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atstāja – ar katru gadu zivju pal
iek arvien mazāk, cenas ceļas, bet
pārdošanas līkne iet uz leju.
“Pašlaik ķeram buti, bet ļoti
minimāli,” viņš saka, “ja plekstes
vienā lomā ir 100–150 kilogramu,
tas ir maz. Reizēm ir tikai 50–70
kilogrami, tas ir švaks loms. Lasim
no 5. oktobra ir liegums. Mencai
vispār liegums, no tās jāmūk, ja
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mainās. Ziemā ķeram Baltijas jūras

lasi, tas sāksies janvārī un ilgs līdz
aprīlim. Taimiņš nāk tad, kad tu
viņu nevari noķert – daba visu
sakārtojusi. Zandartus var uz vie
nas rokas pirkstiem saskaitīt. Zuši
parādījušies mazliet vairāk nekā
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ar āķiem un murdiem vasarā ga
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dažkārt vēl jānoskatās, kā viņu
acu priekšā lomu apēd roņi. No
lašiem paliek vien galvas, asakas
un astes, no mencām tikai galvas,
citreiz vispār nekas. “Uzklājam
viņiem galdu – saliekam tīklus, ta
jos salien zivis, tad atnāk roņi un
apēd. Mēs – pilnīgi pa tukšo. Ronis
vienkārši dživo pie tīkliem,” stāsta
J. Pētermanis. Roņus jūrā viņi re
dzot gandrīz katru dienu.
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ir reizes, kad mēnesi vai divus
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bija it kā skaists laiks, bet aus
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borta 600 tonnas zivju! Mēs, visa
piekraste kopā, nevaram tik daudz
nozvejot! Citur Eiropā piekrastes
zvejniekus “uz rokām nēsā”, bet
ne Latvijā, kur “mēs jau tā kā tādi
indiāņi te esam palikuši”,” skumji
nosaka J. Pētermanis.

Stopsignāls negausīgam patēriņam
EKSPERTS
JĀBEIDZ ŅEMT, IZMANTOT
“Nornieki” restorāna “Ar putniem”
Regulārs UN
zivju IZMEST

šefpavārs Žanis Raivo Behmanis.
patēriņš mums
Jānis Rozītis
arī sabiedrības,
uzņēmumu
valsts
pārvaldes
Jautāts,
kādasunzivis
Latvijas
ir svarīgs,
Pasaules Dabas lai uzturētu
izpratni. restorānu klienti visvairāk iecie
nījuši, viņš
norāda, kas
tas ir ļoti
fonda direktors sevi pie labas
Latvijā aprites
ekonomika
ir sākuma
stadijā.
veselības,
individuāli.
Daļa klientu
izvēlas
sev Taču
Mums ir aprites
ekonomikas
rīcības
plāns.
tomēr
zināmas zināšanas
zivis – lasi un
un foreli,
arī trūAplēses rāda,
ka aizvien
ļoti fragmentētas
prioritāšu
vairākkums
ir šobrīd
mencu,
nevajadzētukā arī
pasaules iedzīvotāju
vēl irkuru
lielā“šobrīd
daļā uzņēmumu,
jāaizdomājas,
aiztikt” (viena
no sarkanā
saraksta koskaits līdz 2030. ga- valsts un pašvaldību
sektoros
un sabiedrībā
kā uz šķīvja
zivīm),
no
saldūdens
zivīm
dam sasniegs nonākušas
8,5 pumā. Bieži no politiķiem un pat nopiepra
komersansīts ir Burtnieku asociācijām
ezera zandarts.
miljardus,
pakāpetiem,
to
profesionālajām
dzirdam,
zivis, kā tās
Ž. R. Behmanis atzīst, ka agrāk arī
niski pieaugs nozvejotas
vidē- ka un
mūsu ekonomikā jau ir pietiekama aprite.
pats nav īpaši pievērsis uzmanību
jās klases patērētāju
cik tāluTaču
līdz patēriņš, atkritumu pieauguma tendence,
zivju izcelsmei, kur un kā tās no
mums vestas.
īpatsvars. Šāds iedzīatkritumu šķirošanas un pārstrādes rādītāji,

zvejotas. Viņš vienmēr uzticējies
votāju skaits
ar nepieciešamo
materiālu
pienesums
izejvielu
vijas restorāni
un to šefpavāri,
arī navproduktu
tie laiki, un
kadpapavārspārstrādāto
iet uz saviem
piegādātājiem,
“savām
tā piekalpojumu
pieprasījumu
rada
lielu
spiedienu
uz
prasījumā,
zaļais
iepirkums
u.c.
radītāji
mazumtirgotājs “Rimi”, kurš pirms darbu, lai pagatavotu masu pro brīža vēlmēm un aktualitātēm”. iezīmē
dabas
resursiem,
un turpmāk
tas tikai
pieaugs. caur
cituvēde
situāciju. “Jā,
Taču
nenoliedzami
esam
dzirdējuši parkomersantu
šādu
ko pārstrādā
vairākiem
mēnešiem
paziņoja,
ka dukciju,
Aprites
ekonomikas
modelis
ir
veids,
kā
mazividū
ir
arī
dzirdīgas
ausis,
un “Tiamo
tāpēc arī
pie mums
grupa”
visās Baltijas valstīs pārtrauc ie ru. Vismaz manā gadījumā, lai es iniciatīvu,” teic SIA
nāt no
resursu
Nekas noturētu
nedrīkstētu
idejas,Toms
kā aprites
ekonomiku
iepirkt zivis
“Zivju patēriņu.
gida” sarkanā
mutinonākt
virs ūdens,parādās
man ir jaunas
pārstāvis
Zukulis.
Viens
atkritumos,
pretēji
saraksta.
Piemēram,
ar 1. mūsu
jūniju pašreizējās
jāizdomā, ieguves
kā sevi un
padarītdzīvināt
intere praksē.
no lielākajiem ēdināšanas un
ekonomikas
par lielāku
sabiedrības
atbalstu
santāku, iespējams, sniedzotDomājot
at viesmīlības
uzņēmumiem
Latvijā
“Rimi” patēriņa
pārtrauca to
tropisko gar“ņemt-izmantot-izmest”
nākotnē būtu
ar mieru vienalga,
pilnībā vai
neļu, pangasiju,
zušu,aprites
vara ekonomika
griezenisko nav
saiti pašvisai ēdināšanas
pieejai. mencu,
Un tomēr
aprites ekonomikas
iedzīvināšanā,
vīksnesmērķis,
foreļu untās
melno
paltusu
ie kultūrai.
Šajā gadījumā
sekot šai
iniciatīvai,depozīta
un viņš pie
būtība
ir enerģijas,
primāro
resursu ēdināšanas
tie būs atkritumu
šķirošanas,
jautājumi
gādi, kuri
bija nozvejoti
vai audzētimazināšana
kultūras sastāvdaļa
zivis.
Ja labošanas,
bilst, ka procesu
atvieglotuservisi,
tas, ja koptaupīšana
un kaitējumu
attiecībā uzir arīvai
lietu
atjaunošanas
aicinājumu izcili
stingrāk
ievērotu proveidos,klimatu
kas nenodrošina
ilgtspējību
nedomāsim
par zivjulietošanas
resursu PDF
un dabu,
apkārtējāsmēs
vides
piesārņojupakalpojumi,
ekodizaina
piegādātāji
un zivju
tirgotāji.
“Tad sākuun ir kaitīgi.
“Rimi”
ir pirmais
marisks,saglabāšanu,
kurš citsdukti,
par toreciklētie
mu. Taču
pastāv
milzīgs
ka aprites tad
ekonoprodukti,
jaunās
dzīves
domās?”
spriež
viens
no
“Jauno
arī
vairāk
tiktu
izslēgta
iespēja
zumtirgotājs,
kas
spēris
šādu
soli.
mikas patiesais mērķis lielai daļai komersantu mam jābūt ar aizvietojošu piedāvājumu šodieArī un
“Jauno
pavāru kustība”
ir
pavāru
iepirkt Jaunajam
apdraudēto
sugu zivis un jābūt
sabiedrības
piemirsīsies,
līdz ar kustības”
to, ja mēsdibinātājiem,
nas ieradumiem.
piedāvājumam
iniciatīvas atbalstītājs. “Vairs jau
Kuldīgas novada strausu fermas jūras veltes,” spriež T. Zukulis.
vēlamies ar šādu ekonomikas modeli uzlabot vienkāršam un ērti īstenojamam, viegli pieejaarī vides stāvokli, tad svarīgi ārēji uzraudzīt mam, ar saprotamu informāciju un sabiedrības
ekonomikas modeļa attīstību. Lai nesanāk tā, ka iesaisti.
tikai klasiskie ekonomiskie rādītāji būs priekšNākotnē būs nepieciešams virzīties uz kopzīmīgi, bet mēs turpat vien būsim sarunās par lietošanas produktu un pakalpojumu attīstību,
bēdīgo dabas stāvokli, piesārņojumu, enerģijas produktu un pakalpojumu patiesās vērtības nopatēriņa virsotnēm un lobistu spiedienu uz da- teikšanu, šodienas ieradumu un uzvedības mobas resursu intensīvāku izmantošanu. Ja ielūko- deļu maiņu, bet, lai to sasniegtu, milzīga nozīme
jamies ES dalībvalstu virtuvēs, tad redzam, ka ir turpmākajam skolu izglītības vektoram. Kopupastāv būtiskas atšķirības starp valstīm un to mā aprites ekonomika iezīmē būtisku pārmaiņu
tiesību aktiem, dažādajiem valstu akcentiem, kā sākumu.
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Daba pasaka priekšā

Maluzvejnieki tomēr nerimstas

Ekodizains ir sistēmiska
vides aspekta iekļaušana
produkta radīšanā, paskaidro Liepājas Mūzikas,
mākslas un dizaina vidus“Maluzvejnieki neievēro
skolas (LMMDV) pasnienekādus noteikumus. Viņi
dzējs Edijs Ābele. “Aprites
uzskata, ka var darīt,
ekonomikā ražotājs atbild
ko vēlas,” saka Liepājas
par to, kā preci varēs utiReģionālās vides pārvaldes
lizēt, vai tā ir videi drauKontroles daļas Resursu
dzīga, kā tai var nomainīt
kontroles sektora galvenais
atsevišķas daļas, nevis
inspektors Valērijs Štraubis.
izmest visu laukā.”
Cīņā ar maluzvejniekiem
efektivitāti, viņaprāt,
var
panākt,
E. Ābele
parpalielinot
maģistra darba
pārbaudēm
atvēlētos
tēmu ekodizaina
programmā
resursus
un kontroliizvēlējās
veicot
Liepājas
Universitātē
regulāri
un
plānveidīgi.
mācību programmu jauniešiem,

kuru pašlaik arī vada LMMDV.
Atklāto pārkāpumu skaits pa
“Studējot man radās jautājums,
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Perspektīva nav laba

Jābūt kārtīgam saimniekam

