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na – “Nepērciet!”.
mazumtirgotājs “Rimi”, kurš pirms darbu, lai pagatavotu masu pro brīža vēlmēm un aktualitātēm”.
“Ievērojot šī “Zivju gida” ietei vairākiem mēnešiem paziņoja, ka dukciju, ko pārstrādā caur vēde
“Jā, esam dzirdējuši par šādu
kumus, jūs piedalīsieties zivju re visās Baltijas valstīs pārtrauc ie ru. Vismaz manā gadījumā, lai es iniciatīvu,” teic SIA “Tiamo grupa”
sursu saglabāšanā un veicināsiet
pirkt zivis no “Zivju gida” sarkanā noturētu muti virs ūdens, man ir pārstāvis Toms Zukulis. Viens
likumīgu un resursus saudzējošu saraksta. Piemēram, ar 1. jūniju jāizdomā, kā sevi padarīt intere no lielākajiem ēdināšanas un
zvejniecību, kā arī varēsiet prie “Rimi” pārtrauca to tropisko gar santāku, iespējams, sniedzot at viesmīlības uzņēmumiem Latvijā
cāties par zivju daudzveidību kā neļu, pangasiju, mencu, zušu, vara griezenisko saiti visai ēdināšanas
nākotnē būtu ar mieru pilnībā
jūrās, tā arī uz sava galda. Ļoti ce vīksnes foreļu un melno paltusu ie kultūrai. Šajā gadījumā ēdināšanas sekot šai iniciatīvai, un viņš pie
ram, ka pēc dažiem gadiem arvien gādi, kuri bija nozvejoti vai audzēti kultūras sastāvdaļa ir arī zivis. Ja bilst, ka procesu atvieglotu tas, ja
vairāk zivju sugu varēsim apzīmēt veidos, kas nenodrošina ilgtspējību mēs nedomāsim par zivju resursu PDF aicinājumu stingrāk ievērotu
ar zaļu krāsu,” pauž starptautiskā un ir kaitīgi. “Rimi” ir pirmais ma saglabāšanu, tad kurš cits par to
piegādātāji un zivju tirgotāji. “Tad
domās?” spriež viens no “Jauno arī vairāk tiktu izslēgta iespēja
dabas aizsardzības organizācija.
zumtirgotājs, kas spēris šādu soli.
iepirkt apdraudēto sugu zivis un
Arī “Jauno pavāru kustība” ir
pavāru kustības” dibinātājiem,
PDF iniciatīvai “Lai jūra čum un
Kuldīgas novada strausu fermas jūras veltes,” spriež T. Zukulis.
mudž!” pievienojušies vairāki Lat iniciatīvas atbalstītājs. “Vairs jau
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Dabas aizsardzības pārvaldes
DIC “Ziemeļvidzeme” dabas izglītības
speciāliste Inta Soma rāda vienu no
eksponātiem, kas būs apskatāms
centrā gatavotajā interaktīvajā
izstādē.

Iemācīt izprast dabu
savstarpējo saistību, piemēram,
ka, noraujot vai iznīcinot vienu
augu, tiek izpostīta arī dzīvesvieta kukaiņiem. Ja to nav, tas atstāj ietekmi uz putnu populāciju.
Tādā veidā veidojas šī mijiedarbības ķēdīte. Šo sakarību mēs
aplūkojam arī savās nodarbībās,” skaidro I. Soma. Piemēram,
bērni vairs nezina, kā izskatās
kļava vai baltās vizbulītes. Kādēļ
tā? “Vecāki vairs nedodas dabā,
ņemot līdzi bērnus, un arī jaunā
paaudze maz iziet laukā,” teic
sarunbiedre.
Covid-19 pandēmija gan daudzus pamudināja doties ārā, staigāt pa dažādām takām, apmeklēt apskates vietas un objektus,
iesaistīties pārgājienos. I. Soma
to novērtē kā pozitīvu tendenci,
bet tai ir kāds trūkums. “Ar vienu
grupu man bija nodarbība jūras
piekrastē, pētījām klintis, pildījām dažādus uzdevumus. Tobrīd
garām gāja tūristi, kuru mērķis
bija mērot posmu no Tūjas līdz
Vitrupes bākai. Pajautāju, vai viņi
pa ceļam smiltīs pamanīja granātus, vēl šo to interesantu. Izrādās, nē, jo cilvēki nezināja, kur
tos var redzēt.”
DIC speciālisti ir vieni no

tiem, kuri šādos un līdzīgos jau- jām arī maltīti. Bērnus sadalīju
tājumos izglīto sabiedrību. Un I. vairākos bariņos, visiem atgāSoma piekrīt, ka cilvēku apziņa dināju, ka tukšais iepakojums
ir lēnām uzlabojusies. Protams, ir jāliek atpakaļ somā. Gandrīz visi
lietas, kas arvien jāatgādina. Pie- tā arī darīja, tikai viena grupiņa
mēram, kuras zāles drīkst plūkt mierīgi atstāja atkritumus zemē.
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