o enerģiju. 

 
Tā kā vides problēmas, ar kurām mēs saskaramies, ir globālas, ir svarīgi panākt starptautiskas 
vieno�anās, kā tās risināt. Katrai atsevi�ķai valstij ir grūti rast motivāciju tam, kāpēc tai 
vajadzētu investēt daudz naudas vides jautājumu risinā�anā, kamēr citas valstis to nedara. Vides 
pasākumi nav lēti, neviena no valstīm nevēlas riskēt nonākt ekonomiskā zaudētāja lomā. Tie�i 
tāpēc ir nepiecie�amas starptautiskas konferences. �ajās konferencēs lēmumi tiek panākti sarunu 
ceļā. 

 
Pirmā starptautiskā vides konference notika Stokholmā, Zviedrijā. Tas bija 1972. gads, un 
bija visai maz zināms, cik nopietni apdraudēta ir mūsu vide. Konferences laikā tika skaidri 
formulētas vides problēmas, bet tai sekoja ļoti maz darbības. Iespējams, tas bija tāpēc, ka liela 
daļa dalībnieku bija eksperti. Zinātnei tika pievērsta liela uzmanība, kamēr praktiskas dabas 
jautājumi bija vairāk vai mazāk aizmirsti. Daudz tika spriests par problēmām un praktiski 
nekas par risinājumiem.  
 
Astoņdesmito gadu vidū pēc Norvēģijas premjerministra iniciatīvas tika izveidota tā sauktā 
Bruntdlandes Komisija. Tas mudināja Apvienoto Nāciju Organizāciju plānot jaunu, lielu vides 
konferenci, kura vērstu vairāk uzmanības uz praktiskiem risinājumiem, katrā ziņā vairāk nekā 
tas notika iepriek�ējā konferencē. Vieta, kuru izvēlējās �ai konferencei, bija Riode�aneiro, 
Brazīlija. Ta notika tie�i 20 gadus pēc Stokholmas konferences - 1992. gadā. 

 

Enerģija un vide 
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UNCED � lielākā konference vēsturē 
 
1992. gada jūnijā daudzas valstis sapulcējās, lai spriestu par savu un planētas nākotni. 
Konferences nolūks bija atrast savstarpējus un ilgsto�us mērķus attīstībai un mūsu vides 
problēmām. Konferences nosaukums bija UNCED ( Apvienoto Nāciju konference par vidi un 
attīstību). Tajā piedalījās desmitiem tūksto�u cilvēku. Nekad agrāk Apvienoto Nāciju 
Organizācijas konferencēs nebija piedalīju�ies vairāk cilvēku. �ajā konferencē tika runāts ne 
tikai par vides problēmām. Tika apspriesti sociāli, ekonomiski, etniski jautājumi un tika meklēti 
tīri tehniski risinājumi problēmām. Konferencē tika pieņemti pieci dokumenti: Rio deklarācija, 
Agenda 21, Klimata konvencija, Konvencija par bioloģisko daudzveidību un Me�saimniecības 
principi. �iem dokumentiem bija jāpalīdz sasniegt ilgtspējīgu attīstību. 
 
 

Rio deklarācija � cilvēku tiesības ... uz pasauli 
 
Rio deklarācijas teksts aizņem tikai vienu A4 formas lapaspusi. Tomēr tas ir saturiski bagāts un 
kopā ar Agenda 21 ir viens no svarīgākajiem dokumentiem, kuru pieņēma UNCED konferencē. 
Tas visticamāk ir arī viens no vissvarīgākajiem ANO dokumentiem, kas pieņemts tās 
pastāvē�anas vēsturē. Kā gan tik īsam dokumentam var būt tik liela nozīme? 
 
Rio deklarācijas ideja ir pavisam vienkār�a: apkopot pieejamo informāciju par draudiem 
apkārtējai videi un kopīgi vienoties, kā tos atrisināt. Lai to panāktu, jāiesaistās un jāpalīdz 
ikvienai pasaules valstij. 
 
Deklarācija sastāv no 27 paragrāfiem, katrā no tiem izklāstīts viens princips par cilvēku un 
valstu tiesībām un pienākumiem. Ja �os principus ievērotu, pasaule ne vien panāktu vides 
ilgtspējīgu attīstību, tā panāktu arī godīgu sociālo un ekonomisko attīstību pasaulē. Viens no 
noteikumiem ir tāds, ka bagātās valstis tērē mazāk pasaules resursu, kas, tai pa�ā laikā, ļauj 
nabadzīgajām valstīm paaugstināt dzīves standartu. Nabadzība nesekmē ilgtspējīgu sociālo 
attīstību Tas ir pieminēts vienā no pirmajiem Rio deklarācijas paragrāfiem. �Visām valstīm un 
visiem cilvēkiem jāsadarbojas, lai iznīcinātu nabadzību. Tā ir absolūta nepiecie�amība 
ilgtspējīgai attīstībai.� 
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JAUNATNES LOMA 
 
Agenda 21 25. nodaļā visas valstis 
ir mudinātas izprast, ka vairāk 
nekā pusei jaunatnes ir pieejama 
atbilsto�a izglītība un ka sākot ar 
2000. gadu ir sākta bezdarba 
apkaro�ana jaunatnes vidū. 
Valdības tiek mudinātas organizēt 
diskusijas starp jaunie�iem un 
lēmējvaru. Gandrīz tre�ā daļa no 
pasaules iedzīvotājiem ir jaunie�i, 
bet viņiem ir pārāk maza ietekme 
pasaulē. Jaunie�iem Agenda 21 
darbā vajadzētu piedāvāt vado�o 
lomu. 36. nodaļā ir teikts, ka vides 
un attīstības jautājumiem 
vajadzētu būt ietvertiem visās 
izglītības nozarēs un integrētiem 
visos mācību priek�metos. Vai 
jautājumi, kas ir saistīti ar vidi, ir 
vienmēr sastopami jūsu skolas 
programmās, un kurus mācību 
priek�metus tie aptver? 

 
Rio deklarācijai ir zināma līdzība ar ANO visslavenāko dokumentu - Likumprojektu par cilvēku 
tiesībām. Arī Rio deklarācija uzsver, kādas tiesības un kādi pienākumi mums ir, tikai nevis 
mūsu savstarpējās attiecībās, bet gan attiecībā uz vidi. Tie�i tādēļ tas bie�i tiek saukts par Vides 
tiesību likumprojektu, lai gan tas aptver pla�āku spektru nekā tikai vides tiesības. �ī deklarācija 
arī aplūko tādus jautājumus kā sievie�u tiesības, miera nozīme pasaulē un iezemie�u (vietējo 
cilvēku) tiesības. 
 
 
 

Agenda 21 � ilgtspējīga attīstība cauri otrajam gadu tūkstotim 

Visvairāk apspriestais dokuments no Rio konferences ir Agenda 21. Agenda latvie�u valodā 
nozīmē darba plāns un skaitļi 21 nozīmē 21. gadsimts. Vārdu sakot, Agenda 21 ir darba plāns 
tam, kā pasaule var sasniegt ilgtspējīgas attīstības līmeni. Tas apraksta mērķus, kurus jāsasniedz, 
un dod vadlīnijas to sasnieg�anai. Tā galvenais mērķis ir iznīcināt nabadzību un novērst draudus 
videi. Mērķi lielā mērā ir balstīti uz Rio deklarācijas 
principiem. Bet Agenda 21 dokumentu tik interesantu padara 
arī tas, ka tā iesaka, ar kādiem paņēmieniem to visu sasniegt. 
Tajā ir ietvertas rūpīgas instrukcijas un pasākumu veik�anas 
kalendārie grafiki. Tajā pat ir norādīts, kas ir atbildīgs par 
pasākumu īsteno�anu. Tā uzsver, ka atbildība nav jāuzņemas 
vienīgi valstu valdībām, tā ir jāuzņemas arī vietējiem varas 
orgāniem, ļau�u grupām un katram individuāli. Agenda 21 ir 
domāta ikvienam zemes iedzīvotājam. 
 
Tā kā pasaules nācijām ir da�ādi likumi un iespējas, ir 
neiespējami radīt dokumentu, kur� der ikvienam. Lai pēc 
iespējas lielāks valstu skaits parakstītu Agenda 21, daudzas 
darba plāna nodaļas ir vispārīgas. Piemēram, vadlīnijas parasti 
ir formulētas kā rekomendācijas. Valstīm nav precīzi jāveic 
tie�i tas, ko iesaka Agenda 21, tomēr tiek izdarīts spēcīgs 
morāls un politisks spiediens uz valstu valdībām, lai tās 
uzņemas savu daļu atbildības. Ir �ēl, ka gala rezultātā Agenda 
21 izrādījās mazliet samiernieciska, tomēr, no otras puses, tā 
tika uzņemta pozitīvi, un to parakstīja 181 pasaules valsts. 
 
Daudzas problēmas var atrisināt vietējā līmenī, tāpēc Rio 
konference mudināja vietējās amatpersonas visā pasaulē 
uzrakstīt vietējo Agenda 21 - vietējās pa�valdības vajadzībām. 
Tā pamatdoma ir, ka vietējās Agenda 21 darbu nestūrē politiķi un tie, kuru rokās ir vara, bet 
darbu veic vietējā vara sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem. Izmaiņas nevar panākt tikai 
klausoties varasvīru lekcijas - procesā jābūt iesaistītiem visiem cilvēkiem. Tas ir vērtējams kā 
veiksmīgs pagrieziens procesā - proti, ir uzlikta lielāka atbildības daļa vietējām amatpersonām. 
Vietējās pa�valdības ir pietiekami mazas, lai varētu saklausīt ikviena indivīda balsi, bet 
pietiekami lielas, lai rīkotos.   
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Klimata konvencija � mēģinājums apturēt siltumnīcas efektu 
 
Konvencija - tā ir vieno�anās starp diviem vai vairākiem sadarbības partneriem. Tajā viņi viens 
otram apsola, par ko viņi uzņemas atbildību. Tas nozīmē, ka valdības, kuras ir parakstīju�as 
konvenciju, uzņemas īstenot likumus, kurus konvencija tām uzliek par pienākumu. 
 
 Klimata konvenciju parakstīja 153 
valstis, ieskaitot ES. Tā ietver darba 
plānu  globālo klimata problēmu 
apturē�anai, īpa�u uzmanību pievēr�ot 
siltumnīcas efekta problēmai. Tās 
primārais mērķis ir panākt, lai 
nepalielinātos oglekļa dioksīda 
izplūde. 20. un 21. gadsimtu mijā 
oglekļa dioksīda izplūde nedrīkst 
pārsniegt deviņdesmito gadu līmeni. 
Otrs tās mērķis ir izveidot uzraudzības 
programmas, lai pārliecinātos, kā �is 
mērķis tiek pildīts, kā arī uzsākt 
sadarbību pētījumu jomā, risinot 
klimata problēmas. Visu valstu 
līdzdalība �ajā procesā nav vienāda. 
Pasaules bagātākajām valstīm ir 
jāuzņemas līdera loma oglekļa 
dioksīda izplūdes samazinā�anā un 
jāpalīdz nabadzīgākajām valstīm. 
 
Konvencija ir kritizēta par to, ka tā ir pārāk padevīga un samiernieciska. Un taisnība vien ir 
vides organizācijām, kad viņi apgalvo, ka pasākumi vides problēmu risinā�anai ir nepietiekami. 
Piemēram, tajā ir maz konkrētu laika termiņu, kuru ietvaros mērķi ir jāīsteno. 
 
 
 

Bioloģiskās daudzveidības konvencija 
 
Bioloģiskās daudzveidības konvencijas nolūks ir saglabāt labus dzīves apstākļus un pasargāt 
sugas no iznīcības. Tai ir viens nosacījums - nabadzīgās valstis izmanto savus resursus 
ilgtspējīgā veidā. �ī nosacījuma mērķis ir palīdzēt nabadzīgajām valstīm izmantot savus 
dabas resursus un gūt labumu no tiem, tos pārmērīgi nenoplicinot un neizmantojot. To var 
īstenot sekojo�i, jāpie�ķir visām valstīm tiesības uz to ģenētiskajiem resursiem un jādod tām 
tiesības noteikt cenu par tiem. Realitātē tas nozīmē, ka ASV maksātu Brazīlijai par 
ienākumiem, kurus ASV iegūst no zemesriekstu produktu pārdo�anas, jo Brazīlija ir to 
izcelsmes valsts. Līdzīgi ir ar Etiopiju, tā saņemtu ienākumus no kafijas tirdzniecības, jo ir  
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kafijas izcelsmes zeme. Vēl viens veids, kā atbalstīt nabadzīgo valstu attīstību ir pārvietot 
tehnoloģijas no bagātajām valstīm uz nabadzīgajām.  
 
Par nelaimi, �ī konvencija nav tik ietekmīga, kā tas sākotnēji bija cerēts. Jau Rio konferences 
agrīnajā fāzē ASV izcēlās ar to, ka nostājās pret nabadzīgo valstu atbalstu, ja tas ir pretrunā ar 
ASV biznesa interesēm. Lai gan sarunu laikā konvencijas teksts kļuva pielaidīgāks un 
pielaidīgāks, ASV to neparakstīja.  Tas radīja lielu sarūgtinājumu daļēji tāpēc, ka ASV ir lielākā 
tirgus valsts, daļēji tāpēc, ka viņu nostāja �ajā jautājumā radīja grūtības citām valstīm atbalstīt 
konvencijas ideju. 
 
 
 

Me�saimniecības principi � sola to, ko nevar izpildīt 
 
�im dokumentam vajadzētu kļūt par konvenciju, kura pie�ķir ikvienai valstij suverēnas tiesības 
lemt par saviem me�iem. Bet tā kā pasaules bagātākajām valstīm ir liela interese par to, kā no 
nabadzīgo valstu lētajām izejvielām iegūt pēc iespējas lielāku labumu sev, bija grūti panākt 
valstīm saisto�as vieno�anās par �o jautājumu, un tā vietā tika panākta vieno�anās par vairākiem 
nenoteiktiem, neskaidriem principiem. Starp �iem principiem ir viens, kas nosaka, ka ikvienai 
valstij ir iz�ķiro�ās tiesības lemt par tās me�iem, bet nekas nevar kavēt ārvalstu interesi par tiem. 
Tas arī nosaka, ka me�us var izmantot ekonomiska labuma gū�anai, kamēr me�saimniecība ir 
ekoloģiski stabila. �ie principi arī nosaka, ka me�i ir nepiecie�ami siltumnīcas efekta 
pārtrauk�anai. Me�u atjauno�ana ir vitāli svarīga, un attīstītākajām valstīm ir jāuzņemas 
vislielākā atbildība par to. 
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ENERĢIJAS PRINCIPS 
 
Enerģija nekad nevar tikt 
atjaunota vai iznīcināta. Tā 
vienīgi mainās no viena veida 
otrā. 

 
 

 
Kas ir enerģija? 
 
 Ir grūti izskaidrot, kas ir enerģija. Pārvieto�anās, siltums, gaisma un elektrība, pat matērija - tas 
viss ir enerģija. Mēs bie�i domājam par enerģiju kā par kaut ko tādu, ko mēs sara�ojam tik 
daudz, cik mums tās nepiecie�ams. Lai gan jāteic, ka visumā ir 
noteiks daudzums enerģijas, un to nevar iegūt nedz vairāk, kā tās 
ir, nedz mazāk. Kad mēs sakām, ka mēs lietojam enerģiju, mēs 
patiesībā to mainām no viena veida citā. Pārveidojot enerģiju 
atbilsto�i mūsu prasībām, mēs sevi apgādājam ar tāda veida 
enerģiju, kāda mums ir nepiecie�ama, bet tas izraisa arī daudzas 
no vides problēmām. 
 
 

Enerģijas vēsture 
 
Pirms pāris tūksto�iem gadu cilvēku prasības pēc enerģijas stipri at�ķīrās no mūsdienām. 
Paskatīsimies, kāda veida enerģiju mēs izmantojam un kā mūsu prasības gadu gaitā ir 
mainīju�ās.  
 
Sirmā senatnē vienīgais enerģijas avots cilvēkiem bija pārtika un koks uguns kurinā�anai. 
Pakāpeniski uguns tika izmantota metāla apstrādē. Transporta un lauksaimniecības 
vajadzībām tajā laikā izmantoja dzīvnieku enerģiju. Kuģo�anai izmantoja vēja enerģiju. 
Viduslaikos vēja un ūdens enerģiju sāka izmantot dzirnavās.  
 
18. gs. tika izgudrots tvaika dzinējs. Tas iezīmēja industrializācijas sākotni. Ma�īnām 
vajadzēja enerģiju; arvien lielākā un lielākā daudzumā tika izmantotas akmeņogles. 
Pieprasījums pēc akmeņoglēm pieauga, kad 19. gs. beigās tika izgudrots elektromotors, un 
lielāko daļu nepiecie�amās elektrības ra�oja elektrostacijās, izmantojot akmeņogles. Ūdens 
tika sakarsēts, tas pārvērtās tvaikā, kur� grieza turbīnas, savukārt tās ar ģeneratora palīdzību 
ra�oja elektrību.  
 
19. un 20. gs. mijā tika izgudrots iek�dedzes dzinējs, tas palielināja pieprasījumu pēc naftas 
produktiem, un jau pēc Otrā Pasaules kara nafta kļuva par lielāko enerģijas avotu pasaulē. 
Vienlaicīgi pieauga pieprasījums pēc elektroenerģijas, jo cilvēki mājsaimniecībā sāka lietot 
arvien vairāk da�ādas elektriskās ierīces, tādēļ tika uzceltas pirmās atomelektrostacijas. Tomēr 
jāatzīmē, ka tikai 70-ajos gados atomenerģija kļuva par svarīgu enerģijas avotu. Pieprasījums 
pēc enerģijas joprojām turpina pieaugt gan bagātajās, rūpnieciski attīstītākajās valstīs, gan vēl jo 
vairāk tas pieaug jaunattīstības valstīs, kuras cen�as sasniegt tādus pa�us tehnikas standartus, 
kādi tie ir bagātajās valstīs. Jautājums ir vienkār�s - vai enerģijas patēriņ� mūsdienās nav 
nesamērīgi augsts? 

Enerģija un transports 



 

 

19  WWF 

Kam tiek lietota enerģija? 
 
 Ziemeļeiropas  valstīs ir vislielākais elektrības 
patēriņ� pasaulē. Tas ir tāpēc, ka tās ir ļoti 
industrializētas valstis, tajās ir augsts dzīves 
līmenis, arī tāpēc, ka tur ir auksts klimats. 
Liela daļa enerģijas tiek patērēta apkurei. 
Enerģijas patēriņ� da�ādās valstīs būtiski 
at�ķiras, bet patēriņ� rūpnieciski attīstītākajās 
valstīs, neap�aubāmi, ir vislielākais. Tās 
izmanto aptuveni 90% no kopējā enerģijas 
patēriņa pasaulē. Piemēram, Zviedrija patērē 
vairāk enerģijas un produktu nekā Indija, kaut 
gan Indijā dzīvo gandrīz 100 reizes vairāk 
cilvēku nekā Zviedrijā. Vēl viena at�ķirība 
starp bagātajām un nabadzīgajām valstīm ir tā, 
ka nabadzīgās valstis izmanto mazāk 
elektrības. Ļoti maz enerģijas tajās tiek 
izmantots apkurei. Visvairāk enerģijas tiek 
izmantots pārtikas sagatavo�anai, un bie�i vien 
tam tiek izmantota koksne vai dzīvnieku 
mēsli. Ir grūti izmērīt �o enerģijas izlietojumu, 
bet nepiecie�amība pēc koksnes noved pie 
me�u izcir�anas, kas ir liela vides problēma. 
 
 
 

Enerģijas kvalitāte 
 
Augstas kvalitātes enerģija ir tā, kuru var izmantot daudzveidīgi, to var lēti sara�ot un tā 
apmierina lielu pieprasījuma spektru. Elektrība tiek uzskatīta par augstas kvalitātes enerģiju. Tā 
tiek lietota apkurei, apgaismo�anai, elektromotoros, magnetofonos, televizoros, utt. Apkurinot 
telpu, tvaika katlā jāizlieto lielāks daudzums naftas produktu nekā, lai apsildītu tāda pa�a 
izmēra telpu ar elektrību, un siltums būtu vienāds. Taču mēs nevaram izmantot tikai vienu 
enerģijas kvalitātes koncepciju, lai noteiktu, kur� enerģijas veids ir vislabākais. Vienmēr ir arī 
jāpatur prātā tā ietekme uz vidi. Apsildīt telpas ar elektrību parasti ir labāk nekā ar �ķidro 
kurināmo, tomēr svarīgi ir zināt, kur elektrība tiek ra�ota: atomelektrostacijā vai 
termoelektrocentrālē. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KĀ JŪS VARAT APRĒĶINĀT SAVU 
ENERĢIJAS PATĒRIŅU 

 
Gandrīz visās mājās elektrība ir galvenais enerģijas 
avots. Vispārēji runājot, tikai pusei no mājām tiek 
lietota kāda cita enerģijas forma. Enerģiju mēra 
kilovatos un elektrības rēķins tiek aprēķināts, 
pareizinot patērētās kilovatstundas ar elektrības cenu. 
Elektrisko ierīču jauda ir atzīmēta uz ierīces vatos. 
Izvēlies kaut ko, kas tiek darbināts ar elektrību, 
pieraksti, kāda ir tā jauda kilovatos, pareizini ar 
stundu skaitu, cik daudz tu to darbini gada laikā. Cik 
liels ir jūsu patēriņ�? Vai jūs to varat samazināt un 
par cik? Cik jūs tādā veidā ietaupītu? Pārbaudiet savu 
pēdējo elektrības rēķinu. Cik jūs ietaupītu, ja visas 
spuldzes mājā nomainītu ar mazākas jaudas 
spuldzēm? 
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SILTUMA SŪKNIS 
 
Siltuma sūknis sasilda vienu telpu, 
izmantojot siltumu no citas. Bie�i 
tas tiek izmantots mājas 
apsildī�anai, izmantojot silto āra 
gaisu vai siltumu,  kur� atrodas 
zemē. Siltuma sūknī saspie� gāzi, 
kas pēc tam dod siltumu. �ādā 
veidā gāzes temperatūra var tikt 
lielā mērā paaugstināta. Ja 
sākotnēji tai ir tāda pati 
temperatūra kā āra gaisam, tad, to 
saspie�ot, var iegūt temperatūru, 
kas ir augstāka nekā telpas 
iek�ienē. �o siltumu tad arī 
izmanto mājas apsildī�anai. 
Siltuma sūkni darbina elektrība, 
tātad ir jāizmanto enerģija, lai tas 
darbotos. Tā priek�rocība ir tā, ka 
iegūtā siltuma enerģija ir trīs reizes 
lielāka nekā izlietotā 
elektroenerģija.   
 

Enerģija, kura neatjaunojas 
 
Enerģija, kura neatjaunojas ir visa tā enerģijas daļa, kura atjaunojas neiedomājami lēni vai vispār 
neatjaunojas. Mums jāapzinās, ka, izmantojot �o enerģiju, mēs izmantojam ierobe�otus resursus. 
Rezultātā rodas izplūdes gāzes un atkritumi, kuri piesārņo vidi. Tās dēļ sākās daudzas vides 

problēmas. Pati �o resursu lieto�ana ir kaitīga, jo tiek izpostīta 
zeme un daba. Otra problēma ir tā, ka mēs esam pieradu�i 
lietot lielus �īs enerģijas daudzumus, kuru mums nākotnē 
nebūs. 
 
Enerģija, kura neatjaunojas, nākotnē kļūs arvien dārgāka un 
arvien grūtāk būs to iegūt, lai gan tas ir mūsu galvenais 
enerģijas avots. 
 
Fosilā degviela 
Fosilā degviela ir kopējais nosaukums akmeņoglēm, naftai 
un dabas gāzei. �ī degviela ir veidojusies no augiem un 
mikroorganismiem pirms daudziem miljoniem gadu. Tāpēc 
arī tā tiek saukta par fosilo degvielu. Enerģija, ko tā satur, 
parasti ir saules enerģija, kas kādreiz atradusies augos. 
�odien �ī enerģija tiek izmantota apkurei, elektrības 
ra�o�anai un transportam. Nafta tiek attīrīta un mēs no tās 
iegūstam dīzeļdegvielu, benzīnu un degvielu lidma�īnām. 
 
Kūdra  
Daļa cilvēku uzskata kūdru par bioloģisku degvielu, citi par 
fosilu degvielu. Kūdru iegūst vecos purvos, un tā ir 

veidojusies no sadrupu�ām un pārveidoju�ām augu daļām. Kūdras purvs parasti ir da�us 
tūksto�us gadu vecs. Ja mēs apsveram ātrumu, kādā kūdras resursi tiek izmantoti, ir jājautā, 
vai mēs varam �o resursu uzlūkot kā tādu, kur� atjaunojas.  
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KATALIZATORS 
 
Izplūdes gāzu attīrī�ana ar katalizatora 
palīdzību da�kārt tiek izmantota auto 
rūpniecībā. To uzskata par risinājumu 
kaitējumam, ko automa�īnas nodara 
videi. Patiesībā �is apgalvojums nav 
pilnīgi pareizs. Viena katalizatoru 
izmanto�anas problēma ir tā, ka tas 
darbojas tikai tad, kad ir silts. Tad tas 
sa�ķeļ slāpekļa oksīdus slāpekļa gāzē 
(N2), kura nav indīga, un ogļūdeņradi 
(da�i no tiem ir indīgi) sa�ķeļ ogļskābajā 
gāzē. �ādā veidā tiek samazināts skābes 
daudzums, kas rodas darbinot ma�īnas 
dzinēju, samazinās arī indīgo vielu 
izplūde. Tomēr jāteic, ka katalizators 
neietekmē oglekļa dioksīda izplūdi. 
�ādā veidā netiek samazināta 
siltumnīcas efekta ra�anās, drīzāk otrādi. 
Tas ir tāpēc, ka da�i slāpekļa oksīdi tiek 
pārvērsts smieklu gāzē (N2O), kura tie�i 
tāpat kā oglekļa dioksīds ir gāze, kura 
izraisa siltumnīcas efektu.   
 

NĀKOTNES VĒJI 
 
Labs vēja enerģijas izmanto�anas piemērs 
ir Gotlandes sala. 1998. gadā entuziastu 
grupa izveidoja Gotlandes atmosfēras 
enerģijas asociāciju. Viņi uzsāka 
palēnām, un vispirms nopirka no Dānijas 
lietotu vēja ģeneratoru ra�o�anas rūpnīcu. 
Drīz vien viņi savu uzņēmumu 
papla�ināja, izveidoja firmu, ieinteresētās 
personas varēja iegādāties �ī uzņēmuma 
akcijas. Gan viņu ieguldītā nauda, gan 
valdības atbalsts deva viņiem iespēju 
uzbūvēt vairākus vēja ģeneratorus. Tagad 
uz salas ir izvietoti gandrīz 90 vēja 
ģeneratori un priecē, ka vēja enerģijas 
izmanto�ana atmaksājas. Tie, kuri 
uzdrīkstējās investēt �ajā projektā, jau 
saņem peļņu. 

Atomenerģija 
Atomenerģiju ra�o urāns. Tas ir metāls, kas jau bija 
sastopams zemes veido�anās pirmsākumos un tas 
neatjaunojas. Kad urāna atomi reaktorā tiek sa�ķelti, 
izdalās milzīgs siltums. Ūdens reaktorā sāk vārīties un 
veido tvaiku. Atrodoties zem ļoti liela spiediena, tvaiks 
plūst cauri turbīnai, tā rotē un caur ģeneratoru ra�o lielu 
daudzumu elektrības. Atomenerģija nerada nekādas 
izplūdes gāzes un ir lēta, bet pastāv vairāki riski. Ja nav 
pietiekamas kontroles un dro�ības pasākumu, reaktors 
var sabojāties. Tas ir ārkārtīgi bīstami, jo tad mēs 
saskaramies ar tādām pat sekām, kas rodas, eksplodējot 
atombumbai. Daudzas modernas atomelektrostacijas 
tiek uzskatītas par dro�ām, tomēr visur pasaulē kontrole 
nav vienāda. 
 
Otrs bīstamais faktors ir radioaktīvie atkritumi, kurus 
jāapglabā ļoti dziļi kalnos simtiem un tūksto�iem gadu 
ilgi. Metode, kādā tas tiek veikts, vēl joprojām nav 
pieņemama. Ir grūti paredzēt, kad noglabātais urāns 
izbeigs savu darbību. Kad samazinās resursi, pieaug 
cenas, un urāna nogulas kādreiz var izbeigties. 
 
 
 

Enerģija, kura atjaunojas � nākotnes enerģija 
 
 Enerģija, kura atjaunojas, ir tāda veida enerģija, kura 
nekad nebeidzas. Lielākā tās daļa rodas no saules un tā 
pastāvēs tik ilgi, cik ilgi spīdēs saule. Agenda 21 ir 
teikts, ka enerģija, kura atjaunojas, ir vienīgā iespējamā 
enerģijas forma nākotnē. Mēs to varam izmantot, 
neiznīcinot dabas rezerves un neradot videi kaitīgas 
izplūdes gāzes. 
 
Vēja enerģija 
Vēja enerģija neizmanto dabas resursus un nerada 
nekādas izplūdes gāzes. Tomēr jāpiebilst, ka tā rada 
nelielu elektrības daudzumu salīdzinājumā ar 
atomreaktoriem vai hidroelektrostacijām. Vēja 
ģeneratori ir diezgan dārgi un tos var izmantot tikai 
vējainās vietās. Tādējādi jāteic, ka vēja ģeneratori ra�o 
tikai niecīgu daļu no visas pasaules elektroenerģijas. 
Kaut gan bie�i aizmirst piebilst, ka vēja ģeneratori 
darbojas ilgu laiku un rezultātā atmaksājas. 
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ŪDEŅRA�A GĀZE � VISTĪRĀKAIS KURINĀMAIS 
 
Kad ūdeņra�a gāze sadeg, paliek ūdens. No vides 
viedokļa, tas padara ūdeņra�a gāzi par vislabāko 
kurināmo. Otra tās priek�rocība - to ir ļoti viegli iegūt, 
tam ir nepiecie�ams ūdens un divi elektrodi. Ar elektriskās 
strāvas palīdzību ūdens tiek sadalīts divās gāzēs - skābeklī 
un ūdeņradī. �o procesu sauc par elektrolīzi, un ja 
elektrība, kas nepiecie�ama �im procesam, ir tāda, kas 
atjaunojas, tad ūdeņra�a gāzes ra�o�anas procesā nerodas 
nekādi izme�i.  
Ir daudz veidu, kā izmantot ūdeņra�a gāzi. Tā deg labāk 
gan par naftu, gan benzīnu. To var izmantot kā degvielu 
automa�īnām, lai gan to vajadzētu bie�i uzpildīt, un 
pastāvētu arī eksplozijas risks gāzes noplūdes gadījumā. 
Tādēļ ūdeņra�a gāzi labāk izmantot apkures vajadzībām 
pilsētas siltumapgādē, kā arī individuālajos apkures 
katlos. Vēl viens veids, kā to izmantot, ir elektrības 
ra�o�ana ar skābekļa un ūdeņra�a palīdzību tā saucamajās 
kurināmā kamerās. To sauc par atgriezenisko elektrolīzi. 
Kurināmā kameras ir ļoti lietderīgas un videi draudzīgākas 
nekā citas baterijas.  
Ūdeņra�a gāze tiek ļoti maz izmantota, un iemesls tam ir 
ļoti vienkār�s. 1930. gadā eksplodēja diri�ablis 
Hindenburga, un 1980. gadā eksplodēja kosmosa kuģis 
Čelend�ers, un tas notika ūdeņra�a gāzes dēļ. �āda mēroga 
traģēdijas liek cilvēkiem visu rūpīgi apsvērt un uzskatīt, ka 
to izmantot ir pārāk bīstami. Taču, ievērojot stingrākus 
dro�ības pasākumus, �is enerģijas avots var kļūt par labu 
alternatīvo kurināmo, kur� nepiesārņo vidi. 

 

TRĪS LABI PIEMĒRI 
 
1. Hāgā vairāk kā puse māju ir 
nosiltinātas, lai taupītu enerģiju. 
2. Bezmaksas elektriskais autobuss � 
ar to var pārvietoties pa Čatanogas 
pilsētas ielām Amerikā. Autobusa 
izmaksas sedz divi automa�īnu 
stāvvietu uzņēmumi. 
3. Mazā Zviedrijas pilsētiņā  
Nortalje, visas vietējai sabiedrībai 
piedero�ās automa�īnas kā degvielu 
izmanto Zviedrijā kultivēto rap�u 
eļļu, tādējādi samazinot oglekļa 
dioksīda emisiju par 350 tonnām 
gadā. 
 

Biokurināmais 
Biokurināmo iegūst no augu valsts. Tie ir kokmateriāli, 
speciāli �im nolūkam audzēti me�u masīvi (enerģijas me�i), 
skaidas un zāle. To visu lielākoties izmanto apkurei, taču 
termoelektrostacijās to var izmantot elektrības ra�o�anā. No 
augu valsts var iegūt da�āda veida kurināmo. Piemēram, 
rap�a eļļu jeb bioetanolu, kuru var izmantot kā degvielu. Lai 
to sauktu par tādu enerģiju, kura atjaunojas, tai patie�ām ir 
jāatjaunojas. Kokmateriālus no tropu me�iem par tādu 
enerģiju nevarētu uzskatīt. Tiklīdz koki tiek nocirsti, ir ļoti 
grūti panākt jaunu koku aug�anu, jo augsni ļoti ātri izskalo 
lietus, tas aizskalo nepiecie�amās barības vielas. Lai mēs 
varētu uzskatīt kokus par enerģijas veidu, kur� atjaunojas, 
jauniem kokiem būtu jāaug izcirsto vietā. Kad dedzina 
bioloģisko kurināmo, tā rezultātā rodas oglekļa dioksīds un 
pelni. Ja jaunie augi nevar izmantot barības vielas, kas 
rodas izmantojot �o kurināmo, tas veicina augsnes 
noplicinā�anu un samazina iespēju ra�ot biokurināmo. 
 
Dedzinot biokurināmo, rodas dūmi, kurus nepiecie�ams attīrīt. Vēl viena dilemma ir tā, ka, 
kultivējot augus bioloģiskā kurināmā ra�o�anai, samazinās vides da�ādība, ir mazāk iespēju 
augiem un dzīvniekiem atrasties sev ierastā vidē. Lieli me�u masīvi, kurus audzē biokurināmā 
vajadzībām, ir slikti no bioloģiskās daudzveidības viedokļa.   
 
 

Dzesē�ana 
Ļoti lielu ezeru dibenā ūdens 
temperatūra nekad nepārsniedz četrus 
grādus. Tas ir vēsāks nekā 
temperatūra ledusskapī. Ir tie�ām 
savādi, ka mēs izmantojam tik daudz 
enerģijas dzesē�anai mūsu 
ledusskapjos, ja ārpusē ir tik daudz 
dzesē�anai vajadzīgās enerģijas. 
Princips ir vienkār�s: auksto jūras 
ūdeni ar sūkņiem pumpē uz 
dzesē�anas rūpnīcām. Caurules, pa 
kurām plūst aukstais ūdens tiek 
izmantotas dzesē�anai mūsu 
ledusskapjos un aizstāj dzesē�anas 
agregātus. Bez tam, ietaupot enerģiju, 
mēs arī atbrīvosimies no dzesē�anas 
līdzekļiem, kuri sastāv no ozona 
slānim posto�ām gāzēm. 
 
Viļņu, kā arī paisuma un bēguma 
enerģija  
�ī enerģija rodas viļņu kustību 
pārvēr�ot elektrībā. Mūsdienās �āda 
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veida spēkstacijas ir visai maz izmantotas. Taču valstīs, kurās ir gara jūras krasta līnija un 
spēcīgi viļņi jūrā, viļņu sara�otā enerģija spēj apmierināt lielas pieprasījumu pēc elektrības. 
Paisuma un bēguma ūdens tādā pat veidā kā viļņi var tikt izmantots elektrības ra�o�anai. 
Valstīs, kur ir izteiks paisums un bēgums, �o enerģiju var izmantot kā alternatīvu enerģijas 
veidu. 
 
Saules enerģija 
Ja saules enerģiju efektīvi izmantotu, tā varētu pat par vairākiem tūksto�iem rei�u nodro�ināt 
pasaules nepiecie�amību pēc enerģijas. Da�ās pasaules daļās �ī enerģija ir lielāka nekā citās. Ir 
divu veidu tehnoloģijas, kā savākt saules enerģiju: saules kolektori un saules baterijas. 
 

# Saules kolektori rada 
siltumu, ar kuru var apsildīt 
māju un sasildīt krāna ūdeni. 
Tas sastāv no stikla, kuram 
ir ārējā un iek�ējā daļa, no 
tum�as krāsas metāla kārtas, 
kas piesaista gaismu. Aiz 
metāla kārtas atrodas ar 
�ķidrumu pildīts cauruļu 
tinums, kur� uztver siltumu. 
Sasildītais �ķidrums tiek 
novadīts uz ūdens tvertni; tā 
tiek sasildīta, un ūdens 
nonāk atpakaļ cauruļu 

tinumā. Tā efektivitāte ir atkarīga no apkārtnes, kurā saules kolektors ir uzstādīts, un no tā, cik 
saulains ir laiks. Vislielākā problēma ir siltuma uzglabā�ana. Bet ar lielākas ūdens tvertnes 
palīdzību dienā savākto siltumu var uzglabāt vakara un nakts stundām. 
 
# Saules baterijas ra�o elektrību, un tās bie�i izmanto izolētās vietās, piemēram, uz salām, 
kuģiem, satelītos, bākās. Mēs tās izmantojam pulksteņos un kalkulatoros.  Kaut arī tās nav ļoti 
spēcīgas, tomēr tās varētu izmantot vairāk nekā tas tiek darīts pa�laik. Saulainās vietās tās lielā 
mērā var apgādāt cilvēkus ar nepiecie�amo elektrību. Saules bateriju divas lielākās priek�rocības 
- tās ir viegli ekspluatēt un tās nenolietojas. 
 
Ģeotermiskais siltums 
Ģeotermiskais siltums visticamāk nākotnē tiks izmantots daudz vairāk. Ar tā saucamo siltuma 
pumpju palīdzību siltums no vienas vietas tiks transportēts uz citu. Izmantojamais siltums 
varētu rasties no saules siltuma un ģeotermālās enerģijas, ko iegūst no zemes dzīlēm. 
 
Ūdens enerģija  
Hidroelektrostacijās tiek izmantots upju ūdens, kur� grie� turbīnas. Tas ļauj ģeneratoram ra�ot 
elektrību. Tāpat kā izmantojot vēja enerģiju, �eit arī nerodas izme�i. Lai gan saglabājas 
jautājums, vai to patie�ām var uzskatīt par resursu taupī�anu. Bie�i vien hidroelektrostaciju 
vajadzībām tiek uzcelti milzīgi dambji, lai uzglabātu ūdeni gada sausajiem gadalaikiem. �ie 
aizsprosti appludina lielas teritorijas uz ilgu laiku. Augsne ir pilnīgi iznīcināta, to nav iespējams 
apsaimniekot, tur nevar dzīvot. Kad tiek uzcelta hidroelektrostacija, dabai tiek nodarīts posts. 
Pati par sevi �ī enerģija ir tīra un dro�a, bet jaunu spēkstaciju būvē�ana ir diskutējams jautājums. 
Ko mēs esam gatavi upurēt, lai iegūtu mazliet vairāk elektrības? 
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VELOSIPĒDS � ELEGANTS 
IZGUDROJUMS 

 
Brauk�ana ar divriteni ir 
visekonomiskākais pārvieto�anās veids. 
Tas ir pietieko�i ātrs, uztur braucēju 
labā sportiskā formā, tas ir lēti uzturams 
un pārvietojas bez degvielas. Bet, 
neskatoties uz to, daudzi cilvēki izvēlas 
citus pārvieto�anās līdzekļus. Daudzos 
gadījumos izvēle tiek izdarīta starp 
divriteni un ma�īnu par labu ma�īnai. 
Tas ir lieliski, ja tu apņemies 
pārvietoties ar velosipēdu uz skolu, 
nevis lūdz, lai vecāki tevi ved ar 
automa�īnu. Daudzreiz mēs izmantojam 
automa�īnu, kad tie�i divritenis būtu 
pareizā izvēle. Daudzās blīvi apdzīvotās 
vietās, kur uz ielām veidojas garas 
automa�īnu rindas, pārvieto�anās ar 
divriteni ir ātrāka. Ja vien būtu uzbūvēts 
tikpat daudz velosipēdistu celiņu, cik 
�oseju, arvien vairāk cilvēku izvēlētos 
braukt ar divriteni. 

 

Transports 
 

 Ir vērts paraudzīties, kā enerģija tiek izmantota 
transporta vajadzībām. Vieglās un smagās automa�īnas, 
kuģi un lidma�īnas tiek darbinātas ar degvielu. Par to 
viegli pārliecināties, iepazīstoties ar statistikas datiem. 
Piemēram, Zviedrijā 40% oglekļa dioksīda izme�u rada 
transporta līdzekļi. Transports, bez �aubām, ir lielākais 
izme�u avots. Zviedrija tāpat kā daudzas citas valstis, 
kuras parakstīju�as vieno�anos par oglekļa un slāpekļa 
dioksīda izme�u samazinā�anu, nav sasniegu�as savus 
mērķus. Oglekļa dioksīda izme�u daudzums atmosfērā 
nevis samazinās, bet glu�i pretēji - tas palielinās, jo 
nemitīgi pieaug transporta līdzekļu skaits. 
 
Zviedrijā ir vērojama viena pozitīva pārmaiņa - arvien 
vairāk cilvēku izmanto sabiedrisko transportu. Tas 
nozīmē, ka samazinās enerģijas patēriņ� uz vienu 
cilvēku. Par videi draudzīgu pārvieto�anās līdzekli tiek 

uzskatīts vilciens, turklāt, ja tiek 
lietota elektroenerģija, kura 
atjaunojas. Īsākām distancēm 
vienmēr ir labi izmantot muskuļu 
enerģiju, proti, iet kājām vai braukt 
ar velosipēdu. 
 
Nākotnē benzīns vai dīzeļdegviela būs jāaizvieto ar kaut ko citu. Ir biju�i vairāki veiksmīgi 
mēģinājumi izmantot etanolu, bioloģisko degvielu un rap�a eļļu. Tomēr vēl ir daudz darāmā, lai 
atrisinātu vides problēmas, kuras izraisa transports. Protams, būs grūti pilnīgi atteikties no 
fosilās degvielas, tādēļ lielā mērā ir jāsamazina vajadzība pārvietoties, lai saudzētu vidi un 
enerģiju. 
 
 

Transports � tā nav tikai ceļo�ana 
 
Pēdējo simts gadu laikā labākas un ātrākas sakaru iespējas ir stipri mainīju�as cilvēku dzīvi. Ir 
mainīju�ies mūsu ceļo�anas ieradumi. Tiek pārvietotas preces no vienas vietas uz otru. Ir 
tūksto�iem piemēru, kuri labi ilustrē �ādus transportē�anas gadījumus. Elektronikas firmas bie�i 
vien iepērk nepiecie�amās detaļas no da�ādām rūpnīcām, tad tās sūta uz Dienvidaustrumu 
Āziju, lai samontētu. Dāņu jogurts tiek sūtīts uz Itāliju, lai tam pievienotu augļus. Tas tiek 
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PASKĀBINĀ�ANĀS REZULTĀTI: 

 
* No kokiem izzūd ķērpji. 
* No augsnes tiek izskalotas minerālvielas, kā rezultātā 
kokiem trūkst barības vielu un tie lēnāk aug. 
* Sākas korozija - prie�u un egļu skujas sāk dzeltēt un 
birt. 
* No ūdenskrātuvēm pazūd augi un dzīvnieki. Samazinās 
zivju vairo�anās, kas, savukārt, ietekmē putnu valsti. 
* Palielinās indīgo metālu, tai skaitā, dzīvsudraba, 
līmenis ūdenī, kā rezultātā tiek saindētas zivis, arī ūdeni 
vairs nevar lietot dzer�anai. Ūdenskrātuves, kurās atrod 
�os metālus, tiek iekļautas melnajā sarakstā, tajās ir 
aizliegts ķert zivis. 
* Sadrūp senas akmens skulptūras un ēkas. 

 

 iepildīts Itālijā un sūtīts atpakaļ uz Dāniju. Mums atkristu tik daudz transporta pakalpojumu, ja 
process notiktu vienuviet. 
 
Vidēji viena produkta izgatavo�anai un transportē�anai tiek patērēts desmit rei�u vairāk 
enerģijas nekā �is produkts satur. Tādēļ ir saprotams - transportam jākļūst par svarīgu risināmu 
problēmu, jo mēs saprotam, cik ļoti tas piesārņo vidi un izmanto jau tā ierobe�otos resursus. Vai 
jūs katrs savu dzīvesveidu varētu mainīt tā, lai mazinātos transporta izmanto�ana? Skārda 
bund�a ar tomātiem no vienas vietas, rūpnīca otrā vietā, skārda bund�u rūpnīca tre�ajā, 
tēraudlietuve ceturtajā, raktuves piektajā, iespiestuve sestajā, papīra rūpnīca septītajā, 
kokmateriāli papīra ra�o�anai astotajā - tā mēs varētu ceļot apkārt pasaulei. Ja mums izdotos 
samazināt �o apli, tas būtu labi! 
 
 
 

Da�i apkārtējās vides draudi 
 
 
Paskābinā�anās un nitrifikācija 
 
Daļa no fosilās degvielas satur sēru un 
slāpekli. Deg�anas procesā sērs veido 
sēra dioksīda gāzi (SO2) un  slāpeklis 
rada da�ādus slāpekļa dioksīdus, kurus 
kopā apzīmē ar formulu (NOX). 
Nonākot atmosfērā un reaģējot ar ūdeni, 
rodas sērskābe un slāpekļskābe. �īs 
stiprās skābes kopā ar lietus ūdeni nonāk 
uz zemes un nodara postījumus videi. 
 
Da�reiz tiek kaļķoti ezeri, lai palielinātu 
tajos pH līmeni, bet tas nozīmē gandrīz 
to pa�u, ko mākslīgā elpinā�ana. Ja �o 
gāzu izplūde netiks pārtraukta, ezeru 
kaļķo�ana būs jāturpina. Tas ātrāk vai 
vēlāk novedīs pie tā, ka no ezeriem 
izzudīs da�ādi augi un dzīvnieki. 
 
Sēra izme�i galvenokārt rodas no rūpnieciskās ra�o�anas un apkures, slāpekļa izme�i - no 
transporta līdzekļiem. Pateicoties tam, ka gāze un degviela tiek attīrīta un ka notiek pāreja uz 
naftas produktiem, kas satur mazāk sēra, ir panākta neliela sēra un slāpekļa izplūdes 
samazinā�anās da�ās pasaules valstīs. Diem�ēl, daudzās citās valstīs to izplūde turpina pieaugt. 
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Paskābinā�anās nav vienīgais kaitējums, ko videi nodara slāpekļa dioksīda izme�i. Slāpeklis ir 
svarīga augu barības sastāvdaļa, tas ir atrodams gandrīz visos mākslīgajos mēslos. Liela slāpekļa 
dioksīda izplūde stimulē koku aug�anu, vienlaicīgi kavējot sakņu sistēmas veido�anos. Tas 
pakāpeniski noved pie tā, ka koki tiek novājināti un daudz smagāk pārcie� sausumu. Slāpekļa 
izme�i stimulē aļģu vairo�anos ūdenskrātuvēs, izraisot tā saucamo aļģu ziedē�anu. Kad 
savairojas liels daudzums bojā gāju�u aļģu, tiek patērēts liels skābekļa daudzums. Tas savukārt 
izraisa zivju izzu�anu, un pēc kāda laika jūras vai ezera dibenā vairs nav dzīvības.  
 
 

Siltumnīcas efekts 
 

Atmosfērā ir tādas gāzes, kurām ir īpa�a nozīme 
zemes klimata ietekmē�anā. Tāpat kā siltumnīcā, 
�īs gāzes ļauj saules stariem nokļūt uz zemes, bet 
neļauj siltumam aizplūst. Tādēļ tās tiek sauktas 
par siltumnīcas gāzēm. Ja nebūtu �o gāzu, vidējā 
temperatūra uz zemes būtu par 3,3 grādiem pēc 
celsija zemāka. Nemaz nerunājot par ūdens 
tvaikiem, ogļskābā gāze ir siltumnīcas efekta 
svarīgākā gāze. Sadegot fosilai degvielai, pieaug 
ogļskābās gāzes izme�u daudzums atmosfērā, tas 
paaugstina zemeslodes vidējo temperatūru. �ī 
klimata izmaiņa uz zemes tiek saukta par 
siltumnīcas efektu. Lai to izbeigtu, mums ir 
jābeidz lietot fosilo degvielu. 
 
Ja ogļskābās gāzes izme�u daudzums netiks pārtraukts, var notikt sekojo�ais: 
! Kusīs ledāji, tas paaugstinās jūras līmeni. Tiks appludinātas lielas zemes teritorijas. Jau 

pēc simts gadiem jūras līmenis būs par 15-95 cm augstāks nekā pa�laik.  
! Samazināsies zemes bioloģiskā daudzveidība. Samazināsies arī daudzveidība dabā. Izzudīs 
ģenētiskās sugas, cietīs noteiktas augu grupas, tādas kā mū�zaļie augi.  

! Nokri�ņu daudzums vienā zemeslodes vietā pieaugs, citā samazināsies. Lielu daļu tropu 
rajonu piemeklēs sausums un bads.  

! Pārmaiņas atmosfēras gāzu kombinācijās var ietekmēt attīstību līdz �im neapzinātos veidos. 
 
 

Toksīni 
 
Deg�anas procesā var rasties indīgas vielas. Minēsim da�us �ādu vielu piemērus: 
 
Ogļūdeņradis un ozons 
Ja deg�anas laikā netiek nodro�ināts pietieko�s skābekļa daudzums, var rasties toksiskais 
ogļūdeņradis. Visbīstamākie tā veidi var izraisīt vēzi. Saules staru ietekmē ogļūdeņradis un 
slāpekļa oksīds var veidot ozonu. Augstu stratosfērā ozons sniedz vitāli svarīgu aizsardzību pret 
saules ultravioleto starojumu, bet pats par sevi ozons ir toksisks. Ja ozons veidojas uz zemes, tas 
var radīt da�ādas plau�u problēmas un nodarīt kaitējumu augu valstij. Lielākā daļa izme�u, kuri 
rada ozonu, rodas no transporta līdzekļiem. 
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Dioksīns 
Dioksīns ir visbīstamākā cilvēkiem zināmā viela. Tas nerodas dabiskā ceļā, bet gan dedzinot 
nesa�ķirotus atkritumus un degvielu ar svina piemaisījumu. 
 
 
 
10 veidi, kā taupīt enerģiju 
 
1. Raugieties, lai temperatūra dzīvojamās 
telpās nebūtu augstāka par 20 grādiem dienā 
un 18 grādiem naktī. Temperatūras 
samazinā�ana par vienu grādu nozīmē 5% 
ietaupītas enerģijas mājās. 
 
2. Ātri nomazgājieties du�ā, nevis vannā. 
Nedarbiniet pustuk�u trauku mazgājamo 
ma�īnu. Ja jūs traukus mazgājat ar rokām, 
izmantojiet bļodu. Katrs veids, ar kuru 
izdodas ietaupīt karsto ūdeni, ietaupa daudz 
enerģijas. 
 
3. Temperatūrai ledusskapī nevajadzētu būt 
zemākai par 2-6 grādiem, saldētavā - par  
�18 grādiem celsija. Atkausējiet ledusskapi 
bie�i, citādi motoram jāstrādā ļoti intensīvi. 
 
4. Izslēdz televizoru pilnībā, nevis tikai ar 
tālvadības pulti. Baro�anas sistēma patērē 
daudz elektrības. 
 
5. Nomainiet standarta spuldzes pret tādām, 
kas patērē mazāk elektrības, un izslēdziet 
elektrību, kad telpā neviens neuzturas. 

6. Izslēdziet plīti vai cepe�krāsni da�as 
minūtes pirms ēdiens ir gatavs. Tas turpinās 
vārīties, izmantojot eso�o karstumu 
 
7. Kad kaut ko vārāt, lietojiet pēc iespējas 
mazāku ūdens daudzumu un uzlieciet 
traukam vāku. Vārot ūdeni tējai vai kafijai, 
izmanto tējkannu, tas uz pusi samazina 
enerģiju, kas nepiecie�ama ūdens 
uzvārī�anai 
 
8. Ja jūs apsildāt māju ar elektrību un 
vēlaties izvēdināt istabas, vispirms 
izslēdziet apkuri, tad uz brīdi pla�i atveriet 
logus. Ja logi ir atvērti un radiatori ieslēgti, 
tiek zaudēts daudz siltuma. 
 
9. �āvējiet veļu ārā, nevis speciālā 
�āvē�anas telpā vai veļas �āvētājā. Veļa labi 
iz�ūst pat ziemā, kad temperatūra ir zem 
nulles. 
 
10. Neizmantojiet mazu pannu uz lielas 
plīts virsmas. 
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BALTIJAS JŪRA � 
ATKRITUMU IZGĀZTUVE 

 
Baltijas valstu skolēni, kuri 
piedalās Dabas vērotāju 
projektā, katru gadu veic 
pētījumu par to, cik daudz 
atkritumu tiek izskaloti Baltija 
jūras krastā. Pētījumi sākās 
1992. gadā, kop� tā laika 
Baltijas jūras krastā ik gadu 
pieaug izskaloto piena paku, 
plastmasas pudeļu un citu 
atkritumu daudzums. Mūsu 
jūrai ir nodarīts nopietns 
kaitējums, mums jāuzņemas 
atbildība par piesārņojumu tajā 
un jābeidz to izmantot kā 
atkritumu izgāztuvi. 

 
 

 
 
 
 
Ar atkritumiem ir visai dīvaini. Tas ir palicis pāri no mūsu patēriņa, ko mēs  smagā darbā esam 
sara�oju�i, kas mums ir bijis vajadzīgs. Pēc tam tie tiek aiztransportēti uz atkritumu izgāztuvēm 
un pēk�ņi tie sāk radīt problēmas, par kurām mums nelabprāt patīk domāt. Vai tam tā ir 
jānotiek? 
 
 

Ieskats vēsturē 
 
Pirms daudziem gadiem lielākā daļa cilvēku dzīvoja laukos un atkritumi nebija svarīga 
problēma. Atkritumus lielākoties veidoja ēdienu atliekas, kuras ātri sadalījās. Lielākā daļa 
atkritumu tika izbaroti cūkām vai izmantoti kā mēslojums un, kad kaut kas sabojājās, tas 
lielākoties tika salabots, nevis izmests. Cilvēki taupīja to, kas tiem piederēja, un lietoja ilgu 
laiku. Viņi to nedarīja tāpēc, ka uzskatīja atkritumus par lielu problēmu, bet gan tāpēc, ka bija 
pārliecināti - ir muļķīgi neizmantot to, kam ir vērtība. 
 
 Tomēr pilsētās atkritumi kļuva par problēmu. Laukos 
mājsaimniecības atkritumus izmantoja kā mēslojumu augsnei, 
turpretī pilsētās atkritumu daudzums bija pārāk liels un 
apsaimniekotās zemes teritorijas pārāk mazas, lai tas būtu 
iespējams. Tā vietā pilsētās atkritumus izmeta atkritumu kaudzēs, 
kuras auga arvien lielākas. 
 
Paskatīsimies kaut vai uz Zviedrijas galvaspilsētas Stokholmas 
vēsturi, ir ļoti viegli redzēt, ka cilvēki tajos tālajos laikos ļoti maz 
uztraucās par atkritumiem. Vēl pat 19. gadsimtā Stokholmā 
nebija pienācīgas atkritumu aizvāk�anas sistēmas. Viduslaikos 
situācija bija vēl sliktāka. 14. gadsimtā Stokholma burtiski 
smirdēja pēc urīna, izkārnījumiem un sapuvu�iem atkritumiem. 
Cilvēki atkritumus vienkār�i izmeta uz ielām pa logiem. Lai 
pārvietotos pa slapjajām Stokholmas ielām, cilvēki apaviem 
pie�uva papildus zoli, lai netīrais �ķidrums nesmeltos apavos. 
Vēlāk sāka izmantot speciālas atkritumu izgāztuves. Tas, 
protams, bija daudz higiēniskāk, taču neatrisināja problēmu. Atkritumi turpināja krāties milzīgās 
kaudzēs bez jebkāda ierobe�ojuma, un nekas netika darīts, lai samazinātu to daudzumu. Starp 
1250. un 1800. gadu Stokholma piedero�ā apkārtne trīskār�ojās lielā atkritumu daudzuma dēļ. 
 
 
Mūsdienās arvien vairāk cilvēku izvēlas dzīvot pilsētās, un �ķiet, ka nākotnē pilsētnieku skaits 
turpinās pieaugt. Cilvēku skaita pieaugums palielina arī atkritumu problēmu. Mūsu preču 

Atkritumi � problēma vai 
resursi? 
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DZĪVSUDRABS � INDĪGA VIELA, KURA 
TIEK AZLIEGTA 

  
Dzīvsudraba termometri un amalgama tiek 
izstumti no aprites, un pēc 2000. gada 
Zviedrijā ir aizliegts izmantot baterijas, kurās 
ir dzīvsudrabs. Neskatoties uz �iem dro�ības 
mēriem, dzīvsudraba izme�i apkārtējā vidē 
turpinās, lielākoties atkritumu dedzināmajās 
krāsnīs, krematorijās un notekūdeņu 
nogulsnēs. Dzīvsudrabam ir tendence 
uzkrāties cilvēku un dzīvnieku audos, tas var 
izraisīt līdzsvara zaudē�anu un paralīzi. 
Daudzi ezeri pasaulē ir ierakstīti melnajā 
sarakstā, jo zivis tajos satur pārāk daudz 
dzīvsudraba, lai būtu izmantojamas ē�anai. 
 

patēriņ� ir jūtami pieaudzis 20. gadsimta laikā, tas ir izraisījis attiecīgu atkritumu daudzuma 
pieaugumu. Starp 1960. un 1990. gadu atkritumu daudzums ir četrkār�ojies. Ir pat grūti aptvert, 
cik milzīgs ir to daudzums. To ir tik daudz, ka cilvēkus pārņem izmisums. Bet vai mums 
vajadzētu tādiem būt? 20. gadsimta beigās ir notikusi virzienmaiņa. Daudzās vietās ir radu�ies 
atkritumu pārstrādes centri, pudeļu savāk�anas punkti. Cilvēki �ķiro un kompostē savus 
atkritumus. Un ticiet vai nē - �ķiet, ka atkritumu daudzums sācis sarukt. Dabiskais cikls, kur� 
tika izjaukts, kad cilvēki masveidā pārcēlās uz dzīvi pilsētās, ir atkal sācis atjaunoties. Laiki 
mainās, un mums ir pienākusi iespēja doties pareizajā virzienā. 
 
 
 

Vai atkritumi ir problēma? 
 
 

 Mūsdienās nebūt nav tā, ka visi atkritumi nonāk 
atkritumu izgāztuvēs. Liela daļa atkritumu tiek 
sadedzināti dedzinā�anas krāsnīs, īpa�i tas sakāms 
par mājsaimniecības atkritumiem. Daļa no tiem 
tiek �ķirota un kompostēta. Tomēr apmēram viena 
tre�ā daļa no visiem atkritumiem vēl joprojām 
nonāk atkritumu izgāztuvēs. Tie lielākoties ir 
masīvie atkritumi, būvgru�i, rūpniecības atkritumi, 
spridzinā�anas un rak�anas darbu atkritumi, dārzā 
atkritumi, izded�i, pelni un notekūdeņu nogulsnes. 
Arī bīstamie atkritumi nonāk izgāztuvēs, da�reiz 
vispirms tos īpa�i apstrādā, tomēr jāteic, ka �āda 
veida atkritumi parasti tiek sūtīti uz atkritumu 
apstrādes rūpnīcām. 
 

 
Bīstamie atkritumi nav domāti 
nogādā�anai uz atkritumu 
izgāztuvēm, jo tie parasti satur 
daudz kaitīgu vielu. Tie�i tāpēc ir 
ļoti svarīgi �os atkritumus savākt un 
noglabāt tiem piemērotās vietās. 
Piemēram, tos nedrīkst glabāt 
apdzīvotu teritoriju tuvumā vai 
nogāzēs, kur indīgās vielas var 
aizskalot lietus ūdens. Ir ļoti svarīgi 
zināt, ka lietus ūdens bīstamo 
atkritumu glabātavās netiek 
saindēts. Ja gadījumā tas notiek, 
atkritumu savāk�anas firmai ir 
jāizrok grāvis apkārt glabātavai un jāapstrādā ūdens, kur� tajā saplūst.   
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NEMET PROM 
 
Vielas, kuras �eit ir uzskaitītas, nedrīkst izmest vai 
aizskalot kanalizācijā. Tās parasti var nodot atkritumu 
pārstrādes centros. Piezvaniet vietējai pa�valdībai, lai 
painteresētos, kādus produktus viņi pieņem. Ja jūs neesat 
pārliecināti, jebkurā gadījumā nogādājiet tos �ajos centros. 
Ļoti svarīgi ir nesajaukt da�ādas ķīmiskās vielas un ar 
uzlīmi norādīt, kas katrā pakā atrodas. Atkritumu 
pārstrādes firmas ne labprāt pieņems stikla pudeli, kurā 
atrodas nezināmas izcelsmes tum�s �ķidrums. 
 
Naftas produkti: 
Visas motoreļļas, smērvielas, benzīna vai naftas filtri, 
utt. 
Krāsas, lakas un līmes (īpa�i līmes, kuras sastāv no 
daudziem komponentiem un plastmasas polsterējums). 
 
�ķīdinātāji: 
Attauko�anas līdzekļi, benzīns, parafīns, baltais spirts, 
terpentīns, at�ķaidītājs, acetons, utt. 
 
Pesticīdi: 
�urku inde, herbicīdi, insekticīdi, utt. 
 
Kodinātāji: 
Amonijs, atkaļķo�anas līdzeklis, kodīgais nātrijs, 
sārms, sērskābe, bateriju skābe. 
Citas ķīmiskās vielas, piemēram, stipri mazgā�anas 
līdzekļi, traipu tīrītāji, pretkorozijas līdzekļi, 
fotografē�anas �ķīdumi.  
 
Baterijas: 
Visa veida baterijas, bet it īpa�i mazās, uzlādējamās 
baterijas, kas satur niķeli un kadmiju, tās ir 
jāpārstrādā.  
Dūmu detektori, trauksmes zvani: 
Tajos ir radioaktīvs komponents. 
 
Dzīvsudrabs: 
Atrodams termometros, baterijās, dienasgaismas 
lampās, lampās, kuras patērē maz elektrības, relejos 
un da�ās elektriskās detaļās.  
 

Ledusskapji un saldētavas: 
Tajos bie�i ir freons. Piezvaniet atkritumu savāk�anas 
firmām, lai noskaidrotu, kur tos jānogādā. 

 
Vai jūsu skolā �ķiro kaitīgos atkritumus? Pajautājiet skolas 
darbiniekiem. Kur paliek atkritumi no ķīmijas 
laboratorijas, skolas saimnieka darbnīcas, foto 
laboratorijas, ja tāda ir, utt? 

 
Jāuzrauga arī izme�u izplūde gaisā. Bie�i vien atkritumi izgāztuvēs sāk degt, radot indīgu 
gāzu emisiju. Jo lielākas kļūst atkritumu izgāztuves, jo lielāks ir risks, ka vienā vai otrā veidā 
kaitīgās vielas var nonākt apkārtējā vidē. Ir krietni grūtāk apturēt kaitīgo vielu izplūdi gaisā 
nekā ūdenī, bet izme�u daudzumu vismaz var ierobe�ot, apklājot vietu ar blīvu augsni.  
 
 
 

Kaitīgo vielu �ķiro�ana 
 
 Daudzām kaitīgajām vielām nav vietas 
dabiskajā ciklā. Ja tās varētu izmantot atkārtoti 
vai pārstrādāt un tad izlietot, tas līdzētu 
problēmas risinājumā, taču daudzas bīstamās 
vielas nevar atkārtoti izmantot. Tā vietā tās 
tiek savāktas un apglabātas speciālās, tam 
domātās vietās. Tas, protams, neatrisina to 
indīguma problēmu, taču tās vismaz nenonāk 
apkārtējā vidē. Mums ir jāraugās, lai bīstamās 
vielas tiktu noglabātas dro�ā vietā, tas pat ir 
noteikts ar likumu.  
 
Atkritumu savāk�anas punkti ir vienlaicīgi arī 
pārstrādes centri. Tur nonāk arī liela daļa 
bīstamo atkritumu, turklāt katrai pa�valdībai 
var būt savi likumi �ajā jautājumā. Piezvaniet 
vietējai atkritumu savāk�anas firmai, lai 
pajautātu, kāda veida atkritumus viņi pieņem, 
un, ja jūs par to vēl neesat informēti, kur 
atrodas atkritumu pārstrādes centri. 
 
Zviedrijā nav īpa�i sekmīgi atrisināta 
plastmasas un metāla atkritumu savāk�anas 
problēma, lai gan pēdējā laikā ir panākts 
progress. Tā ir svarīga problēma ne tikai tāpēc, 
ka veicina resursu taupī�anu, bet arī tāpēc, ka 
liela daļa atkritumu ir kaitīgi. Piemēram, 
dedzinot da�as plastmasas, rodas indīgas 
gāzes. Vienīgais plastmasas veids, kuru drīkst 
dro�i dedzināt, ir polietilēns. No tā tiek 
izgatavotas plastmasas filmas un da�i no 
plastmasas maisiņu veidiem. 
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Visbīstamākā ir PVC plastmasa jeb tā sauktā stingrā plastmasa. To izmanto elektrības kabeļos, 
plastmasas caurulēs, grīdas segumos. Kad to dedzina, var veidoties hlorskābe un dioksīns. 
Dioksīns ir minēts kā viena no visindīgākajām vielām, bet, par laimi, ir atrasti veidi, kā 
atbrīvoties no lielākās daļas indīgo vielu. Visvairāk riskējam mēs pa�i, ja nezinām, kā pareizi 
apieties ar �ādiem atkritumiem. 
 
Daudzās vietās ir speciāli centri, kuros ļaudis var nodot lietas, kuras tiem ilgāk nekalpo. 
Izlietotās baterijas parasti var iemest speciālās bateriju kastēs, kuras ir novietotas da�os 
lielveikalos. Tās pieņem arī veikalos. Nekad nemetiet projām mobilos telefonus, elektriskos 
bārdas skujamos vai kādas citas uzlādējamas ierīces. Tajos parasti ievietotas videi ļoti kaitīgas 
baterijas, un tāpēc tās jāatdod atpakaļ veikalos, kuri pārdod �ādus produktus, lai tos nogādātu uz 
pārstrādes centriem. 
 
Krāsu izplatītāji parasti pieņem atkritumus, kuri rodas krāso�anas procesā, kā arī lakas, līmes, 
pesticīdus un citas ķīmiskās vielas, kuras viņi pārdod. 

 
Neizlietotas zāles ir bīstamas mūsu veselībai, tāpēc tās nekad nevajag izmest vai aizskalot 
kanalizācijā. 
 
 

Atkritumi ir resurss 
 

 Atkritumi pamatā ir tas, kas paliek pāri pēc tam, kad 
mēs kaut ko esam izlietoju�i. Tas nozīmē, ka atkritumi 
sastāv no vielām, kuras mums ir biju�as nepiecie�amas. 
Tātad tas nozīmē, ka mums atkritumi nav jāsajauc kopā 
ar indīgām vielām, lai mēs nevarētu tos vēlreiz 
izmantot. Vai arī pienāks tāds brīdis, kad mums 
vajadzēs izmantot resursus no mūsu vecajām atkritumu 
izgāztuvēm, jo mēs būsim izlietoju�i visus zemes dabas 
resursus. 
 
Risinājums ir. Jau pa�ā sākumā vajag sa�ķirot 
atkritumus. Ja vien mēs �ķirotu savus atkritumus, mēs 
varētu tos izmantot da�ādiem mērķiem. Visi atkritumi 
ir uzskatāmi par resursiem, tikai da�āda veida 
resursiem. Kļūda ir tā, ka tiek sajaukti da�āda veida 
atkritumi. Skārda bund�as ir atkritumi, kurus var 
dedzināt, pārstrādāt, kompostēt vai pat lietot atkārtoti, 
bet, kad tās tiek sajauktas kopā ar citiem atkritumiem, 
tās vairs nevar nekādi tikt izmantotas. Pārāk daudz 
materiālu pēc produkta patēriņa nokļūst taisnā ceļā uz 
izgāztuvi tā vietā, lai tos vēlreiz izmantotu. Ja mēs 
atkritumus izmantotu, mēs ne vien atrisinātu lielākās 
vides problēmas, bet arī atgūtu materiālus un enerģiju, 
kuru citādi mēs varam uzlūkot kā zaudētus. Atkritumi 
ir vērtīgs resurss, bet, lai tos varētu izmantot, tie ir 
vispirms jāsa�ķiro.   

VISTAS NOSLĒDZA CIKLU 
 
Da�i Āres apgabala Morsilas skolas 
skolēni Ziemeļzviedrijā bija sarūgtināti, 
kad uzzināja, ka tikai pavisam maza 
daļiņa no produktiem, kurus viņu skolā 
izmantoja pusdienu gatavo�anai, bija 
audzēti vietējās fermās vai ar ekoloģisko 
uzlīmi.  Lai kaut kā risinātu �o 
problēmu, skolēni uzcēla vistu kūti 
nogāzē pie skolas. Viņi vistas baroja ar 
atliekām no skolas pusdienām un 
mājturības stundām. Vistas dēj olas, un 
viņu mēsli tiek izmantoti skolas lauciņa 
mēslo�anai. Lielisks veids, kā izmantot 
resursus, vai ne? 
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Se�i risinājumi atkritumu problēmai 
 
Kāds ir atkritumu �ķiro�anas mērķis? Mērķis ir iznīcināt cik vien iespējams vairāk, ja ne visus 
atkritumus. Mums vēl pa�laik nav visas nepiecie�amās tehnoloģijas, lai atrisinātu atkritumu 
problēmu, bet mums nav jāgaida, kamēr citi cilvēki visu pasniegs gatavu. Galu galā mēs pa�i 
izlemjam, ko mest prom. Daudzās pa�valdībās cilvēki maksā par atkritumu aizvāk�anu, un �ī 
summa ir atkarīga no izmetamo atkritumu daudzuma. Tas ir bijis daudziem cilvēkiem kā 
burkāns ēzelītim, kas licis samazināt izmetamo atkritumu daudzumu. Labs piemērs ir Zviedrijā 
Sorseles pa�valdība Laplandē. �eit pilsētas atkritumi tiek savākti reizi divās nedēļās, nevis reizi 
nedēļā kā tas bija agrāk. Lauku rajonos atkritumi tiek savākti četras reizes gadā lielā apjomā. 
Viss, kas netiek savākts, tiek vai nu kompostēts vai sadedzināts, vai arī nogādāts uz atkritumu 
pārstrādes centriem.   
 
Kā mēs varam samazināt atkritumu daudzumu? Kāds ir vislabākais risinājums �ai problēmai? 
Acīm redzot, risinājums ir atkarīgs no atkritumu veida, taču pamatā mēs varam runāt par se�iem 
�īs problēmas risinājumiem. Tie ir: samazināt atkritumu daudzumu, izmantot vēlreiz, pārstrādāt, 
kompostēt, veicināt to pū�anu (tas patiesībā ir viens no pārstrādes veidiem), sadedzināt. 
 
 

1. Samazināt atkritumu daudzumu 
 
Kas ir vissvarīgākais, ja jūs vēlaties risināt atkritumu problēmu? Turpināt iesākto dzīvesveidu, 
un katru dienu pusi stundas izmantot atkritumu �ķiro�anai? Nē, �ķiro�anas procesam jāsākas 
daudz ātrāk, jau veikalā, kur jūs izvēlaties savus atkritumus. Vienkār�i pajautājiet sev: �Vai es 
nepiecie�amo pārtiku varu nopirkt bez visa �ī iesaiņojuma? �Vai man tas patie�ām ir vajadzīgs?� 
Jūs varat samazināt atkritumu daudzumu. Tā vietā, lai pirktu pārtiku skārda bund�ās vai 
pusfabrikātus kartona kārbās, jūs varat nopirkt svaigu pārtiku. Jūs varat izmantot auduma 
maisiņu, nevis plastmasas maisiņu pārtikas ne�anai. Jūsu banānus nevajag iesaiņot, jūs varat 
izvēlēties pārtikas preces, kuras ir pildītas burkās un plastmasas traukos, nevis alumīnija 
iesaiņojumā, utt. Ir daudz veidu, kā samazināt atkritumu daudzumu. Ikreiz, kad jūs kaut ko 
izmetat, pajautājiet sev, vai jums nākamreiz to patie�ām vajag pirkt. 

 
Viena piektā daļa no tā, ko mēs atnesam mājās no veikala, nonāk atkritumu kastē, un vairāk 
nekā puse no atkritumiem ir iesaiņojums. Skaidri redzams, ka tas nav nepiecie�ams. Vidusmēra 
cilvēks gadā rada 320 kg atkritumu. Bet ja mēs tikai nedaudz sasprindzinātos un censtos mainīt 
mūsu dzīvesveidu, mēs �o daudzumu varētu samazināt līdz 30 kg, varbūt pat vēl mazāk. Mēs to 
varētu sasniegt, ja, izmetot atkritumus, mēs tos �ķirotu, bet visvairāk, ja mainītu savus 
ieradumus. Pērciet vairākkārt izmantojamās pudeles, nevis vienreiz izmantojamās, un jūs būsiet 
labi uzsācis. 
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ATKRITUMU PAKĀPENISKA 
SAMAZINĀ�ANA 

 
Gandrīz 10% no visiem 
mājsaimniecības atkritumiem ir 
plastmasa. Lielākā daļa no tiem ir 
plastmasas maisiņi un atkritumu 
maisiņi. Plastmasa tiek ra�ota no 
naftas - no ierobe�ota resursa, un 
ra�o�anas procesā tiek patērēts 
liels enerģijas daudzums. Viena no 
plastmasas priek�rocībām ir tā, ka 
tā labi deg, bet da�i plastmasas 
veidi degot rada indīgas gāzes. 
Tie�i tāpēc plastmasas maisiņi ir 
jāizslēdz no mājsaimniecības 
atkritumiem. Lietojiet auduma 
maisiņus, kurus var atkārtoti 
izmantot. Protams, var izmantot 
arī plastmasas maisiņus, ja vien tos 
izmanto atkārtoti. Bet, protams, 
tādā gadījumā jūs jautāsiet: 
�Kur mēs bērsim savus 
atkritumus, ja ne plastmasas 
maisiņos?� 
Atbilde ir sekojo�a: 
�Kāpēc atkritumus vispār jāber 
maisiņos?� 
Plastmasa var tikt izmantota daudz 
lietderīgākām lietām. Orebro 
pilsētā cilvēki pārstāja lietot 
atkritumu maisiņus un sāka atkal 
mest atkritumu spaiņos. Tā 
rezultātā plastmasas maisiņi vairs 
netiek lietoti atkritumiem, un 
rezultāts ir apmierino�s. Un, ja 
jums ir jālieto plastmasas maisiņi, 
izmantojiet tos, kuri ir plānāki. 

 
 

2. Izmantot vēlreiz 
 

 Mēs daudz ko izmetam atkritumu konteineros ieraduma dēļ, 
un mēs nezinām, ko darīt ar atkritumiem, bet lielai daļai lietu 
nekad nevajadzētu nonākt izgāztuvē. Ikviens, kur� kaut reizi ir 
ieskatījies konteinerī vai atkritumu izgāztuvē, zina, ka tur var 
atrast lietas, kuras ir lieliski izmantojamas. Preču pirk�ana un 
to izme�ana, pirms tās sabojājas, ir diezgan jauna parādība. 
1950. �1960. gados radās jauna sabiedrība, kas bez �ēlastības 
meta visu prom. Divdesmit gadus cilvēki ir metu�i visu prom 
glu�i nepiespiesti, tagad novērojama pretēja tendence. Visur ir 
parādīju�ies lietotu preču veikali, mēs bie�āk nekā jebkad 
agrāk remontējam lietas. Da�i veikali pat specializējas tādu 
nieku pārdo�anā, kas ir kaut kur atrasti vai atdoti. Par nelaimi, 
daudzi cilvēki vēl joprojām ir ļoti skeptiski noskaņoti. Taču 
lietotas preces ne vienmēr ir nopluku�as vai sliktākas par 
jaunām, mūs bie�i vien padara aklus mūsu pa�u iedomība. 
�Es neesmu tik nabadzīgs, lai vēlētos to, ko kāds cits jau reiz 
ir lietojis.� 
 
 
 
Ikreiz, kad jūs gatavojaties kaut ko izmest, pajautājiet sev, vai 
tam patie�ām ir jānonāk izgāztuvē. Ir lietotu preču tirdziņi un 
lietotu preču veikali, kur tās atdot. Daudzos gadījumos viņi pat 
jums samaksā par mantām. Vēlreiz izmantojamās pudeles un 
drēbes ir divi labi piemēri, kā preces var tikt vēlreiz 
izmantotas. Pudeles var nodot pieņem�anas punktos, drēbes, 
kuras jums apniku�as, jūs varat atdot lietotu preču veikaliem 
vai organizācijām, kuras nodarbojas ar palīdzības vāk�anu 
nabadzīgajiem. Krāmu tirgotāji ir vēl viens labs piemērs, kā 
preces var izmantot vēlreiz. Krāmu tirgoņi parasti pārdod vecu 
ma�īnu detaļas, un parasti viņiem ir ļoti daudz da�ādu rezerves 
daļu. 
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KATRU GADU ASV TIEK 
IZMESTI 5 MILJONI 

DIVRITEŅU 
 
Deividam �vadenbakam tas 
likās par traku, tāpēc viņ� 
nolēma kaut ko darīt, lai 
mainītu �o neprātu. Viņ� sāka 
vākt kopā vecos divriteņus un 
remontēt tos. Pēc tam viņ� 
divriteņus sūtīja uz 
nabadzīgajām valstīm. Pa�laik 
viņa uzņēmums ir izaudzis par 
organizāciju un tam ir 
nosaukums Pedāļi progresam. 
�ie cilvēki ir saremontēju�i un 
aizsūtīju�i uz nabadzīgajiem El 
Salvadoras ciematiem, uz 
Nikaragvu un Mozambiku 
6500 velosipēdus. Deivids 
domā, ka, izmantojot 
velosipēdus, Mozambikas 
sievietes ietaupa līdz pat 
četrām stundām darba laika 
dienā. 
 

 

3. Atkritumu pārstrāde 
 
At�ķirība starp materiālu izmanto�anu vēlreiz un pārstrādi ir tā, ka, pārstrādājot materiālus, 
rodas jauns produkts. Materiālu atkārtotas izmanto�anas gadījumā viens un tas pats produkts 
tiek izmantots daudzas reizes. Saplēsts stikls tiek pārstrādāts. Tas tiek izkausēts, lai no tā varētu 
izgatavot jaunas pudeles, kamēr pudele, kuras var izmantot atkārtoti, tiek izmazgātas un lietotas 
atkal. Kura no �īm metodēm jums �ķiet vislabākā videi un kāpēc? 
 
 Stikla pārstrādes sistēma darbojas labi. Mūsdienās lielākā daļa 
cilvēku tuk�ās pudeles nogādā pieņem�anas punktos vai pudeļu 
savāk�anas konteineros. Bet arī �eit mūsu rīcība var radīt 
problēmas. Lai stiklu varētu pārstrādāt, to nedrīkst sajaukt kopā ar 
keramiku. Ja kaut vai viens cilvēks kļūdās, viss konteinera sastāvs 
ir neizmantojams. Tas pats notiek, ja sajauc kopā krāsaino un 
parasto stiklu. Kaut vai neliels daudzums krāsainā stikla, kas 
sajaukts ar parasto, var visu savākto stikla daudzumu pārvērst par 
pārstrādā�anai nederīgu stikla masu.  
 
Pārstrādāt var gandrīz visu. Pārstrādes tehnoloģijas nav radītas 
tikai da�iem materiāliem. Galvenā problēma ir tā, ka, nonākot 
atkritumu pārstrādes rūpnīcā, atkritumi ir ļoti sajaukti. Materiāli 
var tikt pārstrādāti atsevi�ķi, taču ne mēs, nedz ra�otāji par to 
nedomā. Daudzi produkti ir izgatavoti no nepiemērotas 
materiālu kombinācijas. Piemēram da�ām alus pudelēm ir 
alumīnija pamatne (dibens), pudeles kakliņ� ir nolīmēts ar 
alumīnija foliju tikai tāpēc, ka tā labāk izskatās. Pudeles pa�as 
par sevi var izmantot vairākkārt, taču, �ī alumīnija piejaukuma 
dēļ, to izdarīt ir krietni grūtāk. Tas pats ir ar aploksnēm. To 
atloks ir apklāts ar līmi, tas nozīmē, ka aploksnes nav derīgas 
makulatūrai.  
Tas ir patiesi �ēl, jo papīrs ir lielisks materiāls, kuru var pārstrādāt. 
 
Daudzi cilvēki nezin, kā tiek pārstrādāts papīrs, tādēļ palīdzēsim jums saprast, kas jāpārstrādā 
atsevi�ķi. Nevajadzētu pārstrādāt nedz mitru papīru, nedz visus gludos, spīdīgos papīra veidus. 
�ādu papīru lielākoties izmanto ietinamā papīra ra�o�anai, un tas ir viegli plīsto�s. Līme, kas 
izmantota vāku noformē�anai, izjauc makulatūras pārstrādes procesu, tādēļ makulatūrā nedrīkst 
izmantot katalogus, kuriem ir līmēta mugurpuse vai jau iepriek� minētās aploksnes. Aploksnes 

ar lodziņu arī nav izmantojamas pārstrādei, ja vien uz tām nav 
norādes, ka tās var pārstrādāt. Un visbeidzot, kartonu un gofrēto 
kartonu arī nevajadzētu jaukt kopā ar pārējo papīru. Arī tos var 
pārstrādāt, taču atsevi�ķi, jo tiem ir daudz zemāka kvalitāte. 
Neļaujiet visiem �iem noteikumiem būt par ieganstu, lai 
atteiktos no papīra pārstrādes. Nododot makulatūru, mēs taupām 
ļoti būtiskus resursus. Katrs cilvēks gadā varētu nosargāt divus 
kokus, ja labāk sa�ķirotu makulatūru. 
 
 Centieni pārstrādāt plastmasu līdz �im nav biju�i visai 
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BUND�AS VAI PUDELES? 
 
Tā ir klasiska izvēle - stikla 
pudele vai alumīnija bund�a? 
Abos iesaiņojuma veidos ir kaut 
kas ieguldīts, bet at�ķirība ir tā, 
ka pudeles var izmantot 
atkārtoti, bet bund�as 
jāpārstrādā. Ja salīdzinām, tad 
pudeļu vairākkārtējās 
izmanto�anas skaits krietni 
pārsniedz pārstrādāto alumīnija 
bund�u skaitu. 10% alumīnija 
bund�u vispār nenonāk 
pārstrādes centros. Tas nozīmē, 
ka 10% alumīnija, kas tika 
izlietots bund�u ra�o�anā netiek 
pārstrādāta. Lielākā daļa 
alumīnija, ko mēs izmantojam, 
tiek iegūta no minerāla, kura 
nosaukums ir boksīts. �o 
minerālu lielākoties iegūst tropu 
zemēs. Bie�i vien tiek izcirsti 
tropu me�i, lai atklātu jaunas 
boksīta raktuves. Tāpēc, ja mēs 
pārstrādājam alumīnija bund�as, 
mēs samazinām tropu me�u 
izcir�anu. Bet vislabākais 
risinājums ir neizmantot 
alumīniju iesaiņojumā nemaz. 
Lielākā daļa alumīnija, kuru mēs 
izmantojam, netiek pārstrādāts. 
Tas attiecas uz foliju, �okolādes 
iesaiņojumu, cepumu bund�ām, 
jogurta un margarīna 
iesaiņojumu, utt. Mēs varam 
iztikt bez iesaiņojuma, kas satur 
alumīniju.  
 

veiksmīgi, taču ir vērojama zināma uzlabo�anās arī �ajā jomā. Patiesībā plastmasa labi pakļaujas 
pārstrādei un jaunu produktu ra�o�anai. Vai jūs zinājāt, ka da�i pūkainie d�emperi ir izgatavoti 
no pārstrādātām  pudelēm? Kaut gan saprātīgāks �ķiet risinājums 
pirkt vairākkārt izmantojamās pudeles un ilgāku laiku valkāt vilnas 
d�emperus. 
 
 

4. Kompostē�ana 
 
Pa�laik Zviedrijā kompostē�ana ir modē. Bērnudārzi, skolas, īrnieku 
asociācijas, nelielu zemes gabalu īpa�nieki - visi kompostē savus 
atkritumus. Atkritumu savāk�anas centri ir uzbūvēju�i milzīgas 
rūpnīcas, lai pārstrādātu dārza atkritumus, virtuvē zem izlietnēm un 
uz balkoniem var redzēt veselīgas komposta tvertnes pilnas ar 
tārpiem. Kāpēc kompostē�ana ir populāra? Kādas ir tās 
priek�rocības? 
 
Kompostē�ana videi sniedz divus labumus. Pirmkārt, tā samazina 
atkritumu daudzumu. Parasti, vairāk kā 50% mājsaimniecības 
atkritumus ir iespējams kompostēt. Otrkārt, tā palīdz noslēgt svarīgo 
dabas ciklu. Barības vielas, kuras patērē augi, tiek augsnei atdotas 
atpakaļ bagātas augsnes veidā. Tā vietā, lai barības vielas no lauka 
nonāktu atkritumu izgāztuvē, tās iziet ciklu � augsne � pārtika - 
augsne. Kompostē�ana noslēdz ciklu. 
 
Kad komposta kaudze ir izveidota, to ir viegli aprūpēt, un tā 
neizraisa nekādas higiēnas problēmas. Tai ir milzu priek�rocības. Tā 
ne tikai samazina atkritumus konteineros, bet arī mūsu izdevumus. 
Vairākās pa�valdībās samaksa par atkritumu izve�anu ir atkarīga no 
savākto atkritumu daudzuma. Ja jūs kompostējat organiskos 
atkritumus, būs nepiecie�ams divtik ilgs laiks, lai jūsu atkritumu 
spainis piepildītos. Da�as pa�valdības Zviedrijā pat pie�ķir 
stimulējo�u samaksu tiem cilvēkiem, kuri vēlas sākt savu atkritumu 
kompostē�anu, citas, savukārt, no iedzīvotājiem iekasē mazāku 
maksu par atkritumu aizvāk�anu, ja tiek kompostēta daļu no saviem 
atkritumiem. Tiem, kuriem ir funkcionējo�a kompostē�anas sistēma, izmaksas Stokholmā 
samazinās par 30 %. Vienīgie noteikumi ir, ka komposta kaudzēm ir jābūt dro�ām pret 
kaitēkļiem un parazītiem un ka atkritumi tiek izvesti reizi divās nedēļās. Un nav grūti iemācīties 
pareizi veikt kompostē�anu. 
 
Kā uzsākt kompostē�anu? Vispirms jums ir jāzina, cik daudz cilvēku komposta kaudzi vai 
tvertni izmantos. Apmēram 50 litri vienam cilvēkam ir pietiekams apjoms. Komposta kaudzes 
ir lietojamas lielākoties dārza atkritumiem, bet mājsaimniecības atkritumu kompostē�anai labāk 
ieteicams izmantot slēgtus konteinerus. Tos var iegādāties da�ādos veidos un izmēros.  
 
Viena lieta, ko nevajadzētu aizmirst, pirms jūs sākat kompostē�anu - komposta kaudze ir dzīvs 
organisms. Komposta kaudze ir mazs gabaliņ� dzīvās dabas, kas ir ielikta kastē, tā ir līdzīga 
akvārijam, un tai ir nepiecie�ama jūsu palīdzība. Tai ir nepiecie�ama atbilsto�a vide, lai tā 
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dzīvotu, tai ir nepiecie�ams siltums, gaiss un ūdens. Nekad to neaizmirstiet. Jūsu veiksme 
kompostē�anā būs atkarīga no tā, cik jūs esat rūpīgs un cik ilgi process notiek. Jo ilgāks ir 
kompostē�anas process, jo labāk. Ja jūsu komposta kaudzes iemītniekiem būs radīti pareizie 
dzīves apstākļi, viņi par to atlīdzinās, radot brīni�ķīgu augsni. 
 
 
 
 

IETEIKUMI KOMPOSTĒ�ANAI 
 
Kompostam jābūt mitram, nevis slapjam. Ja, 
saspie�ot kompostu, jums izdodas izspiest ūdens 
pilienus starp pirkstiem, tad mitruma daudzums 
kompostā ir pa�ā laikā. Ja tas ir par mitru, 
pievienojiet zāģu skaidas, sienu vai kūdru, tas 
absorbēs lieko mitrumu. Ja komposts ir pārāk 
sauss, kaudze jāaplaista. 
 
Saglabājiet līdzsvaru starp oglekļa un slāpekļa 
daudzumu kompostā. Mikroorganismiem, kuri 
palīdz kompostam sadalīties, ir nepiecie�ams kā 
ogleklis, tā slāpeklis. Ogleklis atrodams lielākoties 
dārza atkritumos, papīrā un gru�os, bet slāpeklis ir 
ēdienu atliekās. Kompostē�anas problēma var būt 
tā, ka tajā ir par daudz ēdiena atlieku. Tas izraisa 
slāpekļa pārpalikumu, ko jūs varat sajust kā asu 
amonjaka smaku. Veselīgai komposta kaudzei 
jābūt brīvai no jebkādām smakām, vienīgā 
sajūtamā smar�a ir viegla zemes smar�a - nekas 
cits. No amonjaka smakas jūs varat atbrīvoties, 
pievienojot kompostam oglekli saturo�us gru�us. 
Da�reiz kompostā slāpekļa daudzums var būt par 
zemu. To ir grūtāk noteikt, bet, ja kaudzes iek�iene 
nav pietiekami silta, pat tad, ja jūs visu laiku 
pievienojat jaunus atkritumus, tas varbūt ir tāpēc, 
ka trūkst slāpekļa. Tādā gadījumā pievienojiet 
kompostam vairāk ēdiena atlieku, nopļauto zāli vai 
kādus citus slāpekļa avotus.  
 
Samaisiet kompostu laiku pa laikam, jo 
organismiem, kuri dzīvi kompostā, nepiecie�ams 
skābeklis. Ja kaudze būs pārāk blīva, tā sāks pūt un 
smirdēt. Izveidojiet ieradumu bie�i uzirdināt 
kompostu ar lāpstu vai grābekli. Ja ar to vien 
nepietiek, kompostam jāpievieno porains materiāls, 
piemēram gru�i, koka skaidas vai �ķilas. 

 

Izolējiet kaudzi. Tā kā notiek komposta trūdē�ana, 
izdalās siltums, kas rada labvēlīgu klimatu 
mikroorganismiem. Lielākā daļa no tiem vairojas 
30 - 40 grādu temperatūrā, bet komposta vidū 
temperatūra var sasniegt pat 70 grādus. Vieglāk 
nepiecie�amo temperatūru ir uzturēt kompostam, 
kur� atrodas konteinerī, turklāt tādā ar apaļiem 
stūriem, jo tad kompostam nav jāglabājas aukstajos 
stūros. Tā ir ātra kompostē�anas metode. Kompota 
kaudzēs process notiek daudz lēnāk. Komposta 
konteinerī ar vāku kompostu var pārvērst augsnē 
trīs mēne�u laikā, ja tiek ievēroti visi 
kompostē�anas noteikumi. Turpretī komposta 
kaudzēs, ja vide ir vējaina, process var aizņemt trīs 
gadus vai pat ilgāk, ja kaudze netiek pietieko�i 
aprūpēta. Komposta kaudzes ir labākas dārza 
atkritumiem. 
 
Lieciet kompostam trūdēt. Vislabāk process notiek 
tad, ja jauni atkritumi tiek pievienoti pēc 
noteiktiem laika posmiem. Izmest kompostā daudz 
ēdiena atlieku vienā reizē, bet reti - tā nav laba 
doma. Nelieli atkritumu daudzumi un bie�i ir 
daudz labāk. Jūs palīdzēsiet procesam norisināties 
ātrāk, ja sasmalcināsiet atkritumus un sajauksiet tos 
ar satrūdēju�iem atkritumiem, kas atrodas 
komposta vidū. Ja komposta kaudze atrodas ārā, ir 
labi, ja jūs konteinera vai kaudzes apak�ā 
novietojat 5 mm biezu drā�u pinumu. Tas pasargās 
kompostu no pelēm un ļaus vieglāk tajā nokļūt 
izsalku�ām sliekām. 
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SLIEKAS VIRTUVES IZLIETNĒ 
 
Tiem, kas apmetu�ies daudzdzīvokļu mājās, 
kompostē�ana liksies sare�ģītāka. Tomēr 
jāteic, kompostē�anu var veikt arī dzīvoklī. 
Arī tur jūs varat ierīkot nelielu komposta 
tvertni, taču jums jābūt uzmanīgākiem, lai tā 
nesāk smakot un pievilināt mu�as. Vislabāk 
kompostam istabas tvertnēs izmantot vienu 
tre�daļu gru�u un divas tre�daļas sadzīves 
atkritumus. Stabilā istabas temperatūra 
sekmē tārpu dzīvi kompostā. Tas veicina 
kompostē�anās procesu. Komposts gan 
pirms tam ir jāsasmalcina, lai tārpiem būtu 
vieglāk veikt savu darbu. Parastās sliekas 
�ajā gadījumā nederēs, jums tās būs jāizrok 
no kādas vecas mēslu kaudzes, visticamāk 
kādā fermā vai stallī. Komposta tvertne 
jāizgatavo no plastmasas vai koka, un tai 
jābūt tik lielai, lai to varētu ērti novietot 
zem izlietnes vai kādā citā tum�ā vietā jūsu 
virtuvē. Tai ir vajadzīgs vāks un divi 
nodalījumi, kurus atdala redeles vai 
�ķērssiena ar caurumiem, lai sliekas varētu 
pārvietoties uz otru tvertnes pusi, kad jūs 
iepildāt jaunus atkritumus. Neiztuk�ojiet 
konteineru, pirms abas tā daļas ir 
piepildītas, lai sliekas varētu veikt savu 
darbu visu laiku. 
 

5. Iztvaicē�ana 
 

 Mājsaimniecības atkritumus vai notekūdeņus var savākt tā saucamajās tvaicē�anas tvertnēs, lai 
ra�otu biogāzi. Atkritumiem pūstot, rodas gāze, kura tiek izvadīta speciālās caurulēs. Parasti �o 
gāzi izmanto apkurei, bet to var arī lietot  citiem mērķiem. Trolhatenas pilsētā Zviedrijā gāzi, 
kura rodas dārzeņu pū�anas procesā, kā arī no 
notekūdeņiem, izmanto kā degvielu speciālos, tam 
domātos autobusos un smagajās ma�īnās, kuras ir 
iegādājusies pa�valdība. 
 
Vēl viens veids, kā ra�ot degvielu, ir izmantot koksnes 
atkritumus etilspirta ra�o�anā. �o degvielas veidu 
daudzus gadus izmanto autobusiem, kuri kursē 
Stokholmas centrā, un no vides aizsardzības viedokļa 
tā ir lieliska alternatīva un aizstāj dīzeļdegvielu. 
Etilspirts ir viens no resursiem, kur� atjaunojas, un 
izplūdes gāzes ir ogļskābā gāze un ūdens. 
 
 

6. Sadedzinā�ana? 
 
Mājsaimniecības atkritumi parasti nonāk atkritumu 
izgāztuvēs vai arī tiek sadedzināti. Atkritumus var 
izmantot kā kurināmo, taču tam ir savas priek�rocības 
un trūkumi. Viena no priek�rocībām ir tā, ka izded�i 
un pelni, kas rodas sadedzinot atkritumus, ir vieglāki 
un aizņem mazāk vietas. Sadedzinā�ana par divām 
tre�daļām samazina atkritumu svaru un par 90% to 
tilpumu. Tas nozīmē, ka atkritumu izgāztuve 
piepildīsies daudz lēnāk. Otra priek�rocība ir tā, ka 
siltumu, kur� rodas deg�anas laikā, var izmantot 
vietējie siltuma ra�otāji siltā ūdens piegādei pilsētās. 
To var arī nosaukt par pārstrādātās enerģijas metodi. 
 
Atkritumu dedzinā�anā ir arī viens liels trūkums. �ajā procesā rodas daudz izme�u. Modernās 
tehnoloģijas uzdevums ir samazināt izme�u daudzumu, taču arī izded�os un pelnos ir daudz 
kaitīgo vielu. Vēl viens trūkums ir tas, ka mājsaimniecības atkritumi ir daudzveidīgi, tāpēc tie 
dedzinā�anai ir ne visai labi. Tajos ir gan stikls, gan metāli, gan mizas, gan mitras virtuves 
atliekas. Uz lielām atkritumu dedzinā�anas rūpnīcām atkritumi ir tālu jātransportē, tie�i tādēļ 
dedzinā�ana nav ilgtspējīgs risinājums. Bet, neskatoties uz to, atkritumus nāksies dedzināt vēl 
ilgus gadus. Vienīgie atkritumi, kurus patie�ām vajadzētu dedzināt, ir papīrs, koks, kartons, 
sausie dārza atkritumi un virtuves atliekas. 
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NOGULSNES UN DŪŅAS � INDĪGS 
RESURSS 

 
Nogulsnēm, kas paliek pēc notekūdeņu 
attīrī�anas, ir da�ādi pārstrādes ceļi. 
Da�kārt tās nonāk tvaicē�anas tvertnēs 
turpat rūpnīcā. �ajās tvertnēs nav 
skābekļa, tāpēc nogulsnes pūst un 
rezultātā izdalās metāns. Tā ir labi dego�a 
gāze, kuru var izmantot apkurei vai  
pārējo nogul�ņu �āvē�anai. Neskatoties, 
vai tās tiek tvaicētas vai nē, nogulsnēs ir 
daudz vērtīgu barības vielu, kas noder kā 
mēslojums, līdzīgs tam, kāds ir fermās, 
bet tā tas ne vienmēr notiek. Bie�i tās tiek 
glabātas ilgu laiku vai arī tiek 
transportētas uz atkritumu pārstrādes 
rūpnīcām, lai tās sadedzinātu vai 
vienkār�u tur savāktu. Ir iespējams �īs 
nogulsnes nogādāt komposta ra�otnēs un 
samaisīt ar citiem atkritumiem, bet tā tas 
diem�ēl notiek reti. 

 
Daudzi fermeri atsakās izmantot 
notekūdeņu nogulsnes, sakot, ka tās satur 
kaitīgas vielas, lai gan rūpnīcās cen�as tās 
attīrīt. 
 

 

 
 
 
Mēs uzskatām, ka mūsdienu sabiedrība ir sasniegusi augstu tehnoloģisko līmeni un ir efektīva. 
Tomēr jāatzīst, ka mūsu labklājība balstās uz novecoju�iem risinājumiem. Daudzas notekūdeņu 
sistēmas, kas mums �ķiet apmierino�as, nav apmierino�as no dabas aizsardzības viedokļa 
raugoties. Tajās nevar attīrīt pilnīgi visu, ko mēs aizskalojam kanalizācijā, tā rezultātā rodas 
pilnīgi nevajadzīgas vides problēmas. 
 
 
 

Notekūdeņu attīrī�ana � pagātne un tagadne 
 
 Gadsimtiem ritot, ir atrasti daudzi asprātīgi risinājumi 
tam, ko darīt ar notekūdeņiem. Dīvaini, bet senākās 
metodes var uzskatīt par vislabākajām. Vecās labās 
mazmājiņas atradās ārā un nedaudz smakoja, taču tām 
nebija vajadzīgs ūdens un tās deva mēslojumu. Barības 
vielas, kuras fermeri ieguva no zemes, tādā veidā 
atgriezās atpakaļ zemē. Tomēr pilsētās notekūdeņi tāpat 
kā atkritumi vienmēr ir bijusi liela problēma. Cilvēki 
nespēja tikt galā ar pa�u radītajiem notekūdeņiem; tos 
vienkār�i nebija kur likt. Tas radīja nopietnus draudus 
cilvēku veselībai. 
 
Viktorijas laika sabiedrību var uzskatīt par klīrīgu. 
Spriest par to, ko darīt ar izkārnījumiem tajā laikā 
uzskatīja par nepieņemamu sarunas tēmu. Cilvēki no tā 
izvairījās  cik ilgi vien tas bija iespējams, tāpēc 
progresīvs sabiedrības sasniegums ir tualetes (WC) 
izgudro�ana. Tās daudz mazāk smakoja, un, kad cilvēki 
aizskaloja izkārnījumus, viņi varēja uzreiz par tiem 
aizmirst. Tam bija vēl viena liela priek�rocība - tualetes 
novērsa vajadzību izmantot transportu izkārnījumu 
aizvāk�anai, jo tagad tos aizskaloja ūdens. Nevienu tajā 
laikā neuztrauca notekūdeņu problēma. Cilvēki 
vienkār�i bija pārliecināti, ka neattīrītus notekūdeņus 
var neierobe�oti iepludināt ezeros un jūrās. Tomēr tad, 
kad ūdenskrātuvēs sāka izmirt visa dzīvā daba, tika 
izgudrotas ūdens attīrī�anas iekārtas. Par no�ēlu jāteic, 
ka vēl mūsdienās liels daudzums neattīrītu notekūdeņu 
tiek iepludināts ūdenskrātuvēs. Ūdens attīrī�ana ir 
dārga, un, ja nav ekonomisko un tehnisko resursu, paliek ļoti maz izvēles iespēju. 
 

Notekūdeņi 
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Tuale�u priek�rocības ir skaidri saskatāmas, un nav grūti saprast, kālab �is 19. gs. izgudrojums 
vēl joprojām tiek izmantots. Neskatoties uz visiem tuale�u trūkumiem, mēs tās turpināsim 
izmantot vēl ilgi. Viens gan jāsaka, līdz ar tuale�u izgudro�anu, cilvēki ir kļuvu�i atkarīgi no 
visām ar to saistītajām tehniskajām lietām, jo pazemē atrodas vesela tuneļu valstība, pilna ar 
caurulēm, kuras savāc un aizvada notekūdeņus no mūsu tualetēm, trauku mazgājamām 
ma�īnām, virtuves izlietnēm, du�ām, kanalizācijas tvertnēm. Notekūdeņi plūst pa cauruļu 
labirintiem, un tas izraisa jaunu problēmu.   
 
 
 
 

Attīrī�anas iekārtas 
 
Lielākā daļa ūdens attīrī�anas iekārtas veic trīs darbības posmus, pirms ūdens nonāk atpakaļ 
ūdenskrātuvēs. Attīrī�ana notiek sekojo�i: 
 
Pirmais solis ir mehāniskā apstrāde. Vispirms ūdens izplūst cauri sietam, kur� savāc lielos 
atkritumus, kā tualetes papīru, virtuves dvieļus. Tad ūdens aizplūst uz lielu tvertni, kur tas tiek 
nostādināts. Smagākie atkritumi, kā fekālijas, kafijas biezumi, un smiltis, nostājas tvertnes 
apak�ā un veido nogulsnes, kuras pēc tam tiek savāktas. 
 
Bioloģiskā attīrī�ana ir nākamais solis. Ūdens, kur� vēl nav pilnīgi attīrīts no cietiem 
atkritumiem, aizplūst uz tādu kā milzīgu burbuļu vannu. �eit baktērijas un citi mikroorganismi 
iznīcina daļu piesārņojuma. Lai ūdenim piegādātu nepiecie�mo skābekļa daudzumu, ūdens tiek 
gāzēts. �is process turpinās vairākas stundas, kamēr daudzas no vielām tiek iznīcinātas vai arī 
tās nosē�as nākamās tvertnes dibenā. 
 
Ķīmiskā attīrī�ana da�reiz tiek veikta kā starpposms pirms bioloģiskās attīrī�anas, un tās mērķis 
ir attīrīt notekūdeņus no fosfātiem, piemēram no vielām, kuras ir pārtikā, kā arī daudzos 
mazgā�anas līdzekļos. Ūdens aizplūst uz tvertni, kurā tam tiek pievienotas ķimikālijas. Sākas 
ķīmiska reakcija ar fosfātiem un veidojas nogulsnes, kuras nosē�as tvertnes dibenā un tādā 
veidā tiek atdalītas no pārējā ūdens. Ja fosfātus neattīrītu, tad ūdenskrātuvēs, kur tie nonāktu, 
būtu liels barības vielu pārpalikums. 
 
Kad ūdens ir izgājis visus attīrī�anas posmus, tas ir daudz tīrāks nekā bija sākumā. Bet tik un 
tā tajā saglabājas vielas, kurām ir kaitīga ietekme uz vidi. Piemēram, notekūdeņu attīrī�anas 
procesā vēl nav izdevies iegūt vēlamos rezultātus slāpekļa attīrī�anā. Da�as ķīmiskās vielas 
nepakļaujas procesam. Tās galvenokārt ir taukvielas, kā eļļas un da�āda veida �ķīdinātāji. 
Bie�i vien tie kaitē veselībai un videi.   
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Niedre 

 Suņuburk�ķis 

Meldrs 

Nātre 
SLĀPEKĻA IZME�U DA�ĀDIE 
AVOTI 

otekūdeņi nav vienīgais slāpekļa 
zme�u avots. Daudz slāpekļa 
pkārtējā vidē nokļūst no 
auksaimnieciski apstrādātiem 
aukiem, ja tajos tiek lietots pārāk liels 
inerālmēslu daudzums. Ja pēc lauku 
ēslo�anas ar minerālmēsliem seko 

tiprs lietus, tad liela daļa slāpekļa tiek 
izskalota novadgrāvjos, un tas 
enonāk augsnē. Slāpekļa noplūdi var 
ūtiski samazināt, ja gar 
ovadgrāvjiem atstāj 10 m platu joslu, 
ura netiek mēslota, un tajā augi 
zmanto slāpekļa pārpalikumu. Vēl 
iena metode ir starp rindām audzēt 
peciālus kultūraugus, kas vienmēr 
aliek zaļi (nenogatavojas). Lauku 
zarot, �os kultūraugus vienkār�i iear 
ugsnē. Tas ir labs zaļais mēslojums 
ugsnei. 
lāpekļa noplūde notiek arī me�u 
ailcirtēs. Kailcirtēs paliek liels 
audzums zaru un koku stumbru, kuri 
āk trūdēt. Tā kā kailcirtē nav citu 
ugu, kuri radu�os slāpekli varētu 
zmantot savām vajadzībām, tad liels 
lāpekļa daudzums vienkār�i tiek 
izskalots, nevis uzsūcas augsnē. 
lāpekļa daudzums, kur� tiek 
izskalots no nosusinātām augsnēm ir 
at 5 reizes lielāks nekā no 
emeliorētiem laukiem. Tādā veidā 
e�i zaudē lielu daļu no tiem 

epiecie�amā slāpekļa daudzuma. 
ūsdienās �o kļūdu mēģina novērst, 

ienā reizē izcērtot mazāku me�a 
latību. Kailcirtēs tiek atstāti da�i 
oki, it īpa�i nogāzēs netālu no 
denskrātuvēm. Tas ļauj izmantot 
lāpekli, kas citādi būtu aizskalots uz 
denskrātuvēm.  
ēl viens liels slāpekļa izme�u avots ir 

utotransports. Lielākā daļa benzīna 
eg�anas procesā veido slāpekļa oksīdu. 
ēj� aiznes �īs izplūdes gāzes 

tmosfēras slāņos, un ar lietus ūdeni 
lāpeklis nonāk atpakaļ uz zemes, kur 
as nogulsnējas. Tad tas izraisa ūdens 
n augsnes palielinātu skābumu. 
ēdējos gados slāpekļa izme�u 
roblēma ir piesaistījusi lielu 
abiedrības uzmanību. Tāpat kā 
audzas citas valstis arī Zviedrija ir 
 

 

parakstījusi vairākas starptautiskās 
konvencijas, kurās valdo�ās partijas 
uzņemas atbildību par slāpekļa izme�u 
daudzuma samazinā�anu. Viena �āda 
vieno�anās tika parakstīta Ronnebī 
pilsētā 1990. gadā. Visas Baltijas jūras 
valstis ir piekritu�as samazināt slāpekļa 
izme�u daudzumu. Zviedrijas 
parlamentā tika nolemts, ka Zviedrija 
var samazināt slāpekļa izme�u 
daudzumu uz pusi.  
 
 

AUGI � SKĀBUMA 
PALIELINĀ�ANĀS INDIKATORI 

 
Par to, kādas barības vielas ir augsnē, 
jūs varat pārliecināties, ja pavērojat 
augu valsti. Da�iem augiem nepatīk 
mitras augsnes, turpretī citi aug vienīgi 
tādās augsnēs. Tālāk �ajā materiālā ir 
uzskaitīti augi, kuri aug ezeru krastos 
un kurus var uzskatīt par augsnes 
stāvokļa indikatoriem. Aplūkojiet 
augus un to attēlus, lai tos varētu 
atpazīt.  
 
 
Par palielinātu slāpekļa daudzumu jūrā 
liecina pastiprināta aļģu vairo�anās. Tās 
vairojas uz akmeņiem un brūnaļģēm un 
izskatās kā zaļ� paklājs. Kad brūnaļģes 
apaug ar aļģēm, tās saņem mazāk 
gaismas. �obrīd aļģes apdraud Baltijas 
jūru. Agrāk brūnaļģes varēja atrast 12 
metru dziļumā, �obrīd tās atrodamas 
vairs tikai 8 metru dziļumā.   
 
Palielināta barības vielu daudzuma 
indikatori: 
Niedres 
Meldri 
Ūdenslēcas 
Dzeltenais īriss 
 
Zema barības vielu daudzuma 
indikatori: 
Dzeltenās ūdensrozes 
Ūdens lobēlijas 
Lācenes 
Rasenes 
Purva sūna 
 
Zemāk minētie augi liecina par lielu 
barības vielu daudzumu augsnē: nātres, 
suņuburk�ķi, pienenes, sarkanais 
alksnis, avenes. 
WWF 
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Kas no mūsu tualetēm nonāk notekūdeņu attīrī�anas iekārtās� 
 
 Notekūdeņu attīrī�anas 
uzņēmuma apmeklējums 
palīdzēs mums labāk izprast 
visu attīrī�anas gaitu, tas it kā 
atvērs mūsu acis. Tas palīdzēs 
mums labāk izprast, kam mēs 
izmantojam savas tualetes un 
izlietnes. Notekūdeņu 
attīrī�anas uzņēmumā nav 
problēma tikt galā ar virtuves 
atkritumiem, fekālijām un 
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tualetes papīru, taču 
notekūdeņos ir daudz tādu 
lietu, kurām tur nevajadzētu 
būt, piemēram, cigare�u 
izsmēķiem, sievie�u higiēnas 
piederumiem un dzīviem 
bruņurupučiem. Tur patie�ām 
varat atrast visu ko. Jāsaka, 
cilvēki izmanto kanalizācijas 
caurules līdzīgi kā atkritumu 
tvertnes, un notekūdeņu 
attīrī�anas iekārtās tas rada 
nopietnas problēmas. 
 
 Mēs bie�i vien izmetam 
tualetē plastmasas produktus, 
piemēram, zobu diegus, 
paketes, prezervatīvus, vates 
tamponus. Notekūdeņu 
attīrī�anas tvertnēs vates 
tamponi peld kā tādas sniega 
kupenas. Plastmasu vislabāk 
vajadzētu otrreiz pārstrādāt, 
sadedzināt kopā ar citiem 
atkritumiem, to noteikti 
nevajadzētu mest kanalizācijā. 
Kad mēs sajaucam kopā 
materiālus, kuri iz�ķīst ar 
tādiem, kuri neiz�ķīst, ir ļoti 
grūti noslēgt ciklu. Fermeri 
savos laukos nevēlas izmantot 
nogulsnes, kurās atrodams 
celofāns un zobu diegs. 
 



 

 

42 WWF 

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪ�ANA AR TAM DOMĀTIEM AUGIEM � 
ALTERNATĪVĀ ATTĪRĪ�ANAS METODE 

 
Ir metode, kuras nosaukums ir notekūdeņu kultūraugi. Tā ļauj 
notekūdeņus attīrīt gandrīz pilnīgi dabiskā veidā. Ūdens iziet vairākus 
attīrī�anas posmus, līdz nonāk Baltijas jūrā. 

 
Vispirms tiek atdalīti metāli un ķīmiskās vielas. Tās nonāk lielā tvertnē. 
Tad attīrītais ūdens nonāk citā tvertnē, kur baktērijas turpina iznīcināt 
piesārņotājus. Tad sākas nākamais posms. Planktona aļģes sāk absorbēt 
barības vielas. Tvertnēs aļģes ātri vairojas, un pēc tam ūdens blusas tās 
kopā ar baktērijām apēd. Pēc tam ūdens aizplūst uz baseiniem, kuros 
atrodas zivis un ūdens augi. Ikviens, kuram ir akvārijs, zina, cik ļoti zivīm 
gar�o ūdens blusas. �ajos baseinos ūdens blusas kļūst par barību zivīm, 
turklāt tajos ir pietieko�i daudz augiem nepiecie�amo barības vielu. 
Tomēr ūdenī vēl joprojām ir daudz augu barības vielu, tāpēc tām ļauj 
sūkties cauri sekliem kanāliem un nokļūt uz tomātu dobēm. Kā zināms 
tomāti labi absorbē slāpekli un fosforu. Pēdējais posms, pirms ūdens 
nonāk jūrā, ir sekojo�s. Ūdens nonāk dīķī, kurā atrodas jūras vēzī�i. Jūras 
vēzī�i ir ļoti izvēlīgi attiecībā uz ūdeni, un fakts, ka tie dzīvo attīrītajā 
ūdenī, pierāda, ka �ī sistēma darbojas labāk nekā parastā notekūdeņu 
attīrī�anas sistēma. 

 
Pats labākais �ajā lietā ir tas, ka ūdens attīrī�ana notiek mākslīgi radītā 
ekosistēmā. Viss, kas tiek aizskalots kanalizācijā, kļūst par barību augiem 
un dzīvniekiem. Da�us no �iem augiem un dzīvniekiem mēs pat varam 
izmantot savā pārtikā. Tas ir klasisks paraugs, kur� demonstrē barības 
vielu ciklu. Vēl vairāk, attīrītais ūdens ir praktiski tīrs. Tam vajadzētu 
mūsu nākotni padarīt daudz cerīgāku.   
 

 

Saglabāt barības vielas uz zemes 
 
 Notekūdens, kur� nav kārtīgi 
attīrīts, ir bīstams dzīvībai 
ezeros un upēs. Notekūdeņos 
ir daudz barības vielu un tas 
stimulē ūdens augu un 
fitoplanktona vairo�anos. Tas 
it kā nebūtu slikti, bet, kad 
augi iet bojā un sāk trūdēt, 
būtiski samazinās skābekļa 
daudzums ūdenī. Tie�i tāpat 
kā cilvēkiem skābeklis 
nepiecie�ams elpo�anai, 
mikroorganismiem tas 
nepiecie�ams, lai tie sadalītos. 
Ja ir pārāk daudz augu, 
kuriem nepiecie�ams 
sadalīties, tiek patērētas visas 
skābekļa rezerves un 
ūdenskrātuvēs sāk izmirt 
dzīvība. Tā rezultātā pazūd 
zivis un ūdenskrātuvju 
gultnēs izmainās augu valsts. 
Vidē, kurā trūkst skābekļa, 
sāk veidoties jauni 
mikroorganismi, tie nomāc 
pārējos augus un organismus 
un veido melnas, smirdīgas 
nogulsnes. Smaku rada indīga 
gāze, kuras nosaukums ir ūdeņra�a sulfīds. Tikai da�i dzīvnieki, ja vispār ir kāds, var dzīvot �ajā 
toksiskajā vidē bez skābekļa. Tā rezultātā ūdenskrātuves dibenā izmirst augu un dzīvnieku 
valsts. 
 
Ja skābekļa piegāde ūdenskrātuvēs tiek pārtraukta, zivis nosmok un uzpeld virspusē. Ja tā 
nenotiktu, būtu grūti uzzināt, ka ezers ir apdraudēts. Pirmā pazīme par skābekļa daudzuma 
samazinā�anos ir tā, ka ezers sāk aizaugt ar niedrēm, tās no krasta virzās uz ezera centru. Parasti 
ūdens kļūst duļķains, tāpēc ka ir savairojies fitoplanktons, un bojā gāju�ās augu daļas uzpeld. Ja 
apstākļi ir labvēlīgi, aļģes vairojas tādā ātrumā, ka tās var pamanīt. Aļģes izveido laukumus, un 
cilvēki to sauc par aļģu ziedē�anu (sarkanā vai zaļā krāsā). To parasti var novērot agrā pavasarī 
vai vasaras nogalē. Ūdens tad izskatās kā tāda zaļa, ķepīga masa. Tas nekādā gadījumā 
nepiesaista peldēt gribētājus. Da�as no planktona aļģēm izdala indīgas vielas, kuras var izraisīt 
saindē�anos. Ja suns iedzer kaut malku tāda ūdens, tas var pat nomirt. Lai gan jāteic, ka lielākā 
daļa aļģu ziedu nav cilvēkiem bīstama. 
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SENĀ LOPKOPĪBA SAGLABĀ MITRAS PĻAVAS 
 

Vairākās Zviedrijas valsts daļās līdzās ūdens attīrī�anas būvēm 
tika ierīkotas mitrās pļavas. Tās mud�ēja no dzīvās dabas 
pārpilnības. Tajās mājoja liels daudzums bridējputnu, jūras 
putnu, var�u un insektu. Par mājvietu tur savā starpā sacentās 
liels daudzums da�ādu augu. Pārmitrās pļavas līdzinās 
dabiskajiem purviem vai daļēji iz�uvu�iem ezeriem, taču to 
līdzība ir maldino�a. Purvu augu un dzīvnieku valsts da�ādība 
ir pilnīgi dabiska, kamēr pārmitrās pļavas ir mākslīgs 
veidojums. To radī�anas mērķis atstāt tajās daļu slāpekļa, kur� 
paliek notekūdeņu nogulsnēs, lai novērstu skābuma 
palielinā�anās problēmu ūdenskrātuvēs. �ādā veidā var 
atbrīvoties no apmēram puses slāpekļa nogul�ņu. �ī ideja 
ienāca prātā da�iem skolēniem, kad viņi pētīja divus purvus, 
kurus izmantoja kā pilsētas ielu notekūdeņu krātuves. Viņi 
turpināja veikt savus pētījumus, pateicoties Dabas vērotāju 
pie�ķirtajai stipendijai. 

 
Pārmitrās pļavas tiek ierīkotas tam speciāli domātās teritorijās, 
novadot tajās daļēji attīrītus notekūdeņus. Tāds ūdens iesūcas 
zemē ļoti lēni. Daudzas baktērijas pārvēr� slāpekli, kur� 
atrodas ūdenī, par slāpekļa gāzi. �ī gāze nokļūst apkārtējā 
gaisā un ir pilnīgi nekaitīga. Barības vielu pārpalikums rada 
lielisku vidi ūdens augiem. Tie asimilē daļu slāpekļa, kuru 
neizlieto baktērijas. Pārmitrās pļavas uzsūc slāpekli. Tās ir 
lielas pēc platības un lielākoties dabiskas. Pārmitrajām pļavām 
ir milzīga ietekme uz vidi, jo ūdens ļoti lēni izsūcas tām cauri 
un tajās ir liela augu un dzīvnieku da�ādība. Vislabākais 
paņēmiens, kā noslēgt ciklu, būtu regulāri nopļaut zaļi �ajās 
pļavās. Tad �o zāli varētu kompostēt un izmantot kā lielisku 
dārza augsni. 

 
Vislabākā lieta, ko izdara pārmitrās pļavas - tās attīra ūdeni un 
rada dabisku vidi. Bie�i vien tās pievilina lielu daudzumu 
putnu. Ir gaidāms da�u jūras putnu sugu pieaugums nākotnē, 
pateicoties pārmitro pļavu izveido�anai. 

 
 
 

Slāpeklis un fosfors � divi atkritumu resursi 
 
 Slāpeklis un fosfors ir pelnīju�i, lai 
tiem pievērstu īpa�u uzmanību. Vidēji 
dienā vienā tualetē tiek aizskalots 
apmēram 1 kg fosfora un 5 kg 
slāpekļa. Ja vien tos izdotos atdalīt no 
notekūdeņiem un vēlreiz izmantot kā 
minerālmēslojumu, mēs varētu ietaupīt 
daudz naudas, diem�ēl �īs vielas ir ļoti 
grūti atdalāmas. Notekūdeņu 
attīrī�anas iekārtas spēj atdalīt tikai 
niecīgu daļu no tām, tas veicina 
ūdenskrātuvju skābuma līmeņa 
palielinā�anos. Mūsdienās abas �īs 
vielas ir kļuvu�as nevis par vērtību, bet 
gan par problēmu. Upēs un uz zemes 
tie�i fosfors ir tas, kur� izraisa 
problēmas, kamēr jūrās tas ir slāpeklis. 
Tie�i tādēļ fosfora izme�i parasti 
ietekmē ezerus, bet slāpekļa izme�i - 
jūras. 
 
Gan fosfors, gan slāpeklis ir 
minerālmēslu sastāvā. Slāpeklis tiek 
iegūts no gaisa, un ķīmiskajā reakcijā 
tā iegū�anai tiek patērēts daudz 
enerģijas. Fosforu, savukārt, iegūst no 
minerāliem, īpa�i no fosforīta, 
piemēram, Marokā. Gan slāpekļa, gan 
fosfora ieguvei ir kaitīga ietekme uz 
vidi. Bet vissliktākais ir tas, ka 
minerālmēslu sastāvdaļas uzsūc augi, 
kurus mēs lietojam uzturā, bet pēc tam 
�īs vielas tiek aizskalotas kanalizācijā 
un vairs netiek izmantotas. 
 
�ī nodaļa ir par to, kā to nepieļaut. Ir 
da�ādi veidi, kā to izdarīt. Mēs varam 
izgudrot jaunas notekūdeņu apstrādes metodes, lai varētu fosforu un slāpekli atdalīt.  
Lielākā daļa slāpekļa atrodas mūsu urīnā; to ir radīju�i proteīni, kurus mēs lietojam savā uzturā. 
Ir ļoti grūti atdalīt slāpekli. Pētījumos, kurus veica Dabas vērotāji 1995. gadā atklāts, ka vidēji 
izdodas atdalīt 24% slāpekļa. Ir iespējams atdalīt daudz vairāk slāpekļa, bet tās metodes 
nepieļauj slāpekļa tālāko izmanto�anu. Tas slāpekļa daudzums, kas ir viena cilvēka urīnā, gada 
laikā ļautu katram fermerim ietaupīt 50 zviedru kronas, iegādājoties minerālmēslus. Bet, 
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AIZVIETO�ANAS PRINCIPS � STIPRS 
ARGUMENTS SKOLĀS PAR ĶĪMISKO 

VIELU SAMAZINĀ�ANU 
 
Ķīmisko produktu akts nosaka, kādas ķīmiskās 
vielas ir atļauts lietot Zviedrijā. Viena no 
vissvarīgākajām �ajā dokumentā ir 5. nodaļa. Tajā 
ir izklāstīts ķīmisko vielu aizvieto�anas princips. 
Tajā ir teikts: ja produktu var aizvietot ar kādu citu, 
kur� ir draudzīgāks apkārtējai videi, tas ir obligāti 
jādara. Bija gadījums, kad firmām, kuras tirgoja 
ma�īnu mazgā�anas līdzekļus, tas bija jāaizvieto ar 
videi mazāk kaitīgu līdzekli. Situācija strauji 
mainījās, un tā kā visām firmām bija jāpilda vienādi 
noteikumi, tās labprāt tos ievēroja. 
 
Aizvieto�anas principu pa�laik izmanto aizvien 
pla�āk, ir arī skolas, kuras to sāku�as pielietot. Ja 
jums �ķiet, ka situācija ar ķīmiskajām vielām jūsu 
skolā nav apmierino�a, jūs varat veikt pētījumu. 
Piemēram, ja ķīmisko rūpnīcu ra�otie mazgā�anas 
līdzekļi ir bez ekoloģiskās uzlīmes, jūs varat sākt 

iespējams, vislabākais rezultāts būtu sasniegts, ja urīns nekad nenokļūtu notekūdeņos.   
 

Galvenās fosforu saturo�ās vielas notekūdeņos ir mazgā�anas līdzekļi, urīns un fekālijas. Coca-
colas sastāvā ir fosforskābe. Fosforu ir vieglāk atdalīt no notekūdeņiem nekā slāpekli. 
Izmantojot ķīmiskās attīrī�anas paņēmienus kā fosfora �ķīsto�o formu, var atdalīt fosfātu. �ī 
tehnoloģija ir diezgan dārga, un fosforu, kas paliek notekūdeņu nogulsnēs pēc �ādas apstrādes, 
augiem ir diezgan grūti otrreiz izmantot. Notekūdeņu attīrī�anas iekārtas mūsdienās attīra līdz 
pat 90% fosfora. Tas ir īstermiņa ieguvums videi, bet nav uzskatāms par vērtīgu ilgtermiņa 
risinājumu, jo parasti fosforu, kas paliek nogulsnēs, neizmanto. Katru gadu nogulsnēs paliek 
fosfors, kura vērtība ir ap 1 miljonu zviedru kronu. Mēs nedrīkstam pieļaut �ādu nelietderīgu 
fosfora iznieko�anu mū�īgi. Ir jau aprēķināts, ka apmēram pēc 100 - 200 gadiem būs iztērēti 
visi izmantojamie fosfora nogulumie�i. 
 
 

pierakstīt �o produktu nosaukumus.  
 
Pa�valdības Zviedrijā ir tās, kuras izvēlas 
tīrī�anas firmas, un tām ir jāuzņemas pilnīga 
atbildība par notieko�o skolās. Ja ķīmiskie 
preparāti nav pieņemami, tad var piezvanīt 
pa�valdības vides veselības departamentam vai 
arī amatpersonai, kura ir atbildīga par vides 
problēmām un lūgt, lai �ī amatpersona pieprasa 
tīrī�anas firmām nomainīt mazgā�anas līdzekļus.  
 
�eit spēcīgs arguments ir aivieto�anas princips, 
kas firmām liks prasītājos ieklausīties. Jo likums 
ir mūsu pusē.. 
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GUDRĀ TRAUKU MAZGĀJAMĀ MA�ĪNA 
 
Ir viegli mainīt savus trauku mazgā�anas ieradumus, lai tie būtu 
videi draudzīgāki. Veikalos var iegādāties daudzus mazgā�anas 
līdzekļus ar ekouzlīmēm, kuri bez tam ir arī ļoti ekonomiski. 
Trauku mazgā�anas līdzeklis, kur� paredzēts mazgā�anai ar 
rokām ir labāks nekā tas, kur� paredzēts trauku mazgājamām 
ma�īnām. Bet, ja jūs vienmēr darbināsiet tikai piepildītu, nevis 
pustuk�u trauku mazgājamo ma�īnu, jūs vismaz ietaupīsiet 
mazgā�anas līdzekli. 
 
Ja jūs ievērotu da�us vienkār�us paņēmienus, jūs varētu 
samazināt mazgā�anas līdzekļa daudzumu. Ja jūs vispirms 
netīros traukus noskalotu, tad būtu mazāk jāmazgā ar 
mazgā�anas līdzekli. Tas, ko mazgā�anas līdzeklis patie�ām 
nomazgā, ir tauki, tāpēc taukus labāk noskalojiet karstā ūdenī. 
Mazgā�anas līdzeklis nemazgā stērķeli, to kas ir rīsos, 
kartupeļos, makaronos. Vislabāk ir ielikt netīros �ķīvjus kastrolī, 
uzliet vāro�u ūdeni, uzlikt vāku un ļaut tiem tur pastāvēt 
apmēram stundu, pirms jūs tos mazgājat. 
 
 

MAZGĀ�ANA BEZ FOSFORA 
ÄLEKULLĒ 

 
Alekulle ir ciemats Marka pa�valdībā 
Vastergotlandes provincē Zveidrijā. Pirms 
vairākiem gadiem tika nolemts, ka ciematam 
nepiecie�ama straujāka attīstība, bet tad būtu 
vajadzīgas jaunas notekūdeņu attīrī�anas 
iekārtas. Pretējā gadījumā fosfātu daudzums 
notekūdeņos būtu pārāk augsts. Tomēr Marka 
pa�valdībā radās cita ideja. Tur uzsāka 
kampaņu par videi draudzīgu mazgā�anas 
līdzekļu izmanto�anu. Brīvprātīgie devās no 
mājas uz māju. Viņi ciemata iedzīvotājiem 
izsniedza no fosfora brīvus mazgā�anas 
līdzekļus. Se�us mēne�us vietējā pa�valdība 
subsidēja mazgā�anas līdzekļu ar ekouzlīmi 
pārdo�anu vietējā veikalā. Efekts bija milzīgs. 
Nekavējoties fosfātu līmenis notekūdeņos 
samazinājās uz pusi un turpināja samazināties. 
�ī veiksmīgā projekta iedvesmota, visa 
pa�valdība tagad strādā pie tā, lai tiktu lietoti 
mazgā�anas līdzekļi, kuros nav fosfāta. 

 
 

 

Jūs pa�i varat izdarīt daudzko 
 

Ūdens attīrī�anas iekārtas nevarēs 
atrisināt visas mūsu problēmas. 
Mums pa�iem jākļūst par mūsu vides 
glābējiem. Lai process būtu 
veiksmīgs, mums būtiski jāmaina 
sava uzvedība. Viss izlietotais ūdens 
nonāk kopīgā ūdens attīrī�anas 
stacijā, tāpēc ir daudz kas, ko mēs 
pa�i varam izdarīt. Mums ir jādomā, 
kad mēs lietojam ķīmiskos 
mazgā�anas līdzekļus, mazgājam 
veļu, ejam vannā vai du�ā, mazgājam 
traukus, utt. Pirmais, ko mēs varam 
darīt, ir izvēlieties mazgā�anas un 
sanitāros līdzekļus ar ekouzlīmi. 
(Skat. nodaļu par iepirk�anos un 
starptautisko tirdzniecību). Bet ir 
virkne citu lietu, kuras mēs varam 
darīt. 

 
 
 

Padomi trauku mazgā�anai 
 

 Lietojot maigākus mazgā�anas līdzekļus, kā arī 
lietojot tos saprātīgākā veidā, mēs varam atrisināt 
nopietnas problēmas, kuras ir saistītas ar 
notekūdeņiem. Tas samazinātu skābes un sārmu 
līmeni mūsu ezeros, indīgo vielu uzkrā�anos tajos, 
notekūdeņu nogulsnes nebūtu tik toksiskas. 
Vienīgais, kas mums jādara - mazliet vairāk 
jāpacen�as. Videi draudzīgi mazgā�anas paņēmieni 
- tā ir zinātne, bet tās pamatus ir viegli apgūt. 
Izlasījis �o nodaļu, mēģini padomus izmantot 
praksē, atceries noteikumus. Tas nenoliedzami ir 
viens no veidiem, kā domāt par nākotni. Rūpīga 
izturē�anās pret mazgā�anu saudzē vidi un ietaupa 
naudu. 
 
Izmantojiet tikai produktus ar ekouzlīmi. Dodiet 
priek�roku tiem, kuri nesatur fosfātu. Fosfāti 
padara mazgā�anas līdzekli daudz efektīvāku, bet ir 
arī nekaitīgas vielas, kuras fosfātus var aizvietot. 
Pa�laik tikai viena tre�daļa no mazgā�anas 
līdzekļiem ir ar ekouzlīmi, tas ir krietni par maz. 
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Ir daudz paņēmienu, kā samazināt mazgā�anas līdzekļa daudzumu, iegūstot tādu pa�u rezultātu. 
Kad vien iespējams, darbiniet savu trauku mazgājamo ma�īnu tikai tad, kad tā ir piepildīta. Ļoti 
daudziem cilvēkiem ir ieradums veļu mazgāt pārāk bie�i, pat ja viņiem sakrājies pavisam maz 
netīrās veļas. Jūs varat plānot veļas mazgā�anu, un darbināt ma�īnu tikai tad, kad tā ir pilna. Vēl 
viena svarīga lieta ir nepārdozēt mazgā�anas līdzekli. Labāk lietojiet mazāk mazgā�anas līdzekļa 
nekā par daudz. Dozas, kas ir norādītas instrukcijā, bie�i vien ir pārāk lielas, un mazāks 
mazgā�anas līdzekļa daudzums izmazgās jūsu drēbes tikpat labi. Vēl viena lieta, kas ietekmē 
mazgā�anas kvalitāti, ir jūsu ūdens cietība. Ja jums ir mīksts ūdens, jūs varat lietot ļoti maz 
mazgā�anas līdzekļa. Ja jūs lietojat pārāk daudz veļas pulvera, drēbes ātrāk nolietojas un pēc 
mazgā�anas ir cietas. Ir vēl viena lieta, kas jāatceras. Traipus nevajag mazgāt iepriek�. Tas tikai 
traipu izkliedē pa visu apģērbu. Da�i traipi ir tik dziļi ieēdu�ies audumā, ka ir grūti tos izmazgāt, 
lai arī ko jūs darāt. �ajā gadījumā patie�ām netīru veļu labāk ir mērcēt, traipu iepriek� 
apstrādājot ar mazgā�anas līdzekli, un tad to izberzt ar rokām. Pēc tam drēbes var mazgāt kopā 
ar pārējām kā parasti. Centieties nelietot traipu tīrītājus, vai vismaz lietojiet tādus, kuriem ir 
ekouzlīmes.   
 
 Nelietojiet veļas skalo�anas līdzekļus. Tie satur antistatiskus līdzekļus, kuri ir kaitīgi ozona 
slānim un var izraisīt ādas jūtīgumu  vai pat alerģiju. Centieties veļu arī nebalināt. Daudzi 
balinātāji satur hloru; tas ir kaitīgs cilvēka veselībai un dzīvībai ūdenī. Ja jums tomēr nākas 
lietot balinā�anas līdzekļus, izmantojiet tos, kuri satur perkarbonātu. Tas ir hlora aizvietotājs un 
tīra tikpat labi, turklāt ir daudz maigāks. 
 
 Izvairieties no ķīmiskās tīrī�anas! Tas nodara ārkārtīgu postu videi, turklāt da�as ķīmiskās 
vielas, ko izmanto ķīmiski tīrot apģērbu, ir kancerogēnas, indīgas un ļoti noturīgas. Agrāk 
ķīmiskajā tīrī�anā tika izmantots freons, tas iznīcināja ozona slāni, taču mūsdienās freons ir 
aizliegts. Drēbes nebūs tik bie�i jānes uz ķīmisko tīrītavu, ja jūs tās laiku pa laikam vēdināsiet 
un izbirstēsiet. Mazus traipus var izmazgāt ar ziepēm un ūdeni, ja to dara rūpīgi. Protams, tas 
nepatiks ķīmiskās tīrī�anas firmām. Daudzus apģērbus var vienkār�i izmazgāt siltā ūdenī ar 
rokām. Bet vislabākais padoms, kā izvairīties no ķīmiskās tīrī�anas, ir nepirkt tādas drēbes, 
kuras ir ķīmiski jātīra. 
 
 

Kritiski apskaties, kas atrodas tavā tīrī�anas piederumu skapītī 
 
Runājot visiem saprotamā veidā, visstiprākie mazgā�anas līdzekļi ir viskaitīgākie videi. Varbūt 
tas tā nav simtprocentīgi pareizi visos gadījumos, bet ļoti bie�i tas tā ir. Daudzus no ļoti 
bīstamajiem tīrī�anas līdzekļiem jūs, iespējams, atradīsiet arī savā tīrī�anas līdzekļu skapītī.  
 
Piemēram, baltais spirts un citi �ķīdinātāji, logu tīrī�anas līdzekļi, kanalizācijas cauruļu tīrītāji, 
metāla spodrināmie līdzekļi, un, protams, visa veida mazgā�anas līdzekļi. Vai �iem produktiem 
var atrast kādus aizvietotājus? Jā, protams, ja vien jūs pirmajā vietā neizvirzāt efektivitāti. Tos 
tīrī�anas līdzekļus, kuri ir jūsu skapītī, jūs varat aizstāt ar mazāk kaitīgiem, piemēram, maigākām 
ziepēm, trauku mazgā�anas līdzekli, etiķa esenci un citronskābi. Tie lielākajā daļā gadījumu labi 
tiks galā ar traipiem. 
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Ja tomēr jūs izvēlaties lietojat parastos tīrī�anas līdzekļus, jums vienmēr ir iespēja izvēlēties 
produktus ar ekouzlīmēm. Un vai jūs zinājāt, ka parastais trauku mazgā�anas līdzeklis veiksmīgi 
tiek galā ar lielāko daļu traipu? Tas labi notīrīs flīzes, tualetes podu, plīts virsmu, grīdu un 
mēbeles. Citiem vārdiem, to var lietot kā universālu tīrī�anas līdzekli. Maigas ziepes arī labi 
notīra netīrumus. Un atcerieties, ka karsts ūdens ir lielisks palīgs tīrī�anā. Mēs bie�i izmantojam 
tīrī�anas līdzekļus pat tad, ja tas nav nepiecie�ams. Piemēram, lai notīrītu logus, jums 
nepiecie�ams karsts ūdens, lupatiņa un sūklis. 
 
Etiķa esence labi notīra katliņus un tējkannas. Kaļķa nogulsnes, kas rodas kafijas automātos, 
tvaika gludekļos, uz krānu virsmām un tualetes podos arī var labi notīrīt ar etiķa esenci. Vienīgi 
jāatceras, ka tā ir stipra un var kairināt ādu. Tāpēc lietojiet to mazos daudzumos, un labāk 
nedaudz at�ķaidītu ar ūdeni. 
 
Lielveikalos starp da�ādām gar�vielām jūs atradīsiet citronskābi. To var izmantot vara, misiņa 
un citu metāla priek�metu spodrinā�anai. Labu tīrī�anas līdzekli var pagatavot, sajaucot vienu 
tējkaroti citronskābes ar divām tējkarotēm mazgā�anas līdzekļa un vienu litru vāro�a ūdens. 
Ielejiet �ķidrumu spainī, ielieciet tajā savus misiņa svečturus vai citus metāla priek�metus, un 
jūs iegūsiet izcilu rezultātu. Tikai atcerieties, nelieciet kopā da�ādus metāla veidus. 
 
Ja jūs kaut ko izlejat uz galdauta vai paklāja, nesteidzieties tūdaļ lietot traipu tīrītāju. Tā vietā 
vispirms pamēģiniet kartupeļu miltus. Ja jūs tos izmantosiet, kamēr traips nav ieēdies materiālā, 
iznākums var būt visai efektīvs. Ļaujiet traipam no�ūt un uzsūkt kartupeļu miltus un pēc tam to 
iztīriet ar putekļu sūcēju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MĀJSAIMNIEČIBAS ĶĪMIJAS MELNAIS 
SARAKSTS 

 
Amonjaks - tas ir daudzu tīrī�anas līdzekļu sastāvā. 
Tam ir asa, kodīga smaka, kaitīgs plau�ām. Un vēl, 
amonjaks ir lielākais skābuma izraisītājs. 
 
Antistatiskais līdzeklis - tas atrodams veļas 
skalo�anas līdzekļos. 
 
EDT - atrodams da�os balinā�anas līdzekļos. 
Nepakļaujas attīrī�anai un piesaista da�us indīgus 
smagos metālus. 
 
Hlorīts - ļoti indīga viela, kaitīga veselībai. Tas 
atrodams balinā�anas līdzekļos. 
 
Kodīgais nātrijs - to izmanto kanalizācijas cauruļu 
vai tuale�u tīrī�anai. Ļoti kodīgs un izraisa hlora 
izme�u pieaugumu. Kanalizācijas caurules var labi 
iztīrīt ar plun�eri, karstu ūdeni vai mehānisko 
čūsku. 
 
Baltais spirts - tāpat kā citi �ķidrumi, arī tas 
 

WF 
nepakļaujas attīrī�anai. Ātri iztvaiko un var veidot 
indīgas gāzes.  
 
Floru saturo�i spodrinā�anas līdzekļi - atrodami 
da�os tīrī�anas līdzekļos. Tas drēbēm ļauj 
izskatīties spodrām pat, ja tās nav tīras. Tas ir 
bīstams videi un slikti sadalās. Tas var arī kairināt 
jūtīgu ādu. 
 
Sudraba spodrinātājs - viens no viskaitīgākajiem 
spodrinātāju veidiem. Tuk�ās iesaiņojuma paciņas 
noteikti jānodod pārstrādā�anai. �is spodrinātājs ir 
tik bīstams, ka veselības aizsardzības iestādes 
neatlaidīgi lūdz cilvēkus sudraba spodrinā�anai 
izmantot kaut ko citu, piemēram, zobu pastu, kas 
arī spodrina ļoti labi. Sudrabu var labi nospodrināt 
arī ar �ādu maisījumu: sajauciet vienu litru 
mazgājamās sodas ar vienu litru verdo�a ūdens. 
Ielieciet sudrabu kopā ar alumīnija folijas gabaliņu 
bļodā. Uzlejiet tam virsū ūdeni, ļaujiet tam kādu 
brītiņu tur atrasties, tad noskalojiet un nosusiniet.   
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Rūpnīcas pa�as attīra savus notekūdeņus 
 
Zviedrijā ir daudz lielu rūpnīcu, kuras ra�o�anas procesā izmanto daudz ūdens. Tādas, 
piemēram, ir papīra un tērauda rūpnīcas. Lai sara�otu vienu tonnu tērauda, ir nepiecie�ams 
aptuveni 150 kubikmetru ūdens. Un ticiet vai neticiet, lai sara�otu tādu pa�u daudzumu avī�u 
papīra nepiecie�ams aptuveni 750 kubikmetru ūdens. Agrāk papīra un pulpa ra�otāji mēdza 
izvadīt ūdenskrātuvēs lielu daudzumu neattīrīta ūdens. Da�i jūras līči  vēl joprojām ir bez 
dzīvības, lai gan neattīrīta ūdens noplūde apturēta jau pirms daudziem gadiem. Da�viet jūras 
dibenā vēl joprojām var atrast biezu papīra �ķiedru slāni, kur� nav sadalījies, jo tajā atrodas 
hlora sastāvdaļas. 
 
Vai jūs atceraties likumu Rio deklarācijā? Piesārņotājs maksā par vides piesārņo�anu. Ja �is 
likums tiks ievērots, rūpnīcas izvadīs mazāk un mazāk neattīrīta ūdens. Vēl joprojām darbojas 
papīra un pulpa rūpnīcas, kuras veic videi kaitīgu darbību, taču pavisam īsā laikā ūdens 
piesārņojumu ir izdevies samazināt uz pusi. Tas noticis pateicoties tam, ka rūpnīcas pa�as sāka 
attīrīt savus notekūdeņus un tos atkārtoti izmantot. Tā vietā, lai vienmēr izmantotu tīru ūdeni, 
rūpnīcas ūdeni izmanto atkārtoti, un vides piesārņotāji nevis tiek izvadīti ūdenskrātuvēs, bet tie 
paliek turpat rūpnīcās un veic jaunu ciklu. Tādā veidā rūpnīcu ūdens patēriņ� ir samazinājies 
līdz nullei. 
 
 

Nevajadzīgs ūdens patēriņs 
 
Agrāk notekūdens no tualetēm tika savākts lielā konteinerī. Katru reizi, kad izkārnījumi tika 
aizskaloti, tika patērēti 20 - 30 litri ūdens. Tehnoloģijas attīstība ir ļāvusi samazināt �o ūdens 
daudzumu līdz 7 litriem vienā reizē. Tas joprojām ir daudz, bet Zviedrijā ir tik daudz ūdens, ka 
tā netiek uzskatīta par problēmu. Lai gan ir arī izņēmumi. Zemes vidienē ir da�i arhipelāgi, 
kuros nav pietieko�i daudz ūdens. 
 
Katru dienu mēs izmantojam aptuveni 50 l ūdens, apmeklējot tualeti un 35 l ūdens, mazgājoties 
du�ā vai vannā. Ieskaitot rūpniecisko ra�o�anu, katrs cilvēks dienā izlieto aptuveni 300 l ūdens. 
Tikai tualetē vien mēs dienā patērējam tik daudz ūdens, cik vairāki Āfrikas iedzīvotāji visām 
savām ikdienas vajadzībām kopā. Mums par to nav jājūtas vainīgiem. Tā nav mūsu vaina, ka 
pasaulē ūdens ir tik nevienlīdzīgi sadalīts. Taču mums vajadzētu padomāt, vai ūdens tualetes ir 
tik labs izgudrojums, kā mēs esam pieradu�i domāt. Ja reiz ir nepiecie�amas taupīt ūdeni, tad 
ne�ķiet visai gudri to izmantot tualetēs. Bet, neskatoties uz to, ūdens tualetes tiek izmantotas 
visā pasaulē. Tās izraisa milzīgus dzeramā ūdens zudumus. 
 

Kas vainas sausajai tualetei, kura nesmird? 
 
Ja mēs gribētu iztēloties mūsu nākotni bez ūdens tualetēm, ko mēs varētu piedāvāt to vietā? Tas 
ir strīdīgs jautājums, un daudzi cilvēki vispār par to nevēlas domāt. Viņi iztēlē redz tās sausās 
tualetes, kādas cilvēki izmantoja tālā senatnē. Bet kur ir teikts, ka sausajai tualetei jābūt tie�i 
tādai? Protams, nē! Mūsdienās ir daudz sauso tuale�u, kuras nesmird un ir tikpat higiēniskas kā 
ūdens tualetes. 
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ĶĪNIE�U PARAUGS    
 
Ķīnas lauksaimniecība ir 
slavena ar to, ka sekmīgi 
izmanto barības vielas un 
enerģiju. Naktīs fermeri 
iztuk�o ciemata sausās tualetes 
un izmanto to saturu lauku 
mēslo�anai. 
 

 Pat vecmodīgās sausās tualetes ir iespējams uzlabot. ja pēc katra tualetes apmeklējuma 
izkārnījumiem uzber nedaudz kūdras un ja urīnu atdala no fekālijām, tad tualete daudz mazāk 
smako un kompostē�anās process norit daudz ātrāk. Labā sausajā 
tualetē tās saturs var pārvērsties par augsni da�u mēne�u laikā, 
tālāk to var izmantot kā augsnes mēslojumu vai augsnes 
uzlabotāju. Nelielu daudzumu jūs varat iemaisīt savā komposta 
kaudzē. Labākais risinājums ir savākt urīnu atsevi�ķi lielās 
tvertnēs un pēc tam to izmantot kā slāpekļa mēslojumu laukiem. 
Divdesmit cilvēki izdala tik daudz urīna, ka slāpekļa pietiktu 
divu futbola laukumu (viens hektārs) vajadzībām. Ja laukos 
sauso tualeti izmanto maz cilvēku, tad urīnam var ļaut vienkār�i 
iesūkties zemē. Daudzi slāpekli mīlo�i augi, piemēram nātres, to 
labprāt izmantotu, un, kamēr vien urīna daudzums nav liels, tas 
nenodara nekādu kaitējumu videi. 
 
Liela sauso tuale�u priek�rocība, bez tā, ka tās taupa ūdeni, tās ļauj uzsākt ciklu. Sausajās 
tualetēs rodas augsne, kura nav indīga un to iespējams izmantot parkos un dārzos. Turklāt urīnu 
iespējams izmantot lauku mēslo�anai. Tas, kas nonāk tualetēs nekādā gadījumā nav indīgs, 
patiesībā tā sastāvā ir augsti kvalitatīvas barības vielas. Izmantojot sausās tualetes ar atsevi�ķu 
urīna nodalī�anu, mēs ļaujam cirkulēt barības vielām mūsu pārtikā. Pārtika kļūst par atkritumiem 
un atkritumi atkal par pārtiku. 
 
 Laukos sausās tualetes ir lieliska alternatīva ūdens tualetēm. Tuvumā atrodas fermas, un tajās 
var izmantot augsni, kura rodas sausajās tualetēs. Tanumā, kas atrodas Bohuslanas provincē 
Zviedrijā, cilvēki ir nolēmu�i likvidēt ūdens tualetes. Pilsētās sākt �ādu ciklu ir grūtāk. Ja 
ikviens cilvēks lietotu sausās tualetes, tad augsnes un urīna daudzums, kur� nonāktu atpakaļ 
zemē, būtu milzīgs. Iespējams rastos transporta problēmu. To vajadzētu ne tikai izvest no 
pilsētas, bet arī pārliecināties, ka tiek mēslotas pietiekami lielas zemes platības. Lai gan varbūt 
tas nemaz nav tik neiespējami; to neviens vēl nav mēģinājis darīt. Transportē�ana no laukiem uz 
pilsētu nav problēma, kāpēc to nevarētu darīt arī pretējā virzienā. 
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Kad vien mēs iepērkamies lielveikalā un izvēlamies preces, tajā brīdī mēs arī izdarām izvēli, kā 
mūsu izvēle ietekmēs apkārtējo vidi. �ī ietekme uz vidi nav redzama; mēs neredzam, kā 
produkti ir ra�oti, mēs neredzam, kas notiek, kad mēs tos izmetam atkritumu konteinerī. Ja mēs 
to visu būtu kaut reizi redzēju�i, mēs padomātu krietni ilgāk, pirms izdarītu izvēli, jo beigās 
mums pa�iem ir jāmaksā par savas rīcības sekām. �ajā nodaļā ir rakstīts par videi draudzīgas 
iepirk�anās mākslu. Ir vairāki padomi, kuri jums var palīdzēt, bet vissvarīgāk ir padomāt, kāda 
ietekme produktam, kuru jūs turat savās rokās, ir uz apkārtējo vidi. 
 
 Agenda 21 ir vairākas atsauces uz to, ka mums nepiecie�ams pāriet uz ilgtspējīgas attīstības 
patēriņa modeli. Vienkār�i izsakoties, tā ir videi draudzīga iepirk�anās. Visticamāk mēs katrs 
saprotam, ko tas nozīmē: mums vajadzētu iegādāties mazgā�anas līdzekļus ar ekouzlīmēm, 
dabiskā vidē audzētus burkānus, utt. To mēs saprotam ar videi draudzīgu iepirk�anos. Tā, 
protams, nav slikta doma, bet mēs nekad līdz galam nesapratīsim, ko nozīmē videi draudzīga 
iepirk�anās, kamēr mums nebūs skaidrs, ko nozīmē jēdziens ilgtspējīgas patērē�anas modelis. 
 
Tas var izklausīties vienkār�i: mēs patērējam, neiztuk�ojot zemes resursus. Ja mēs to 
neiemācīsimies darīt, cietīs nākamās paaudzes. Vispirms pa�i sev pajautāsim, ko mums 
praktiski vajag darīt. Nepietiek tikai ar to, ka produkts nav toksisks un ir videi draudzīgs. Tikpat 
svarīgi ir zināt, kā tas ir ra�ots un transportēts un kas notiks pēc tam, kad tas nonāks atkritumos. 
Lai produkts kļūtu par ilgtspējīgas patērē�anas modeļa daļu, visiem �iem posmiem, sākot no 
izejvielām līdz pat atkritumiem, jābūt videi draudzīgiem. Mums ir jāzina, kādu piesārņojumu 
videi ir radījusi produkta ra�o�ana, cik daudz enerģijas patērēts tā ra�o�anai un transportē�anai. 
Beidzamais, bet ne mazāk svarīgs faktors - vai tā patēriņ� nerada netaisnību sabiedrībā. Tas 
nozīmē - vai �o produktu tirgojot, viena sabiedrības daļa gūst milzīgu peļņu, kamēr citiem par 
darbu tiek samaksāts pārāk maz. 

Pārtika, iepirk�anās un 
starptautiskā tirdzniecība  
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Dabiskā lauksaimniecība 
 
Da�i cilvēki uzskata, ka dabiskā lauksaimniecība ir primitīva un neienesīga, un cilvēkus, kuri to 
aizstāv, uzskata par reakcionāriem. Tā ir pilnīga aplamība tā domāt. Taisnība, ka ar organisko 
lauksaimniecību iegūst mazāk ra�as un peļņa salīdzinājumā ar intensīvo lauksaimniecību ir 
mazāka. Dabiskā lauksaimniecība ir balstīta uz ciklisku un ilgtspējīgu domā�anas modeli. Tās 
pamatideja ir vienkār�a: liela daļa barības vielu, kuras, novācot ra�u, pazūd no lauka, pēc tam 
tiek augsnē atgrieztas atpakaļ.  Lopi tiek baroti ar organiski audzētu lopbarību, un lauki tiek 
mēsloti ar mēslojumu no �iem lopiem. Visiem resursiem, kurus izmanto, jābūt tādiem, kuri 
atjaunojas. Tātad, ilgtermiņā dabiskā lauksaimniecība ir uzvarētāja. Neskatoties uz to, ka augsne 
saglabājas veselīga un tiek mēslota ar dabisko mēslojumu, cilvēki arī izvairās no daudzām vides 
problēmām. 
 
Lai novērstu barības vielu aizplū�anu no laukiem, fermeri izvairās no pārmērīgas mēslojuma 
lieto�anas. Minerālmēsli nemaz netiek lietoti, jo to ra�o�ana nodara lielu kaitējumu videi, to 
ra�o�anā tiek patērēti lieli enerģijas un dabas resursi, kuri nav atgriezeniski. Vēl vairāk, 
minerālmēsli bie�i satur kadmiju, tas ir toksisks smagais metāls, un tas nu būtu beidzamais, ko 
jums vajadzētu izkaisīt uz laukiem. Tā vietā tiek lietoti mēsli - vai nu dzīvnieku, vai arī zaļais 
mēslojums. Var lietot arī urīnu, jo tā sastāvā ir daudz slāpekļa, kas ir svarīga barības viela. Vēl 
viens veids, kā laukus apgādāt ar nepiecie�amo slāpekļa daudzumu - sajauciet āboliņu kopā ar 
citiem slāpekli saturo�iem augiem. Rudenī �ādus augus vienkār�i iear zemē, un tas ir labs 
mēslojums nākamajai ra�ai. 
 
Vēl viens barības vielu noplūdes iemesls ir tuk�a augsne, tāpēc dabiskajā lauksaimniecībā 
raugās, lai augsne netiktu atstāta tuk�a. Viena metode ir ļaut augt nezālēm, kur nepiecie�ams 
apsegt augsni; otra - var audzēt kādu citu kultūru starp galvenās kultūras rindām uz lauka. Vienā 
vietā audzējot da�ādas kultūras vai arī regulāri mainot kultūras, palīdzēs apturēt barības vielu 
noplūdi un cīņā pret kaitēkļiem. Blīva veģetācija palīdz arī uzturēt augsnē mitrumu un padara 
augsni blīvāku. Tas ir īpa�i svarīgi tajās vietās, kur ir novērojami periodiski sausumi un augsnes 
erozija. 
 
Kaitēkļu apkaro�anai nekad netiek izmantotas indīgas vielas. Tā vietā fermeri bie�i rotē kultūras 
un izturas paļāvīgi pret saviem ienaidniekiem - kaitēkļiem. Tas parasti palīdz un ļauj par 53% 
samazināt kaitēkļu nodarīto kaitējumu. 
 
Dabiskā lauksaimniecība ļauj novērst augsnes eroziju, indīgo vielu lieto�anu kaitēkļu 
apkaro�anai, skābuma palielinā�anos un da�ās vietās pat me�u izcir�anu. Dabiskie produkti ir 
augu�i vidē, kur efektīvi tiek izmantoti resursi. Tas ir pilnīgs pretstats mūsdienu augstās 
tehnoloģijas izmantojo�ajai lauksaimniecībai, kura patiesībā patērē vairāk resursu nekā 
atrodams gatavajā produkcijā. Mēs tam pa�laik nepievēr�am lielu uzmanību, bet mums par to 
būs jāsamaksā nākotnē. Bet varbūt nākotne jau ir pienākusi? Pēdējos gados globālais 
lauksaimniecības produktu ra�o�anas temps ir apstājies un lauksaimnieciski izmantojamo zemju 
platība samazinās. Tikpat labi to var arī uztvert kā trauksmes signālu. Tāpēc ir labi, ka gan 
Zviedrijā, gan citās valstīs dabiskajai lauksaimniecībai ir tendence pieaugt. Piemērām, Austrijā 
pa�laik 10% lauksaimnieciski izmantotās zemes tiek apsaimniekota dabiski. Tāpēc mums 
noteikti vajag iegādāties �o fermeru produkciju, kaut arī tā ir nedaudz dārgāka. Jo vairāk cilvēku 
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DABAS VĒROTĀJI IZPĒTA 
PIENA TRANSPORTĒ�ANU 
 
1995./1996. mācību gadā 
projekta Dabas vērotāju 
skolēnu grupa kādā skolā 
izpētīja, no kurienes skolas 
ēdnīcai tiek piegādāts piens. 
Vidējais attālums no 
pienotavas līdz skolai bija 102 
km, kaut gan turpat, tikai 6 km 
attālumā no skolas, atradās 
slaucamo govju ferma. Liela 
daļa transportē�anas nebūtu 
vajadzīga, ja pienu pirktu 
turpat no vietējās fermas, bet 
vai tas bija iespējams? 
Zviedrijā ir likums, kur� 
nosaka, ka pienam jābūt 
pasterizētam, bet fermā to 
nedara. Daudzas fermas pēdējo 
trīsdesmit gadu laikā ir nācies 
slēgt, jo piena transportē�anas 
attālums ir bijis pārāk liels. 
 

to iegādāsies, jo tā būs lētāka. 
 
 

Tāla transportē�ana � nevajadzīga enerģijas iz�ķie�ana 
 
Kad jūs iepērkaties veikalā, tad visticamāk jūs nedomājat, no kuras vietas produkts ir 
transportēts, bet nemaz nebūtu slikti, ja jūs par to padomātu. Jūs būtiski spējat samazināt 
transportē�anas attālumus, izdarot savu izvēli veikalā. 
 
Produktus, kurus mēs iegādājamies, var iedalīt trijās kategorijās: gatavie produkti, pusfabrikāti 
un izejvielas. Gatavos produktus jūs varat lietot tūlīt, tāda, piemēram ir gatavā lazanja vai 
konservi. Pusfabrikāti ir, piemēram lazanjas nūdeles, pankūku milti. Izejvielas ir, piemēram, 
kvie�i vai kartupeļi. Principa pēc centieties iegādāties izejvielas. Tas palīdzēs samazināt ne tikai 
transporta izdevumus. Jo vairāk produkts ir apstrādāts, jo vairāk enerģijas ir patērēts. 
 
Aplūkosim vienu piemēru. Jūs esat nolēmis gatavot kartupeļu biezputru un jums ir jāizvēlas, vai 
nu pirkt kartupeļu pulveri vai kartupeļus. Kura no �īm divām izvēlēm ir tā, kurā patērēts vairāk 
enerģijas un resursu? Teiksim, jūs izvēlaties pirkt kartupeļus. To audzē�anai, novāk�anai, 
transportē�anai no fermas uz veikalu, iespējams, vispirms uz 
vairumtirdzniecības bāzi, nenoliedzami ir izlietota enerģija. 
Protams, tiks patērēta enerģija, kartupeļus mājās vārot. Pirms 
kartupeļu biezputra būs gatava, jums jāpieskaita arī jūsu 
transporta izdevumi, sāls, piparu un sviesta vērtība. Bet tā ir tik 
maza summa, ka mēs to vienkār�i varam ignorēt. 
 
Tagad paraudzīsimies uz kartupeļu pulveri. Transportē�anas 
attālums visticamāk ir bijis lielāks, jo rūpnīcas parasti atrodas 
tālāk nekā veikali. Rūpnīcā ir patērēts daudz enerģijas, lai 
kartupeļus nomazgātu, nomizotu, izvārītu, sapresētu, iztvaicētu 
un iepakotu. Tikai tas vien, ka kartupeļi tiks vārīti nevis vienu, 
bet gan divas reizes, nozīmē, ka tiks izlietots daudz vairāk 
enerģijas. Piedevu, kastu un iesaiņojuma ra�o�anai un 
transportē�anai arī ir izlietota enerģija. Katrai bund�ai vai pakai 
arī ir savs stāsts. Da�as no tām satur alumīniju no Latīņamerikas 
vai plastmasu, kura ra�ota no Ziemeļjūrā iegūtas naftas. Tās 
attīrī�ana prasījusi daudz resursu. Turklāt, pilnīgi iespējams, ka 
�ie materiāli ir ra�oti da�ādās valstīs. Kartona kastes, kurās 
atrodas kartupeļu pulvera pakas, ir ra�otas no Zviedrijā 
nocirstiem kokiem, kuri ir pārvērsti par pulpu kartona rūpnīcās. 
Tad kartonu vajadzēja sagriezt, salīmēt, uzrakstīt nosaukumus. 
�im nolūkam izmantotā līme un tinte, kas, savukārt, ir ra�ota vēl 
kaut kur citur, un tā tālāk. Ja mēs gribētu uzskaitīt katru detaļu, 
stāsts būtu ļoti gar�, bet pagaidām pietiks ar �o. Ir viegli iztēloties, cik daudz enerģijas ir 
izlietots, lai sara�otu vienu paciņu kartupeļu pulvera. Bet ir svarīgi to zināt. 
 
Lai gan �ajā piemērā mēs neminējām visas kartupeļu pulvera ra�o�anas pakāpes, jūs nevarat 
noliegt faktu, ka gatavajam produktam nepiecie�ama ilgsto�a transportē�ana. Tas kļūst acīm 
redzams, ja mēs kaut nedaudz par to padomājam. Un ko mums tagad darīt? Mums vajag 
izstrādāt ieradumu iztēloties, kā produkts ir nokļuvis līdz veikalam. �ajā gadījumā ar kartupeļu 
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DĀNIJĀ IR NODOKLIS, LAI 
IEROBE�OTU PESTICĪDU 

LIETOSANU 
 
Lai samazinātu pesticīdu lieto�anu, 
Dānijas valdība, neskatoties uz 
fermeru protestiem, nesen 
ieviesusi jaunu - vides nodokli. 
10% no �ī nodokļa ieņēmumiem 
tiks izmantoti pētījumu veik�anai 
un organiskās lauksaimniecības 
atbalstam. 

biezputru jūs esat spēru�i milzu soli ilgtspējīga patēriņa modeļa virzienā, ja izvēlaties to 
pagatavot pa�i. Un, ja jūs audzējat kartupeļus savā dārzā, tad tas ir vēl labāk, jo tad nav 
izmantots transports. Kaut gan parasti jau ir nepiecie�ams kaut nedaudz izmantot transportu, bet 
svarīga ir jūsu izvēle samazināt tā izmanto�anas daudzumu.  
 
Paturiet to prātā un sakiet, lai cilvēki pērk izejvielas, kad vien iespējams. Viņiem būs tīra 
sirdsapziņa, un viņi saskatīs arī citas priek�rocības. Pirmkārt, tas ir daudz ekonomiskāk, otrkārt, 
- gar�īgāk. Ēst gatavo�anas pamatprincips ir vienkār�s- no vislabākajām izejvielām var 
pagatavot visgar�īgāko ēdienu. Un varbūt tie�u �o principu jums vajadzētu ievērot savā virtuvē. 
Vēl viena laba lieta - piemērojiet jūsu ēdienu gadalaikam. Kāpēc neizdomāt divas da�ādas 
ēdienkartes - vienu sākot no marta, otru- sākot no septembra? 
 
Veikaliem ir jāinformē pircēji, no kurienes ir augļi, dārzeņi un cita pārtika. �o informāciju var 
gudri izmantot. Jo īsāks ir attālums, jo labāk. Ja jūs redzat bumbierus no Čīles un bumbierus no 
Dānijas, jums nevajag ilgi domāt, kurus pirkt. Grūtāk būs izvēlēties eksotiskos augļus. Veikalos 
jūs neatradīsiet veitējos banānu vai vietējo kakao. Ir pavisam cits jautājums, cik svarīgi mums ir 
ēst �os augļus? Varbūt jūs varat izvēlēties ē�anai vairāk ābolu nekā banānu? Varbūt tas neko 
daudz nemainīs, ja jūs ēdīsiet mazliet mazāk �okolādes. Ir arī dabiski audzēti tropu augi, bet 
jautājums ir, cik daudz mēs esam gatavi upurēt. Un tas nemaz nav tik grūti - vēlēties, spēt un 
uzdrīkstēties mainīt savu dzīvesveidu. 
 
 

Indes ir kaitīgas ne tikai cilvēkiem 
 
 Pesticīdus un biocīdus sāka lietot 20.gs. Tie kļuva par lauksaimniecības tehnoloģiskās 
revolūcijas virzītājiem un ļāva būtiski palielināt globālo pārtikas ra�o�anu. Tie ļāva apkarot 
kaitēkļus, sēnītes un nezāles. Sākumā cilvēkiem bija ļoti liela ticība �īm vielām, taču pēc kāda 
laika cilvēki sāka apzināties, ka tiem ir arī trūkumi. Sāka izzust putnu sugas. Par to savā grāmatā 

�Klusais pavasaris� rakstīja Reičela Kārsone. Grāmata tika 
publicēta 1960. gadā. Viņai bija radu�ās aizdomas, ka putnu 
izzu�anu ir saistīta ar pesticīdu lieto�anu, vēlāk viņas 
aizdomas apstiprinājās. 60.-70. gados tika aizliegti daudzi 
pa�i kaitīgākie pesticīdu veidi, to starpā DDT, kura 
izgudrotājam 1948. gadā bija pie�ķirta Nobela prēmija. �is 
aizliegums nāca laikā, kad piekūns, ūpis un pelēkais ronis 
bija ļoti tuvu izmir�anai. Tagad mēs zinām arī to, ka daudzi 
pesticīdi, kurus izmantoja tajā laikā, bija kaitīgi cilvēkiem. 
Pesticīdi, kurus izmanto mūsdienās, arī ir ļoti indīgi, taču tie 
ir precīzāk orientēti uz specifiskiem 
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 kaitēkļiem. Tas nozīmē, ka tie nav tik bīstami cilvēku veselībai. Daudzi mūsdienās izmantotie 
pesticīdi ir izmantojami mazās devās, jo tie ir ārkārtīgi iedarbīgi. Tas ļāvis samazināt indīgo 
vielu daudzumu produktos. Vēl viens faktors, kur� ļāvis uzlabot situāciju, - ir uzlabojusies 
prasme apieties ar indīgajām vielām. Modernie pesticīdi daudz labāk sadalās un ir stipri 
samazināti to zudumi. Tie bie�i vien jau ir pazudu�i pirms ra�as vāk�anas. 
 
Mums nevajadzētu uztraukties par tiem pesticīdiem, kurus izmanto ES valstīs. Tajās pastāv ļoti 
stingra kontroles sistēma, augļi un dārzeņi, kurus mēs iegādājamies veikalos, faktiski, ir tīri no 
jebkādām indēm. Tas pats attiecas uz importu no citām valstīm. Tie�i tāpēc importa precēm 
nevajadzētu radīt satraukumu, vismaz ne mūsos. Situācija ir at�ķirīga valstīs, kuras audzē 
eksotiskos augļus. Tur strādnieki bie�i vien ir pakļauti lielam riskam. Katru gadu nomirst 
apmēram 20 000 cilvēku, un viņu nāvē vainojama saindē�anās ar pesticīdiem. Daudzi no viņiem 
dzīvo pasaules nabadzīgajās valstīs. Daudzas indes, kuras ir aizliegtas ES valstīs, vēl joprojām 
tiek lietotas pasaules nabadzīgajās valstīs. Tas ir viens no izskaidrojumiem lielajam mirstības 
rādītājam �ajās valstīs. Otrs iemesls � indes tiek izsmidzinātas, apdraudot cilvēku veselību. 
Strādnieki nezina, kādam riskam viņi ir pakļauti, un viņu darba devējiem tas nerūp. �o situāciju 
vēl vairāk pasliktina fakts, ka daudzās plantācijās izmanto milzīgi lielus pesticīdu daudzumus. 
Lielajās plantācijās, kurās aug tikai viena veida kultūra, ātrāk vairojas kaitēkļi. Vairākas 
tropiskās augu �ķirnes, piemēram, kokvilna, kafija, kakao un banāni ir starp tām kultūrām, kuras 
īpa�i pievilina kaitēkļus. Tā kā tie ar laiku pierod pie indēm, tiek arvien palielinātas devas un 
izmēģināti arvien jauni preparāti. Tā rezultātā augsnē un ūdenī nonāk arvien lielāks daudzums 
indes.  
 

Ekoloģiskās uzlīmes (etiķetes) 
 
Ir kāds ērts paņēmiens, kā pircēji var uzzināt, vai produkts ir dro�s un veselīgs vai nē. Pietiek 
tikai paskatīties uz iesaiņojumu vai plauktu veikalā. Pēdējos gados ir daudz da�ādu uzlīmju, 
kuras informē, vai produkts ir videi draudzīgs. Da�as uzlīmes ir patiesi godīgas, citas nav. Da�as 
firmas saviem produktiem izmanto ekoloģiskās uzlīmes, lai gan tās nav izpildīju�as augstos 
kvalitātes standartus. �āda veida krāp�ana ir nelegāla, tas tikai rāda, ka �īm firmām ir zemi 
morāles standarti. 



 

 

WWF 

 
 
 
 
 

 
KRA
uz p
izve
kuri 
palīd
viņie
pircē
vese
seko
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
 
 

 
Lie
La
izc
me
un
vie
izc
 
Ba
dau
bīs
tās
�is
no
Pla
gai
pie
Tu
ies
pie
api
Ka
cil
me
no
sis
pes
no
dar
KRAV (Organizkās lauksaimniecības 
kontroles asociācija Zviedrijā) 

V patiesībā ir kas vairāk nekā tikai uzlīme 
rodukta. Tā ir ekonomiska asociācija, kuru 
idoja vairākas organizācijas, lai fermeriem, 
nodarbojas ar organisko lauksaimniecību, 
zētu iekarot tirgus ni�u. �ī asociācija palīdz 
m ekoloģiskās uzlīmes padarīt redzamākas 
jiem. Tā ir arī garantija, ka produkts ir 
līgs un dro�s. KRAV uzlīme garantē 
jo�as lietas: 

The products have been grown organically 
Kultūras audzē�anā nav izmantoti pesticīdi 
un minerālmēsli. 
 

_____________
Produkti ir organiski audzēti vismaz vienu 
gadu, pirms tie ir saņēmu�i uzlīmi. 

Kultūra nav audzēta lielceļu vai citu piesārņotu 
vietu tuvumā. 

Organiski audzētie produkti nav sajaukti ar 
neorganiski audzētajiem produktiem un tiek 
ievērotas visas audzē�anas prasības. 

Dzīvnieku fermās ir ievērotas to dabiskās 
vajadzības, cūkas var rakņāties, vistas 
ka�āties, utt. 

Daudz laika dzīvnieki pavada ārā. 
Dzīvnieki tiek nokauti bez stresa un 

nevajadzīgām cie�anām. 
Lopbarība arī ir organiski audzēta. 
_____ 
VAI IESPĒJAMS ĒST BANĀNUS UN 
SAGLABĀT TĪRU SIRDSAPZIŅU 

lākā daļa banānu, kurus mēs pērkam, ir no 
tīņamerikas. Tos audzē milzīgās plantācijās 
irsto tropu me�u vietā. Lielākā daļa tropu 
�u Kosta Rikā, kas nav nacionālo dabas parku 
 indiāņu rezervātu teritorijā, ir izcirsti, lai būtu 
ta banānu plantācijām. Da�kārt koki tiek 
irsti pat aizsargājamās teritorijās.  

nānu plantācijās tiek izlietots milzīgs 
dzums pesticīdu, ieskaitot arī ārkārtīgi 

tamas insektu ķimikālijas. Nonākot uz ādas, 
 uzsūcas organismā. Daudzās pasaules zemēs 
 preparāts ir aizliegts. Plantāciju strādnieki 
nāk kontaktā ar pesticīdiem da�ādos veidos. 
ntācijās ķimikālijas tiek izsmidzinātas no 
sa, bie�i tas tiek darīts, pārkāpjot instrukcijas, 
mēram, laikā, kad cilvēki strādā plantācijā. 
rklāt strādnieki banānu ķekarus ar rokām 
aiņo plastmasas iesaiņojumā, kur� ir 
sātināts ar pesticīdiem. Tas, kā �ajās valstīs 
etas ar ķīmiskajām vielām, ir tālu no vēlamā. 
tru gadu 1500 lauksaimniecībā nodarbinātiem 
vēkiem Kosta Rikā ir nepiecie�ama 
dicīniska palīdzība, jo �iem cilvēkiem ir 
vērojami nieru, aknu, plau�as un nervu 
tēmas bojājumi. Tiek uzskatīts, ka vainīgi ir 
ticīdi. Banānu plantācijās tikai retais spēj 

strādāt ilgāk par 10 gadiem, jo strādnieki kļūst 
ba nespējīgi slimību vai traumu dēļ. Tās vēl 
nav traģēdijas beigas. Kad banāni tiek novākti, 
plastmasas iesaiņojums bie�i tiek izmests grāvjos, 
kuri �ķērso plantācijas. No tiem indīgās vielas tiek 
ieskalotas upēs un pēc tam jūrā. Tā rezultātā iet 
bojā zivis un koraļļu rifi. Pēc pāris gadiem augsne 
banānu plantācijās ir tik ļoti piesārņota, ka ir 
jānocērt atkal jauni tropu me�i jaunām banānu 
plantācijām. Tā turpinās ne�ēlīgā cilvēku un 
augsnes ekspluatācija.  
 
Banāni, kurus mēs ēdam, protams nesatur indīgas 
vielas, vismaz ne iek�pusē. Dabiski, ka audzētāju 
interesēs ir pārdot produkciju. Liktenīgā kārtā, 
mūsu augstie kvalitātes standarti rada vides 
katastrofu banānu audzētāju valstīs. Līdz pat 80% 
pesticīdu nevajadzētu lietot, ja mēs, patērētāji, būtu 
ar mieru pirkt banānus, uz kuru mizām ir redzami 
pleķi. Ir iespējams arī iegādāties dabiski audzētus 
banānus no Dominikas Republikas un Izraēlas, 
tomēr tos nav viegli atrast veikalos. Tos importē 
Svea Korporācija un var nopirkt veselīgas pārtikas 
veikalu tīklā.   
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TRE�Ā PASAULE VAI DIENVIDI? 
 
Pasaules dalī�ana bagātajās un nabadzīgajās valstīs ir 
problēma, kas cilvēkus padara viegli ievainojamus un 
emocionālus. Agrāk vairāk lietoja terminus 
�rūpnieciski attīstītās valstis� un �jaunattīstības 
valstis�. Tad nāca modē jaunattīstības valstis saukt par 
tre�ās pasaules valstīm. Tās ir nabadzīgas valstis ar 
zemu rūpniecības attīstības līmeni, lielākā daļa no tām 
ir biju�ās kolonijas Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā. 
Mūsdienās arvien vairāk tiek lietots termins Ziemeļi un 
Dienvidi, tas tāpēc, ka bagātās valstis atrodas ziemeļu 
puslodē un nabadzīgās valstis tuvāk ekvatoram un 
vairāk uz dienvidiem. Dienvidu valstis var sadalīt divās 
grupās. Vismazāk attīstītās valstis - tas ir vēl viens 
veids kā nosaukt jaunattīstības valstis. Otra grupa  - 
valstis, kuras attīsta savu rūpniecību, tās agrāk bija 
nabadzīgas, bet pēdējā laikā ir attīstīju�as savu 
rūpniecību, lai gan tajās vēl ir daudz nabadzības 
pazīmju. �o valstu tipiska iezīme ir strauja ekonomikas 
aug�upeja un to spēja konkurēt, pateicoties lētajām 
darbaspēkam un lielām ārvalstu investīcijām. 
Piemēram, tādas valstis ir Ķīna, Taizeme un 
Dienvidkoreja. 

 

Mūsu neredzamais atbalsts netaisnībai 
 
 Vai jūs kādreiz esat dzirdēju�i teicienu �netaisnīgi sadalīta pasaule�? Pamatā tās ir attiecības 
starp bagātajām un nabadzīgajām valstīm. Rūpnieciski attīstītās valstis savu lielo peļņu iegūst uz 
tre�ās pasaules valstu rēķina. Nabadzīgajām valstīm ir nepiecie�ama nauda, ko tās gūst, 
eksportējot lielu daudzumu izejvielu, jo tas ir vienīgais, ko tās var piedāvāt. Tā nebūt nav 
vērtējama kā pozitīva iezīme, jo kaitīgi ietekmē pa�māju pārtikas rūpniecību. Patiesība ir tāda, 
ka mūsu tirdzniecība ar nabadzīgajām valstīm, tām nepalīdz uzplaukt. Glu�i otrādi; �īm valstīm 

ir nepiecie�ama nauda, un tās ir iekļuvu�as 
burvju lokā: tās mums pārdod izejvielas, bet 
pēc tam no mums pērk pārtiku un dārgas 
tehnoloģijas. Turklāt mums ir priek�rocības, 
jo mēs nosakām mazas cenas par izejvielām, 
kas da�kārt ir pilnīgi absurdas, tajā pat laikā 
pieprasot maksāt augstas cenas par 
pārstrādātiem produktiem, kurus mēs tām 
pārdodam. Nauda, kuru vajadzētu iegūt 
nabadzīgajām valstīm no viņu pa�u īpa�uma, 
paliek valstīs, kuras jau tā ir bagātas. �ī 
nelīdzsvarotība ir likusi daudzām valstīm 
iedzīvoties lielos parādos. 
 
Liela daļa mūsu labklājības ir balstīta uz citu 
nabadzību. Lai gan �ī problēma ir apzināta 
jau ilgu laiku, plaisa starp pasaules 
bagātajām un nabadzīgajām valstīm turpina 
pieaugt. �odien nabadzīgajām valstīm 
jāeksportē arvien vairāk izejvielu, lai varētu 
saglabāt pārtikas preču importu iepriek�ējā 
līmenī. To labi ilustrēs viens piemērs. 1985. 
gadā Tanzānija varēja nopirkt vienu kravas 
automa�īnu par 92,5 maisiem kafijas. Tikai 
četrus gadus vēlāk tādā pati ma�īna jau 

maksāja 332,6 maisus! �is skumjais fakts demonstrē nabadzības pieaugumu un vides 
degradē�anu pasaulē. Nabadzīgās valstis ir spiestas pieņemt īstermiņa lēmumus un uzsākt 
projektus, kuri nekādā ziņā nav uzskatāmi par ilgtspējīgiem. Un tas viss notiek, lai varētu 
atmaksāt parādus. Taču �o valstu me�i un ūdenskrātuves tiek pārmērīgi ekspluatētas, un tās kļūst 
vēl nabadzīgākas. 
 
Visvairāk no negodīgiem tirdzniecības noteikumiem cie� nabadzīgo valstu strādnieki. Situācija, 
kādā atrodas �ie cilvēki, spie� viņus strādāt par algām, kuras tik tikko pietiek, lai pabarotu viņu 
ģimenes. Viņi strādā sliktos darba apstākļos, bie�i vien veicot pagaidu darbu uz nenoteiktu 
laiku. Bie�i �ie cilvēki nezina, vai rīt viņiem vēl būs darbs. �ajā situācijā arī arodbiedrībām ir 
ļoti mazas iespējas ko mainīt, rezultātā strādniekiem vienkār�i nav nekādu iespēju uzlabot 
situāciju. Viņi ir spiesti saņemt nepietieko�as algas un dzīvot nabadzībā. Savukārt nabadzība 
rada lielas sociālās problēmas: noziedzību, narkotiku lieto�anu un prostitūciju. �īs problēmas 
lielā mērā ir izraisīju�i negodīgie tirdzniecības noteikumi starp bagātajām un nabadzīgajām 
valstīm. 
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TRANSNACIONĀLI UZŅĒMUMI � TAS 
IR LABI VAI SLIKTI 

 
Pasaules lielākie uzņēmumi strādā un pārdod 
savu produkciju uz daudzām pasaules 
valstīm, un tādēļ tiek saukti par 
transnacionāliem vai daudznacionāliem 
uzņēmumiem. Nabadzīgās valstis bie�i ir 
atvērtas sadarbībai ar �ādiem uzņēmumiem, 
jo tie piedāvā jaunas darba vietas un 
tehnoloģisko kompetenci. Transnacionālajiem 
uzņēmumiem ir izdevīgi uzsākt darbību 
nabadzīgajās valstīs, jo ra�o�anas izmaksas 
iespējams saglabāt zemas. Darbaspēks ir lēts, 
vides likumus bie�i vien var ignorēt, 
arodbiedrību darbību var ietekmēt ar valdības 
lēmumu palīdzību. Starpnacionālajiem 
uzņēmumiem ir liela ietekme nabadzīgajās 
valstīs, tādēļ tie var pārkāpt nodokļu likumus 
un vides likumus. Ja valsts sāk pārāk daudz 
prasīt no viņiem, tie piedraud slēgt uzņēmumu 
un sākt darbību kādā citā valstī. 

 
Bie�i vien viskaitīgākā produkcijas daļa 
līgumā nemaz nav minēta, tas ļauj 
uzņēmumiem izvairīties no jebkādas 
atbildības. Ir daudz uzņēmumu, kuri bez 
�ēlastības ekspluatē vietējos cilvēkus un 
dabas resursus. Vislabāk zināmie ir Shell, 
kur� iegūst naftu Nigērijā, un Mitsubishi, kur� 
izcērt me�us Dienvidaustrumu Āzijā. 
Transnacionālie uzņēmumi kontrolē vairāk 
nekā 50% pasaules tirdzniecības. Lielākā daļa 
�o uzņēmumu ir no rūpnieciski attīstītajām 
valstīm; tajās atrodas viņu galvenie ofisi un 
tur aizplūst lielākā daļa peļņas. Citiem 
vārdiem sakot, viņus lielā mērā var vainot par 
plaisas palielinā�anos starp bagātajām un 
nabadzīgajām valstīm. Diem�ēl patērētājam 
grūti uzzināt, vai produkts ra�ots 
starpnacionālā uzņēmumā, jo tiem ir daudz 
filiāļu visā pasaulē ar da�ādiem 
nosaukumiem. 

 

 
 
 
 
 Ir kāda dilemma, kuru grūti nepamanīt. Vai mūsu 
sirdsapziņa ir tīra, pērkot eksotiskos produktus, kas ir 
organiski audzēti un dod labu peļņu to audzētājiem? Mēs 
nevaram ignorēt garo transportē�anas ceļu un kaitējumu, 
ko tas nodara videi. Mums nepiecie�ams sabalansēt 
labumu, ko iegūs produkta ra�otāja valsts ar to 
kaitējumu, ko transportē�anas laikā videi nodara da�ādi 
izme�i. Tie, kam gar�o �okolāde un kafija, var 
nomierināties, zinot, ka arī turpmāk var iegādāties �os 
produktus, lai gan tas ir jādara godīgas tirdzniecības un 
ekoloģiskas ilgtspējības apstākļos. Cīņa pret augsnes 
noplicinā�anu, nabadzības un piesārņojuma izplatī�anos 
ir viens no vissvarīgākajiem pasākumiem, kuru piedāvātā 
Agenda 21, un �o procesu var veicināt patērētājs, kur�i ir 
labi informēts un zino�s. 

 
 
 

Resursu nevajadzīga iz�ķērdē�ana 
 
Ikreiz, kad nonākat veikalā, jūs redzat dučiem resursu 
iz�ķērdē�anas piemēru. Da�reiz tas ir viegli pamanāms un 
jūs varat izvēlēties citu produktu. Lielākā daļa resursu tiek iz�ķērdēti  



 

 

58 WWF 

PIRK�ANA PA TIE�O NO FERMERIEM 
 
Liela daļa cilvēku ir kopīgi uzsāku�i iepirkties pa 
tie�o no vietējām fermām, kurās izmanto organisko 
audzē�anas metodi. Viņi ir izveidoju�i savu 
asociāciju. Sākumā bija ieinteresētas tikai da�as 
ģimenes, bet, kad asociācija pieauga, vairāk un 
vairāk fermeru bija ieinteresēti �ādā sadarbības 
modelī. Lai tas varētu ieinteresēt fermeri, 
pirkumam jābūt pietieko�i lielam. Tagad �ajā 
asociācijā ir tik daudz biedru, ka fermeri ir sāku�i 
pāriet uz organisko lauksaimniecību, jo tas viņiem 
garantē klientu pieaugumu. Tagad viņi ra�o arī 
miltus un maizi. Asociācija pērk �os pakalpojumus 
no dzirnavām un maiznīcas. Pirk�anas process ir 
ļoti vienkār�s. Piecas reizes gadā dalībnieki izveido 
sarakstu, ko un cik daudz viņi vēlas iegādāties.  
Tad viņi saņem produktus un samaksā par tiem 
kādā asociācijas dalībnieka mājā, kad fermeris ir 
atvedis produktus. Bez starpniekiem tas iznāk lētāk. 
 

POPKORNA PIRK�ANA 
 
Kad jūs pērkat popkornu, jums ir izvēle pirkt jau 
gatavu popkornu vai popkorna graudus. Vai tur ir 
kāda at�ķirība? Viena paciņa ar popkorna graudiem 
spēj aizstāt četras lielas pakas ar jau gatavu 
popkornu. Gatavam popkornam izmantots vairāk 
iesaiņojuma un transportē�anas. Kravas automa�īna 
ar popkorna graudiem atbilst vairākām tādām pat 
ma�īnām ar jau ē�anai gatavu popkornu. Ņemot 
vērā enerģijas un iepakojuma patēriņu, ir viegli 
izvēlēties, kuru popkornu pirkt, turklāt, svaigs 
popkorns gar�o labāk. 
 

iesaiņojumā. Dabiski, ja izvēloties starp zobu 
pastu plastmasas tūbiņā un zobu pastu 
plastmasas tūbiņā, kura ir vēl kartona 
iesaiņojumā, jūs izvēlaties tūbiņu bez kartona. 
Moto vajadzētu būt sekojo�am: pēc iespējas 
mazāk iesaiņojuma. Tas nozīmē, ka no resursu 
taupī�anas viedokļa, ir labāk izmantot lielus 
iepakojumus nekā mazus. Padomājiet, cik 
daudz plastmasas būtu ietaupīts, ja mēs pirktu 
tualetes papīru, kur vienā iesaiņojumā ir 24 
rullī�i, nevis viens. Vēl viens produkts, kuram 
izmantots pārāk daudz iesaiņojuma, ir tēja. Ja 
mēs pērkam tēju, kas iesaiņota maisiņos, tad 
gandrīz puse pirkuma ir iepakojums. 

Pagatavojot tēju, jūs varat izmantot sietiņu, tas dos lielu labumu videi. 
 
 

Mums nepiecie�ams mainīt savu patēriņa sistēmu! 
 
 Mūsu patēriņ� galvenokārt vainojums gan 
nabadzības, gan piesārņojuma pieaugumā. 
Viens no vislabākajiem veidiem, kā to 
atrisināt, ir vairāk domāt iepērkoties. Mēs 
da�kārt uzskatām, ka nav lielas nozīmes, ko 
mēs pērkam, bet jāapzinās, ka patērētāju 
kolektīvais spēks ir milzīgs. Iepērkoties mums 
jāizdara izvēle par labu videi, bet mums ir arī 
jāpie�ķir lielāka nozīme tre�ās pasaules valstu 
cilvēku darbam. 
 
Tirdzniecība ir barga pasaule, ra�o�ana ir 
virzīta uz to, lai apmierinātu cilvēku 
vajadzības. Produktus, kurus mēs redzam 
veikalos, neizvēlas veikalu vadītāji, bet gan 
pircēji. Kamēr mēs raugāmies tikai uz cenu un 
plankumiem uz banānu mizām, organiski 
audzētie banāni vienmēr būs dārgāki. Banānu 
audzētāji nekad nesāks organisku banānu 
audzē�anu, ja vien mēs nebeigsim pirkt viņu 
audzētos banānus un nesāksim veikalos prasīt 
organiski audzētus banānus. Ja veikalos nebūs organiski audzētu banānu, mēs dro�i vien 
turpināsim pirkt apsmidzinātos. Mums jālau� �is ieradums, vai arī jālūdz veikala vadītājam atrast 
iespēju veikalā tirgot organiski audzētus banānus. 
 
Mūsdienās ir izvēles iespējas pērkot gandrīz ikvienu produktu, kuru mēs redzam veikalos. 
Organiski audzētie produkti ar uzlīmēm parasti nav daudz dārgāki nekā parastie, problēma ir 
tā, ka mēs nevēlamies mainīt savus ieradumus un pirkt videi draudzīgus produktus. Kaut gan 
da�reiz videi draudzīgi produkti ir dārgāki, tie neizmazgā jūsu veļu tik baltu, tiem ir da�i 
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KĀ TIEK GATAVOTAS PUSDIENAS 
ZVIEDRIJAS SKOLĀ? 

 
Par no�ēlu jāteic, ka vietējās izejvielas bie�i netiek 
izmantotas, gatavojot pusdienas skolās. Parasti 
izejvielas tiek iegādātas vairumtirdzniecības bāzēs, 
tad ēdiens tiek sagatavots centralizētā virtuvē un pēc 
tam nogādāts uz skolām. Lai taupītu laiku un naudu, 
pa�valdība parasti noslēdz līgumu ar vairumtirgotāju, 
kur� iepērk produktus pa visu valsti. Iespējams būtu 
grūti ietekmēt skolu izvēli, iepērkot pārtiku 
kopgaldam, taču neiespējami tas ne�ķiet. To variet 
darīt arī savā skolā. 
 
Vajag lūgt, lai piegādātāji izvēlas organiski audzētus 
vietējos produktus. Pajautājiet, kur� pieņem lēmumus 
par pārtikas pirkumiem. Izpētiet, vai tuvumā ir 
fermas, kas nodarbojas ar organisko lauksaimniecību 

un lūdziet produktus iegādāties tajās. Ja tas 
neizdodas, iesakiet pirkt produktus ar 
ekouzlīmēm.  
 
Ja atbildīgās personas vai piegādātāji jūsos 
neieklausās, sazinieties ar cilvēku, kur� par 
piegādēm atbild pa�valdības līmenī. Tas ir 
pa�valdību uzdevums rūpēties par skolu 
kopgaldu, un, ja jūsu priek�likumi būs 
saprātīgi, cilvēki noteikti jūsos ieklausīsies. 

plankumi uz mizām, tos ir grūtāk atrast veikalos, da�i cilvēki uzskata, ka divi lati, balinā�anas 
līdzekļi, nevainojamas banānu mizas vai laiks, kas ietaupīts pērkot gatavu pārtiku, ir svarīgāks 
par vides problēmām. �ajā gadījumā ir grūti ko mainīt. Cerams, ka �ādu cilvēku ir mazāk nekā 
to, kam rūp vide. Ir dīvaini, ka jauni cilvēki, �ķiet, ir vismazāk ieinteresēti videi draudzīgā 
iepirk�anās modelī. Lai gan viņi ir tie, kam jāliek vislielākās likmes nākotnes labā, viņi tajā 
iegulda mazāk nekā jebkur� cits. Vai jaunā paaudze ir padevusies? 
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