8/

2021. gada 30. aprīlis

NOVADI
ZAĻO
Tā,
kā bijapārmaiņas,
pirms gadiem
Klimata
zaļais
divdesmit
pieciem, tagad
kurss, zaļināšana,
ekoloģisvairs
Un tomērražošana
pāvil
ka unnav.
bioloģiska
ostnieks,
zvejnieka
dēlslīdzīgi
un produkti
– šie un
Jānis
Pētermanis
jēdzieni
aizvien turpina
vairāk iepiekrastes
arodu,
nāk mūsu zvejnieka
dzīvē, atstājot
un
nu
jau
kopā
ar
viņu
jūrā
paliekošas pēdas apziņā
iet
dēls, kuram
šī nodar
unarī
pamazām
arī veidojot
be
patīkot.
“Savsizvēles
sudrabiņš
mūsu
ikdienas
un
no
katras zvīņas,”
viņšvairāk
paradumus.
Aizvien
saka.
Par“ekoloģisku”
to, vai jaunajai
“zaļu”,
un
paaudzei
zivju
dotais
sud arī
“bio” produktu
parādās
rabs
makā
būs pietiekams,
veikalu
plauktos.
Tos izceļ
tēvam
gan
ir
šaubas.
aicinoši uzraksti
un īpaši

apzīmējumi. Vai varam tiem
Zivis, kas apmēram divus
uzticēties? Par ekomarķējumēnešus līdz Jāņiem nodrošina
mu sarunājamies ar vienu no
peļņu piekrastes zvejniekam, ir
zinošākajām ekspertēm šajā
apaļie jūras grunduļi – tie paši,
jautājumā, biedrības “Ekodikas faktiski ir invazīva suga
kompetences
un zaina
par kuriem
vēl tikaicentrs”
pirms
pārstāvi
ILZI NEIMANI.
dažiem
gadiem
bija bažas, ka
tie iznīcinās vietējās zivju sugas.
Tā Kāpēc
kā grunduļi
izrādījušies
pēdējā
laikā ganlaba
ražoprece,
zvejnieks
par
tiempiedāvādrīzāk
šanā, gan pakalpojumu
priecājas, nekā skumst. “Domāju,
jumā tik liela uzmanība pievērsta
beigās viņi nemaz tik slikti nebūs,
vides
jautājumiem,
grunduļu
daudzums videi
nu jaudraudzīir arī
gai
vai vismaz
draudzīgākai
saimnoregulējies.
Daba
tukšumu nemīl,”
niekošanai?
stāsta J. Pētermanis, “kaut kas nāk
vietā,
kaut attīstības
kas iet mazumā.
Ir
Tirgus
tendences
parādījies tirgus, Liepājā grunduļus
rāda, ka nākotnē produkti ar mapērk, sasaldē. Citu zivju faktiski
zāku
ietekmi
uz vidi unpārējais
veselību
nav. Bez
tiem grunduļiem
varētu
kļūt
ienesīgāki.
Tas
notiks,
paliek tādā hobija līmenī, izpriecas
pateicoties
lielākam pieprasījuzveja.”
mamJ.no
pircēju puses,
kā arī
efekPētermaņa
zvejnieku
saim

Izvairīties
Savs
sudrabiņš
nokatras
eko trikiem
no
zvīņas

lasi, tas sāksies pudelīte
janvārī un ir
ilgsnoklāta
līdz
ar ordeņiem,
aprīlim. Taimiņško
nākpats
tad, kad
tu
ražotājs
ir izgatavojis,
viņu nevari noķert
– daba
visu
skaidri
apzinoties,
ka patērētājs
sakārtojusi. Zandartus
var
uz
neorientējas vie
šādos apzīmējumos.
nas rokas pirkstiem saskaitīt. Zuši
Stāvot veikalā pie plaukta,
Bet ir jau arī legālas zīmes, kas
parādījušies mazliet vairāk nekā
mums parasti nav ne laika, ne iejauc pircējiem prātus. Piemēram,
pirms dažiem gadiem, tos ķeram
spēju pārbaudīt katru produktu,
labi domāta
nacionālo produktu
ar āķiem un murdiem
vasarā ga
lai novērtētu, cik labs vai slikts tas
lietojuma
veicināšanas
zīme “Zaļā
balos, vismaz dabūjam tos redzēt.
ir videi un mums. Tāpēc bieži vien
karotīte”
ir tipiska mārketinga
Bet stipri reti.” Turklāt
zvejniekiem
kļūstam par maldināšanas upuzīme, taču
tā ļoti bieži
dažkārt vēl jānoskatās,
kā diemžēl
viņu
riem, uzķeroties uz labi mērķētiekapēd
jaukta
acu priekšā lomu
roņi.ar
No bioloģiskās lauktiem mārketinga trikiem, tādiem
lašiem paliek vien
galvas, asakas
saimniecības
sertifikātu, kam ir
faktiski jau nekādi nepārbaudāun astes, no mencām
tikaicita
galvas,
pavisam
nozīme. Bioloģiskās
miem un ne ar ko nepierādītiem
citreiz vispār nekas.
“Uzklājam sertifikāts nozīlauksaimniecības
viņiem galdu – saliekam
ta
uzrakstiem kā “Videi draudzīgs!”,
mē, ka tīklus,
saimniecība
atbilst konjos salien zivis, tad
atnākkritērijiem,
roņi un
“Dabiskas sastāvdaļas!”, “Bez tokkrētiem
turpretī “Zaļā
apēd. Mēs – pilnīgi pa tukšo. Ronis
sīniem”, “Bez e-vielām!”. Vai arī uz
karotīte” norāda, ka tas ir Latvijā
vienkārši dživo pie tīkliem,” stāsta
kādu vizuālu norādi – marķējumu,
ražots produkts un arī izejvielas
J. Pētermanis. Roņus jūrā viņi re
kas gan ar savu zaļo krāsu, gan
ir dienu.
no pašu zemes nākušas. Bet,
dzot gandrīz katru
kāda auga vai dzīvnieka attēlu,
lūk,arīkarotīte
ir zaļa, un zaļais ir
Laika apstākļi
dara savu,
ko, iespējams, papildina tādi vārtas, kasvaivairāk
ir reizes, kad mēnesi
divus vai mazāk mums
di kā eko, bio un zaļš, tiecas mūs
asociējas
ar vidi.
zvejnieki netiek
jūrā. “Tagad
pārliecināt, ka nu gan mums būs
Ko varat
bija it kā skaists laiks,
bet ausieteikt cilvēkiem,
Jānis
Pētermanis
atklāj,
piekrastes
trumu vējš – bada
kad zivis
iespēja
iegādāties
kautkako
sev un zvejnieku paliek aizvien mazāk un viņu aizsardzība un
kasvējš,
tomēr
gribētu orientēties
atbalsts ir nepietiekami.
pazūd un nevaram
neko. klāstā?
dabai ļoti noderīgu un veselīgu.
šajānozvejot
marķējumu
niecība
darbojas
atstāja – ar katru gadu zivju pal viņu jūrā sastop,” stāsta zvejnieks. Iedomājieties, ja viens zviedru
Un te“Kaijas”
nu nonākam
pie kopš
stāsta par
Ir izveidotas
gar vairākas zīmju
90. ekomarķējumu,
gadu vidus. Iešanai
jūrā
ir diviir uztiiek arvien mazāk, cenas ceļas, bet
“Kas mums ir? Trīs zivis Balti kuģis, vienā reizē nobraucot
kas
turklāt
rokasgrāmatas
Latvijas ūdeņiem, reisā paņem uz jeb gidi. Tāds ir
līkne iet uz leju.
jas jūrā – bute, menca, reņģe.
kuģīši: viens 11 metru garš, otrs pārdošanas
cams. Tā ir visdrošākā metode, kā Biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” eksperte Ilze Neimane
mūsu
borta 600 tonnas
zivju!izveidotais
Mēs, visa ekomarkejums.
– 8,5 metrus. Ģimenei un dažiem
“Pašlaik
ķeram
buti,
bet
ļoti
Bet
cilvēki
grib
nopirkt
arī
lasi.
noteikt kāda produkta atbilstību norāda, ka ražotāji nereti variē, lietojot vārdu “dabīgs”.
lv, arī tik
globālais
daudz ekomarķējuma
algotajiem darbiniekiem iztikšanu minimāli,” viņš saka, “ja plekstes Reņģes pēdējos gados piekrastē piekraste kopā, nevaram
vidizivis
un cilvēka
nozvejot! Citur Eiropā
piekrastes
dodvisaugstākajiem
tas, ka nozvejotās
paši vevienā lomā ir 100–150 kilogramu,
ir ļoti maz salīdzinājumā ar to,
tīmeklis
Global eco-labelling netlai tādu saņemtu, izrādās, ka jamības, jā, tādai ir jābūt, vismaz
selību
produktu
un ir maz.
betiepazīties ar tām
kūpina
un saudzējošiem
pārdod. 12 gadus
arī
tas
Reizēm ir tikai 50–70 kā bija pirms desmit gadiem. zvejniekus “uz rokām
work, nēsā”,
kur var
neko par to īsti nevar atrast. Tas šo ietverto kritēriju kontekstā.
ražošanas
standartiem.
jau tā kā tādi
Liepājā, Pētertirgū, bija stends kilogrami, tas ir švaks loms. Lasim Kāpēc reņģe nepienāk pie kras ne Latvijā, kur “mēs
ekodizaina
zīmēm, kas atbilst
rada pamatotas
Kāizskaidrot.
atpazīt tos
ražotājus,
Pirmais,
kas bet
ir īpaši
indiāņi prete esam starptautiskajiem
palikuši”,” skumji standartiem.
“Pāvilostas
zivis”,
šogadsvarīgi,
no 5. oktobra
ir liegums. šaubas.
Mencai ta, neviens nevar
Viss
ces,ķeram
pakalpojumus,
nelietīgi
Kas no
vēltās
jāizvērtē,
ir Ziemā
nosaka
J. Pētermanis.
maijā
Liepājasir tirgu
vispār liegums,
jāmūk, jaja runa
mainās.
Baltijas jūras kas
lai uzņēmums
zīmes īpašnieks
neatkarīArī savu nevalstisko organizā-

tām atzīmēm. Cik lielā mērā mēs,
pircēji, pakalpojumu izmantotāji,
tam visam varam uzticēties?

izmanto bio un eko produkta
tīvākai enerģijas un materiālu iz- ga organizācija, jo, piemēram, ja par ekomarķējumu?
ciju izveidojām ar mērķi apvienot
mantošanai ražošanā. Paredzams, marķējumu izstrādā pats apģērba
Noteikti jāskatās, vai tas ir vārdu?
ekspertus, kas nodarbojas vai ir
ka produktiem ar mazāku ietekmi ražotājs, visticamāk, viņš iekļaus starptautiskais standarts, vai ir
Pārtikas precēm tas ir vien- darbojušies ar ekodizaina jautāuz vidi būs zemāki nodokļi, gal- tikai tos kritērijus, kas pašam ir iz- kāds, kurš pārbauda konkrētā kāršāk, jo direktīva nosaka, ka jumiem. Mūsu uzdevums ir vairāk
venokārt tie, kas saistīti ar vides devīgi, nevis tos, kas atbilst vides produkta atbilstību pašu uzstādī- nosaukums “ekoloģisks pro- runāt ar patērētājiem, iepirkumu
piesārņojumu.
Tāpat paredzamas kvalitātes kritērijiem. Vēl svarīgi, tājiem standartiem. Nepietiek, ja dukts” var būt tikai tad,“Nornieki”
ja tas at-restorāna
sektoru,
lai mēs kā iedzīvotāji to“Ar putniem”
ANO dati liecina, ka ap 90%
Regulārs zivju
vienkāršākas
juridiskās
lai marķējuma kritēriji ir izstrā- es pasaku, ka esmu gudra, man bilstpatēriņš
bioloģiskas
lauksaimniecības
šefpavārs Žanis Raivo
Behmanis.
mēr spētu
sertificētu produktu atpasaules savvaļas zivju prasības
mums
ražotājiem,
kaspārzvejoti
izmantos mazāk dāti, balstoties uz visu produkta tomēr ir vajadzīgi arī kādi izglītī- kritērijiem.
Jautāts, kādas
Latvijas
Ja nav šī sertifikāta,
ir svarīgs,
krājumu tiek
šķirtzivis
no viltus
eko, bio norādēm.
kaitīgas
Taču man dzīves ciklu kopumā, ne tikai uz bas dokumenti. Protams, mēs pil- nevarlaibūt
restorānu klientiTāpat
visvairāk
uzturētu
vai ir ķīmiskās
sasniegušivielas.
maksimāli
arī dažādi atvasinājumi
daudziecie
strādājam ar zaļo iesevi pie labas
nījuši,
kas tasDiskutējam,
ir ļoti
pieļaujamo
ilgtspējīgas
šķiet,
ka ne jau
tāpēc mēs rīko- atsevišķām pazīmēm. Nepietiek nīgi visu izmērīt nevaram, tāpat nosaukumā
eko un bio.
Betviņš
ne-norāda,
pirkumu.
kā ekomarveselības,
individuāli.
Daļa
klientu
izvēlas
zvejas
mēs arī rīkojamies
vaiapjomu.
vismaz Lai
cenšamies
tikai ar to, ka produkts nesatur, kā nevaram pievērsties ārkārtīgi pārtikas produktiem šāda strikta ķējumu šajossev
iepirkumos var intomēr aizvien
zivis – lasi un foreli, arī
varētu ēst
tiesnākotnē
videi draudzīgi,
kazivis,
to pieprasa piemēram, ftalātus, lai to automā- smalkām detaļām, kaut vai tam, nosacījuma nemaz nav.zināmas
Ir vispā- tegrēt, lai tas kalpo kā pierādījums
vairāk ir
mencu, kuru “šobrīd nevajadzētu
ļoti
svarīgi
ir
jūrās,
ezeros
Eiropas direktīvas vai dalībvalstu tiski varētu dēvēt par ekoloģisku. ar kādu traktoru apara lauku, uz rīgi jāaizdomājas,
skaidrots, ka šis paziņojums
atvieglo
pašvaldību iepirkumu
aiztikt” (viena noun
sarkanā
saraksta
un ūdenstilpēs saglabāt to
valdības. Izpratne mainās.
Trešais uzticamas zīmes rādītājs ir kura vēlāk izauga izejviela, ko nedrīkst
maldināt
speciālistu
dzīvi. Ja pašvaldībai ir
kā uz
šķīvja un uzņēmējam,
zivīm), no saldūdens
zivīm piepra
bioloģisko daudzveidību.
Skaidrs, ka, atbildot uz sa- tas, ka kritēriji ir brīvi pieejami, izmanto produktā. Tas būtu neie- ja tasnonākušas
tiek prasīts, ir jāspēj
tīrīšanas līdzekļi, tad to
sīts ir komBurtniekujānopērk
ezera zandarts.
zivis, kā
tās
pārbaudāmi, apskatāmi.
biedrības
pieprasījumu,
sarosās
izdarītkairagrāk
salīdzinoši
vienkārši, jo
spējami! Tas tomēr ir komplekss petentām
iestādēm
pierādīt
to, atzīst,
Ž. R. Behmanis
arī
Izzvejojot
kādu zivju sugu,
mēs
nozvejotas un
Ir bijuši gadījumi, kad uz process, kurā iesaistīti gan zināt- ko viņš
arī
ražotāji un
uz iz
preelektroniskajā
apgalvo. Bet, pats
ja irnav
šāda
īpaši pievērsis
uzmanībuiepirkumu sistēmā
nezaudējam
tikaitirgotāji,
to – tā tiek
cik tālu līdz
produkta parādās zīme ar lapu, nieki, gan NVO, gan ražotāji, kas vispārīga
zivju izcelsmei,
unvisa
kā tās
no
jaukts
viss ekosistēmas
līdzsvars,
ces
iesaiņojuma
vai mārketinga
jau ir
nepieciešamā
informācibio norāde,
kā to kur
mumseko,
vestas.
zvejotas.VisViņš vienmēr
uzticējies mēbeļu iepirkukā arī negatīvi
ietekmētas
aktivitātēs
arvien
vairāk dau
izceļot kurai pat pievienots kaut kāds tad arī vienojas par kritērijiem, īsti var pierādīt vai noteikt?
ja, bet, piemēram,
saviem
piegādātājiem,
“savām
tā
vijas restorāni
to šefpavāri,irarī
nav tie
kad pavārs
iet uz
betkad
sarkanā
dzas citas sugas.
zivju audzēšavi- un padomājiet!”,
numuriņš. Bet
sāk aici
interesēprodukcijas
unArīiepakojuma
mos aina
ir nedaudz
savādāka, jo
vairāk
iebildumu
ir pret
produkkuriemunproduktam
jāatbilst,
lai laiki,
mazumtirgotājs
“Rimi”,
kurš par
pirmsvideidarbu,
masu pro
brīža vēlmēm
aktualitātēm”.
– “Nepērciet!”.
na rada
vides problēmas,
nogan
ku ar na ties,
ko tā zīme nozīmē, kas ir tās
des
un veselības
aspektus
ražotāji paši vēl nav izgājuto varētu
uzskatīt
drau-lai pagatavotu
tiem un zīmēm,
kas izskatās
pēc unLatvijas
“Jā, esam dzirdējuši par šādu
“Ievērojot šīkādi
“Zivjukritēriji
gida” ietei
vairākiem mēnešiem paziņoja, ka dukciju, ko pārstrādā caur vēde
rām viena ir citu ūdens dzīvnieku
jāizpilda,
paziņojumiem,
simboliem, gan ci- īpašnieks,
dzīgu. Un, atgriežoties pie izseko- bio un eko. Nu, piemēram, visa ši sertifikācijas un atbilstības ceļus.

Stopsignāls negausīgam patēriņam

ieguve, lai nodrošinātu barību au
dzētajām zivīm, skaidro Pasaules
Dabas fonds (PDF), kas izstrādājis
“Zivju gidu”, lai palīdzētu saprast,
kuras zivis ēst, bet no kurām la
bāk atteikties. Tajā sniegta infor
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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
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mudž!” pievienojušies vairāki Lat iniciatīvas atbalstītājs. “Vairs jau
Kuldīgas novada strausu fermas jūras veltes,” spriež T. Zukulis.

Taupīt enerģiju ar jaunu domāšanu
risinājumiem, kurus
uzņēmumi ievieš, lai taupītu energoresursus. SIA
“Tukuma ūdens” valdes
loceklis AINĀRS FELDMANIS skaidro, kā viņa vadītais uzņēmums soli pa
solim īsteno tā saucamo
zaļo politiku.

Pirms gandrīz gada uzņēmuma teritorijā tika ierīkots saules paneļu parks – uzstādīti 182
saules paneļi ar kopējo jaudu
54,6 kilovati. “Tos ierīkojām, lai

samazinot iepirktās enerģijas
daudzumu. Notekūdeņu attīrīšana saistās ar lielu elektrības
patēriņu, un mums šī enerģija
ir nepieciešama gan dienā, gan
naktī, gan ziemā, gan vasarā
nepārtraukti. Mēnesī mēs patērējam ap 90 000 kilovatstundu,
kas naudas izteiksmē ir vairāk
nekā 9000 eiro. Saules paneļi bija viens no veidiem, kā šo
patēriņu samazināt. Vēl gan nav
pagājis gads, kopš tie ierīkoti,
bet zinām, ka, piemēram, vasarā, kad ir visvairāk saules, tie
saražo ap 8000 kilovatu mēnesī,

arī aizvadītajā decembrī bija
ļoti maz saulainu dienu, taču
mēs domājam par ieguldījumu
ilgtermiņā, jo termiņš, kurā tam
vajadzētu atmaksāties, ir 7,5–8
gadi. Izmaksas šīm iekārtām
nav mazas – tie ir 1000 eiro par
vienu kilovatu jeb kopumā ap
50 000 eiro. Bet, ja runājam par
energoefektivitāti, tas nenozīmē ieguldīt un uzreiz arī ieguldīto atpelnīt – tam ir vajadzīgs
laiks, un ar to mēs rēķināmies.”
Vaicāts, vai nav plānots ierīkot
lielāku skaitu saules paneļu, jo
teritorija to pieļauj, A. Feldma-

jo kopējais attīrīšanas iekārtu
patēriņš ir ap 70 kilovatiem, līdz
ar to vasarā, dienas vidū, kad
ir spēcīgākā saule, ar šo saules
enerģiju to visu varētu nosegt:
“Tā ka mums arvien ir šī 20 kilovatu rezerve, ko varētu izmantot, bet mēs uz to raugāmies no
cita skatu punkta – kā samazināt
kopējo patēriņu, izmantojot arī
citus energotaupīšanas veidus.”
Vēl “Tukuma ūdens” plašajā teritorijā parastie gaismekļi ir
nomainīti ar LED apgaismojumu.
“Kopējo ieguvumu neesam rēķinājuši, bet tāds noteikti ir. Pašās

vienreiz stundā atbilstoši monitora rādījumam ar roku nodrošināja
lielāku vai mazāku skābekļa daudzumu notekūdeņos, bet tagad to
dara iekārtas – pēc vajadzības.
Iekārtas arī nodrošina vienmērīgu
skābekļa piesātinājumu, kas ir ļoti
svarīgi,” viņš pastāsta.
Vēl viens risinājums, kā taupīt
resursus, ir ēku siltināšana – jaunu veidolu ieguvušas vairākas uzņēmuma ēkas, no kurām viena,
kurā uzturas darbinieki, ir nosiltināta. “Vēl plānojam iegādāties
jaunu apkures katlu, kas gan līdzīgi kā esošais tiks kurināts ar
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Ar lepnumu par savu pļavu
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