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Kampaņa
Nozīmīga ir katra tava veiktā izvēle! 

Vai vēlies izbaudīt dzīvi, vienlaikus saudzējot dabu? Tad kampaņa “Generation Awake” ir domāta tev! Šīs 
kampaņas mērķis ir palīdzēt skaidri saskatīt mūsu kā patērētāju izvēles iespējas un to radīto ietekmi uz 
mūsu planētas dabas resursiem. Piedaloties kampaņā “Generation Awake”, tu apzinies, ka tavas veiktās 
izvēles ietekmē ne tikai tevi pašu, bet gan visu planētu.

Kā? Tā kā dzīvi veido dažādu lēmumu pieņemšana, ikdienā pieņemti pārdomāti lēmumi attiecībā uz apkār-
tējo vidi būtiski ietekmēs arī tavu, tavas ģimenes un draugu dzīvi. Pirmkārt, tas tev palīdzēs ietaupīt naudu 
un uzlabot savu dzīvesveidu, kā arī sniegs atbalstu tautsaimniecībai. Papildus tam, pārdomātākas patērē-
tāja izvēles padarīs tavu pilsētu, valsti, Eiropu un pārējo pasauli ilgtspējīgāku ne tikai tagad, bet arī nāka-
majām paaudzēm. 

Kopā mēs varam izveidot tādu sabiedrību, kas būs iemācījusies iegūt vairāk ar mazākiem resursiem, tādu, 
kurā lietu izmešana atkritumos ir pagātnē, kurā atkritumi ir samazināti līdz minimumam un kurā katrai 
lietai ir vērtība, kā arī visas lietas var izmantot atkārtoti vai pārveidot jaunās.

“Generation Awake” ir Eiropas Komisijas izstrādāta kampaņa, kuras mērķis ir aktualizēt darbības, ko mēs 
katrs varam veikt ikdienā, lai taupītu ūdeni, enerģiju un citus dabas resursus, kā arī lai samazinātu atkritumu 
apjomu. Ja tev patīk redzētais, kopīgo saiti un vēstījumu ar saviem tuviniekiem un draugiem un pievienojies 
mums arī vietnē “Facebook”. Paldies! Esam gandarīti par tavu interesi!



PĒ
DĒJ

O RE
IZI

 AT
JA

UNIN
ĀT

A 2014. G
ADĀ

4

NOZĪMĪGA IR KATRA TAVA VEIKTĀ IZVĒLE!

PATĒRIŅA CEĻVEDIS 

Resurstaupība
Ko tas nozīmē?

Tādi dabas resursi kā metāls, derīgie izrakteņi, meži, zeme, pārtika, gaiss un ūdens ir nepieciešami mūsu 
labklājībai un labsajūtai, tomēr mēs tos izlietojam ātrāk, nekā tie spēj atjaunoties. Iznīcinot dzīvniekus un 
augus, kuri uztur mūsu ekosistēmu līdzsvaru, mēs radām problēmas nākotnē. 

Lai mums un mūsu bērniem būtu laba dzīves kvalitāte, veselīga vide un aktīva tautsaimniecība, mums 
jāmaina pašreizējais resursu izmantošanas veids gan katram pašam, gan kopā kā sabiedrībai. Resurstau-
pība nozīmē padarīt vairāk, izmantojot mazāk resursu, un darīt to ilgtspējīgi, tādējādi mazinot mūsu 
ietekmi uz vidi. 

Kāpēc mums tā nepieciešama?

Ja turpināsim dzīvot, kā līdz šim, 2050. gadā resursu ieguve piecas reizes pārsniegs apjomu, ko iegūstam 
šobrīd. To nodrošināt, visticamāk, nebūs iespējams. Jau šobrīd tiek pārmērīgi izmantoti vairāk nekā 60 % 
no visām ekosistēmām, pasaules zivju krājumi ir nopietni apdraudēti, un, pārmērīgi izcērtot mežus, mēs 
apdraudam ūdens un gaisa kvalitāti. 

Pasaules iedzīvotāju skaitam tuvojoties 9 miljardiem, mums jākļūst par sabiedrību, kas resursus izmanto 
lietderīgi, proti, par tādu sabiedrību, kura rīkojas, lai vidi uzlabotu, nevis kaitētu tai. 

Tieši šī iemesla dēļ ES veicina resurstaupību jeb, citiem vārdiem, to, lai resursi tiktu izmantoti ilgtspējīgi. 
Tādas izejvielas kā ūdens, derīgie izrakteņi un koksne jāapsaimnieko daudz efektīvāk visā to aprites ciklā 
no ieguves līdz pārstrādei. 

Vislielākā patēriņa ietekme uz vidi ir vērojama pārtikas, celtniecības un transporta nozarēs, tāpēc tām 
jāmainās visvairāk. Kā patērētāji mēs varam dot savu ieguldījumu šā mērķa sasniegšanai, domājot par 
iegādāto preču kalpošanas laiku un ietekmi uz vidi, kā arī to, kā mēs tērējam enerģiju un ūdeni savos 
mājokļos un pārrunājot mūsu iepirkšanās lēmumus ar draugiem un tuviniekiem. 

Atkritumu pārvēršana resursos

Tradicionāli atkritumus uzskata par piesārņojuma avotu. Tomēr pienācīgi apsaimniekoti atkritumi var būt 
vērtīgs materiālu ieguves avots, jo īpaši apstākļos, kad daudzu izejvielu krājumi samazinās. 

Labākais risinājums ir pārstāt radīt atkritumus. Ja tas nav iespējams, labs risinājums ir arī otrreizēja 
izmantošana un pārstrāde.
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 Samazināšana 

Vienmēr atceries par tevis pirkto preču un to iesaiņojuma ietekmi uz vidi. Pirkumiem centies vienmēr 
izmantot pārstrādājamus maisiņus, samazini pārtikas atkritumu apjomu un izvēlies produktus, kurus var 
uzpildīt no jauna, tādējādi izvairoties no vienreizlietojamiem traukiem. Kādēļ nepiestiprināt pastkastei 
uzlīmi ar brīdinājumu nemest reklāmas vai neatteikties no papīra izdevumiem, ceļojumu brošūrām, kata-
logiem, tā vietā abonējot elektroniskus izdevumus? Pakalpojumu rēķinus un bankas pārskatus izvēlies 
saņemt elektroniski, nevis papīra veidā, bet augļu un dārzeņu atkritumiem ierīko mājas kompostu. Apdā-
vinot tuviniekus, apsver iespēju taustāmas preces vietā uzdāvināt kādu pakalpojumu, piemēram, biļetes 
uz kādu pasākumu vai iespēju apmeklēt mācību kursus, lekcijas. Un ja tev ir vajadzīga kāda lieta, ko lie-
tosi tikai vienreiz, piemēram, grāmata vai darbarīks, apsver iespēju to aizņemties, nevis pirkt. Ja tev ir 
mazulis, padomā, vai nevajadzētu sākt lietot vairākkārt izmantojamas autiņbiksītes. Sasniedzot divarpus 
gadu vecumu, mazulis, kurš nēsā vienreizlietojamus autiņus, būs izlietojis apmēram 6500 autiņu, kas 
atbilst 1,5 tonnām atkritumu. 

 Atkārtota izmantošana 

Lietu atkārtotai izmantošanai ir daudz labu aspektu. Tādā veidā iespējams samazināt pieprasījumu pēc 
dabas resursiem, tiek ietaupīta enerģija, samazinās atkritumu apjoms, turklāt tā tu ietaupīsi naudu. 

Tev varbūt nav vajadzīgs tavs vecais apģērbs, grāmatas, somas, mēbeles vai mobilais tālrunis, taču 
kādam citam šīs lietas var noderēt. Vai esi domājis par iespēju pārdot vai ziedot nevajadzīgās lietas inter-
neta veikalos vai labdarības punktos, vai arī par iespēju apmainīties lietām ar draugiem? Tavs ieguldījums 
var izpausties arī kā lietotu apģērbu un citu lietotu preču iegāde.

Ja tev ir izvēle, apsver iespēju iegādāties atkārtoti izmantojamas, nevis vienreizlietojamas preces, piemē-
ram, atkārtoti uzlādējamas baterijas, un kad lietu kalpošanas laiks ir beidzies, izmanto tās atkārtoti, 
iespējams, citādā veidā. Plastmasas trauciņi ir lieliski piemēroti ēdiena glabāšanai saldētavā, ievārījuma 
burkas noder garšvielu glabāšanai, bet vecas apsveikumu kartiņas labi noder kolāžu vai dāvanu etiķešu 
izgatavošanai. 

Pirms izmet salūzušas vai nodilušas lietas, noskaidro, vai tās nav iespējams salabot, kā arī domā par pre-
ces salabošanas iespējām jau tad, kad iegādājies jaunu lietu.

Vietējās preču atdošanas vietnes ir laba vieta, kur satikties cilvēkiem, kuriem ir lietas, ko tie vēlas atdot, 
ar tiem, kuriem nepieciešams kaut kas bez maksas, sākot no bērnu drēbēm līdz veciem televizoriem un 
celtniecības pārpalikumiem. Daudzi dizaineri un uzņēmēji pievēršas vecu un nevajadzīgu lietu uzlaboša-
nai un pārveidošanai iekārojamās oriģinālās lietās, kuras var pārdot par samērā augstu cenu. Saplīsušas 
rotas, audumu atgriezumi un mēbeles, jo īpaši vecmodīgās, radošiem cilvēkiem kalpo kā labi izejmateri-
āli. Kādēļ gan tev neieskatīties rokdarbu vietnēs, lai smeltos iedvesmu? Varbūt tev iepatiksies!
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 Pārstrāde 

Pārstrāde ir nākamais labākais risinājums aiz otrreizējas izmantošanas. Jau izmantotas lietas tiek pār-
vērstas jaunos produktos, palīdzot ietaupīt ierobežotos resursus un aizsargājot dabiskās dzīvotnes. Pār-
strāde ļauj izvairīties no ūdens un gaisa piesārņojuma, kas rodas, iegūstot izejvielas kalnrūpniecībā, 
akmeņlauztuvēs un mežistrādē, turklāt jaunu produktu izgatavošanai no pārstrādātiem materiāliem vaja-
dzīgs mazāks enerģijas daudzums nekā ražošanai no jaunām izejvielām. Tā arī palīdz samazināt atkri-
tumu daudzumu, kas tiek sadedzināts vai deponēts atkritumu poligonos, kas ir lieli metāna emitētāji. 
Metāns ir siltumnīcefekta gāze, kuras ietekme uz klimata pārmaiņām ir 20 reizes lielāka nekā oglekļa 
dioksīdam.

Sadzīves atkritumu pārstrādes rādītāji Eiropas Savienībā ir būtiski pieauguši no 23 % 2001. gadā līdz 
35 % 2010. gadā, tomēr šos rādītājus vēl var uzlabot, jo pašlaik tikai 4 no 28 valstīm ir sasniegušas tie-
sību aktos noteikto mērķi, proti, līdz 2020. gadam nodrošināt, lai tiktu pārstrādāti 50 % no visiem sadzī-
ves un tamlīdzīgiem atkritumiem. Lielākā daļa mūsu sadzīves atkritumu ir pārstrādājami — gan 
organiskie atkritumi, tostarp svaiga un pagatavota pārtika, gan papīrs un kartons, tekstilizstrādājumi, 
metāls, stikls un noteikti plastmasas veidi. Daudzas pašvaldības piedāvā dažu vai noteiktu pārstrādājamu 
atkritumu veidu savākšanu mājās. Ja tavā dzīvesvietā šāds pakalpojums nav pieejams, iespējams, apkār-
tnē atrodas pārstrādājamo atkritumu savākšanas punkts, kur tu vari nogādāt šos atkritumus.

Ūdens — dzīvībai svarīgs resurss

Dažās Eiropas daļās ūdens krājumi ir bagātīgi, savukārt citos to nepietiek, tomēr neatkarīgi no tā, kur tu 
dzīvo, ir svarīgi zināt savu ūdens patēriņu un censties taupīt ūdeni, kad vien iespējams. Ūdens ir ierobe-
žota dabas bagātība. Tas jāapstrādā, lai būtu derīgs dzeršanai, savukārt notekūdeņi jāattīra pirms to izva-
dīšanas atpakaļ dabā — abas šīs darbības patērē enerģiju un citus resursus. Ņemot vērā, ka nākotnē 
ūdens nepietiekamība būs vēl izplatītāka, kā arī neprognozējamos laika apstākļus un pieaugošo piepra-
sījumu pēc saldūdens, ir svarīgi, lai mēs sāktu izmantot ūdeni lietderīgāk, kad patērējam to gan tiešos, 
gan netiešos veidos.

Tiešā veidā izšķiesto ūdeni var pamanīt vienkārši, un tikpat vienkārši ir mainīt šāda patēriņa paradumus. 
Aizstāj mazgāšanos vannā ar iešanu dušā, nomaini dušas uzgali pret ekonomiskāku, uzstādi tualetes 
podus un citu sadzīves aprīkojumu ar mazāku ūdens patēriņu, nevilcinoties salabo tekošus ūdens krānus 
un citu santehniku, aizgriez ūdens krānu, kamēr tīri zobus, un vāc lietusūdeni dārza laistīšanai. Vienlaikus 
ir arī acīmredzamas darbības, no kurām vajadzētu izvairīties, proti, nemet atkritumus tualetes podā un 
neizlej krāsu vai citas videi kaitīgas vielas izlietnē.

Pamanīt netiešo ūdens patēriņu ir gandrīz neiespējami, un tas nozīmē, ka, visticamāk, tu patērē daudz vai-
rāk ūdens, nekā tu domā. Tas izskaidrojams ar to, ka ūdens tiek izmantots, lai saražotu gandrīz visu. Nopēr-
kot veikalā kartupeļu maisu, tiešais ūdens patēriņš ir, piemēram, ūdens, kas tiek izmantots to sagatavošanai, 
mazgāšanai un vārīšanai. Savukārt netiešais patēriņš ir viss ūdens, kas tika izmantots vispirms jau visā kar-
tupeļu audzēšanas posmā — mēnešiem ilgai laistīšanai, piegādei, tehnikas degvielai utt. Daudzi uzņēmumi 
ir sākuši rēķināt un publiskot produktu ražošanai izmantotā ūdens daudzumu, un, izvēloties preces ar 
mazāku ietekmi uz ūdens krājumiem, tu izdari videi pakalpojumu. Vairāk par tiešo un netiešo ūdens patē-
riņu vari uzzināt, skatot mūsu ceļvedi par ūdens resursiem (http://www.imagineallthewater.eu).

http://www.imagineallthewater.eu
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ES ekonomikas ekoloģizācija
Kas ir videi draudzīga ekonomika?

Lai stātos pretī mūsdienu problēmām, mums jāmaina pašreizējais preču ražošanas un patērēšanas veids. 
Mums jārada lielāka vērtība, izmantojot mazāk izejvielu un enerģijas, kā arī jāsamazina izmaksas un 
ietekme uz vidi. Mums jāpadara vairāk ar mazākiem ieguldījumiem.

Ar efektīvākiem ražošanas procesiem un labākiem vides apsaimniekošanas risinājumiem var ievērojami 
samazināt piesārņojumu un atkritumu apjomu, kā arī ietaupīt ūdeni un citus resursus. Tas nāks par labu 
arī uzņēmējdarbībai, jo palīdzēs samazināt darbības izmaksas un atkarību no izejvielām. 

Šāda domāšana ir videi draudzīgas (jeb aprites) ekonomikas pamatā — tā ir sistēma ar optimālu preču 
un pakalpojumu plūsmu, kurā izejvielas tiek izmantotas maksimāli lietderīgi un atkritumu apjoms ir 
samazināts līdz pašam minimumam. 

Videi draudzīgā ekonomikā izejvielas tiek iedalītas pēc to veida. Bioloģiskie izejmateriāli — pārtika, augu 
atkritumi, koksne un tekstilšķiedras — tiek patērēti un pēc tam nonāk atpakaļ vidē komposta vai mēslo-
juma veidā, lai atjaunotu augsnē barības vielu saturu, un/vai tie tiek pārstrādāti, lai saražotu atjaunoja-
mus energoresursus. Tehniskie izejmateriāli tiek uzturēti, izmantoti atkārtoti, atjaunoti vai pārstrādāti 
atkal un atkal noslēgtas cilpas tipa sistēmas ietvaros. Šāda sistēma ir energoefektīva un maksimāli 
izmanto atjaunojamus energoresursus, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. 

Lai izveidotu videi draudzīgu ekonomiku, būs jāizskauž tāda pieeja ražošanai, kurā tiek ņemtas izejvielas, 
saražotas preces un pēc tam tās tiek izmestas atkritumos. 

Tas radīs jaunu dinamiku visās nozarēs. Veidosies pieprasījums pēc inovācijām produktu izstrādē un ražo-
šanā, jo mērķis būs radīt jaunas paaudzes produktus, kuriem ir ilgs kalpošanas laiks un kurus var izman-
tot atkātoti, salabot, izjaukt, bet to sastāvdaļas izmantot vēlreiz vai pārstrādāt.

Valstu valdībām un uzņēmumiem būs jāpalīdz darbiniekiem apgūt jaunas prasmes, kas būs nepiecieša-
mas videi draudzīgā ekonomikā. 
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Videi draudzīgas ekonomikas izveidošana Eiropā

Vairumam eiropiešu ir laba dzīves kvalitāte, un viņiem ir viegli pieejams plašs produktu un patēriņa preču 
klāsts. Daudzi to nepietiekami novērtē, un šādi mēs tērējam dabas resursus ātrāk, nekā tie spēj atjauno-
ties. Labklājībai pasaulē pieaugot, citu reģionu iedzīvotāji pamatoti cer, ka arī viņi varēs baudīt līdzīgu 
augstu dzīves kvalitāti.

Tieši šī iemesla dēļ Eiropai ir vajadzīga videi draudzīga ekonomika. Turklāt ir iespējams ražot vairāk, 
izmantojot mazāk izejvielu, kā arī samazināt mūsu ietekmi uz vidi, vairojot inovācijas un resursu ziņā 
efektīvus uzņēmējdarbības modeļus un optimāli apsaimniekojot atkritumus, izmantojot tos kā resursus. 
Ceļā uz videi draudzīgu ekonomiku mums būtu jāmācās no Eiropas ekonozaru panākumiem un jābalstās 
uz tiem, jo īpaši tādās jomās kā atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde, ūdens attīrīšana un apgāde, 
kā arī atjaunojamo energoresursu jomā. Šīs ir bijušas visizturīgākās un straujāk augošās nozares pēdējo 
gadu un finanšu krīzes laikā.

Pāreja uz videi draudzīgu ekonomiku palīdzēs arī radīt autoritāti pasaules ekonomikai, kurai ir ļoti nepie-
ciešami risinājumi tādām problēmām kā iedzīvotāju skaita palielināšanās, resursu nepietiekamība un 
vides degradācija.

Politika dabas resursu aizsardzībai

Labās ziņas ir tās, ka ir panākts progress. Mūsu ūdens un gaiss ir daudz tīrāks nekā pirms vairākām des-
mitgadēm, kā arī arvien lielāka daļa Eiropas dabas ir aizsargātāka kā jebkad. Pašlaik ES vērš savu uzma-
nību uz to, lai nodrošinātu lielāku Eiropas ekonomikas resurstaupību, izstrādājot jaunas politikas, kuru 
mērķis ir mobilizēt uzņēmumus, nozares un atsevišķus patērētājus. 

Daudzas no šīm idejām ir atrodamas dokumentā “Ceļvedis par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā”. Tajā 
uzsvērti pasākumi, kas politikas veidotājiem jāīsteno, lai mūsu pasaule kļūtu resursu ziņā efektīva, kā arī 
noteikti kritēriji, kuri atspoguļotu panākto progresu. 

Līdzīgi, ES vides rīcības programmā ar saukli “Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem” ir 
izklāstīts redzējums par videi draudzīgu, iekļaujošu ekonomiku, kas jāizveido līdz šā gadsimta vidum. Šajā  
ilgtspējīgajā nākotnē labklājības un veselīgas vides pamatā būs novatoriska aprites ekonomika,  
kurā nekas netiek izšķērdēts un dabas resursi tiek pārvaldīti tā, lai uzlabotu sabiedrības izturētspēju. 
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm

Resurstaupība ir arī svarīgākais elements ES stratēģijā “Eiropa 2020”, kuras mērķis ir padarīt  
ES par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu ekonomiku. Šobrīd ir uzsāktas vairākas ES līmeņa iniciatīvas, kas 
veicina šā politikas mērķa sasniegšanu, tostarp tādās nozarēs kā transports un enerģētika, lai veicinātu 
informētību par nepieciešamību efektīvāk izmantot trūcīgos resursus un nodrošināt ilgtspējīgāku patēriņu. 
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
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Īstenojot centienus, lai veicinātu vienotā tirgus ekoloģizāciju, ir ieviestas ES mēroga metodes, kas ļauj 
izmērīt produktu un organizāciju ekoloģiskos raksturlielumus un panākt uzticēšanos starp ražotājiem un 
patērētājiem. Piedāvātajām metodēm būtu jāpalīdz nodrošināt, lai visi resursu ziņā efektīvākie un videi 
draudzīgākie produkti tirgū ir zināmi un atpazīstami.
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

ES arī turpmāk sekmēs un atbalstīs resursu ziņā efektīvas ražošanas metodes un preces. Viens šādu 
pasākumu piemērs ir Eiropas iniciatīva par videi nekaitīgiem automobiļiem. Šobrīd 73 % no visas Eiropā 
patērētās naftas tiek izmantoti transporta nozarē, turklāt pašreizējās aplēses paredz, ka nākamo 20 gadu 
laikā vieglo automobiļu skaits dubultosies. Iniciatīvas par videi nekaitīgiem automobiļiem mērķis ir veici-
nāt pētniecību un inovācijas videi draudzīgu transportlīdzekļu jomā.
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/ 
FP7-2013-MATERIALS_FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm

Komisijas publikācijā “Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni 2050. gadā” tu vari izlasīt, kas tiek gaidīts no nozarēm, kuras rada augstākos siltumnīcefekta gāzu 
emisiju līmeņus Eiropā — tādām kā elektroenerģijas ražošana, rūpniecība, transports, ēkas, celtniecība 
un lauksaimniecība — lai tās pārietu uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni nākamo gadu 
desmitu laikā.
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

Līdzīgi kā ceļvedī par zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, uzzini arī, kā “Enerģētikas ceļvedis 
2050. gadam” veicina siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu Eiropas Savienībā, jo tajā ir noteikts 
mērķis panākt 80–95 % emisiju samazinājumu ES līdz 2050. gadam.
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Vai esi apsvēris, cik bioloģiskā daudzveidība ir svarīga mūsu dzīvotspējai? Kā tā tiek zaudēta? Bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijas mērķis ir apturēt šo tendenci. Līdz 2050. gadam ES bioloģiskā daudzveidība un 
tās nodrošinātie ekosistēmas pakalpojumi, proti, tās dabas kapitāls, jāaizsargā, jānovērtē un atbilstīgi 
jāatjauno.
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Ar Putnu direktīvas palīdzību Eiropā tiek saglabātas savvaļas putnu populācijas un tiek aizsargāti starp-
tautiski nozīmīgi purvāji.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

Aizsargājamo dabas teritoriju tīkls “Natura 2000” tika izveidots, lai nodrošinātu Eiropas vērtīgāko un 
apdraudētāko sugu un dzīvotņu saglabāšanu ilgtermiņā. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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Dzīvotņu direktīva palīdz atjaunot aizsargātās dzīvotnes un sugas, kā arī sekmē saskaņota Eiropas aiz-
sargāto teritoriju ekoloģiskā tīkla izveidi.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Ūdens pamatdirektīva (Water Framework Directive — WFD) un Ūdens informācijas sistēma Eiropai (Water 
Information System for Europe — WISE)veicina ūdens sistēmu aizsardzību pret vides apdraudējumiem. 
WISE ir avots, kas nodrošina informāciju par Eiropas ūdens resursiem.
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.water.europa.eu/

2012. gada ūdens resursu aizsardzības konceptuālais plāns ir ceļvedis, lai uzlabotu pašreizējo ūdens 
jomas tiesību aktu piemērošanu un turpinātu veicināt politikas pasākumu integrāciju.
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

2013. gadā stājās spēkā jauns tiesību akts par koksnes tirdzniecību, lai apkarotu nelikumīgi importētas 
koksnes tirdzniecību ES.
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Pašlaik tiek pārskatīti ES tiesību akti atkritumu apsaimniekošanas jomā ar mērķi panākt, lai atkritumi, no 
kuriem nav iespējams izvairīties, tiktu izmantoti kā resursi. Cita starpā ir paredzētas šādas darbības — 
radīto atkritumu apjoma samazināšana, otrreizējas izmantošanas un pārstrādes rādītāju paaugstināšana, 
pakāpeniska atkritumu deponēšanas atkritumu poligonos izskaušana un stingra enerģijas reģenerācijas 
ierobežošana, atļaujot izmantot tikai nepārstrādājamus atkritumus, plastmasas atkritumu apjoma sama-
zināšana (tostarp krasi samazinot ES izmantoto plastmasas maisiņu daudzumu), jūras piesārņojuma 
samazināšana un atkritumu nozari reglamentējošo tiesību aktu īstenošanas uzlabošana. 
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 

Eiropa lielā mērā paļaujas uz importētām izejvielām un enerģiju. Iepazīsties ar publikācijas “Ceļvedis par 
resursu efektīvu izmantošanu Eiropā” ieteikumiem par resursu produktivitātes palielināšanu un ekonomi-
kas izaugsmes nošķiršanu no resursu izmantošanas, lai uzlabotu Eiropas konkurētspēju un samazinātu 
mūsu atkarību no importa, vienlaikus labāk aizsargājot mūsu dabas kapitālu.
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/

2012. gada sākumā tika sperts nozīmīgs solis, ieviešot Eiropas inovācijas partnerību izejvielu jomā. Inovā-
cijas partnerības apvieno publiskās un privātās ieinteresētās personas no dažādām valstīm un nozarēm, lai 
paātrinātu inovāciju ieviešanu, kas palīdzēs līdz 2020. gadam samazināt Eiropas Savienības atkarību no 
izejvielām, paaugstinās materiālu izmantošanas efektivitāti un ļaus samazināt atkritumu apjomu.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.water.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm
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Vai zināji, ka Eiropā lielākie patērētāji ir valsts iestādes? Katru gadu tās iztērē aptuveni 2 triljonus eiro, 
kas atbilst aptuveni 17 % no ES iekšzemes kopprodukta. Izmantojot savu pirktspēju, lai izvēlētos preces 
un pakalpojumus, kam ir mazāka ietekme uz apkārtējo vidi, tās var sniegt būtisku ieguldījumu ilgtspējīga 
patēriņa un ražošanas attīstībā. Informācija par zaļo publisko iepirkumu (ZPI) atrodama šeit: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm

Videi draudzīga ekonomika un darbvietas

Nākotnē videi draudzīga ekonomika Eiropā nodrošinās izaugsmes un darbvietu izveides iespējas. Tādas 
nozares kā atkritumu pārstrāde, ūdens attīrīšana, dabas resursu apsaimniekošana, ilgtspējīga mežsaim-
niecība un lauksaimniecība, kā arī ekoloģiski produkti un pakalpojumi, ko kopā dēvē par ekonozarēm, 
veido apmēram 2,5 % no Eiropas Savienības IKP, turklāt šīs nozares viegli pārcieta ekonomikas krīzi un 
pēdējo desmit gadu laikā tās ir augušas par aptuveni 8 % gadā. 

Eiropai dažās no šīm nozarēm ir ievērojama pasaules tirgus daļa, piemēram, aptuveni 50 % daļa pārstrā-
des nozarēs. Arī bioloģiskā lauksaimniecība ir augoša nozare. 

Laikposmā no 1999. līdz 2010. gadam ekoloģisko preču un pakalpojumu eksporta vērtība ir gandrīz trīs-
kāršojusies, pārsniedzot 24 miljardus eiro. Ekonozares jau tagad nodarbina vairāk darbinieku nekā metāl-
apstrādes, farmācijas vai autobūves nozares.

Kādā žurnāla “Harvard Business Review” nesen veiktā pētījumā tika noskaidrots, ka tiem uzņēmumiem, 
 kuri iegulda ilgtspējā, klājas labāk finansiālā ziņā. Pētījumā arī atklājās, ka resursu patēriņa ziņā efektīvi 
uzņēmumi, kuri patērē mazāk enerģijas un ūdeni un kuri preču ražošanas procesā rada mazāk atkritumu, 
spēj nodrošināt augstāku investīciju atdevi nekā to konkurenti. Skatīt
http://blogs.hbr.org/2012/09/sustainable-investing-time-to/

Jaunu risinājumu izstrāde attiecībā uz atkritumiem, izmantojot tos kā resursus, nevis uzskatot par apgrū-
tinājumu, rada labas iespējas veidot jaunas darbvietas, kā arī palīdz saglabāt dabas resursus. Lai uzla-
botu dažādu atkritumu veidu apsaimniekošanas un izmantošanas paņēmienus, dažu nākamo gadu laikā 
tiks izstrādātas jaunas ES iniciatīvas. Saskaņā ar kādu 2012. gadā veiktu pētījumu, ja pilnībā tiktu īste-
noti visi Eiropas Savienības tiesību akti atkritumu jomā, Eiropa gadā ietaupītu 72 miljardus eiro, atkritumu 
apsaimniekošanas un pārstrādes nozares apgrozījums pieaugtu par 42 miljardiem eiro un līdz 
2020. gadam tiktu izveidoti 400 000 jaunu darbvietu.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm
http://blogs.hbr.org/2012/09/sustainable-investing-time-to/
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Ieteikumi
Šeit esam apkopojuši visus mūsu tīmekļa vietnē dotos padomus un vēl daudzus citus ieteikumus. 

Lai tev būtu vieglāk saprast dažādu preču un ikdienas paradumu ietekmi uz dabas resursiem un vidi, 
kā arī lai uzskatāmi parādītu ilgtspējīgas alternatīvas un tu turpmāk varētu pieņemt sev un planē-
tai labvēlīgus patēriņa lēmumus, padomi ir sadalīti pa tēmām, proti — gaiss, ūdens, augsne, derīgie 
izrakteņi, atkritumi utt. 

Tāpat esam pievienojuši īpaši ūdenim veltītu ceļvedi [saite uz PDF], kurā uzzināsi vairākus pārstei-
dzošus faktus par ikdienā netieši patērētā ūdens neredzamo daudzumu. 

Patīkamu lasīšanu, un atceries — nozīmīga ir katra tava veiktā izvēle! 
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Gaiss

Tāpat kā visām cilvēciskām būtnēm viena no mūsu pamatvajadzībām ir tīrs gaiss. Tomēr mūsu elpotā 
gaisa kvalitāti nelabvēlīgi ietekmē daudz dažādu apstākļu. Tostarp jāmin tādi pašsaprotami faktori kā 
automašīnu radītās emisijas un fosilā kurināmā dedzināšana, un pat mājlopu audzēšana, kas piesārņo 
atmosfēru ar kaitīgām siltumnīcefekta gāzēm, piemēram, oglekļa dioksīdu un metānu. Veicot tādas vien-
kāršas darbības kā garākas pastaigas, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus un ēdot mazāk gaļas, 
mēs varam palīdzēt mazināt atmosfērai radīto kaitējumu.

Krāsa

Vai tava krāsa ir videi draudzīga?

Eiropā ir miljoniem aizrautīgu mājamatnieku. Ik gadu mājīpašnieki izdod miljardiem eiro kokmateriālu, 
krāsas, laku un citu materiālu iegādei saviem mājamatniecības projektiem. Taču tu vari samazināt savu 
ietekmi uz vidi, atkārtoti izmantojot materiālus, pārbaudot, vai izmantotie kokmateriāli ir ilgtspējīgi, un 
iegādājoties videi draudzīgākas krāsas. It īpaši iegādājoties krāsu, ir ievērojami vides ieguvumi, ņemot 
vērā dažus vienkāršus noteikumus. Izvēloties krāsu, apdares kokmateriālu vai konservantu, izvēlies tādu, 
kam ir vismazākā ietekme uz vidi. Aprēķini to nepieciešamo daudzumu un centies nenopirkt par daudz — 
liels daudzums krāsas, ko cilvēki iegādājas, nekad netiek izmantots un kļūst par problemātiskiem atkritu-
miem. Ja iespējams, izvēlies produktus bez brīdinājuma zīmes uz etiķetes (lielākajā daļā valstu tas ir 
melns simbols uz oranža vai dzeltena kvadrāta ar brīdinājuma aprakstu). Dabīgās vai pilnīgi dabīgās krā-
sas, tādas krāsas, kuru sastāvā ir piens un kaļķis, bieži satur mazāk kaitīgo vielu nekā parastās krāsas. Ar 
tām strādāt ir patīkamāk, turklāt tās ir ieteicamas arī no telpu gaisa kvalitātes viedokļa. Daži ražotāji pat 
piedāvā otrreizēji pārstrādātas krāsas. Visbeidzot, pievērs uzmanību, vai tām ir Eiropas iekštelpu krāsu 
ekomarķējums. Tas nozīmē to, ka tām ir mazāka ietekme uz apkārtējo vidi.
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 Velosipēds

Cik lielas CO₂ emisijas var novērst, pārvietojoties ar velosipēdu?

Ja pietiekami daudz cilvēku četrriteņu transportlīdzekļu vietā pārvietotos ar divriteņu transportlīdzekļiem, CO₂ 
emisiju apjoms ievērojami samazinātos. Šķiet, ka tā arī ir patreizējā tendence. Tu noteikti būsi ievērojis, ka 
arvien vairāk cilvēku tavā pilsētā pārvietojas ar velosipēdu. Pagājušajā gadā Apvienotajā Karalistē velosipē-
distu skaits bija pieaudzis par 1,3 miljoniem, to kopējam skaitam šajā valstī sasniedzot 13 miljonus (kas ir 
27 % no kopējā iedzīvotāju skaita). 500 000 no jaunajiem velosipēdistiem šo pārvietošanās līdzekli izmanto 
bieži vai regulāri.

Nav svarīgi, vai tu brauc ar velosipēdu uz darbu vai prieka pēc, tam ir daudzas priekšrocības. Pirmkārt, tas ir 
labs veids, kā sevi uzturēt labā fiziskajā formā. Tajā pašā laikā tu palīdzi veidot veselīgāku un tīrāku apkār-
tējo vidi ar mazāku gaisa piesārņojumu un braucamo ceļu noslogojumu. Tas ir arī daudz lētāks un ērtāks pār-
vietošanās veids, jo šādi tu vari izvairīties no sastrēgumiem un ietaupīt degvielas izmaksas. Nav nekādu 
šaubu par to, ka braukšanai ar velosipēdu resursi tiek izmantoti ļoti efektīvi. Vai vēlies vēl vairāk sekot eko 
tendencēm? Ja tu vēl neesi iegādājies velosipēdu, kādēļ gan neiegādāties lietotu? Kamēr velosipēdu popula-
ritātes rezultātā oglekļa emisijas sarūk un veidojas videi draudzīgāka sabiedrība, braukšanas ar velosipēdiem 
popularitāte ir arī izraisījusi lieko velosipēdu skaita palielināšanos. Bieži vien vecie velosipēdi nonāk atkritumu 
poligonos, lai gan tie ir izgatavoti no daudziem pārstrādājamiem materiāliem, kā, piemēram, alumīnija un 
gumijas, tādēļ kā atkritumi tie joprojām ir vērtīgi. Iegādājoties velosipēdu, pārliecinies, vai tas ir ražots, lai 
kalpotu ilgam laikam, un uzturi to labā tehniskajā kārtībā. Tik daudzi velosipēdi tiek iegādāti ar labiem nodo-
miem ar tiem doties uz darbu, kas pēc tam nemaz netiek izmantoti. Tas nav lietderīgs veids, kā izmantot 
resursus. Sākotnēji būtu lietderīgi uz pāris nedēļām no kāda aizņemties velosipēdu un to izmēģināt. Tiklīdz 
esi pieradis to izmantot, tu vari sev iegādāties lietotu vai jaunu velosipēdu.

Dators

Kādēļ tavam priekšniekam vajadzētu tev ļaut biežāk strādāt mājās? 

Jo tas ir labāk videi... Regulāra pārvietošanās ar automašīnām ne tikai rada piesārņojumu, bet arī patērē 
resursus — padomā, piemēram, par ceļu nodilumu un jaunajiem materiāliem un resursiem, kas nepieciešami 
to remontam. Protams, dažiem no mums jābrauc uz darbu, bet cik daudziem tas nav jādara? Turklāt mēs visi 
labprāt izvairītos no rīta un vakara sastrēgumstundām. Vai zināji, ka braucot lēnā satiksmē, degvielas patē-
riņš gandrīz divkāršojas? Nemaz nerunājot par visām papildu radītajām emisijām. Braukt ar velosipēdu vai 
doties uz darbu ar kājām ir lielisks veids, kā samazināt resursu izlietojumu, vienlaikus uzlabojot fizisko formu. 
Kādēļ gan neizmantot sabiedrisko transportu vai koplietot automašīnu ar darbabiedru vai kādu citu, kurš 
dodas uz to pašu vietu? Šādi varēsiet samazināt gan izmaksas, gan oglekļa emisijas. Tu pat varētu pilnībā 
atteikties no savas automašīnas izmantošanas un pievienoties autoklubam, kura biedriem ir iespēja iznomāt 
transportlīdzekli noteiktās stundās, dienās vai visai nedēļai. Kādēļ gan nepajautāt savam priekšniekam, vai 
nevari strādāt mājās?
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 Automašīnas atslēgas

Nav viegli dzīvot bez automašīnas, bet, vai tas ir iemesls to nekad pat neizmēģināt?

Dažas lietas, ko mēs varam darīt, lai dzīvotu videi draudzīgāk, var prasīt no mums ievērojamu piepūli. Citas 
var būt vieglākās lietas uz pasaules. Pārvietojies ar kājām tā vietā, lai brauktu. Tas ir tik vienkārši izdarāms, 
un tam ir tik daudzas acīmredzamas vides priekšrocības — mazāks gaisa piesārņojums un trokšņi, mazāk 
patērētu resursu, kas nepieciešami, lai ražotu, darbinātu un uzturētu automašīnu, nemaz nerunājot par vese-
lības uzlabojumiem, regulāri nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm. Protams, ir gadījumi, kad nav iespējams 
izvairīties no automašīnas izmantošanas, bet īsiem pārbraucieniem, piemēram, apmeklējot tuvāko veikalu 
vai tiekoties ar draugiem uz tasi kafijas, apsver, vai tev tiešām ir nepieciešams izmantot automašīnu, vai tu 
tā vietā tomēr varētu iet ar kājām. Vai kādam tiešām patīk iegādāties pārtikas produktus? Rindas, laužu 
masas, pūliņi izbraukt no autostāvvietas, tas viss varbūt tik nogurdinoši. Tādēļ nākamo reizi, kad atrodies pie 
kases, pajautā sev, vai tev tiešām ir nepieciešams veikt šo braucienu. Vai tā vietā tu nevarētu pasūtīt pārti-
kas preču piegādi? To pasūtīšana interneta veikalos ir daudz efektīvāks veids, kā mājās nogādāt ēdienu. Tikai 
viens ieteikums — pārbaudi piegādātās pārtikas derīguma termiņu, lai tu zinātu, kas un kādā laikā būtu jāiz-
lieto, jo pārtikas izšķiešana ir resursu izšķiešana. Ja tu tomēr dod priekšroku veikalu apmeklēšanai, tad 
padomā, vai tuvējā apkārtnē vari iegādāties visu nepieciešamo, un mēģini pārvietoties ar kājām vai ar velo-
sipēdu. Un neaizmirsti savu iepirkumu sarakstu.
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Vanna

Kādēļ gan nemazgāties dušā, nevis vannā?

Mums jāpierod pie fakta, ka ūdens resursi ir ierobežoti. Pasaules mērogā gandrīz viena piektā daļa pasau-
les iedzīvotāju dzīvo apgabalos, kuros ir ūdens trūkums, un vēl pusmiljards cilvēku arī sāk izjust to. Uz 
planētas ir pietiekami daudz dzeramā ūdens, lai ar to nodrošinātu pašreizējo iedzīvotāju skaitu, kas 
sasniedz septiņus miljardus, taču šis skaitlis neizbēgami pieaugs, bet šie ūdens resursi ir nevienmērīgi 
izplatīti un pārāk daudz no tiem tiek izšķiests. Eiropā vēl vairākus apgabalus ir skāris ūdens trūkums un 
sausums. Tāpēc mēs esam atbildīgi par lietderīgāku ūdens izmantošanu. Mēs to varam izdarīt, savos 
ikdienas paradumos ieviešot vienkāršas izmaiņas, piemēram, mazgājoties dušā, nevis vannā. Vannas pie-
pildīšanai tiek izmantots vairāk ūdens, nekā ātri nomazgājoties dušā. Mazgājoties dušā, nevis vannā, 
katru dienu piecas minūtes, tu ietaupi 400 litrus ūdens nedēļā un patērē daudz mazāk enerģijas resursu. 
Taču, ja gribi mazgāties vannā, mēģini to pārmērīgi nepiepildīt, kā arī, ja iepildītais ūdens ir tik karsts, ka 
tam jāpievieno aukstais ūdens, tiek izšķiesti gan enerģijas resursi, gan ūdens!

Ūdens vannai

Vai tu vari dalīties ar ūdeni vannai?

Ja tu izlem mazgāties vannā, tas ir visdrīzāk tādēļ, ka tu vēlies gan relaksēties, gan nomazgāties. Kādēļ 
gan pēc mazgāšanās vannā šo ūdeni neatstāt lietošanai kādam citam? Nepiepildi vannu ar ūdeni līdz 
malai, bet gan līdz pusei un seko līdzi ūdens temperatūrai, lai pēc tam nevajadzētu pievienot aukstu vai 
karstu ūdeni.

Ūdens

Dzīvojot Eiropā, ir viegli aizmirst, ka ūdens ir ierobežots resurss un daudziem cilvēkiem otrpus 
pasaulei regulāra pieeja tam ir liegta. Veids, kādā mēs izmantojam ūdeni, ietekmē citus cilvēkus, 
tādēļ mūsu pienākums ir to izmantot efektīvāk gan tiešā veidā, piemēram, mazgājoties dušā, nevis 
vannā, gan neizšķiežot produktus, kuru ražošanā tas ticis izmantots. Ņemot vērā klimata pārmaiņu 
ietekmi, vairs ne tik tālā nākotnē lielā daļā Eiropas var nākties saskarties ar ūdens nepietiekamību 
un ierobežotu piekļuvi labam dzeramajam ūdenim.
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 Šampūns

Vai esi kādreiz apsvēris iespēju iegādāties videi draudzīgu šampūnu?

Dažiem šampūniem un matu balzāmiem to efektīvai iedarbībai ir nepieciešams, lai tie dažas minūtes tiktu 
paturēti matos — šajā laikā ūdens tiek nelietderīgi tecināts. Centies pirkt matu līdzekļus, kurus nav jātur 
matos pārāk ilgi. Kāpēc gan neiegādāties organiskos šampūnus un matu balzāmus? Tie ir izgatavoti no dabī-
gām sastāvdaļām un ir daudz saudzīgāki ūdens ekosistēmām, kurās tie nonāk.

Ūdens krāns

Vai tavam ūdens krānam ir radusies noplūde?

Tekošs krāns var lieki patērēt vairāk nekā 100 litrus ūdens mēnesī. Dažkārt pietiek ar to, ka pārliecinies, vai 
krāns ir pienācīgi aizgriezts, bet ja tam ir radusies sūce, tas pēc iespējas ātrāk jāsalabo.

Krāna ūdens plūsma

Vai no tava ūdens krāna neplūst ūdens ar pārāk lielu spiedienu?

Krāni būtiski atšķiras pēc ūdens plūsmas daudzuma, kas ir no 2 līdz 25 litriem minūtē, taču reti kad ir nepie-
ciešams vairāk par 10 litriem minūtē. To var kontrolēt, mazāk atgriežot krānu vai tecinot ūdeni īsāku laiku. 
Plūsmas ātrumu var samazināt arī, uzstādot zemas plūsmas krānus un dušas, uzstādot plūsmas ierobežotā-
jus krāniem un dušām vai uzstādot spiedienu ierobežojošu vārstu, lai samazinātu plūsmu visā ūdens sistēmā. 
Padomā par to, kad atgriez krānu — lai notekūdeņus attīrītu atbilstoši dzeramā ūdens kvalitātei, tiek patē-
rēts daudz resursu, tādēļ ir lietderīgāk izmantot tikai nepieciešamo ūdens daudzumu.

Ūdens temperatūra

Vai ūdens nav tev par karstu?

Ja ūdens ir par karstu, lai noregulētu tā temperatūru, jāpievieno auksts ūdens. Tā vietā būtu jānoregulē apku-
res sistēmas termostats, tādā veidā samazinot temperatūru. Ja jāgaida, kamēr ūdens uzkarst, salej neizman-
toto auksto ūdeni krūzē un izmanto to kā dzeramo ūdeni vai lai aplaistītu puķes. Pat ja ūdens temperatūra ir 
apmierinoša, būtu ieteicams karsto ūdeni izmantot pēc iespējas taupīgāk, lai tādējādi ietaupītu visus tā uzsil-
dīšanai nepieciešamos enerģijas resursus.
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 Apģērbs

Vai tavām drēbēm tiešām būtu iebildumi, ja tu tās uzvilktu atkārtoti?

Higiēnisku apsvērumu dēļ ir ieteicams tādas drēbes kā zeķes un apakšveļu mazgāt pēc katras valkāšanas rei-
zes. Taču citus apģērbus, piemēram, džemperus un bikses, var valkāt vairākas reizes, pirms tos būs nepiecie-
šams mazgāt. Jo vairāk reižu tu uzvilksi drēbes starp to mazgāšanas reizēm, jo vairāk ūdens tiks ietaupīts.

Veļas pulveris

Ko upes domā par tavu veļas pulveri? 

Veļas pulveris, ko tu izmanto drēbju mazgāšanai, galu galā nonāk upēs un jūrās. Daži mazgāšanas līdzekļi  
satur neorganiskās barības vielas, piemēram, fosfātus, kas var paātrināt aļģu augšanu, izraisot ūdens piesār-
ņojumu. Izmantojot mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu, tu vari samazināt fosfātu daudzumu, kas caur 
kanalizācijas sistēmu nonāk ekosistēmā. Apsver arī organisko mazgāšanas līdzekļu izmantošanu — to dabī-
gās sastāvdaļas ir saudzīgākas ūdens ekosistēmām, kurās tās nonāk.

Virtuves krāns

Kādēļ gan neatveldzināt augus ar glāzi ūdens?

Ja tu ielej sev glāzi ūdens un neizdzer, neizlej to. Izmanto to savu telpaugu aplaistīšanai. Tie tev par to būs 
pateicīgi.

Kafijas tase

Vai kafijas kannā tiešām jāiepilda ūdens?

Neiztukšo un atkārtoti nepiepildi kannu katru reizi, kad vēlies pagatavot karstu dzērienu. Izmanto tajā esošo 
ūdeni. Piepildot kannu un kastroļus tikai ar nepieciešamo ūdens daudzumu, tev jāvāra mazāk ūdens un tiek 
ietaupīti energoresursi.
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 Izlietne

Iztīri to, bet videi draudzīgā veidā!

Ja vēlies taupīt ūdeni, nelielas izmaiņas būs patiesi efektīvas. Piemēram, nemazgā traukus zem tekoša ūdens. 
Un atceries, ka ūdens daudzums, kas iztek no virtuves krāna, var būt ļoti mainīgs — no 2 līdz 25 litriem 
minūtē, tādēļ tas, cik tālu krāns ir atgriezts un cik ilgi tiek turēts atgriezts, ievērojami ietekmē izmantotā 
ūdens daudzumu.

Ja tu izmanto mazgāšanas bļodu vai aiztaisi izlietni ar korķi, ūdens zudumu var samazināt par 50 % vai vai-
rāk. Protams, ka atgriežot karstā ūdens krānu, tiek izmantots vairāk nekā tikai ūdens - tu būtu pārsteigts, ja 
uzzinātu ūdens sildīšanai patērēto energoresursu izmaksas. Ja ūdens ir par karstu, pārbaudi boilera ter-
mostatu. Iespējams, ka tas tikai jānoregulē.

Trauku mazgājamā mašīna

Vai tava trauku mazgājamā mašīna tiek izmantota iespējami lietderīgi?

Ja tu izvēlies mazgāt traukus, izmantojot trauku mazgājamo mašīnu, nevis mazgāt tos ar rokām, iegādājies 
trauku mazgājamo mašīnu ar augstu energoefektivitātes klasi un izmanto ekonomisko mazgāšanas režīmu, 
kad vien iespējams. Šādi tiks patērēts ievērojami mazāk ūdens nekā parastajā režīmā. Visas ēdiena atliekas 
izmet bļodā (un pārstrādā tās vai kompostē!), taču neskalo traukus zem krāna pirms to ievietošanas trauku 
mazgājamajā mašīnā. Lielākā daļa trauku mazgājamo mašīnu ir pietiekami jaudīgas, lai notīrītu netīrumus 
no traukiem bez iepriekšējas to mazgāšanas. Un neaizmirsti — nelieto trauku mazgājamo mašīnu, ja tā ir 
pustukša. Pagaidi, līdz tā ir piepildīta, bet pulveri vai tabletes trauku mazgājamajai mašīnai lieto samērīgi. 
Padomā par fosfātu un aļģu ziedēšanas postošajām sekām jūrās un upēs.

Automašīnas atslēgas

Vai vēlies zināt, kā samazināt savu ūdens patēriņu?

Tu varbūt domā, ka, mazgājot savu automašīnu mājās, nevis automazgātavā, tu ietaupi vairāk ūdens, taču 
patiesībā tā nav. Ekonomiska automātiskā automazgātava parasti patērē mazāk ūdens viena transportlī-
dzekļa nomazgāšanai, nekā šo pašu transportlīdzekli mazgājot mājās. Ja tu tiešām dod priekšroku automa-
šīnas mazgāšanai mājās, izvairies to skalot ar šļūteni, jo no tās iztek apmēram 18 litri ūdens minūtē. Tā vietā 
izmanto lietus ūdeni, kas satecējis spainī. Tas der jebkuras automašīnas mazgāšanai. Atceries arī, ka auto-
mašīnas nav nepieciešams mazgāt ik nedēļu — faktiski, dažas automašīnas tiek mazgātas tikai reizi gadā!
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 Augļi

Vai bioloģiski audzētie augļi un dārzeņi tik tiešām ir videi daudz draudzīgāki?

Dārzeņu un augļu bioloģiskas audzēšanas pamatā ir ilgtspējīgas audzēšanas sistēma, kuras procesā netiek 
izmantoti insekticīdi un citas ķimikālijas. Tie ir audzēti augsnē, kas nesatur mākslīgos pesticīdus un kompos-
tus. Tu savos salātos varētu atrast kādu gliemi, bet tas tikai pierādītu to, ka šis augs ir ekoloģiski tīrs. Biolo-
ģiski audzējot augļus un dārzeņus, tu vari arī ietaupīt ūdeni, jo tos nav nepieciešams mazgāt tik rūpīgi kā tāda 
paša veida ķīmiski apstrādāto produkciju. Tāpat arī uzmanīgi rīvētajā citrona miziņā neatradīsi nekādas vaska 
paliekas!

Logs

Izmanto lietainās dienas pilnvērtīgāk!

Krāna ūdens izmantošana, lai aplaistītu augus, ir pārāk izšķērdīga, ja mums visa gada garumā ir pieejams 
ūdens bez maksas. Labāk novieto savus augus vietās, kur līst lietus, vai novieto spaiņus vietās, kur tajos no 
jumtiem vai notekcaurulēm satek lietus ūdens. Vēl prātīgāk ir novietot ūdens mucu pie lietus ūdens notek-
caurules un savākt pietiekami daudz ūdens, ar ko pietiks gan dārza laistīšanai, gan pagalma bruģēto celiņu 
un laukumu noskalošanai. Tavi augi priecāsies par lietusūdeni un būs tev pateicīgi!

Lampa

Kāda ir saikne starp ūdeni un enerģiju?

Enerģijas ražošanai tiek patērēts milzīgs daudzums ūdens, galvenokārt spēkstaciju dzesēšanai. Lai gan pēc 
tā izmantošanas ūdens bieži vien nonāk atpakaļ upēs, tā temperatūras un apjoma atšķirība var negatīvi 
ietekmēt ekosistēmu. Pat ja elektrība tiek ražota, izmantojot hidroenerģiju, dambji veido nosprostojumus 
upēs, kas savukārt neļauj zivīm sasniegt nārsta vietas. Laika gaitā šie norobežojumi var izraisīt upju bojāeju. 
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 Duša

Vai tava mazgāšanās dušā ir ilgāka nekā tava mīļākā dziesma?

Mēs ik dienas mājās izmantojam lielu daudzumu ūdens, bet cik daudz no tā mums ir tiešām nepieciešams? 
Daudzās pasaules malās ūdens krājumi ir ierobežoti, tostarp daudzviet Eiropā jau ir novērojams to trūkums. 
Tu vari palīdzēt saglabāt šo vērtīgo resursu. Rīta dušām izmantotais ūdens daudzums veido lielu daļu ūdens, 
ko patērē Eiropā, taču ne visas no tām ir lietderīgas. Piemēram, dušas ar augsta spiediena ūdens strūklu pie-
cās minūtēs patērē vairāk ūdens, nekā nepieciešams pilnai vannai. Ir vairāki veidi, kā lietderīgāk izmantot 
resursus, mazgājoties dušā. Tu vari aizgriezt krānu, kamēr izmanto šampūnu vai dušas želeju. Vai arī tu vari 
pavadīt dušā īsāku laiku. Tādēļ apsver iespēju par dušas taimera izmantošanu un dušas galvas aizstāšanu ar 
modeli, kuram ir mazāks ūdens patēriņš.

Tualete

Vai tava tualete ir gudrāka, nekā tu domā?

Ar divējādās tualetes skalošanas sistēmu tu vari noskalot šķidrumus un papīru, izmantojot par 70 % mazāk 
ūdens nekā ar parasto skalošanu. Ja tev šādas sistēmas nav, to var viegli un lēti uzstādīt, un tā darbojas gan-
drīz jebkurā standarta tualetē. 

Vannas istabas izlietne 

Vai tecinot ūdeni no krāna, tas netiek tecināts lieki?

Zobu tīrīšana parasti aizņem divas minūtes, tāpēc tās laikā aizver ūdens krānu, jo pretējā gadījumā tekošais 
ūdens būs izšķiests. Atgriez krānu tikai tad, kad ir nepieciešams noskalot zobu birsti. Tas pats attiecas uz skū-
šanos. Piepildi izlietni līdz pusei, kad sāc skūties, taču neatstāj krānu atvērtu visu laiku.

Veļas mazgājamā mašīna  

Mazgā 30 grādu temperatūrā, ja vien drēbes nav ļoti netīras

Veļas mazgājamās mašīnas mājās patērē daudz ūdens, taču ir veidi, kā drēbes mazgāt lietderīgāk. Lielāka-
jai daļai mūsdienu veļas mašīnu ir pieejams ekoloģiskais režīms, kas ļauj patērēt mazāk ūdens, nekā mazgā-
jot parastajā režīmā. Faktiski liela daļa visefektīvāko veļas mašīnu patērē mazāk nekā 50 litrus ūdens katrā 
mazgāšanas reizē. Lietderīgi ir arī mazgāt drēbes zemā temperatūrā, jo tā tiek patērēts ievērojami mazāk 
elektroenerģijas, nekā mazgājot tās augstā temperatūrā (50°C un vairāk). Tomēr, ja tu vienmēr drēbes mazgā 
zemā temperatūrā, neaizmirsti ik pa laikam mazgāt arī augstā temperatūrā, lai veļas mašīnas konstrukcijas 
un šļūtenes attīrītos.
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 Netīrā veļa 

Vai vienā mazgāšanas reizē nevarētu ietilpināt vairāk?

Tas ir diezgan acīmredzami, bet ja veļas mazgājamo mašīnu piepildīsi tikai līdz pusei, tiks izmantots divreiz 
vairāk ūdens nekā tad, ja vienā mazgāšanas reizē būtu ietilpināts divreiz vairāk veļas. Ja iepriekš apdomāsi, 
kad vajadzēs vilkt konkrētus apģērba gabalus, tev nebūs jāmazgā tie tad, kad nebūs nekā cita mazgājama.

Medikamentu skapis 

Kur nonāks visi šie medikamenti? 

Protams, ka medikamenti ir vajadzīgi, tomēr mūsdienās pastāv tendence tos lietot pārmērīgi. Problēma ir 
tajā, ka pēc tam, kad tie ir izvadīti caur tavu ķermeni, to sastāvā esošās ķimikālijas piesārņo ūdeni, kurā tās 
nonāk. Tādēļ lieto medikamentus, cik maz vien iespējams. Un vienmēr atbrīvojies no jebkādiem neizmanto-
tiem medikamentiem apzinīgi, atgriežot tos aptiekā. Nekad tos nenoskalo tualetes podā un neizmet atkritumu 
tvertnē, jo tad tie nonāks atpakaļ ūdens apritē.

Dvielis 

Cik tīrs ir tavs dvielis?

Dvielis ir paredzēts tam, lai tu noslaucītos, kad esi tīrs, un tas paliek slapjš, nevis netīrs. Tas nozīmē to, ka 
dvieļus vari izmantot atkārtoti, pirms tie atkal jāmazgā. Mūsdienās daudzas viesnīcas piedāvā izvēli savus 
dvieļus izmantot atkārtoti, tāpēc neatstāj tos uz vannas istabas grīdas, jo tas liek noprast, ka vēlies  
saņemt jaunus dvieļus.

Rotaļu automašīna  

Vai vēlies zināt, kā samazināt savu ūdens patēriņu?

Rotaļu automašīnu var nomazgāt viegli, taču vai tu zini labākos paņēmienus, kā mazgāt savu īsto automa-
šīnu? Tu varbūt domā, ka, mazgājot savu automašīnu mājās, nevis automazgātavā, tu ietaupi vairāk ūdens, 
taču patiesībā tā nav. Ekonomiska automātiskā automazgātava parasti patērē mazāk ūdens viena transport-
līdzekļa nomazgāšanai, nekā šo pašu transportlīdzekli mazgājot mājās. Ja tu dod priekšroku automašīnas 
mazgāšanai mājās, centies to neskalot ar šļūteni, jo no tās iztek apmēram 18 litri ūdens minūtē. Tā vietā 
izmanto lietus ūdeni, kas satecējis spainī. Tas der jebkuras automašīnas mazgāšanai. Atceries arī, ka auto-
mašīnas nav nepieciešams mazgāt ik nedēļu — faktiski, dažas automašīnas tiek mazgātas tikai reizi gadā!
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 Šķidrais mazgāšanas līdzeklis 

Kāpēc tīrīšanas līdzekļi nevarētu aprobežoties tikai ar tauku un netīrumu notīrīšanu?

Visi mazgāšanas pulveri, tīrīšanas produkti, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļi pa kanalizācijas caurulēm 
nonāk upēs, ezeros un jūrās. Daži no tiem satur neorganiskās barības vielas, kas bagātina ūdenstilpnes un 
izraisa aļģu pārmērīgu attīstību. Kad tie sadalās, tie ūdenim atņem skābekli un tā rezultātā iet bojā daudzas 
jūras gultnē mītošās sugas. Lai novērstu šo problēmu, lieto dabiskus veļas mazgāšanas līdzekļus. Uzzini arī 
citus videi nekaitīgus tīrīšanas paņēmienus — vecāka gadagājuma cilvēki tev varētu šo to iemācīt par tau-
pīgu UN ekoloģisku dzīvesveidu. Tavām darba virsmām, audumiem un grīdām patiks saudzīgāka tīrīšana, bet, 
ja ir aizdambējies tualetes pods, izlietne vai caurules, vienkārši izmanto plunžeri. Tam būs tikpat laba iedar-
bībā kā kaustiskās sodas tīrītājam, un tu izvairīsies no savainošanās riska, kā arī kaitējuma nodarīšanas videi.
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Grīda

Vai augsne zem tavas mājas ir pavisam izžuvusi?

Eiropā, turpinoties dzīvojamo platību, ceļu, ēku un infrastruktūras attīstībai, ik gadu tiek zaudēts arvien 
vairāk zaļo zonu. Protams, bieži šī attīstība ir nepieciešama, lai nodrošinātu dzīvesvietu, transporta satik-
smi un darbavietas vietējiem iedzīvotājiem, bet ja reiz zeme tiek nosegta, augsne zaudē savas galvenās 
funkcijas. Taču pastāv veidi, kā māju īpašnieki var palīdzēt saglabāt saikni ar šo nosegto augsni un 
samazināt augsnei piemītošo nosusināšanas īpašību un ūdens uzkrāšanas spēju zaudēšanu, kā  
arī veicināt nepieciešamās augsnes dzīvotspējas uzturēšanu. Piemēram, ja tu maini sava piebraucamā 
ceļa vai dārza segumu, apsver tādu caurlaidīgu materiālu kā porainā asfalta, šķembu seguma vai zāliena 
izmantošanu, kas nodrošina skābekļa piekļūšanu augsnei un ļauj izvadīt ūdeni. Ja ūdens nevar dabiski 
uzsūkties augsnē, tas rada applūšanas risku, tāpēc centies to novērst un izmantot lietderīgi. Tu vari arī 
izmantot ūdens tvertnes no jumta tekoša ūdens uzkrāšanai un izmantot to dārza laistīšanai krāna ūdens 
vietā. Bet ja vēlies paveikt kaut ko pavisam drosmīgu, kāpēc gan neapzaļumot savu jumtu? Jumtu dārzus 
parasti var izveidot uz ļoti plānas augsnes kārtas. Tie uzsūc lietus ūdeni, veicina bioloģisko daudzveidību 
un nodrošina izolāciju. Tu pat varētu izveidot jaunu mājvietu vietējās dzīvās dabas populācijai!

Augsne

Mēs nepietiekami novērtējam augsnes nozīmi. Tā ir ļoti svarīga dzīvajai dabai, turklāt tā nodrošina 
barības vielas, kas vajadzīgas pārtikas augu audzēšanai, tādēļ pareiza augsnes apsaimniekošana ir  
būtiska mūsu labklājībai nākotnē. Neskatoties uz to, augsnes noplicināšanas, atmežošanas un 
paviršu zemkopības paņēmienu rezultātā milzīgas augsnes platības tiek degradētas, kas miljoniem 
cilvēku izraisa pārtikas trūkumu un citas grūtības. Ir vienkārši veidi, kā mēs varam palīdzēt, piemē-
ram, ēdot mazāk gaļas, izvēloties kokmateriālus no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem un pērkot 
dabiski audzētu pārtiku.
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 Augi

Kā augu audzēšana var kaitēt planētai?

Ja tev patīk dārzkopība un vēlies saudzēt mūsu planētu, esi uzmanīgs, pērkot kompostu. Skatoties uz kūdrā-
jiem, šķiet, ka tie ir plaša, mitra novārtā pamesta zeme, taču to augsne ir ļoti vērtīga, jo tā atbalsta dzīvo dabu 
un bioloģisko daudzveidību, tā ražo barības vielas, kā arī tai ir būtiska loma ūdens apritē. Tie arī uzkrāj oglekli 
no atmosfēras, kas, uzrokot šos purvus, tiek atbrīvots. Faktiski Lielbritānijā vienā no vietām, kur veic dārzko-
pībai paredzētās kūdras ieguvi, gada laikā izdalās pusmiljons tonnu oglekļa dioksīda. Dažas valstis plāno 
ieviest nodokli kūdras kompostiem. Pagaidām būtu ieteicams iegādāties kompostu, kas ir apzīmēts kā kūdru 
nesaturošs, ja tāds ir pieejams, jo pat daudzfunkcionāli izmantojams komposts var saturēt no 70 % līdz pat 
100 % kūdras. Vēl labāk ir gatavot pašam savu kompostu. Vislabākais lietderīgas resursu izmantošanas veids 
ir kompostēt savus pārtikas un dārza atkritumus un iegūto kompostu izmantot augu audzēšanai.

Desiņas 

Cik bieži tu ēd gaļu? 

Ēdot mazāk gaļas, tavam uzturam būs arī mazāka ietekme uz vidi, tomēr, vai tu zini, kāpēc? Mājlopu audzē-
šanai ir vajadzīga ne tikai zeme ganībām, bet arī lauki lopbarības kultūraugu audzēšanai. Viens no šiem kul-
tūraugu veidiem ir soja, kuras ražošanas apjomi pēdējo 15 gadu laikā ir divkāršojušies, lielākoties dēļ tās 
patēriņa pieauguma lopbarībā. Tas bieži tiek darīts uz dabisko biotopu rēķina, piemēram, Brazīlijas plašajā  
tropiskās savannas Cerrado reģionā, kurā ir atrodami 5 % no pasaules bioloģiskās daudzveidības. Mājlopi arī 
ievērojami veicina siltumnīcefekta gāzu emisijas, jo īpaši ražojot metānu, un tiek lēsts, ka tie patērē 8 % no 
visas pasaules ūdens resursiem. Šo resursu noslogojums pieaugs, pieaugot iedzīvotāju skaitam pasaulē, kā 
arī pieaugot pieprasījumam pēc gaļas, jo īpaši attīstības valstīs. Ko mēs varam darīt lietas labā? Situācija nav 
tik nopietna, lai mēs visi kļūtu par veģetāriešiem, tomēr mums vajadzētu apsvērt iespēju gaļu uzturā lietot 
retāk, iekļaujot ēdienkartē ēdienus bez gaļas. Kādēļ gan maltās gaļas vietā spageti mērcei nepievienot, pie-
mēram, svaigus tomātus un sēnes? Galvenais — neiznieko gaļu! Izmetot gaļu, tiek izniekoti visi vērtīgie ener-
ģijas un ūdens resursi, kas tika patērēti tās ražošanā.
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Mobilais tālrunis

Vai zināji, ka tavs vecais mobilais tālrunis ir vērtīga prece?

Mobilo tālruņu tehnoloģijas attīstās ļoti ātri. Tu Ziemassvētkos iegādājies jaunu mobilo tālruni, un līdz  
vasarai tas jau ir novecojis. Turklāt jaunu modeļu piedāvājums ir tik plašs, ka jaunāka modeļa iegāde ik 
pēc pāris gadiem ir vilinoša. Faktiski, daudzi cilvēki tā arī dara — aptuveni trīs ceturtdaļas no miljarda 
mobilo tālruņu abonentu Eiropā nomaina savu mobilo tālruni vidēji ik pēc 18 mēnešiem. Tas padara 
mobilo tālruni par unikālu preci — nevienai citai elektronisko iekārtu kategorijai nav tik liels nomaiņas 
rādītājs. Kādēļ tik liels apgrozījums? Vai tas ir ilgtspējīgs? Dažreiz mums ir nepieciešams jauns tālrunis, 
jo esošais tiek sabojāts vai pārtrauc darboties, bet bieži vien mēs vienkārši vēlamies iegādāties jaunākās 
tehnoloģijas preci. Pirms tu steidzies iegādāties jaunāko modeli, padomā par resursiem, kas tika izman-
toti tā ražošanai, un pajautā sev, vai tu nevarētu iztikt vēl vienu gadu ar esošo tālruni. Jaunie tālruņi satur 
tādus cēlmetālus kā zelts, varš, sudrabs un platīns, kā arī vairākus reti sastopamus derīgos izrakteņus. 
Ja tomēr izlem iegādāties jaunāku modeli, atbrīvojies no sava vecā tālruņa atbildīgi — atdot to kādam 
draugam, pārdod vai nodod pārstrādei. Neatstāj to vienkārši stāvam atvilktnē. 

Derīgie izrakteņi

Derīgie izrakteņi ir mums visapkārt. Tie ir dārglietās, ko nēsājam, gultā, kurā guļam, un mobilajos 
tālruņos, kurus nēsājam līdzi. Taču šo derīgo izrakteņu ieguvei ir sava cena gan attiecībā uz cilvēku 
darbaspēku, 
 gan uz vidi, kad tiek piesārņoti ūdens resursi. Mums ir sava loma derīgo izrakteņu ieguves radīto 
seku mazināšanā, iepērkoties apdomāti un aizstājot preces tikai tad, kad tas patiešām ir 
nepieciešams.
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 Modinātājpulkstenis 

Vai tevi satrauc izmantoto bateriju skaits?

Baterijas ir kļuvušas par nozīmīgu mūsdienu dzīvesveida sastāvdaļu. Taču to ražošana, patēriņš un pārstrāde 
nevēlami ietekmē vidi, tāpēc mums jāatrod veids, kā tās izmantot lietderīgāk. Bateriju sastāvā esošais dzīv-
sudrabs, svins un kadmijs var nonākt augsnē, ja tos nogādā atkritumu poligonā, bet to sadedzināšana tikai 
palielina siltumnīcefekta gāzu emisijas. Visas baterijas var atkārtoti pārstrādāt — gan standarta baterijas 
tavā modinātājpulkstenī, gan tās, kas ir tavā mobilajā tālrunī, fotoaparātā vai pulkstenī. Tūkstošiem tonnu 
pārstrādē iegūto metālu var izmantot jaunu bateriju ražošanā. Nesen tika ieviesta Eiropas direktīva, lai vei-
cinātu apjomīgāku bateriju pārstrādi, tādēļ tu vari atrast īpašas tvertnes tādās vietās kā tuvējais lielveikals, 
kur vari droši atbrīvoties no vecajām baterijām. Turklāt, iegādājoties atkārtoti uzlādējamas baterijas, tu ilg-
termiņā ietaupīsi naudu.

Konservu kārbas ledusskapī 

Kur nonāk alumīnijs?

Tam, ka alumīnijs ir atrodams tik daudzu ikdienā izmantojamu lietu sastāvā, sākot no dzērienu skārdenēm 
un beidzot ar kompaktdiskiem, velosipēdu rāmjiem un pulksteņiem, ir labs iemesls. Uz mūsu planētas alumī-
nijs ir ne tikai visizplatītākais, bet arī viens no vislietderīgākajiem metāliem. Tas ir viegls, izturīgs, stabils un 
viegli pārstrādājams. Patiesībā, produkta izgatavošanai no alumīnija lūžņiem jāpatērē par 95 % mazāk ener-
ģijas nekā tā izgatavošanai no dabiskiem izejmateriāliem. Alumīnijs ir viens no Eiropā visplašāk pārstrādāta-
jiem materiāliem, tāpēc centies nodot pārstrādei visu, ko vien iespējams — ne tikai tādas pašsaprotamas 
lietas kā konservu kārbas un bundžas, bet arī datorus, veļas mazgājamās mašīnas un mobilos tālruņus, kuru 
sastāvā pavisam noteikti būs atrodams alumīnijs.
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Dīvāns

Vai tava mīļākā dīvāna kvalitāte ietekmē planētu?

Jā, tā ietekmē. Daudzas preces šķiet lētas, tādēļ mēs tās pērkam. Pēc pāris gadiem, kad tās ir saplīsušas vai 
mums apnikušas, mierīgi tās izmetam. Tas nav lietderīgs veids, kā izmantot resursus. Daudzi resursi ir tik 
ilgi saglabājuši savas zemās cenas, tāpēc mēs pieņemam, ka tie ir pietiekamā daudzumā vai vismaz 
nedraud izzust. Taču to cena neatspoguļo to patieso vērtību vai nākotnē sagaidāmo trūkumu. Mēbeļu ražo-
šanā tiek izmantoti daudzi resursi. Tāpēc, pērkot jaunas lietas, padomā par to, cik ilgi tās kalpos. Apsver, vai 
šis krēsls ir izgatavots kvalitatīvi un vai tev tas patiks arī pēc diviem gadiem, kad interjera mode būs mainī-
jusies. Ja nopirksi kvalitatīvi izgatavotu preci, iespēja, ka tu vēlēsies no tās atbrīvoties, būs mazāka. Un ja 
kāda lieta salūzt, kādēļ gan to nesalabot, nevis pirkt jaunu? Tas ir tādēļ, ka mēs pieturamies pie paradumiem, 
kas veidojušies laikos, kad mēs tikām mudināti patērēt, laikos, kad resursi un ekosistēmas vēl nebija apdrau-
dētas. Salūzušu mēbeli nereti iespējams salabot daudz vienkāršāk, nekā tev šķiet. Neaizmirsti arī par mate-
riālu atkārtotu izmantojamību un otrreizēju pārstrādi. Masīvkoku var pilnībā izmantot otrreizēji, pārstrādāt 
vai sadedzināt, un, pat ja tas tiek izmests, tas pilnībā bioloģiski noārdās.

Papīra salvetes

Kas notiktu, ja meži izzustu tikpat ātri kā tavas izlietotās salvetes?

Lai gan vienreizlietojamas papīra preces var ražot no otrreizēji pārstrādāta papīra, liela to daļa joprojām 
tiek ražota no jaunšķiedrām, t. i., kokiem, kas tiek nocirsti papīra ražošanai. Kad vien iespējams, centies 
pirkt preces, kas tiek ražotas no otrreizēji pārstrādātām šķiedrām, jo to ražošanai vajag mazāk enerģijas, 
turklāt tā tu saudzē kokus. Ja nav pieejamas preces, kas ir pilnībā otrreizēji pārstrādātas, mēģini atrast 
tās, kurām ir Mežu uzraudzības padomes (Forest Stewardship Council — FSC) vai Mežu sertifikācijas 
apstiprināšanas programmas (Programme for the Endorsement of Forest Certification — PEFC) logotips, 
kas apliecina, ka noteikts procents otrreizēji pārstrādāto šķiedrvielu precē ir ticis iegūts no labi apsaim-
niekotiem mežiem. Vēl viena droša garantija tam, ka iegādājies pareizo preci, ir Eiropas ekomarķējums, 
ko var atpazīst pēc puķītes logotipa. 

Koksne/kokmateriāli

Sākot ar gultām un beidzot ar grāmatām un parka soliņiem, kokmateriāli ir daudzu šo produktu gal-
venais izejmateriāls, ko mēs uzskatām par pašsaprotamu. Taču mežu izciršanai ir nopietnas vides 
un sociālās sekas, un tikai kokmateriālu iegāde no tiem, kas tos ražo ilgtspējīgi, mums ļaus iepirk-
ties ar tīru sirdsapziņu.



PĒ
DĒJ

O RE
IZI

 AT
JA

UNIN
ĀT

A 2014. G
ADĀ

29

NOZĪMĪGA IR KATRA TAVA VEIKTĀ IZVĒLE!

PATĒRIŅA CEĻVEDIS 

 Gulta 

Trešdaļu savas dzīves tu pavadi gultā, bet, vai tu zini, no kāda kokmateriāla tā ir izgatavota? 

Protams, ne jau visas gultas tiek izgatavotas no kokmateriāliem. Tās var tikt ražotas arī no metāla vai sintē-
tiskajiem materiāliem (tu vari pameklēt, piemēram, pārstrādāta tērauda gultu). Taču kokmateriāliem ir divas 
lielas priekšrocības — tie ir atjaunojams un bioloģiski sairstošs resurss, bez tam to ražošana rada mazāk sil-
tumnīcas gāzu emisijas nekā alternatīvu materiālu ražošana. Taču tas automātiski nenozīmē, ka koka gulta 
ir pilnībā ilgtspējīgs produkts. Visu tirdzniecībā pieejamo kokmateriālu, koka un papīra izstrādājumu dzīve 
sākās mežā. Un, lai gan liela daļa no šiem kokmateriāliem tiek iegūti pienācīgi apsaimniekotos mežos, tomēr 
ne visi. Nelikumīga mežistrāde joprojām ir milzīga problēma, un tā ir liels oglekļa emisiju, iedzīvotāju pārvie-
tošanas un dabisko biotopu iznīcināšanas cēlonis. Kā tu vari būt drošs, ka tas, ko izvēlies, ir ticis saražots ilgt-
spējīgai izmantošanai, nenodarot kaitējumu cilvēkiem vai dzīvniekiem? Iegādājoties koksnes izstrādājumu, 
skaties, vai uz tā ir kāds no FSC vai PEFC logotipiem, kuri apliecina, ka kokmateriāls ir iegūts no pienācīgi 
apsaimniekotiem mežiem. Kādēļ gan neiegādāties lietotas mēbeles? Tādējādi tu vari ietaupīt arī naudu, un 
tas pasargās vidi no briesmīgajām piesārņojuma sekām!

Virtuves papīra dvielis (rullis)

Vai satīrīt vienmēr nozīmē izlietot?

Virtuves papīra dvieļi ir noderīgs un daudzveidīgi pielietojams izstrādājums, tomēr centies tos izmantot liet-
derīgi. Izturīgāki virtuves dvieļi var būt nedaudz dārgāki, bet to izmantotais skaits būs mazāks. Padomā par 
to, kā šī prece tika ražota. Dažām precēm tagad ir ES ekomarķējums, kas nozīmē, ka tās ir saražotas ar mini-
mālu ietekmi uz apkārtējo vidi. Un, pirms tās izmet, atceries, ka šādas preces var kompostēt, ja vien tās neno-
nāk saskarē ar bīstamām ķimikālijām.
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Garšaugi

Kā es varu izaudzēt garšaugus, ja man nav dārza?

Pareizā garšaugu izvēle var ēdiena garšu mainīt no laba uz lielisku. Taču garšaugi var būt dārgi, ja tos 
pērk veikalā fasētus, un bieži vien mēs izmantojam tikai nelielu to daļu un pārējo izmetam. Ja tas izklau-
sās pazīstami, kādēļ gan neizveidot pašam savu garšaugu dārziņu? Tas ir lielisks veids, kā ietaupīt resur-
sus. Padomā par visiem enerģijas resursiem, kas nepieciešami šo garšaugu žāvēšanai, iepakošanai un 
transportēšanai. Tie ir resursi, kurus vari ietaupīt, audzējot pats savus garšaugus. Lai to darītu, tev nav 
nepieciešams dārzs. Saulainas palodzes ir ideāli piemērotas, lai uz tām audzētu maurlokus, piparmētras, 
baziliku, pētersīļus, salviju un timiānu (nemaz nerunājot par pipariem, ķiršu tomātiem un papriku). Tikai 
neaizmirsti sekot līdzi to augšanai. Lai to lapotne būtu kupla, regulāri tos apgriez un izmanto, un, ja iespē-
jams, iestādi tos augsnē ar kompostu, kas nesatur kūdru. Tu pat nepamanīsi, kad šie garšaugi jau būs 
izauguši, un tos varēsi pievienot pašgatavotajai tomātu mērcei!

Bioloģiskā daudzveidība

Ar bioloģisko daudzveidību saprot uz mūsu planētas sastopamo dažādo dzīvības formas daudzvei-
dību. Lielāka bioloģiskā daudzveidība liecina par ekosistēmas veselību, turklāt tā nodrošina lielākas 
sugu izdzīvošanas iespējas šādā ekosistēmā. Mums ir nepieciešama bioloģiskā daudzveidība pārti-
kai, apkurei, atpūtai, augsnes auglībai, ūdens un oglekļa uzglabāšanai. Šī bagātība ir mūsu prieka 
un labsajūtas avots. Taču, kad mēs ekspluatējam dabas resursus mūsu pašu īstermiņa labumam, 
izcērtot mežus vai pārzvejojot jūras, tas rada ilgtermiņa izmaksas sabiedrībai, jo tiek apdraudētas 
ekosistēmas, kas nodrošina mūsu preces un pakalpojumus. Lai palīdzētu saglabāt bioloģisko daudz-
veidību, mums vajadzētu preces izmantot otrreizēji, pēc iespējas vairāk tās pārstrādāt un samazi-
nāt mūsu kopējo patēriņu.
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 Dārzeņu piegāde

Vai es varu saņemt veselīgu, ilgtspējīgu pārtiku tieši pie savām durvīm?

Ja tev pārtikas preču iepirkšana šķiet apgrūtinoša, tu būsi priecīgs zināt, ka to piegāde uz mājām ir videi drau-
dzīgāks veids, kā papildināt sava ledusskapja saturu. Lielveikali ne tikai sniedz piegādes pakalpojumus, bet 
arvien vairāk vietējo uzņēmumu nodarbojas ar dārzeņu piegādi, piegādājot augļus un dārzeņus uz mājām. 
Šādam pakalpojumam ir daudzas priekšrocības. Tas sniedz atbalstu vietējiem lauksaimniekiem un samazina 
transporta izmaksas; tev nekur nav jābrauc, tādējādi mazinot oglekļa emisijas, un pārtika, ko saņem, vienmēr 
tev tiks piegādāta svaiga. Lai nodrošinātu to, ka izvēlētā piegāde ir pēc iespējas videi draudzīgāka, pārlieci-
nies, vai tiek pārdota vietēji audzētā produkcija un sezonas augļi un dārzeņi, un izvēlies tādus piegādātājus, 
kas sniedz informāciju par to, kādi produkti un kādos laikos tiek piegādāti. Mēģini atrast piegādātājus, kas 
piegādā organiski audzētus dārzeņus, tā kā bioloģiskās audzēšanas metodēs izmanto mazāk ķimikāliju un 
tām ir nepieciešams mazāk mēslojuma. Šie piegādātāji arī tev ieteiks interesantas ēdienu receptes, kuru 
sastāvā ir izvēlētā produkcija. No resurstaupības viedokļa un veselībai tas ir tikai ieguvums, ja ēd vairāk dār-
zeņus un mazāk gaļas. Visbeidzot, ja pirmo reizi izmēģini šādu piegādi, sāc ar mazāku pasūtījumu, lai izvai-
rītos no pārtikas izšķiešanas.

Augi

Vai augi var iznīcināt nepatīkamas smakas?

Telpaugi ir lielisks veids, kā mājās ienest daļiņu dabas, tomēr, vai tu zināji, ka tie darbojas kā dabiski gaisa 
filtri un var palīdzēt arī pret saaukstēšanos? Saskaņā ar NASA pētījumiem augi spēj 24 stundu laikā neitrali-
zēt līdz pat 87 % no gaistošiem organiskajiem savienojumiem, kuri ir sintētisko šķiedru, plastmasas maisiņu, 
krāsu, tintes un cigarešu dūmu sastāvā. Augi iesūc toksīnus augsnē, kur organismi tos pārstrādā augam 
nepieciešamās barības vielās. Tādēļ tā vietā, lai radītu papildu piesārņojumu, ko telpās izraisa ķīmiski gaisa 
atsvaidzinātāji, nevis izkliedējot nepatīkamas smakas, bet gan tikai nomācot tās, izvēlieties telpaugus, kuri 
attīra gaisu. Vienlaikus augi absorbē oglekļa dioksīdu un diennakts gaišajā laikā izdala skābekli, proti, tie veic 
pretēju reakciju tai, kas rodas elpojot. Citiem vārdiem, tie paaugstina skābekļa līmeni telpā. Bez tam, atbrīvo-
jot lielāko daļu absorbētā ūdens gaisa, augi mitrina to, un tas savukārt palīdz mazināt klepu, saaukstēšanos, 
kakla iekaisumu un ādas sausumu telpās. Izvēloties telpaugus, ņemiet vērā apgaismojumu un citus augša-
nas apstākļus un laistiet augus tikai tad, kad augsnes virskārta ir sausa un līdz mitrums sasniedz drenāžas 
atveres.
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 Ziedi

Cik tālu ceļu šie ziedi ir mērojuši, līdz nonāca šeit?

Ziedi ir lielisks veids, kā atsvaidzināt un padarīt savu māju košāku, taču tie var arī ievērojami ietekmēt apkār-
tējo vidi. Daudzi Eiropā pirktie ziedi katru gadu tiek importēti no valstīm, kurās ir trūcīgi ūdens resursi un vēr-
tīga to daļa arī tiek izmantota šo ziedu audzēšanai. Protams, ziedu industrija nes arī peļņu jaunattīstības 
valstīm, kas tām ir tik ļoti nepieciešama, taču tas vēl ir apstrīdami, vai pasaules vietās, kur ir liels ūdens defi-
cīts, vajadzētu audzēt ziedus, nevis pārtiku. Vēl jo vairāk, no Āfrikas ievestie ziedi un augi tiek transportēti lie-
lus attālumus ar gaisa satiksmi un bieži vien ir audzēti, izmantojot kaitīgos mēslojumus un pesticīdus. Ziedu 
iegādei galvenokārt centies ievērot, lai tie būtu organiski vai vietēji audzētie (ja iespējams). Ja tu pērc impor-
tētus ziedus, izvēlies tos, kurus ir sertificējusi organizācija “Fairtrade”, kas nozīmē to, ka piegādātāji ir izturē-
jušies pret saviem darbiniekiem taisnīgi un ieguldījuši naudu sociālos vai vides projektos. Iegādājies sezonas 
ziedus — šādi tu varēsi būt drošs, ka tie netika audzēti siltumnīcās mākslīgos apstākļos, patērējot daudz 
enerģijas un ūdens resursu. Kāpēc gan pašam neaudzēt savus ziedus? Tie ne tikai padarīs tavu dārzu košāku, 
bet arī pievilinās bites un tauriņus.

Gultas veļa

Vai tavu kokvilnas palagu ražošanā tika izmantoti pesticīdi?

Kokvilnas industrija ir ievērojama uzņēmējdarbības nozare. Visā pasaulē pavisam ir 30 miljoni kokvilnas ražo-
tāju, un kokvilnai tiek izmantoti 2,4 % no pasaules lauksaimniecības zemes platības. Vai tu zināji, ka kokvil-
nas audzēšanai izmanto aptuveni 50 % no kopējā ķīmisko pesticīdu daudzuma, kas tiek izmantots 
lauksaimniecībā? Mums visiem ir nepieciešama gultas veļa, taču ir veidi, kā pārliecināties, vai veļa, ko tu iegā-
dājies, minimāli ietekmē apkārtējo vidi. Bioloģiskā lauksaimniecība saglabā vai pat uzlabo augsnes auglību 
un pasargā gruntsūdeņus un upes bez sintētiskām ķimikālijām. Kokvilnas audzēšanai ir arī nepieciešams 
daudz ūdens. Ja viena T krekla ražošanai tiek patērēti 2700 litri ūdens, padomā, cik daudz ir nepieciešams 
tavas gultas veļas ražošanai! Centies pēc iespējas paildzināt savas gultas veļas kalpošanas laiku un, kad no 
tās atbrīvojies, nodod to pārstrādei. Kad ir pienācis laiks to aizstāt, pārliecinies, vai jaunā gultas veļa ir no iztu-
rīga materiāla. Lēti tekstilmateriāli ātri nolietojas un galu galā visai drīz tiek izmesti. Tu varētu apsvērt arī 
savas pirktās kokvilnas sociālo ietekmi. Godīgas tirdzniecības marķējumi garantē, ka kokvilna ir audzēta 
saskaņā ar augstiem ētiskajiem, kā arī apkārtējās vides standartiem.
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 Ķermeņa pieniņš

Ko gan orangutāns domātu par tavu ķermeņa pieniņu?

Tavu ziepju un dušas produktu sastāvā esošās ķimikālijas nav vienīgais, kas ietekmē apkārtējo vidi. Vai zināji, 
ka, piemēram, tava dušas želejas vai ķermeņa pieniņa losjona izvēlei var būt tieša ietekme uz mežu izciršanu 
otrpus pasaulei? Palmu eļļa tiek izmantota dažādu produktu sastāvā, sākot ar kosmētiku un beidzot ar pār-
tiku, lai tiem piešķirtu krēmīgāku konsistenci, taču pašas eļļas palmas aug tikai tropos tādās valstīs kā Malai-
zija un Indonēzija.

Pieaugošais pieprasījums pēc palmu eļļas veicina to, ka tiek izcirstas lielas tropisko mežu platības un lielas 
ar oglekli bagātās augsnes platības tiek nosusinātas, lai to vietā izveidotu jaunas palmu eļļas plantācijas. Tas 
ne tikai veicina klimata pārmaiņas, bet arī paātrina dabisko biotopu bojāeju, kur mīt tādas apdraudēto dzīv-
nieku sugas kā orangutāns un Sumatras tīģeris, kā arī veicina vietējo iedzīvotāju pārvietošanos, kuriem šie 
meži nodrošina pārtiku un patvērumu. Pašreizējie marķēšanas standarti ļauj ražotājiem palmu eļļu apzīmēt 
kā augu eļļu, uz iepakojuma atsevišķi nenorādot palmu eļļas sastāvu. Iegādājoties preces, pievērs uzmanību, 
vai palmu eļļa ir sertificēta kā ilgtspējīga. Šādi tu vari palīdzēt pārtraukt saikni starp palmu eļļu un mežu izcir-
šanu, kā arī radīt spiedienu uz uzņēmumiem, lai liktu tiem pievērsties ilgtspējīgas palmu eļļas ražošanai.

Kafija

Vai tev ir vēlēšanās pie brokastīm izdzert 140 litru ūdens?

Lielākajai daļai no mums rīta kafijas vai tējas tase ir daļa no ikdienas rutīnas, bet abu šo produktu ražošanai 
ir nepieciešami daudzi resursi. Katrā piegādes ķēdēs posmā tiek patērēti enerģijas un ūdens resursi, sākot ar 
ražošanu un transportu un beidzot ar pārstrādi un patēriņu, šim procesam dažreiz vēl pierēķinot pienu un 
cukuru. Kafijas un tējas piegādātāji kļūst arvien apzinīgāki attiecībā uz to ražošanas procesu, mēģinot nodro-
šināt tā ilgtspējību un pievēršoties ilgtspējības projektiem (piemēram, Rainforest Alliance, Fairtrade un Utz 
Certified), lai patērētājiem apliecinātu, ka tiek ievērotas labās prakses normas. Pastāv dažādi šādi projekti, 
bet tiem visiem ir vienādas pamatvērtības — noteikt sociālos, apkārtējās vides un ekonomiskās ilgtspējības 
standartus tējas un kafijas ražošanai. Kad vien iespējams, izvēlies produktus ar šiem logotipiem; tādā veidā 
tu varēsi būt drošs, ka produkts tika ražots atbilstoši šiem standartiem. Ak, un vēl viena lieta — ja tu regulāri 
pērc kafiju līdzņemšanai, kādēļ gan neņemt līdzi pašam savu krūzi?
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 Tīrīšanas līdzekļi

Cik tīri ir tavi tīrīšanas līdzekli?

Viens no galvenajiem preces ilgtspējības rādītājiem ir tas, cik bieži tā jāaizstāj ar jaunu. Tīrīšanas līdzekļi ir 
labs piemērs tam, kā lietderīgāk izmantot savus resursus. Daudzu veidu tīrīšanas līdzekļi, sākot no mazgā-
šanas līdzekļiem un beidzot ar logu tīrīšanas līdzekļiem, tagad tiek ražoti koncentrētā veidā, kas nozīmē to, 
ka ir nepieciešams mazāks produkta daudzums, lai nodrošinātu tādu pašu rezultātu kā ar produktu, kas nav 
koncentrēts. Mazāka izmēra pudelēm tiek izmantots mazāk plastmasas, kas nozīmē, ka tiek patērēts mazāk 
degvielas šo produktu pārvadāšanai un tev paliek mazāk atkritumu, ko vēlāk pārstrādāt. Galvenais princips 
koncentrēto tīrīšanas līdzekļu izmantošanā ir ievērot atbilstošo daudzumu. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasi 
etiķeti, citādi ražotāja veiktais darbs produkta resurstaupības uzlabošanai būs bijis veltīgs.

Zivis

Vai ilgtspējīga zvejniecība nozīmē neierobežotu zivju patēriņu?

Senā paruna, ka jūrā vēl ir gana zivju, kļūst apstrīdama. Protams, zivju resursi ir plaši pieejami, bet tie ir arī 
resursi, kurus mēs nespējam apsaimniekot ilgtspējīgā veidā. Lielos Eiropas ūdens apgabalos vairāk nekā 70 % 
no zināmajiem krājumiem ir pārzvejoti. Eiropas Savienība nesen īstenoja reformas zivsaimniecības politikā, 
lai atkal nodrošinātu ilgtspējīgu zivju krājumu līmeni. Savukārt arī mēs kā patērētāji varam palīdzēt atjaunot 
šos krājumus. Pērkot zivis, pievērsiet uzmanību, vai tām ir marķējums, piemēram, “MSC” (Jūras vides pār-
valde), kas liecina, ka zivs ir nozvejota ilgtspējīgas zvejas apgabalā. Kādēļ ik pēc kāda laika nepamēģināt ko 
jaunu? Populārākās sugas, piemēram, mencas, pikšas, garneles un tunzivs (jo īpaši zilā tunzivs) ir dažas no 
visvairāk pārzvejotajām zivju sugām, un ir nepieciešams laiks, lai to krājumi atjaunotos. Tādas alternatīvas 
baltās zivis kā pollaks un ziemeļu menca garšo tikpat labi kā menca un pikša un bieži vien maksā lētāk. Vai 
nogaršo sertificētās zivjaudzētavās bioloģiski audzētas zivis — šobrīd ir pieejams tikai bioloģiski audzēts lasis 
un forele, bet drīz būs pieejamas arī tādas sugas kā menca, paltuss un jūras asaris.

Medus

Vai zināji, ka mūsu dzīves ir bišu rokās?

Ir nepieciešams ieguldīt daudz pūļu, enerģijas un laika, lai saražotu visu to pārtikas daudzumu, ko mēs katru 
nedēļu iegādājamies. Liela daļa pateicības par šīm pūlēm pienākas bitēm. Bites ne tikai ražo medu, vēl sva-
rīgāk, tās veic apputeksnēšanu. Faktiski, veseli 80 % no mūsu pārtikas kultūrām ir atkarīgi no kukaiņu appu-
teksnēšanas. Taču daudzās valstīs bišu populācijas sarūk vides piesārņojuma, lauksaimniecības pesticīdu, 
slimību un mainīgu biotopu dēļ. Tu vari palīdzēt bišu populācijām, savā dārzā radot šiem apputeksnētājiem 
labvēlīgu vidi. Lielākā daļa rožu, piparmētru, zirņu un asteru ģints augu būs lieliski piemēroti šim mērķim. Un, 
ja tu patiešām vēlies ko ietekmēt, kādēļ gan nekļūt par biškopi? Tas ir vienkāršāk, nekā izklausās, turklāt nav 
nepieciešams dārgs aprīkojums — lielāko daļu tu vari uztaisīt pats.
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Dzērieni

Ja izšķiest pārtiku ir slikti, kā ir ar dzērienu izšķiešanu?

Pārtika nav vienīgais, ko mēs izmetam. Padomā par dzērienu, kas katru dienu tiek izliets izlietnē. Katru 
reizi, kad tu izlej dzērienu, tas nav tikai šķidrums, ko tu iznieko — tie ir ūdens un enerģijas resursi, kas 
nepieciešami labības audzēšanai, dzēriena ražošanai, rūpnīcas tīrīšanai un izmestā dzēriena attīrīšanai 
notekūdeņu iekārtā. Tāpat kā ar pārtiku, ir daži vienkārši veidi, kā samazināt izšķiestā dzēriena daudzumu. 
Pagatavo tikai tik daudz, cik tu plāno izdzert, īpaši attiecībā uz tēju un kafiju, kuru ražošanai tiek patērēts 
daudz resursu. Pērc koncentrātus, kuri tiek iepakoti tieši tāpat, bet ir lietojami ilgāk nekā atšķaidītie dzē-
rieni; un centies izmantot produktus, kuri vairs nav to labākajā stāvoklī, piemēram, kāpēc gan nepievienot 
atlikušo sarkanvīnu mērcei ar saspiestajiem tomātiem un pašmāju audzētajiem zaļumiem?

Augļu grozs

Cik tālu ceļu ananāss mēroja līdz tavam augļu grozam?

Mums iesaka ēst piecas porcijas augļu un dārzeņu dienā, taču izvēlēties, kurus augļu iegādāties, var sagā-
dāt galvassāpes vairāku ētisku apsvērumu dēļ. Daudzas organizācijas vēl joprojām nav pārliecinātas, ko 
šādos gadījumos vislabāk ieteikt. Dienas beigās to piegādes attālums nav izšķirošais faktors. Pārtikas 
piegādei mērotie kilometri bieži vien tiek uzskatīti par vienu no galvenajiem ietekmes uz apkārtējo vidi 
faktoriem. Protams, ja augļi un dārzeņi tiek pārvadāti ar lidmašīnu, tas arī palielina oglekļa emisiju dau-
dzumu. Taču noteiktās sezonās to importam ir mazāka ietekme nekā mājās audzētajiem augļiem (pie-
mēram, siltumnīcās). Galvenais secinājums ir tāds, ka mums visiem jāēd vairāk augļu un dārzeņu, turklāt 
augļiem jebkurā gadījumā ir mazāka ietekme uz vidi nekā citiem pārtikas produktiem, piemēram, piena 
produktiem, makaroniem un gaļai. Tādēļ pārāk nesatraucies par augļiem, bet, kad vien iespējams, izvē-
lies vietēji audzētos sezonālos augļus, ideālajā gadījumā tādus, kas ir bioloģiski audzēti. Pievērs uzma-
nību tam, vai tiem ir “Fairtrade” vai “Rainforest Alliance” etiķetes, kas garantē, ka produkti audzēti saskaņā 
ar augstiem ētikas un vides standartiem.

Atkritumi

Izšķiežot produktu, mēs izšķiežam visus tā dzīves ciklā iesaistītos resursus, sākot ar tā ražošanu un 
beidzot ar tā izmešanu. Padomā par to, kāda ir šo zaudēto resursu kopējā ietekme uz vidi, un nākam-
reiz padomā divreiz, pirms kaut ko izmet atkritumu tvertnē.
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 Puvuši tomāti

Vai veci tomāti jāizmet atkritumu tvertnē?

Izmest pārtiku tvertnē nav ilgtspējīgi. Padomā par resursiem, kas nepieciešami, lai izaudzētu, iepakotu, trans-
portētu un uzglabātu pārtiku, kas nonāk tavā ledusskapī; padomā par enerģijas un ūdens resursiem, kas tiek 
izniekoti, kad tu to izmet. Katru gadu eiropieši izmet miljoniem tonnu pārtikas, no kā liela daļa vēl noteikti ir 
ēdama. Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē veiktie pētījumi lēš, ka mājsaimniecības izmet aptuveni ceturto daļu 
un, iespējams, vēl vairāk no iegādātās pārtikas. Liela daļa šīs pārtikas vēl ir ēdama. To izlietojot uzturā, ietau-
pītā oglekļa daudzums būtu līdzvērtīgs tam, ja no satiksmes atskaitītu katru ceturto automašīnu. Ir ļoti vien-
kārši veidi, kā tu vari sniegt savu ieguldījumu, lai novērstu pārtikas izšķiešanu. Ja tomāti ir pārāk saspiedušies, 
lai tos ēstu svaigā veidā, kāpēc gan tos neizmantot mērcei vai zupai? Nav nepieciešams iegādāties burku ar 
iepriekš sagatavotu mērci, šādi gan ietaupot naudu, gan palīdzot apkārtējai videi. Ne tikai tas — paša gata-
votā mērce arī garšos labāk un būs veselīgāka.

Mizas/olu čaumalas

Kur tu vari atrast pielietojumu dārzeņu mizām?

Mizas un olu čaumalas ir ideāli piemērotas mājas komposta tvertnei un vēlāk var tikt izmantotas kā kom-
posts dārza augsnes auglīguma uzlabošanai. Līdzvērtīgi apkārtējai videi draudzīgs pielietojums šiem orga-
niskajiem virtuves atkritumiem ir vermikompostēšana. Tu vari izveidot pats savu vermikompostu vecā 
atkritumu spainī vai kartona kastē. Dažos apgabalos vietējās varas iestādes veic virtuves atkritumu savāk-
šanu un izmanto tos, lai sagatavotu apjomīgus daudzumus komposta vai nosūtītu tos uz anaerobās fermen-
tācijas procesu, kur, kukaiņiem apstrādājot šīs pārtikas paliekas, tiek iegūta biogāze, ko savukārt var izmantot 
apkurei un elektrībai. Pārliecinies, vai tiek iekļauti tikai attiecīgie organiskie atkritumi, citādi pastāv risks šīs 
atkritumu tvertnes saturu sabojāt ar iepakojumu atkritumiem.

Nedēļas ēdienkarte uz ledusskapja

Vai tu zini, kā iepirkties, ietaupot naudu?

Katru gadu mēs izmetam lielu daudzumu nopirktās pārtikas, no kā liela daļa vēl ir ēdama. Viens no labāka-
jiem veidiem, kā samazināt izmestās pārtikas daudzumu, ir ēdienreižu plānošana. Pirmkārt, pirms dodies 
iepirkties, pārbaudi, kādi produkti tev jau ir, lai lieki neiegādātos to pašu vēlreiz. Otrkārt, izveido sarakstu ar 
ēdienreizēm, kuras plāno pagatavot visas nedēļas laikā, un sastāvdaļām, kas būs nepieciešamas katra ēdiena 
pagatavošanai, lai iegādātos tikai to, kas patiešām ir nepieciešams. Ja tu gatavo visai ģimenei, kādēļ gan 
neprasīt, lai katrs ģimenes loceklis piedalītos saraksta izveidē? Šādi katrs ģimenes loceklis varēs izvēlēties, 
ko ēst, un tajā pašā laikā aizdomāsies par svarīgo pārtikas izšķiešanas jautājumu.
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 Iesaiņoti āboli 

Cik daudz iesaiņojuma ir nepieciešams āboliem?

Lielākajai daļai augļu ir pašiem sava dabīga aizsargkārta, tādēļ tos nav papildus jāiesaiņo. Ja ir iespēja izvē-
lēties starp āboliem iesaiņojumā vai bez tā, apdomā, cik daudz papildu resursu bija nepieciešams šī iesaiņo-
juma ražošanai, pārvadāšanai un pārstrādei. Ar iepriekš iesaiņotiem augļiem var gadīties, ka jāiegādājas 
vairāk nekā nepieciešams, un daļa no tiem vēlāk tiek izmesta atkritumu tvertnē, tādējādi ievērojami palieli-
not ābola ietekmi uz apkārtējo vidi. Augļi ir ne tikai veselīgi, bet tiem ir arī mazāka apkārtējās vides ietekme, 
salīdzinot ar tādiem produktiem kā piena produkti vai gaļa. 

Pārtikas atkritumu tvertne 

Pārvērt pārtikas atkritumus melnajā zeltā

Pētījumi rāda, ka Eiropā katru gadu atkritumos tiek izmesti 90 miljoni tonnu pārtikas, turklāt šis skaitlis neap-
tver lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares. Padomā par sekām — izmetot pārtiku atkritumos, visa 
enerģija un resursi, kas izmantota, lai izaudzētu pārtiku, to uzglabātu, transportētu un nodotu atkritumos, ir 
izniekoti. Kompostējot pārtikas atkritumus, kaitējums samazinās. 

Saskarsmē ar gaisu pārtikas atkritumi sadalās, veidojot bagātīgu kompostu, kas veicina augu augšanu, kā arī 
samazina vajadzību pēc ūdens, mēslojuma un pesticīdiem. Komposts uzlabo augsnes struktūru un barības 
vielu saturu tajā, paaugstinot augsnes spēju saglabāt tajā vairāk ūdens. Pateicoties sarežģītam augsnes radī-
tam barības vielu tīklam, auglīga augsne spēj arī labāk atvairīt augu kaitēkļus un slimības. Savukārt pārtikas 
atkritumi, kas nonāk atkritumu poligonā, nav saskarsmē ar gaisu un tāpēc izdala metānu — spēcīgu siltum-
nīcefekta gāzi. Ja tie paši atkritumi tiek izmantoti kompostā, izdalītā metāna apjoms ir pavisam niecīgs.

Ja kompostu veidosi mājās, tavā rīcībā vienmēr būs izcils augsnes uzlabošanas līdzeklis, ko izmantot dārzā 
un telpaugiem. Komunālās pārtikas atkritumu savākšanas sistēmas var papildus sekmēt drošu pārtikas atkri-
tumu savākšanu ar mērķi nogādāt tos centralizētos atkritumu pārstrādes punktos, kur veic, piemēram, tradi-
cionālo vai bezgaisa kompostēšanu.  
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 Stikla pudeles un burkas 

Vai vēlies zināt, kāpēc stikls tiek uzskatīts par augstas kvalitātes materiālu?

Lai gan stikls tiek izmantots jau 5000 gadu, tas vēl joprojām ir aktuāls — un pamatoti. Tas ir 100 % atkārtoti 
izmantojams un bezgalīgi pārstrādājams materiāls. Ja iespējams, pērc dzērienus, kuri ir iepildīti atkārtoti 
izmantojamās pudelēs — stikla pudeles var droši izmantot atkārtoti neskaitāmas reizes, jo tās nezaudē savas 
īpašības un ir viegli tīrāmas. Ja jūsu apkārtnē darbojas pudeļu depozīta sistēma, izmantojiet to, jo tur par 
noteikta veida tukšu pudeļu atdošanu ražotājam tu vari saņemt nelielu atlīdzību. Pēc tam savāktās pudeles 
tiek nogādātas ražotājiem, kuri tās var izmantot atkārtoti, un tu maksā tikai par pašu dzērienu, nevis iepako-
jumu. Cits risinājums ir stikla pudeļu un burku izmantošana dzērienu uzglabāšanai vai arī izmantošana par 
svečturi vai rakstāmlietu trauku, vai, ja jūties īpaši radošs, tās iespējams pārveidot stilīgos drēbju pakarinā-
majos, lampās vai stikla pudeļu lustrās. Ja pašu šādas lietas neaizrauj, atdod savas vecās pudeles un burkas 
kādam, kuram tās var noderēt. Nododot stikla izstrādājumus pārstrādei, paturi prātā iespējamo siltumnī-
cefekta gāzu emisiju samazinājumu, jo ar enerģiju, kas ietaupīta, pārstrādājot vienu pudeli, var darbināt tele-
vizoru veselas 20 minūtes.

Sabojājies dators 

Apslēpts dārgums tavā mājā

Vai zināji, ka datoru shēmas plates un mobilie tālruņi satur cēlmetālus, tostarp sudrabu un zeltu? Vai, ka kaln-
rūpniecības uzņēmumam jāpārkrauj tonna rūdas, lai iegūtu vienu gramu zelta — daudzumu, ko var savākt 
no 41 nolietota mobilā tālruņa? Vienlaikus katru gadu datoru, mobilo tālruņu un citu elektroierīču izgatavo-
šanai tiek iztērētas 7500 tonnas sudraba. Arī citi elektroprecēs sastopamie metāli ir pārstrādājami. Alumīniju 
var vienkārši kausēt un izliet no jauna, izmantojot tikai 5  % no enerģijas, kas būtu nepieciešama produkta 
izgatavošanai no jaunas izejvielas — boksīta. Tēraudu var pārstrādāt un pārveidot, lai izmantotu tiltu celt-
niecībā, sliežu, automobiļu un velosipēdu ražošanā, kā arī saspraužu un konservu kārbu izgatavošanā. Cēl-
metālu resursi ir ierobežoti, un to ieguve ir kaitīga videi, bet, neskatoties uz to, mēs nedomājot metam laukā 
vecās ierīces.  Šādi elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi jeb e-atkritumi ir viens no straujāk augošajiem 
atkritumu veidiem Eiropā, kuru apmērs pieaug par 3–5 % gadā. Ja tev ir vecs televizors, tālrunis vai dators, 
kurš joprojām darbojas, kādēļ gan to nevarētu kādam uzdāvināt, noziedot vai pārdot, tādējādi pagarinot tā 
kalpošanas laiku? Šādi mēs palīdzēsim samazināt pieprasījumu pēc izejvielu ieguves, saudzējot dabas resur-
sus. Ja ierīce vairs nedarbojas, atrodi kādu vietējo uzņēmumu, kas nodarbojas ar vecu ierīču atjaunošanu. 
Šāda rīcība ļauj radīt jaunas darbvietas aprites ekonomikā un nodrošina lētāku ierīču pieejamību. Neskato-
ties uz Eiropas Savienības pūlēm uzlabot e-atkritumu savākšanas un pārstrādes rādītājus, joprojām liels dau-
dzums šo atkritumu tiek (nelikumīgi) nosūtīti uz valstīm Āfrikā un Āzijā, kur vietējie iedzīvotāji, tostarp bērni, 
veic šo ierīču izjaukšanu ar rokām, lai iegūtu metāllūžņus, bet pārējo sadedzina, izdalot gaisā toksiskus izga-
rojumus un piesārņojot pārtiku, augsni un virszemes ūdeņus. Nākamreiz, kad tev būs e-atkritumi, nogādā tos 
attiecīgā savākšanas punktā, un pie reizes savā pašvaldībā noskaidro, ko tieši tā dara ar savāktajiem 
e-atkritumiem. 
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 Atvērta krāsas bundža 

Šis nav īstais veids, kā nokrāsot pilsētu sarkanu 

Vecas krāsas, lakas, baterijas un citi saimniecības darbu atkritumi ir bīstami, un no tiem pienācīgi jāatbrīvo-
jas, neizraisot piesārņojumu. Iegādājoties krāsas un lakas, izvēlies produktus ar Eiropas ekomarķējumu un 
nepērciet izstrādājumus, kuriem uz etiķetes ir brīdinājuma zīme (lielākajā daļā valstu tas ir melns simbols uz 
oranža vai dzeltena kvadrāta ar bīstamības aprakstu). Tāpat centies nepirkt par daudz — liels daudzums krā-
sas, ko cilvēki iegādājas, nekad netiek izmantots un kļūst par problemātiskiem atkritumiem. Dabīgās vai pil-
nībā dabīgās krāsas, krāsas, kuru sastāvā ir piens un kaļķis, bieži satur mazāk kaitīgās vielas nekā parastās 
krāsas, un daži ražotāji pat piedāvā pārstrādātu krāsu. Gadījumā, ja tev ir krāsa, kura vairs nav vajadzīga, 
nogādā to vietējā pārstrādes punktā. Tas pats attiecas uz baterijām, kuras var pārstrādāt. Tūkstošiem tonnu 
pārstrādē iegūto metālu var izmantot jaunu bateriju ražošanā. Ja tas netiek darīts, baterijās esošais dzīvsud-
rabs, svins un kadmijs var nonākt augsnē. Ar Eiropas direktīvas palīdzību tiek sekmēta apjomīgāka bateriju 
pārstrāde, tādēļ tādās vietās kā tuvējais lielveikals vajadzētu būt izvietotām īpašām kārbām, kurās vari droši 
atstāt vecās baterijas. Un, iegādājoties atkārtoti uzlādējamas baterijas, tu ilgtermiņā ietaupīsi naudu. 

Salūzis gludeklis 

Nemet to laukā, salabo!

Salūzušas vai bojātas ierīces remonts mēdz būt vieglāks, nekā tev šķiet. Interneta forumos un mācību mate-
riālos ir daudz informācijas un video materiālu par to, kā iespējams salabot konkrētas lietas. Tāpat tev var 
palīdzēt tavi draugi un ģimene. Vai arī dodies uz vietējām remontdarbnīcām un veikaliņiem — tādu ir daudz, 
vienkārši tie neatrodas uz galvenajām ielām vai tirdzniecības centros. Turklāt tie var būt arī sociālu ierosmju 
projekti, kuri nodrošina tik ļoti nepieciešamās darba vietas un mācību iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Vie-
tējo uzņēmumu atbalstīšana un vides saudzēšana šķiet daudz prātīgāka doma nekā mazlietotas ierīces izme-
šana atkritumos. 

Tomēr, ja reiz esi nolēmis iegādāties jaunu ierīci, vispirms pajautā pārdevējam, vai veikals veiks ierīces 
remontu gadījumā, ja tā salūzīs. Un neaizmirsti izlasīt atsauksmes par iecerēto ierīci, lai pirms pirkuma būtu 
pārliecināts, ka ierīce kalpos ilgi. 

Ja produkts vairs neder savam sākotnējam nolūkam, varbūt to iespējams pielāgot citam uzdevumam. Vecu 
ceļasomu iespējams pārvērst leļļu mājā — sazāģē vecus bambusa dārza mietiņus, sasien tos kopā un izveido 
bišu stropu, vai arī ņem vecos spilvenus un dūnu segas un izveido sēžammaisu vai sēdekli, ko pārklāj ar vecu 
paklāju. Liec lietā izdomu un esi radošs, un ja atklāj sevī talantu, izveido savu interneta veikalu!
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 Veci apģērbi 

Resursu izniekošana nav stilīga!

Vai esi kādreiz darba intervijai nopircis uzvalku, un, to uzvelkot nākamajā reizē, secinājis, ka tas vairs neder? 
Vai arī esi nopirkusi kleitu kādam īpašam pasākumam, kuru pēc tam nekad vairs neesi uzvilkusi? Lai saražotu 
apģērbu, ko vairs nevelc un glabā sava skapja tālākajā nostūrī, tika izmantots liels daudzums izejvielu un 
energoresursu. Tādēļ nākamreiz, kad dodies pirkt jaunu apģērbu, apdomā, kādi resursi tika izmantoti un kāda 
ir tā ietekme uz apkārtējo vidi — visi patērētie ūdens un enerģijas resursi, iespējami radītais piesārņojums 
utt. Pajautā sev, vai tev tas tiešām ir vajadzīgs. Padomā, cik daudz naudas tu varētu ietaupīt, ja, tā vietā, lai 
iegādātos jaunu apģērbu, pilnvērtīgāk izmantotu esošo. 

Un kādēļ gan neiegādāties lietotu apģērbu? Daudzi nevainojami mazlietoti apģērbi par izdevīgu cenu ir atro-
dami apkaimes lietotu apģērbu veikalos vai izsoļu vietnēs internetā. Ja tev ir apģērbi, kurus tu vairs nevalkā, 
sarīko ar draugiem vai darbabiedriem maiņas ballīti un apmainieties ar apģērbiem jautrā gaisotnē. Šos apģēr-
bus tu vari arī ziedot labdarībai vai bez maksas atdot tiem, kam tie ir vajadzīgi, izmantojot atbilstošas tīmekļa 
platformas. Nesen Apvienotajā Karalistē veiktais pētījums atklāja, ka mēs varētu tērēt tikai  
10 % no naudas jaunu apģērbu iegādei, tā vietā nomājot augstas klases izstrādājumus, piemēram, uzvalkus 
un kleitas, tādējādi ik gadu samazinot oglekļa dioksīda nonākšanu atmosfērā par 1,7 miljoniem tonnu. Kādēļ 
gan nākamreiz, kad saņemsi ielūgumu uz kādu īpašu pasākumu, neapsvērt šādu iespēju?

Atkritumu tvertne (sadzīves atkritumiem) 

Cik maza ir tava daļa?

Eiropā tiek atkārtoti izmantoti vai pārstrādāti vidēji tikai 40 % no visiem sadzīves atkritumiem, turklāt dažās 
pasaules valstīs pat 80 % no šiem atkritumiem nonāk atkritumu poligonos. Tas ir neprāts! Mēs izmetam atkri-
tumos materiālus, kuriem vēl ir vērtība, turklāt izšķiežam naudu, enerģiju un dabas resursus — ūdeni, metālu, 
derīgos izrakteņus, augsni un augus, lai vispirms šos materiālus saražotu. Tā kā katrs eiropietis šobrīd saražo 
vidēji pustonnu sadzīves atkritumu, veidojas milzīgs izšķiestu materiālu daudzums. Atkritumu pārvēršana 
resursos ir galvenais videi draudzīgas ekonomikas uzdevums. Visu ir iespējams izmantot atkārtoti, pārstrā-
dāt vai izmantot kompostā, galvenais ir pareiza atkritumu šķirošana un apsaimniekošana. Sāc pie sevis mājās 
— samazini šīs tvertnes saturu līdz minimumam, un tas būs tavs pirmais solis ceļā uz sabiedrību bez atkri-
tumiem. Protams, lai šo mērķi sasniegtu, ir vajadzīgas inovācijas produktu izstrādes, ražošanas un atkritumu 
apsaimniekošanas jomā. Tomēr mēs katrs to varam — pērc tikai to, kas tev vajadzīgs, pērc lietas, ko iespē-
jams izmantot atkārtoti, ja lietas saplīst, centies tās salabot, izmanto pārpalikumus pirms tos izmet, izvairies 
no nevajadzīga iesaiņojuma, kā arī pārdod vai atdod nevajadzīgas lietas un esi čakls atkritumu šķirotājs 
mājās un darbā, un aicini to darīt arī tuviniekus un draugus.
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 Atkritumu tvertne (papīra un kartona atkritumiem) 

Vai tu izmanto kokus maksimāli lietderīgi?

Samazini savus papīra atkritumus — palūdz savus iecienītākos veikalus un ceļojumu birojus turpmāk jaunu-
mus un piedāvājumus sūtīt elektroniski, nevis kā smagus katalogus un reklāmas pa pastu, kā arī aizstāj 
parastos papīra rēķinus ar elektroniskajiem. Tā vietā, lai pirktu jaunu grāmatu, ko tu izlasīsi tikai vienu reizi, 
labāk dodies uz vietējo bibliotēku, mainies grāmatām ar draugiem vai izmanto vietējos maiņas veikaliņus 
(piemēram, dažās kafejnīcās šim nolūkam ir izveidoti īpaši grāmatu plaukti). Bez tam neaizmirsti pie savas 
pastkastītes pielīmēt uzlīmi ar reklāmas sūtījumu aizliegumu.

Nekad nemet papīru pie parastajiem atkritumiem. Papīru teorētiski var pārstrādāt pat sešas vai septiņas rei-
zes, lai gan Eiropā, kura ir pasaulē vadošais reģions papīra pārstrādē, mēs to pagaidām pārstrādājam tikai 
trīs līdz četras reizes.  Tomēr, lai taupītu dabas resursus un enerģiju, Eiropas papīra ražošanas nozare šobrīd 
kā izejvielu nu jau vairāk izmanto makulatūru, nevis celulozi, turklāt tiek maksimāli kombinētas pārstrādātās 
un jaunās šķiedras — papīra pārstrādāšanai ir vajadzīgs par 70 % mazāk enerģijas nekā ražošanai no jau-
nam izejvielām. Ir iespējams pārstrādāt arī ar pārtikas atliekām nosmērētu papīru, tomēr nemet to šajā atkri-
tumu tvertnē. Noliec to pie komposta vai arī izmanto kā maisiņu pārtikas atkritumiem. 

Atkritumu tvertne (plastmasas atkritumiem) 

Kāds tev gaumīgs apģērbs no izlietotiem jogurta trauciņiem!

Plastmasa ir lēta, viegla un izturīga. Nav pārsteigums, ka plastmasas ražošana pasaulē ir pieaugusi no 
1,5 miljoniem tonnu 1950. gadā līdz 288 miljoniem tonnu 2012. gadā, no kurām Eiropā vien tiek saražoti 
57 miljoni tonnu. Pašreizējā problēma ir tāda, ka plastmasas atkritumi ir visur, turklāt zināms, ka plastmasas 
sairšanai vajadzīgi līdz pat 500 gadiem. Plastmasas atkritumus ir iespējams pārstrādāt, taču pagaidām 
Eiropā tiek pārstrādāta vien nepilna ceturtdaļa no visas savāktās plastmasas. Plastmasu iespējams kausēt 
un pārveidot citos produktos, piemēram, pudelēs, pildspalvās, dārza mēbelēs vai ūdens mucās, vai arī sasmal-
cināt un pārstrādāt par poliesteru audumu ražošanai. Piemēram, lai izgatavotu vienu vilnas džemperi pieau-
guša cilvēka augumam, ir vajadzīgas 25 divlitru plastmasas pudeles. Tomēr joprojām gandrīz puse no 
plastmasas atkritumiem Eiropā tiek izmesti atkritumu poligonos, kas nav uzskatāma ne par pārstrādāšanu, 
nedz arī par reģenerāciju. Nešaubies ne mirkli — atkritumu šķirošana, nodalot plastmasas atkritumus, ir sva-
rīga, taču vēl svarīgāk ir samazināt atkritumu daudzumu kopumā. 
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 Plastmasas pudele 

Cik daudz naftas satur viena plastmasas ūdens pudele?

Vai zināji, ka plastmasas izstrādājumu izgatavošanai tiek patērēts milzīgs daudzums fosilo kurināmo — 
saskaņā ar lielāko daļu pētījumu tam tiek iztērēti ap 8 % no pasaulē iegūtās naftas. Paskaties uz to šādi — 
lai izgatavotu vienu 1 l ūdens pudeli ir nepieciešami 250 grami naftas. Tas ir ļoti daudz pudelei, kuru izmet, 
nemaz neņemot vērā, cik daudz enerģijas ir nepieciešams pudeles transportēšanai, reklāmai un pārstrādei. Ir 
kāda patiesība, proti — vairumā Eiropas valstu var droši dzert krāna ūdeni, kas turklāt ir daudz lētāk, un, ja 
jums nepatīk krāna ūdens garša, var lietot filtra krūzi. Tomēr, ja esi spiests pirkt plastmasas pudeles, labāk 
izvēlies vienu lielu pudeli nekā daudzas mazas. Un neaizmirsti tās nodot pārstrādei — lielākā daļa pašvaldību 
nodrošina plastmasas pudeļu savākšanu, bet, ja tās to vēl nedara, tad sākot ar 2015. gadu, tas būs jādara 
obligāti. 

Nirēja elpošanas caurule un maska vairs nelīdzēs 

Vai vēlies nopeldēties plastmasas zupā?

Jūrmalas vai upju krastu tīrīšanas talku galvenais mērķis ir ne tikai savākt grūti pamanāmos atkritumus. 
Šādas talkas var glābt dzīvības. Ik gadu pasaules jūrās un okeānos nonāk miljoniem tonnu atkritumu. Īpašas 
problēmas sagādā plastmasas atkritumi, piemēram, nereti par roņu, vaļu un jūras bruņurupuču slazdiem kļūst 
balonu lentes, skārdeņu plastmasas stiprinājuma gredzeni un pamesti zvejas tīkli, savukārt jūras putni bieži 
nejauši apēd plastmasas gabaliņus, ko tie kļūdaini sajauc ar pārtiku. Visbeidzot, nonākot jūrā, plastmasas 
atkritumi sadalās smalkā plastmasas pulverī, kura naftas elementi ūdenī piesaista citas kaitīgas ķīmiskas 
vielas. Tie koncentrējas daļiņās, kuru koncentrācija ir miljoniem reižu augstāka nekā citviet sālsūdenī, veido-
jot mazus indes graudiņus. Zivis un jūras putni norij šīs daļiņas, un tādā veidā tās nonāk barības ķēdē, kā arī 
var nonākt mūsu ēdienkartē. Papildus dalībai Eiropas tīrības dienā (www.letscleanupeurope.eu) mēs varam 
palīdzēt mazināt jūras piesārņojumu, neatstājot savus atkritumus dabā, kā arī neizmantojot vienreiz lietoja-
mos plastmasas maisiņus un citu nevajadzīgu plastmasas iepakojumu. 

http://www.letscleanupeurope.eu
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 Salvetes

Padomā, pirms izmet! 

Tualetē noskalotie priekšmeti var nonākt upēs, ezeros, jūrā un augsnē, kur tie var kļūt bīstami videi. Ūdens 
attīrīšanas iekārtas spēj viegli attīrīt ūdeni no cilvēku organiskajiem atkritumiem un papīra, taču mazgāša-
nas līdzekļus un citas piesārņojošas vielas attīrīt ir grūtāk, savukārt salvetes un citi cieti priekšmeti aizsprosto 
filtrus un to izņemšana ir dārga. Kad piesārņojošās vielas nonāk dabā, tās sāk uzkrāties un apdraudēt bioto-
pus un dzīvo dabu. Vai zināji, ka dzeramajā ūdenī nereti tiek konstatētas arī medikamentu, piemēram, anti-
biotiku un ibuprofēna paliekas? Tu vari palīdzēt, rūpējoties, lai tualetē tiktu noskaloti tikai cilvēku organiskie 
atkritumi un tualetes papīrs. Medikamenti, kosmētiskie kociņi, salvetes un higiēnas paketes jāizmet atkritumu 
tvertnē vai pienācīgi jānodod pārstrādei (piemēram, nevajadzīgus medikamentus vai medikamentus ar pagā-
jušu derīguma termiņu var atdot aptiekās). 

Šķīvis

Vai tu ar acīm apēd vairāk, nekā vēders prasa?  

Centies nepagatavot vairāk ēdiena, nekā vari apēst, vai arī pasniedz to mazākās devās, lai samazinātu pār-
tikas atkritumu apjomu.  Resursi ir nepieciešami, lai izaudzētu, iepakotu, transportētu un uzglabātu visu pār-
tiku, ko tu iegādājies — padomā par enerģijas un ūdens resursiem, kas tiek izniekoti, kad tu to izmet. Katru 
gadu eiropieši izmet miljoniem tonnu pārtikas, no kā liela daļa vēl noteikti ir ēdama. Ir ļoti vienkārši veidi, kā 
tu vari sniegt savu ieguldījumu, lai novērstu pārtikas izšķiešanu. Pērc tikai nepieciešamo, un svaigos produk-
tus izlieto zupu vai mērču pagatavošanai. Šādi tu ietaupīsi naudu un palīdzēsi saudzēt dabu. Ne tikai tas — 
paša gatavots ēdiens garšos labāk un būs veselīgāks. Mūsdienās daudzas pašvaldības veic pārtikas atkritumu 
savākšanu, lai tos pārstrādātu, bet, ja tava pašvaldība to nedara, izveido pats savu kompostu. Ja tavs mājok-
lis nav pārāk plašs, apsver iespēju izveidot slieku kompostu, kurš var atrasties uz balkona vai arī telpās, tur-
klāt tajā var pārstrādāt pat ceptus ēdienus un gaļu. 
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Grāmata

Par grāmatu VAR spriest pēc tās vāka!

Ja tu aizdomājies par visu izmantoto papīru, tas ir prātam neaptverams daudzums. Lai gan grāmatu ražo-
šanā tiek izmantoti tikai 2 % no visa pasaulē izmantotā papīra, tas nenozīmē, ka netiek ietekmēta apkār-
tējā vide. Kā ir ar tiem kokiem, kas tiek izcirsti, lai izgatavotu papīru šīm grāmatām? Tāpēc pērkot 
grāmatu, ieskaties tās vāka iekšpusē. Daudzi vadošie grāmatu ražotāji tagad izmanto otrreizēji pārstrā-
dātu papīru vai papīru, ko ir akreditējušas meža sertifikācijas programmas. Būs norādīts, ja tā ir drukāta 
uz pārstrādāta papīra vai izgatavota no ilgtspējīgiem resursiem. Kad esi izlasījis grāmatu, neizmet to 
atkritumu tvertnē - iedod to draugam, aiznes uz lietotu grāmatu veikalu vai izmanto pēdējo iespēju un 
nodod to pārstrādei. Ja savu papīra grāmatu esi nomainījis pret e-grāmatu, neatstāj to turpmākai uzlā-
dei, kad baterija ir pilnībā uzlādēta, un atvieno to, kad tā netiek izmantota.

spēle

Spēles beigas? Ne tad, ja tā tiek spēlēta pareizi.

Datorspēļu spēlēšana var būt izklaide vairāku stundu garumā, taču lielākai daļai no tām ir noteikts gla-
bāšanas laiks. Kolīdz esi sasniedzis augstāko līmeni, tālāk vairs nav kur iet. Protams, vissvarīgākais ir no 
spēles atbrīvoties atbildīgi. Neizmet to vienkārši atkritumu tvertnē. Daudzi no materiāliem, kas tiek izman-
toti spēļu ražošanā, tostarp CD un DVD diski, ir toksiski, un tos ir nepieciešams atbilstoši pārstrādāt. Kad 
esi izspēlējis spēli, kādēļ gan to neiedot draugam, aiznest uz labdarības veikalu vai iemainīt pret citu 
spēli? Daudzi veikali piedāvā maiņas pakalpojumus, kur tu vari saņemt atlaidi citas spēles iegādei vai pār-
dot savu veco spēli.

Atkārtota izmantošana

Resurstaupība nozīmē gūt maksimālu atdevi no lietām, kas mums jau ir pieejamas. Atkārtoti izman-
tojot preces, mēs ietaupām resursus, kas tiktu patērēti to aizstāšanai. Piemēram, lai paildzinātu 
apģērbu, apavu un grāmatu mūžu, atdod tos labdarībai.
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 Drāniņas

Kādēļ gan papīra vietā neizmantot auduma drāniņu?

Tu droši vien būsi aizdomājies, nomazgājot rokas publiskās vietās, vai resursi tiek efektīvāk izmantoti, ja roku 
nosusināšanai tiek izmantots papīra dvielis vai elektriskais žāvētājs. Kā tas notiek mājās? Papīra dvieļi ir ļoti 
parocīgi, lai saslaucītu šķidrumu vai netīrumus, tomēr tos nevar uzskatīt par videi draudzīgiem. Kādēļ gan to 
vietā neizmantot auduma drāniņu? Papīra dvielis pēc vienreizējas lietošanas jāizmet, bet auduma drāniņu var 
izmazgāt un izmantot atkārtoti. Pat jauna auduma nopirkšana ir lietderīgāka nekā vairāku virtuves dvieļu 
iegāde.
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Drāniņas

Vai ir pienācis laiks izmantot drāniņu?

Tu noteikti būsi dzirdējis diskusijas par to, vai resursi tiktu lietderīgāk izmantoti, lietojot papīra dvieļus vai 
elektrisko žāvētāju, mazgājot rokas sabiedriskās vietās. Taču, kā ir ar papīra dvieļu izmantošanu mājās? 
Protams, tie ir lieliski piemēroti, lai saslaucītu izlijušo šķidrumu vai radītos gružus, bet to izmantošana nav 
pats ekoloģiski draudzīgākais tīrīšanas veids. Ja tu tos izmanto virtuves uzkopšanai, kādēļ gan tā vietā 
neizmantot vecu drāniņu? Atšķirībā no papīra dvieļa, kurš pēc lietošanas jāizmet, to var izmazgāt un 
izmantot atkārtoti. Pat jauna auduma iegāde ir lietderīgāka nekā vairāku virtuves papīra dvieļu ruļļu 
iegāde, tikai nodrošini, lai tas būtu organiski ražots vai kokvilna būtu ar Fairtrade marķējumu.

atkritumu tvertne

Kādēļ gan nepalielināt tvertņu skaitu?

Eiropas sabiedrībai kļūstot pārtikušākai, rodas arvien vairāk atkritumu. Ik gadu Eiropas Savienībā vien tiek 
izmesti 3 miljardi tonnu atkritumu, kas ir aptuveni 6 tonnas cieto atkritumu uz vienu cilvēku. Protams, vis-
labākais, kā mēs varam rīkoties no resurstaupības viedokļa, būtu, ja mēs šādus atkritumus nemaz nevei-
dotu, bet situācijās, kad tomēr rodas atkritumi, darīt visu iespējamo, lai tos atkārtoti izmantotu un 
otrreizēji pārstrādātu. Pārstrāde ir lielisks veids, kā ietaupīt enerģiju un saglabāt apkārtējo vidi — jo vai-
rāk mēs otrreizēji pārstrādājam, jo mazāk jaunu izejvielu mums jāizmanto. Piemēram, vai tu zināji, ka 
papīra otrreizējai pārstrādei ir nepieciešams patērēt par 70 % mazāk enerģijas nekā tā ražošanai no dau-
dzām dabiskajām izejvielām? Pārbaudi, ko tavā tuvējā apkārtnē ir iespējams otrreizēji pārstrādāt — tie 
varētu būt aptuveni 60–80 % no visiem taviem atkritumiem. Ja ir kādi materiāli, kurus vietējā pašvaldība 
atsevišķi nesavāc, kādēļ gan neiegādāties pāris papildu atkritumu tvertnes, lai tos uzglabātu un nodotu 
tuvākajā atkritumu savākšanas punktā?

Pārstrāde

Lietu izmešana atkritumu poligonā nav ilgtspējīga rīcība. Tas nodara kaitējumu videi un iznieko vēr-
tīgus resursus, kurus varētu izmantot atkārtoti. Tādu materiālu kā papīra un plastmasas pārstrāde 
ir vienkāršs veids, kā samazināt mūsu ikdienas aktivitāšu radīto ietekmi uz apkārtējo vidi.
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 plastmasas pudele

Cik daudz ūdens var iepildīt plastmasas ūdens pudelē?

Mūs visus satrauc pieaugošais plastmasas atkritumu daudzums, bet pastāv daudz iespēju, kā mēs varam 
novērst šo atkritumu veidošanos. Plastmasas pudeles ir vienkārši pārstrādājamas, bet vēl labāk ir tās izman-
tot atkārtoti, ievērojot dažus vienkāršus noteikumus. Katru reizi, kad pudele tiek izmantota atkārtoti, tā jāiz-
mazgā ar siltu ziepjūdeni un kārtīgi jāizžāvē, lai izvairītos no baktērijām. Tad, kad pudeles stāvoklis sāk 
pasliktināties, to var nodot pārstrādei. Lielākā daļa pašvaldību vāc plastmasas pudeles, bet ja tas netiek 
darīts, nodod tās vietējā savākšanas punktā. Eiropas lielākajā daļā ūdeni var droši dzert no krāna, bet ja ūdens 
tomēr jāpērk, ņem vērā, ka labāk ir iegādāties vienu lielu pudeli, nevis iepakojumu ar vairākām mazākām 
pudelēm. Tas ir gan lētāk, gan labāks resursu izlietojums!

Līdzi ņemamie plastmasas trauki

Vai plastmasas trauku var izmantot atkārtoti?

Pārtikas līdzņemšana daudziem no mums ir slepena atkarība, bet arī tas var būt veids, kā tu vari uzlabot savu  
resurstaupību. Jaunu plastmasas trauku iegāde, kuros uzglabāt pārtiku, ietver jaunu resursu izmantošanu, 
taču trauki, kuros tiek ievietots tavs līdzi ņemamais ķīniešu vai karija ēdiens, ir ideāli piemēroti pārtikas 
palieku, piemēram, mērces vai salātu, uzglabāšanai ledusskapī vai saldētavā. Lai nodrošinātu to ilgāku 
izmantošanu, uzsildi ēdienu uz atsevišķa šķīvja. Šādi tie ne tikai būs izmantojami ilgāk, bet tie arī būs drošāki, 
tā kā plastmasas ķimikālijas dažreiz mēdz nonākt pārtikā, to karsējot.

plastmasas maisiņi

Vai var paildzināt vienreizējo maisiņu kalpošanas laiku?

Plastmasas maisiņi ir kļuvuši par sinonīmu mūsdienu sabiedrības izšķērdībai. Ik dienu mēs izmantojam mil-
joniem šādu maisiņu, bieži vien tos jau pēc pāris minūtēm izmetot atkritumu tvertnē. Katru gadu ES iedzīvo-
tājs izmanto vidēji 250 plastmasas maisiņu, no kuriem lielākā daļa tiek izmantota tikai vienu reizi. Daži no 
tiem ir tik neizturīgi, ka nemaz netiek otrreizēji pārstrādāti, bet tā vietā nonāk jūrā vai atkritumu poligonā, kur 
to satrūdēšana var ilgt simtiem gadu. Labākais, ko vari darīt, ir paņemt maisiņu no mājām — kokvilnas 
auduma vai drēbes maisiņi ir viegli, un tos ir ērti pārnēsāt. Vislabāk izvēlies tādus, kas ir no dabīgā materiāla 
vai ar ekomarķējumu. Kādēļ gan neatgriezties pie tradicionālā iepirkuma groziņa?
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 stikls 

Vai vēlies zināt, kāpēc stikls tiek uzskatīts par augstas kvalitātes materiālu?

Lai gan tas tiek izmantots jau 5000 gadu, tas vēl joprojām ir aktuāls — un pamatoti. Tas ir 100 % atkārtoti 
pārstrādājams. Pirms nodot stikla pudeles un burkas tuvākajā stikla taras pieņemšanas punktā, padomā, vai 
tu nevarētu tās izmantot atkārtoti. Resursu taupīšanas nolūkā šos produktus izmantot atkārtoti ir daudz izde-
vīgāk, nekā nodot tos pārstrādei, jo tam nav nepieciešams patērēt papildu enerģiju, ūdeni un citus resursus, 
kas nepieciešami jaunu produktu ražošanai no pārstrādājamiem materiāliem. Stikla pudeles var droši izman-
tot atkārtoti neskaitāms reizes, jo tās nezaudē savas īpašības un ir viegli tīrāmas. Izmanto tās dzērienu uzgla-
bāšanai, lieto kā svečturi vai rakstāmlietu trauku vai, ja jūties īpaši radošs, pārveido tās stilīgā drēbju 
pakarināmā, par lampu vai stikla pudeļu lustru. Ja pašu šādas lietas neaizrauj, atdod savas vecās pudeles un 
burkas kādam, kuram tās var noderēt. Daudzos veikalos ir pudeļu nodošanas sistēmas, kur par katru nodoto 
tukšo pudeli tu saņemsi nelielu naudas summu. Nodotās pudeles tiek atgrieztas ražotājiem, kur tās var tikt 
izmantotas atkārtoti, un tu maksā tikai par pašu dzērienu, nevis iepakojumu.
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Brīvdienu fotogrāfijas

Cik lielā apmērā tavas ģimenes brīvdienas var ietekmēt klimata pārmaiņas?

Tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik tālu un kā tu ceļo. Lidošanai ir daudz lielāka ietekme uz apkārtējo vidi 
nekā braucienam ar automašīnu vai vilcienu. Protams, tas nenozīmē, ka tev vajadzētu atteikties no brīv-
dienām! Tikai apdomā, vai tev ir nepieciešams lidot. Lidošana patērē lielu daudzumu degvielas un rada 
daudz CO2 emisiju. Aviācija ir tieši atbildīga par aptuveni 3 % no ES siltumnīcefekta gāzu emisijām, un, ja 
tiek pieskaitītas netieši radītās sekas, kopējā ietekme uz klimata pārmaiņām varētu būt no divām līdz čet-
rām reizēm lielāka. Tad kāpēc nebraukt ar vilcienu? Arī automašīnu koplietošana mazāk ietekmētu vidi. 
Ja tomēr izvēlies lidot, izmanto šo iespēju pilnvērtīgāk — varbūt dodies brīvdienās retāk, taču uz ilgāku 
laiku. Doties brīvdienās vienmēr ir patīkami, bet ir vērts padomāt par resursiem, ko to laikā patērē. Pro-
tams, oglekļa kompensācijas programmas palīdz samazināt lidošanas un citu gaisu piesārņojošu aktivi-
tāšu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Pastāv daudzas vietnes, kur tu vari ziedot naudu, lai kompensētu 
radītās emisijas, kā, piemēram, ieguldot tādos videi draudzīgos projektos kā koku stādīšana vai saules 
paneļu uzstādīšana uz sabiedriskajām ēkām. Kad esi sasniedzis savu brīvdienu galamērķi, izvēlies apme-
šanās veidu, kas ir apkārtējai videi draudzīgs, ēd vietējos ēdienus un mēģini izvairīties no automašīnas 
izmantošanas.

Transports/ceļošana

Ieskaitot izmitināšanas un pārtikas ražošanas izmaksas, transportēšana ir viens no galvenajiem 
dabas resursu noslogojuma iemesliem. Pārvietošana no punkta A līdz punktam B patērē enerģiju, un 
enerģija patērē resursus. Rūpīgāk apdomājot, kā mēs pārvietojamies, mēs varam būtiski samazināt 
savu ikdienas darbību radīto ietekmi uz apkārtējo vidi.
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 Automašīnas atslēgas

Nav viegli dzīvot bez automašīnas, bet, vai tas ir iemesls to nekad pat neizmēģināt?

Dažas lietas, ko mēs varam darīt, lai dzīvotu videi draudzīgāk, var prasīt no mums ievērojamu piepūli. Citas 
var būt vieglākās lietas uz pasaules. Pārvietojies ar kājām tā vietā, lai brauktu. Tas ir tik vienkārši izdarāms, 
un tam ir tik daudzas acīmredzamas vides priekšrocības — mazāks gaisa piesārņojums un trokšņi, mazāk 
patērētu resursu, kas nepieciešami, lai ražotu, darbinātu un uzturētu automašīnu, nemaz nerunājot par vese-
lības uzlabojumiem, regulāri nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm. Protams, ir gadījumi, kad nav iespējams 
izvairīties no automašīnas izmantošanas, bet īsiem pārbraucieniem, piemēram, apmeklējot tuvāko veikalu 
vai tiekoties ar draugiem uz tasi kafijas, apsver, vai tev tiešām ir nepieciešams izmantot automašīnu, vai tu 
tā vietā tomēr varētu iet ar kājām. Vai kādam tiešām patīk iegādāties pārtikas produktus? Rindas, laužu 
masas, pūliņi izbraukt no autostāvvietas, tas viss varbūt tik nogurdinoši. Tādēļ nākamo reizi, kad atrodies pie 
kases, pajautā sev, vai tev tiešām ir nepieciešams veikt šo braucienu. Vai tā vietā tu nevarētu pasūtīt pārti-
kas preču piegādi? To pasūtīšana interneta veikalos ir daudz efektīvāks veids, kā mājās nogādāt ēdienu.

Tikai viens ieteikums — pārbaudi piegādātās pārtikas derīguma termiņu, lai tu zinātu, kas un kādā laikā būtu 
jāizlieto, jo pārtikas izšķiešana ir resursu izšķiešana. Ja tu tomēr dod priekšroku veikalu apmeklēšanai, tad 
padomā, vai tuvējā apkārtnē vari iegādāties visu nepieciešamo, un mēģini pārvietoties ar kājām vai ar velo-
sipēdu. Un neaizmirsti savu iepirkumu sarakstu.
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Apģērbu mazgāšana

Vai tava veļas mazgājamā mašīna kaitē apkārtējai videi?

Mūsdienās veļas mazgājamās mašīnas ir daudz efektīvākas, bet mēs vēl varam sniegt savu ieguldījumu, 
lai palielinātu resurstaupību. Lai maksimāli izmantotu patērētā ūdens un enerģijas resursus, ir daži vien-
kārši noteikumi, kas jāievēro. Izmanto atbilstošo režīmu, lai drēbes izmazgātos, bet tam ne vienmēr ir 
nepieciešama ļoti augsta temperatūra. Kokvilnas izstrādājumu mazgāšanas programma 40 °C ir pare-
dzēta pilnai veļas mazgājamās mašīnas noslodzei, tādēļ centies to piepildīt. Ja bieži vien neizdodas to 
piepildīt, tad nākamo reizi būtu vērts apsvērt iegādāties veļas mazgājamo mašīnu ar mazāku cilindra 
ietilpību. Pievērs uzmanību ekoloģiskajiem cikliem, kas norādīti uz mašīnām — tie ir lielākajai daļai jau-
nāko ražojumu, kuri patērē mazāk ūdens un enerģijas resursu. Pārbaudi arī apģērbu etiķetes — uz dau-
dzām būs norāde “tikai ķīmiskā tīrīšana”, bet patiesībā tu tos vari mazgāt arī ar rokām. Visbeidzot, 
izmanto mazgāšanas līdzekli, kas ir vismazāk kaitīgs apkārtējai videi — pievērs uzmanību, vai tam ir eko-
puķītes logotips.

Loga rāmis (viesistaba)

Vai esi pārliecināts, ka neapdomīgi netērē savus naudas līdzekļus?

Ņem vērā, ka aptuveni 30 % no siltuma mājā tiek zaudēts caur logiem, tādēļ enerģiju taupoši logi palī-
dzēs to ievērojami ierobežot. Tu ātri kompensēsi sākotnējos izdevumus, ietaupot uz apkures rēķiniem. 
Divkameru vai trīskameru logi tiek veidoti, to stiklu starpsienas piepildot ar cēlgāzēm un šādi radot sil-
tumizolējošu slāni. Lielākā priekšrocība ir tā, ka tas notur siltumu un pasargā no nelabvēlīgiem  
āra apstākļiem. Arī žalūzijas un biezie aizkari paaugstina siltuma un skaņas izolāciju. Ja siltajā gadalaikā 
tev ir grūtības saglabāt telpās vēsumu, izmanto žalūzijas un saulessargus, kas vienlaikus palīdzēs sama-
zināt ar ventilatoru un gaisa kondicionieru izmantošanu saistītās elektroenerģijas izmaksas. Savukārt, ja 
esi nolēmis nomainīt logus, kādēļ gan pie reizes nepārbaudīt visas ēkas siltumizolāciju (durvis, sienas, 
jumtu, pagrabu u. tml.)? Konsultējies ar meistaru, kurš varētu ieteikt energoefektivitātes uzlabojumus, ko 
būtu lietderīgi ieviest.

Energoefektivitāte

Mūsdienu sabiedrība ir pārāk atkarīga no neatjaunojamiem energoresursiem, piemēram, naftas un 
gāzes. Mums jāmeklē veidi, kā sadzīvē varētu vairāk izmantot atjaunojamus energoresursus, pie-
mēram, saules un vēja enerģiju. Taču efektivitāte nozīmē arī to, ka pilnvērtīgi izmantojam patērē-
tos enerģijas resursus. Veicot tādas vienkāršas darbības kā apgaismojuma izslēgšana, atstājot 
telpas, un logu ar dubulto stiklojumu uzstādīšana, lai nodrošinātu siltuma izolāciju, mēs varam 
sniegt ieguldījumu vides saglabāšanā, kā arī ietaupīt naudu.
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 Kvēlspuldze

Vai, nomainot kvēlspuldzes, tu savu mazbērnu nākotni padarīsi gaišāku?

Jā, un jo vairāk cilvēku to darīs, jo labāk. Energoefektīvās spuldzes patērē pat līdz piecām reizēm mazāk ener-
ģijas, nekā tradicionālās kvēlspuldzes, tādējādi samazinot oglekļa emisijas. Mūsdienās tās ir plaši pieejamas 
par zemām cenām, tai skaitā lielveikalos. Tu vari iegādāties energoefektīvās spuldzes, kas izskata un gais-
mas kvalitātes ziņā ne ar ko neatšķiras no tradicionālajām spuldzēm. 20 vatu 12 000 stundu zema elektro-
enerģijas patēriņa spuldze ļaus ietaupīt aptuveni 70 eiro visā tās ekspluatācijas laikā, salīdzinot ar tās 
priekšgājēju — 100 vatu kvēlspuldzi. Šobrīd Eiropas Savienība visās dalībvalstīs ir pakāpeniski izbeigusi vecā 
parauga kvēlspuldžu tirdzniecību mājsaimniecību vajadzībām. Līdz 2020. gadam šo pasākumu rezultātā tiks 
ietaupīti pietiekami energoresursi, lai ik gadu apgaismotu 11 miljonus mājsaimniecību. Tikmēr spuldžu ražo-
tāji ir ātri izstrādājuši pievilcīgas energoefektīvas spuldzes, piemēram, gaismas diožu spuldzes, turklāt to 
cenas nepārtraukti samazinās. Taču joprojām tiek pārdoti daži citi mazāk efektīvu spuldžu veidi, tādēļ pār-
baudiet spuldžu etiķetes un izvēlēties spuldzes ar visaugstāko energoefektivitātes marķējumu. Pat tad, ja 
spuldze ir energoefektīva, tas nenozīmē, ka to vajadzētu lieki turēt ieslēgtu.

Trauku mazgājamā mašīna

Lai patērētu mazāk enerģijas, vai pietiek, ja vienkārši iegādājies trauku mazgājamo mašīnu,  
kas darbojas efektīvāk?

Ja es vēlos resursus izmantot lietderīgi, vai labāk izmantot trauku mazgājamo mašīnu vai mazgāt traukus ar 
rokām? Tas ir atkarīgs no tā, kā tu izmanto savu trauku mazgājamo mašīnu, kāda veida trauku mazgājamā 
mašīna tev ir un cik lietderīgi tu izmanto resursus, mazgājot ar rokām. Tas nav slikti, ja izmanto trauku maz-
gājamo mašīnu. Pirmkārt, trauku mazgāšanai tiek patērēts no trim līdz četrām reizēm mazāk ūdens, nekā 
mazgājot ar rokām, bet tam svarīgs priekšnosacījums ir pareizās mašīnas izvēle. Izvēlies trauku mazgājamo 
mašīnu ar augstu energoefektivitātes rādītāju, kad vien iespējams, izmanto ekonomisko mazgāšanas režīmu 
un pilnībā to piepildi. Ideālais variants būtu to darbināt naktī — šajā laikā tas būs ne tikai lētāk, bet arī ener-
gosistēma tiks izmantota brīdī, kad mazāk efektīvās elektrostacijas netiek darbinātas, tādējādi katra strāvas 
vienība radīs nedaudz zemāku oglekļa izmešu daudzumu. Ja tu mazgā traukus ar rokām, pārliecinies, vai tiek 
iegādāts ekoloģisks mazgāšanas līdzeklis, neatstāj krānu atgrieztu un neizmanto pārāk karstu ūdeni.
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 Gāzes/elektrības rēķins

Vai tas nav labāk, ja rēķini atrodas tavā datorā, nevis uz galda?

Mēs nevaram izvairīties no fakta, ka nākotnē mums būs jāizmanto vairāk atjaunojamo un zaļo elektroener-
ģiju. Mums jāaizdomājas par augsto oglekļa emisiju daudzumu, kas saistīts ar tādiem tradicionālajiem ener-
ģijas avotiem kā akmeņogles un nafta. Viens no veidiem, kā mēs visi varam veicināt atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu, būtu to pieprasīt. Jo vairāk cilvēku izmanto videi nekaitīgus enerģijas resursus, jo tie kļūst lētāki. 
Protams, visvairāk tu vari ietaupīt, vispirms jau patērējot mazāk enerģijas, bet, atrodot veidus, kā savā mājā 
izmantot atjaunojamos enerģijas resursus, arī var būt labs risinājums. Piemēram, saules paneļu uzstādīšana 
īstermiņā var izmaksāt vairāk, taču tas būs bezmaksas enerģijas avots vēl vairākiem turpmākajiem gadiem, 
atrisinot bažas par svārstīgajām enerģijas cenām. Taču visātrākais un vieglākais veids, kā samazināt enerģi-
jas patēriņu, ir tās lietderīgāka izmantošana. Pirmais solis lietderīgākai enerģijas izmantošanai bieži vien ir 
viedskaitītāja uzstādīšana, kas tev ļauj kontrolēt savu enerģijas patēriņu un redzēt, kur tā tiek izšķērdēta. Daži 
enerģijas piegādātāji jau tos nodrošina paši. ES mērķis ir, lai līdz 2020. gadam šie skaitītāju tiktu uzstādīti 
80 % mājsaimniecību.

Portatīvie atskaņotāji 

Cik daudz dziesmu tu varētu iegādāties par naudu, ko izšķied uzlādei nakts garumā?

Kādēļ tik daudzi no mums atstāj savus mobilos tālruņus un portatīvos atskaņotājus pieslēgtus elektrotīklam 
arī pēc tam, kad tie ir pilnībā uzlādēti? Daudzi cilvēki maldīgi uzskata, ka bieža šo elektroierīču uzlāde nodro-
šina to ilgāku kalpošanas laiku. Patiesībā viss ir tieši otrādi — bieža uzlāde saīsina baterijas kalpošanas laiku 
ilgtermiņā, kas savukārt nozīmē, ka šī ierīce vai baterija būs ātrāk jānomaina, kas ir gan kaitīgi videi, gan rada 
papildus izmaksas tev. Litija jonu akumulatoru baterijas, piemēram, tādas, ko izmanto viedtālruņos, vislabāk 
kalpo, ja tām neļauj pilnībā izlādēties un ja tās katru reizi netiek uzlādētas līdz galam. Akumulatoru bateriju 
ieteicams uzlādēt tad, kad tās uzlādes līmenis ir pazeminājies līdz 40 %, un pārtraukt uzlādi, kad uzlādes 
līmenis ir sasniedzis 80 %. Risinājums ir vienkāršs — noskaidro, cik ilgs laiks ir nepieciešams ierīces pilnai 
uzlādei, un mēģini ap šo laiku to atvienot. 
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 Loga rāmis (guļamistabā)

Estētiski? Ekonomiski? Ekoloģiski? Kādēļ gan neizvēlēties visus trīs?

Labākais veids, kā maksimāli paaugstināt sava mājokļa energoefektivitāti, ir novērst enerģijas zudumus. Pie 
jebkuras izdevības siltums var aizplūst pa jebkuru spraugu, tādēļ no finanšu un vides aizsardzības viedokļa 
ir tikai loģiski to mēģināt novērst. Viens no galvenajiem veidiem, kā siltums aizplūst no mājas, ir caur logiem. 
Patiesībā aptuveni 30 % no mājas siltuma zudumiem notiek slikti nosiltinātu logu rāmju vai vienkameras 
pakešu logu dēļ. Kādēļ neapsvērt divkameru vai trīskameru pakešu logu iegādi? Protams, tas sākotnēji izmak-
sās vairāk, taču ilgtermiņā tava māja būs siltāka un tev būs nepieciešams patērēt mazāk enerģijas tās apsil-
dei, kas ir ne tikai videi draudzīgāks, bet arī finansiāli izdevīgāks risinājums. Izvēloties loga rāmi, padomā par 
tā materiālu termiskajām īpašībām un to ilgtspēju — piemēram, koka logu rāmji ir izgatavoti no atjaunoja-
miem resursiem, un tie ir bioloģiski noārdāmi. Visbeidzot, veicot siltināšanu, neaizmirstiet nodrošināt pienā-
cīgu ventilāciju — daudzās jaunās celtnēs vai nesen siltinātās celtnēs ir problēmas ar telpu gaisa kvalitāti, jo 
tajās krājas mitrums un tādas piesārņojošas vielas kā radons un formaldehīds, kas var radīt veselības trau-
cējumus gan pieaugušajiem, gan bērniem. 

Ledusskapis

Vai tas ir stilīgi piebāzt savu ledusskapi?

Pieņēmums, ka pilns ledusskapis ir efektīvs ledusskapis, ir plaši izplatīts un nepareizs priekšstats — būtu opti-
māli piepildīt to līdz trīs ceturtdaļām, tādējādi tas darbojas vistaupīgāk. Turklāt neaizmirsti, ka ir arī citi veidi, 
kā tu vari mazināt tā ietekmi uz vidi. Lai ledusskapis darbotos maksimāli efektīvi, regulāri atkausējiet saldē-
tavu, neturiet ilgi atvērtas ledusskapja durvis, tādējādi neļaujot aukstajam gaisam pārlieku izplūst, kā arī 
nelieciet ledusskapī vai saldētavā siltus ēdienus — ļaujiet ēdienam vispirms atdzist. Tāpat regulāri pārbaudi 
pārtiku, kas atrodas ledusskapī, jo nav nozīmes uzglabāt pārtiku, kuru pēc tam vienalga izmetīsi atkritumos. 
Līdz ar pāreju uz aprites ekonomiku vajadzētu būt lielākām iespējām nomāt tādas lielas iekārtas kā ledus-
skapjus un saldētavas. Ražotāji saglabātu pienākumu veikt iekārtu apkopi, remontu, kā arī detaļu otrreizēju 
izmantošanu pēc iekārtas kalpošanas laika beigām, tādējādi ietaupot enerģiju un resursus. Ja esi iecerējis no 
jauna aprīkot savu mājokli, apsver iespējas iekārtas nomāt, kas no izmaksu viedokļa var izrādīties 
efektīvāk.
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Apavi

Vai tos vēl paturēsi, kad tev tie vairs nepatiks?

Pērkot apavus, centies nepirkt tādus apavus, kurus uzvilksi tikai vienu vai divas reizes. Ir tā vērts iegādā-
ties labu apavu pāri, kas tev kalpos ilgāk. Ja izlemj kādu apavu pāri izmest, neizmet to vienkārši atkritumu 
tvertnē. Apsver to pārstrādi vai nodošanu vietējai labdarībai.

Šķīvis ar ēdiena atliekām

Vai tu ar acīm apēd vairāk, nekā vēders prasa?

Pārtikas izšķiešana ir liela problēma. Izmetot pārtiku, mēs ne tikai radām atkritumus, kuri jāpārstrādā, bet  
arī izniekojam enerģijas un izejvielu resursus, kas tika patērēti tās audzēšanai, transportēšanai, ražoša-
nai, uzglabāšanai un nogādāšanai mūsu virtuvē. Viens no veidiem, kā no tā izvairīties, ir gatavot tikai to, 
ko mēs, visdrīzāk, apēdīsim. Ja pannā vai uz šķīvja vēl ir palicis pāri ēdiens, to var uzglabāt nākamajai 
dienai. Ieturot maltīti restorānā, kādēļ gan nepalūgt pavāram, lai tas nepievieno sastāvdaļas, kuras tu zini, 
ka neēdīsi, vai palūgt iesaiņot atlikušo ēdienu līdzņemšanai. Ja tomēr paliek kādas ēdiena paliekas, ko 
vairs nevar izmantot, pārliecinies, vai tās nonāk attiecīgajā atkritumu tvertnē. Ja vietējā pašvaldība neveic 
pārtikas atkritumu savākšanu, kādēļ gan neizveidot pašam savu vermikompostu vai komposteri dārzam? 
Tu pat vari iegādāties tādus, ko var uzglabāt virtuves plauktā un kas neizdala nekādu aromātu. Arī tad, ja 
nesavāc pārtikas atkritumus atsevišķi, noteikti apsver vērtīgu domu par atkritumu kompostēšanu, jo tādē-
jādi tu ietaupi transporta izmaksas un tev nav nepieciešams iegādāties augsni saviem augiem. Taču labā-
kais veids, kā efektīvi izmantot resursus, ir vispār neveidot atkritumus.

Pārmērīgs patēriņš

Rietumu pasaulē patēriņš bieži tiek pozitīvi saistīts ar dzīves kvalitāti. Tomēr tādi resursi kā mine-
rāli un pārtika ir ierobežoti, un mums, patērējot pārāk daudzus no tiem, kādam citur pasaulē jāpa-
tērē mazāk. Tā kā pasaules iedzīvotāju skaits turpina pieaugt, attiecīgi arī pieaug pasaulē pieejamo 
resursu patēriņš, un mums kā patērētājiem jāsāk vairāk aizdomāties par to, kas mums ir nepiecie-
šams, nevis par to, ko mēs vēlamies.
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 Dāvanas

Vai Ziemassvētku vecītis šogad būs draudzīgs apkārtējai videi?

Visiem patīk dāvināt un saņemt dāvanas, bet, vai esi to kādreiz apdomājis no resurstaupības viedokļa? Laika 
pavadīšana ar kādu varētu būt daudz vērtīgāka nekā kāda nevēlama dāvana, kas vēlāk nonāktu plauktā vai 
tiktu izmesta. Uzaicini draugu pārgājienā vai pastaigā pa pilsētu, piedāvā paauklēt viņa bērnus vai sarīko 
mazus valodas kursus, mācot draugam valodu, kuru viņš neprot, bet tu gan. Vai arī uzdāvini rokām darinātas 
lietas — ievārījumu, cepumus, adītas zeķes vai rotas. Arī teātra izrāžu un koncertu biļetes ir laba dāvana. Rok-
darbu interneta veikali šobrīd ir kļuvuši ļoti populāri, un tajos var iegādāties oriģinālas, rokām darinātas un 
pārstrādātas preces. Un kāpēc gan kādam nenopirkt savu koku Amazones tropu mežos, ekoveikala dāvanu 
karti vai neapmaksāt kursus piemājas dārzeņu audzēšanā? Tās būtu ne tikai oriģinālas idejas, bet šādas eko-
loģiska rakstura dāvanas vienlaikus var arī palīdzēt vairot izpratni par tādiem jautājumiem kā mežu izciršana 
un resurstaupība. Visbeidzot, neaizmirsti sīkumus — centies atkārtoti izmantot ietinamo papīru vai izgatavo 
kartiņas pats no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem.  

Apģērbs

Resursu izniekošana nav stilīga! 

Vai esi kādreiz darba intervijai nopircis uzvalku, un, to uzvelkot nākamajā reizē, secinājis, ka tas vairs neder? 
Vai arī esi nopirkusi kleitu kādam īpašam pasākumam, kuru pēc tam nekad vairs neesi uzvilkusi? Lai saražotu 
apģērbu, ko vairs nevalkā un glabā sava skapja tālākajā nostūrī, tika izmantotas daudzas izejvielas. Tādēļ 
nākamreiz, kad dodies pirkt jaunu apģērbu, apdomā, kādi resursi tika izmantoti un kāda ir tā ietekme uz 
apkārtējo vidi — visi patērētie ūdens un enerģijas resursi, iespējami radītais piesārņojums utt. Pajautā sev, 
vai tev tas tiešām ir vajadzīgs. Padomā, cik daudz naudas tu varētu ietaupīt, ja, tā vietā, lai iegādātos jaunu 
apģērbu, pilnvērtīgāk izmantotu esošo. 

Un kādēļ gan neiegādāties lietotu apģērbu? Izsoļu vietnēs internetā ir pieejami daudzi mazlietoti apģērbi par 
izdevīgu cenu. Ja tev ir apģērbi, kurus tu vairs nevalkā, sarīko ar draugiem maiņas ballīti un apmainieties ar 
apģērbiem jautrā gaisotnē. Šos apģērbus tu vari arī bez maksas atdot organizācijai “Freecycle” vai ziedot lab-
darībai. Nesen Apvienotajā Karalistē veiktais pētījums atklāja, ka mēs varētu tērēt tikai 10 % no naudas jaunu 
apģērbu iegādei, tā vietā nomājot augstas klases izstrādājumus, piemēram, uzvalkus un kleitas, tādējādi ik 
gadu samazinot oglekļa dioksīda nonākšanu atmosfērā par 1,7 miljoniem tonnu. Kādēļ gan nākamreiz, kad 
saņemsi ielūgumu uz kādu īpašu pasākumu, neapsvērt šādu iespēju?
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 Juvelierizstrādājumi

Vai jūs zināt dārglietu ražošanas patieso stāstu?

Pērkot juvelierizstrādājumus, ir viegli aizmirst, ka to izgatavošana, iespējams, ir radījusi būtisku  
kaitējumu gan cilvēkiem, gan planētai. Šī rūpniecības nozare pēdējo gadu laikā ir daudz paveikusi, risinot 
problēmas saistībā ar zelta, sudraba un dārgakmeņu ieguves kaitīgo ietekmi uz vidi un vietējā darbaspēka 
un pamatiedzīvotāju ekspluatāciju. Tomēr šai nozarei joprojām ir liela vides un sociālā ietekme. Cianīds, dzīv-
sudrabs un sērskābe ir tikai dažas no ķīmiskajām vielām, kas tiek izmantotas šo dārgmetālu ieguvei no 
zemes, piesārņojot plašas teritorijas un ūdens krājumus. Piemēram, zelta ieguvei ir vajadzīgs milzīgs ūdens 
daudzums. Pieaugot dārgmetālu pieprasījumam, attiecīgi palielināsies resursu un ekosistēmu noslogojums. 
Turklāt dažas rotaslietas joprojām tiek izgatavotas no apdraudētām augu un dzīvnieku sugām. Kā tu vari palī-
dzēt? Centies nepirkt izstrādājumus, kas izgatavoti no koraļļiem, ziloņkaula, bruņurupuču bruņām vai Brazīli-
jas rožkoka. Ja reiz nākas iegādāties preces, kas izgatavotas no dzīvnieku izejvielām, piemēram, krokodilādas 
somas, pārliecinies, ka šo izstrādājumu pārdošanai ir sniegta Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar 
apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) atļauja. Un kādēļ gan neiegādāties lietotus vai 
pārstrādātus juvelierizstrādājumus? Atjaunotiem un pārstrādātiem juvelierizstrādājumiem ir īpašs dizains, 
kurā apvienots gan vecais, gan mūsdienīgais.
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Krājkase 

Taupot resursus, pildīsies arī tava krājkase

Pirmie ietaupījumi būs redzami jau drīz pēc tam, kad pārstāsi pirkt vienreizlietojamas patēriņa preces un 
apģērbu ar īsu valkāšanas termiņu, kā arī pievērsīsies preču otrreizējai izmantošanai un pārstrādāšanai, 
iepērkoties domāsi par preču ilgtspēju un samazināsi ūdens un enerģijas patēriņu. Ietaupīto naudu pēc 
tam varēsi ieguldīt ilgtspējīgās un kvalitatīvās lietās, kas tev labi kalpos vēl ilgus gadus.

Vannas istabas svari  

Vai vienmēr izsver, kāda ir tevis pirkto preču ietekme uz vidi? 

Ja tu par to vēl nedomā, tad sāc izvērtēt, vai tavi pirkumi ir ilgtspējīgi. Vai jums patiešām vajadzīgs jauns 
izstrādājums, vai arī varētu pirkt lietotu vai atjaunotu? Vai tev noteikti jāiegūst kāds konkrēts produkts 
savā īpašumā, vai arī tu varētu to nomāt vai koplietot ar citiem cilvēkiem, tādā veidā ietaupot apkopes 
un uzturēšanas izmaksas? Automobiļu koplietošana, darbarīku un iekārtu noma, mājsaimniecības preču 
īre un svētku apģērba noma ir daudz ilgtspējīgāka nekā visu šo preču iegādāšanās savā īpašumā. Tāpat 
arī, ja tavā ģimenē ir mazulis, vai esi apsvēris iespēju izmantot mazgājamus autiņus un salvetes? Ilgter-
miņā tie ļaus tev ietaupīt, turklāt tiem ir jauks dizains un vēlāk tos iespējams pārdot. Vēl viena iespēja ir 
noskaidrot, vai tavā apkārtnē ir uzņēmumi, kuri nodarbojas ar vairākkārt izmantojamu preču tīrīšanu, 
savākšanu un piegādi. Atkarībā no tavas dzīvesvietas, ja tu neizmanto vienreizlietojamās preces, tad tu 
vari arī izvairīties no tonnām nevajadzīgu atkritumu, kas nonāk izgāztuvēs, kur tie izdala kaitīgas metāna 
emisijas. Uzzini vairāk par aprites ekonomiku un pārrunā šos jautājumus ar draugiem un ģimeni. 

Videi draudzīga ekonomika

Videi draudzīga jeb aprites ekonomika ir tāda ekonomika, kurā svarīgākais ir tas, kā mēs ražojam, 
pērkam un patērējam. Tās mērķis ir izskaust pārpalikumus un maksimāli lietderīgi izmantot vērtī-
gās izejvielas. Atšķirībā no pašreizējās prakses, kad preces ar īsu kalpošanas laiku tiek izmestas 
atkritumos, tiklīdz tās vairs nav vajadzīgas vai kad tās salūzt, videi draudzīgā ekonomikā tiks sek-
mēta tādu produktu ražošana, kurus var viegli salabot, izmantot atkārtoti, izjaukt, pārstrādāt vai 
pārvērst kompostā, maksimāli samazinot atkritumu daudzumu un lietderīgi izmantojot ierobežotos 
dabas resursus. 
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 Naudas maks

Vai tu izšķied naudu bezjēdzīgi?

Pārstājot izniekot pārtiku, enerģiju un ūdeni, tu ietaupīsi naudu, kuru varēsi iztērēt lietām vai nodarbēm, kas 
tev patiešām patīk. Ja tā rīkosimies mēs visi, tas palīdzēs saglabāt mūsu brīnišķīgo dabu, kā arī ļaus izvairī-
ties no izmaksām, kas saistītas ar atkritumu apsaimniekošanu un bojāto ekosistēmu atveseļošanu.  

Rotaļu dinozauri neizmirs

Vai šī izmešanas patēriņa kultūra kādreiz izmirs? 

Videi draudzīgā jeb aprites ekonomikā mēs kļūsim par lietotājiem, nevis patērētājiem, preces tiks ražotas 
ilgam kalpošanas laikam un pēc tam tās tiks izmantotas atkārtoti un pārveidotas, pielietojot dabiskus mate-
riālus, kas var droši nonākt atpakaļ dabā, kā arī, izmantojot atjaunojamus energoresursus. Nekas netiktu zau-
dēts, viss tiktu pārstrādāts un atkritumu daudzums samazinātos līdz nullei. Uzzini vairāk par aprites 
ekonomiku. Tas ir aizraujošs un dinamisks modelis, kurā tiek ņemts vērā tas, ka mūsu planētas dabas resursi 
nav bezgalīgi. Tā īstenošanai būs vajadzīgas jaunas prasmes un idejas visās rūpniecības nozarēs. Kļūsti par 
daļu no nākotnes, nevis pagātnes! 
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