
EKSPERTI

MĀRIS PLIKŠS, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskā institūta “BIOR” vecākais pētnieks:

– No zivju resursu viedokļa jūrā nekas labāk nepaliek. Piekrastē 
lielākie nozvejas apjomi un zvejnieku ieņēmumi ir no reņģes un apaļā 
jūras grunduļa. Rīgas jūras līcī reņģes dod lielāko nozvejas apjomu un 
ir zvejnieku maize, bet atklātās jūras piekrastē palielinās apaļā jūras 
grunduļa nozveja. Protams, nozvejā ir svārstības. Pērn nozveja bija 
mazāka nekā iepriekšējā gadā, bet šogad, šķiet, būs palielinājusies. 

Baltijas jūrā dzīvo ap 38 000 pelēko roņu, bet 2018. gadā 
bija 30 000. Viņi ir būtiski savairojušies. Pelēkais ronis posta 
lomus un zvejas rīkus pamatīgi. Ir ieviestas kompensācijas par 
roņu nodarījumiem – gan par sabojātajiem zvejas rīkiem, gan par 

apēstajiem lomiem. Protams, tas neatrisina visas problēmas. Līča piekrastē zvejniekam 
burtiski ir jāsēž pie murda, lai atbaidītu roni. 

Lielā mērā jūra ir izzvejota. Zivju resursus iespaido arī cilvēka uzvedība un rīcība uz 
sauszemes. Agrāk mūsu piekrastē aļģu daudzums nebija problēma, bet tagad arī pie mums 
attīstās lauksaimniecība, tā ir pamatīgi intensificējusies, barības vielas nonāk jūrā un veicina 
aļģu attīstību. Tās patērē skābekli. Nevaru apgalvot, ka šis process tieši ietekmē zivis, taču 
zvejnieki sūdzas, ka tīkli apaug. Pabijuši vienu dienu jūrā, tie jau ir pilni ar jūras mēsliem. 
Resursus ietekmē arī klimata pārmaiņas. Parasti rudeņos bija kārtīgas vētras, tās atmirušos 
mēslus izmeta krastā, notika ūdens pašattīrīšanās. Kādreiz Baltijas jūrā ūdens atjaunojās 
– kad to iepūta no Ziemeļjūras, ienāca ar skābekli bagātāks un sāļāks ūdens. Tagad tādu 
spēcīgu vēja pūtienu ir maz, tie ir reti. Ūdens dzidrība Rīgas līcī ir krietni vājāka nekā pirms 
gadiem 20, 30. Upju notece jūrā ir diezgan liela, Baltijas jūras ūdens kļūst saldāks, kā 
ezerā. Pagājušā gadsimta 20.–30. gados Latvijas zvejnieki ar stipri primitīvākiem zvejas 
rīkiem piekrastē nozvejoja 12–13 tūkstošus tonnu zivju gadā, tagad – tik tikko 3000 tonnu. 
Toreiz zivju bija vairāk, piesārņojuma mazāk. Tādas sugas kā raudas, pliči, plauži, ķīši 
jūras piekrastē bija reti, tagad – kā ezeros. Ir arī konkurence no invazīvo sugu puses. Ar 
to visu zvejniekiem jārēķinās un jāmeklē līdzāspastāvēšana apstākļos, kādi ir. Domāju, ka 
turpmākajos piecos gados nekas krasi neuzlabosies, bet turpināsies iesākušās tendences.

MATĪSS ŽAGARS, iekšējo saldūdeņu pētnieks:
– Kas visvairāk ietekmē dabu? Tas ir cilvēks. Ja mēs 

dabu liekam mierā, tad ar to viss ir labi, bet brīdī, kad 
mūsu, cilvēku, kas arī ir daļa no dabas, rīcība un ietekme 
sāk dominēt pār citu sugu ietekmēm, rodas problēmas. 
Sākas piesārņošana, zivju pārzveja. Šur un tur pilsētezeros 
Latvijā redzam, ka gadiem iekšā gāzta kanalizācija vai 
naftas produkti, un tas ir rezultējies ar to, ka ezeri ir fiziski 
piesārņoti ar kaut kādiem mēsliem. Tāpat redzams, kas 
notiek, ja cilvēki nesamērīgi sāk zvejot zivis. Loģiski, ka 
zivju paliek mazāk. Tiek ietekmēta visa ūdens ekosistēma. 
Šobrīd daudz kas ir tieši atkarīgs no saimniekošanas. 

Mums ir vien saujiņa ezeru, kurus neaiztiekam, teiksim, Teiču purva pašā viducī. 
Visus pārējos mēs esam ietekmējuši vairāk vai mazāk. Cilvēks ietekmē visu: es 
varu salaist ezerā iekšā savu mazmājiņu, varu noķert pārāk daudz līdaku – cilvēka 
ietekmei nav robežu! Ietekmes veidu ir ārkārtīgi daudz, un tie ir ļoti dažādi!

Sakarības ir lineāras: jo vairāk cilvēku, jo mazāk zivju. Cilvēku ietekme uz vidi 
un dabu lielākoties mēdz būt negatīva. Mans skats uz nākotni nav viennozīmīgi 
negatīvs, bet mēs nevaram šodienu salīdzināt ar to, par ko bērnībā lasījām, 
piemēram, Jāņa Jaunsudrabiņa stāstā  “Ar makšķeri”. Tas bija kaut kas cits.

Arī zivju mazuļu ielaišana nav nekāds universālais risinājums vienkārša iemesla 
dēļ – ezers ir kā caurs maiss, kurā mēs beram iekšā, bet pa otru galu atkal ņemam 
ārā.

Viss sākas ar saprašanu, kas mums ir 
un cik daudz tā mums ir: cik daudz ir zivju, 
kādā stāvoklī ir ekosistēma? Ja saimnieks 
savu ezeru saprot, pazīst, tad labi saimniekot 
ir iespējams. Tas ir tas pats, kas ar mežiem 
un lauksaimniecības zemēm, un jebkuru citu 
dabas resursu. Materiāls tapis ar Latvijas Vides 

aizsardzības fonda finansiālu atbalstu

“Maluzvejnieki neievēro 
nekādus noteikumus. Viņi 
uzskata, ka var darīt, 
ko vēlas,” saka Liepājas 
Reģionālās vides pārvaldes 
Kontroles daļas Resursu 
kontroles sektora galvenais 
inspektors Valērijs Štraubis. 
Cīņā ar maluzvejniekiem 
efektivitāti, viņaprāt, 
var panākt, palielinot 
pārbaudēm atvēlētos 
resursus un kontroli veicot 
regulāri un plānveidīgi. 

Atklāto pārkāpumu skaits pa 
gadiem neesot vienmērīgs. Ir rei-
zes, kad pati daba iejaucas zivju 
nārstošanas procesā. Paaugsti-
noties ūdens līmenim upēs, la-
šiem un taimiņiem vieglāk nokļūt 
līdz nārstošanas vietai, kur zivis 
ir lielākā drošībā. Kad ūdens 
līmenis ir augsts, maluzvejnieki 
negrib likt tīklus, jo ir liela iespē-
jamība, ka laši aizies garām. Pie 
zemāka ūdens līmeņa pārkāpēji 
agrākos laikos pat stāvējuši up-
malā ar dakšām.

Nārstošanas vietās lielāka 
drošība ir tāpēc, ka tās ir zinā-
mas ne tikai valsts vides inspek-
toriem, bet arī sabiedriskajiem 
inspektoriem un Pašvaldības po-
licijas pārstāvjiem, saka V. Štrau-
bis. “Piemēram, Kuldīgā ir labi 
zināma nārstošanas vieta Ventā, 
kur seklāks, un tur uzraugi de-
žurē visu diennakti. Taču līdz šai 
vietai lašiem vēl jānonāk.” Tikai 
neliela lašu populācijas daļa – 

UZZIŅAI
Zivju ieguves liegumi
n 01.01–31.12. lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos.
n 01.10.–15.11. lašu un taimiņu ieguves liegums 
  Baltijas jūras piekrastē.
n 01.09.–30.11. aizliegts lomā paturēt strauta foreles.
n 01.10.–30.11. aizliegts lomā paturēt sīgas un repšus.

AVOTS: VVD

Inspektoru uzietais nelikumīgais loms Durbes upē. Sods par 
nelikumīgi iegūtu vienu lasi vai taimiņu ir 143 eiro. Ja zivju 
ieguve notikusi aizliegtā laikā un vietā, zaudējumi jāatlīdzina 
pieckāršā apmērā, tātad par vienu lasi vai taimiņu – 715 eiro.

Maluzvejnieki tomēr nerimstas

mazāk nekā 10% no paaudzes 
– ir spējīga izdzīvot jūrā un spēj 
atgriezties dzimtajos ūdeņos nār
stot. Dabisko ienaidnieku tiem ir 
ļoti daudz. Turklāt vairs neesot 
tā, kā vecajos laikos, kad laši 

nākuši tūkstošiem un pat bijis 
atļauts tos zvejot. “Maluzvejnieki 
zina, ka nav iespējams nosargāt 
visus upju posmus, un viņi to iz-
manto savā labā,” viņš norāda.

Inspektors secinājis, ka malu-

zvejnieku skaits nepieaug. “Vieni 
ķer tikai sev, citiem mērķis ir ie-
gūto lomu pārdot un iegādāties 
alkoholu. Ir cilvēki, kurus mēs jau 
zinām, pastāvīgi pieķeram, bet 
viņi samaksā sodu un turpina to 
darīt. Viņi piekopj šo nodarboša-
nos arī tad, ja nevar samaksāt. 
Taču ir cilvēki, kuriem maluzvej-
niecība ir nelegāla uzņēmējdarbī-
ba. Mūsu pusē šāds rūpals neat-
tiecas uz lašiem, bet ezeru zivīm, 
īpaši Kuldīgas pusē. Viņi zina, 
kam zivis piegādāt, un tās nonāk 
tirgū ar viltotiem dokumentiem. 
Cilvēkam ir kaut kādi papīri, ka 
viņam ir zivju audzētava. Arī šā-
dus gadījumus pastiprināti kon-
trolējam,” viņš stāsta.

V. Štraubi kopumā iepriecina 
jaunā paaudze, kurai daudz vai-
rāk rūp daba. Viņi internetā ie-
gādājas makšķerēšanas karti, tā 
samaksājot valstij nodokli, ievē-
ro noteikumus un bauda dabu. 
Bieži esot gadījumi, kad inspek-
tors veic pārbaudi, makšķer-
niekam viss ir kārtībā, bet viņš 
saka: “Es zivis neņemu. Noķeru, 
nofotografēju, parādu draugiem 
un laižu atpakaļ.” 

No šī gada vasaras Valsts 

vides dienestam talkā drīkst 
nākt Valsts robežsardze. Arī 
sadarbību ar sabiedriskajiem 
inspektoriem V. Štraubis vērtē 
kā ļoti labu. Šie cilvēki esot tik 
atsaucīgi, ka nesen pirms reida 
gadījies, ka automašīnā visiem 
pat nepietiek vietas. “Tehnika 
ir dažāda. Ir trīs, tā teikt, sta-
cionāras laivas un divas lielas 
piepūšamās laivas, kuras varam 
iemest mašīnā un piebraukt tur, 
kur vajadzīgs. Ir pasūtīts kvad-
ricikls. Bezpilota lidaparāts, kas 
šobrīd ir mūsu rīcībā, ir jau mo-
rāli novecojis, jo to var izmantot 
tikai dienas laikā. Cerams, ka 
drīz būs moderns drons ar ter-
mokameru, tas varēs lidot naktī 
un darbosies jebkuros laika ap
stākļos,” saka V. Štraubis.

Sodus pieķertajiem malu-
zvejniekiem viņš uzskata par 
ļoti bargiem: “Tie nozīmē ne tikai 
kaitējuma atlīdzināšanu zivju re-
sursiem, bet arī reālu sodu par 
rīcību, dažreiz var nonākt pat 
līdz mantas konfiskācijai. Tagad 
likumdošana ir mainījusies – ja 
mēneša laikā nesamaksā admi-
nistratīvo sodu, klāt ir tiesu iz-
pildītājs.”

Perspektīva nav laba Jābūt kārtīgam saimniekam

Maluzvejnieki tomēr nerimstas

NOVADI
ZAĻO

Tā, kā bija pirms gadiem 
divdesmit pieciem, tagad 
vairs nav. Un tomēr pāvil
ostnieks, zvejnieka dēls 
Jānis Pētermanis turpina 
piekrastes zvejnieka arodu, 
un nu jau kopā ar viņu jūrā 
iet arī dēls, kuram šī nodar
be patīkot. “Savs sudrabiņš 
no katras zvīņas,” viņš 
saka. Par to, vai jaunajai 
paaudzei zivju dotais sud
rabs makā būs pietiekams, 
tēvam gan ir šaubas.

Zivis, kas apmēram divus 
mēnešus līdz Jāņiem nodrošina 
peļņu piekrastes zvejniekam, ir 
apaļie jūras grunduļi – tie paši, 
kas faktiski ir invazīva suga 
un par kuriem vēl tikai pirms 
dažiem gadiem bija bažas, ka 
tie iznīcinās vietējās zivju sugas. 
Tā kā grunduļi izrādījušies laba 
prece, zvejnieks par tiem drīzāk 
priecājas, nekā skumst. “Domāju, 
beigās viņi nemaz tik slikti nebūs, 
grunduļu daudzums nu jau ir arī 
noregulējies. Daba tukšumu nemīl,” 
stāsta J. Pētermanis, “kaut kas nāk 
vietā, kaut kas iet mazumā. Ir 
parādījies tirgus, Liepājā grunduļus 
pērk, sasaldē. Citu zivju faktiski 
nav. Bez tiem grunduļiem pārējais 
paliek tādā hobija līmenī, izpriecas 
zveja.”

J. Pētermaņa zvejnieku saim

ANO dati liecina, ka ap 90% 
pasaules savvaļas zivju 
krājumu tiek pārzvejoti 
vai ir sasnieguši maksimāli 
pieļaujamo ilgtspējīgas 
zvejas apjomu. Lai mēs arī 
nākotnē varētu ēst zivis, 
ļoti svarīgi ir jūrās, ezeros 
un ūdenstilpēs saglabāt to 
bioloģisko daudzveidību. 

Izzvejojot kādu zivju sugu, mēs 
nezaudējam tikai to – tā tiek iz
jaukts viss ekosistēmas līdzsvars, 
kā arī negatīvi ietekmētas dau
dzas citas sugas. Arī zivju audzēša
na rada vides problēmas, no ku
rām viena ir citu ūdens dzīvnieku 
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
mācija par lielāko daļu Latvijā no
pērkamo populāro zivju sugām. 
Tās apzīmētas atšķirīgās krāsās 
pēc luksofora principa, proti, zaļā 
vēsta – “Ēdiet uz veselību!”, dzel
tenā – “Uzmanīgi! Painteresējieties 

Stopsignāls negausīgam patēriņam

un padomājiet!”, bet sarkanā aici
na – “Nepērciet!”. 

“Ievērojot šī “Zivju gida” ietei
kumus, jūs piedalīsieties zivju re
sursu saglabāšanā un veicināsiet 
likumīgu un resursus saudzējošu 
zvejniecību, kā arī varēsiet prie
cāties par zivju daudzveidību kā 
jūrās, tā arī uz sava galda. Ļoti ce
ram, ka pēc dažiem gadiem arvien 
vairāk zivju sugu varēsim apzīmēt 
ar zaļu krāsu,” pauž starptautiskā 
dabas aizsardzības organizācija. 

PDF iniciatīvai “Lai jūra čum un 
mudž!” pievienojušies vairāki Lat

vijas restorāni un to šefpavāri, arī 
mazumtirgotājs “Rimi”, kurš pirms 
vairākiem mēnešiem paziņoja, ka 
visās Baltijas valstīs pārtrauc ie
pirkt zivis no “Zivju gida” sarkanā 
saraksta. Piemēram, ar 1. jūniju 
“Rimi” pārtrauca to tropisko gar
neļu, pangasiju, mencu, zušu, vara
vīksnes foreļu un melno paltusu ie
gādi, kuri bija nozvejoti vai audzēti 
veidos, kas nenodrošina ilgtspējību 
un ir kaitīgi. “Rimi” ir pirmais ma
zumtirgotājs, kas spēris šādu soli. 

Arī “Jauno pavāru kustība” ir 
iniciatīvas atbalstītājs. “Vairs jau 

nav tie laiki, kad pavārs iet uz 
darbu, lai pagatavotu masu pro
dukciju, ko pārstrādā caur vēde
ru. Vismaz manā gadījumā, lai es 
noturētu muti virs ūdens, man ir 
jāizdomā, kā sevi padarīt intere
santāku, iespējams, sniedzot at
griezenisko saiti visai ēdināšanas 
kultūrai. Šajā gadījumā ēdināšanas 
kultūras sastāvdaļa ir arī zivis. Ja 
mēs nedomāsim par zivju resursu 
saglabāšanu, tad kurš cits par to 
domās?” spriež viens no “Jauno 
pavāru kustības” dibinātājiem, 
Kuldīgas novada strausu fermas 

“Nornieki” restorāna “Ar putniem” 
šefpavārs Žanis Raivo Behmanis. 

Jautāts, kādas zivis Latvijas 
restorānu klienti visvairāk iecie
nījuši, viņš norāda, kas tas ir ļoti 
individuāli. Daļa klientu izvēlas sev 
zināmas zivis – lasi un foreli, arī 
mencu, kuru “šobrīd nevajadzētu 
aiztikt” (viena no sarkanā saraksta 
zivīm), no saldūdens zivīm piepra
sīts ir Burt nieku ezera zandarts.  
Ž. R. Beh manis atzīst, ka agrāk arī 
pats nav īpaši pievērsis uzmanību 
zivju izcelsmei, kur un kā tās no
zvejotas. Viņš vienmēr uzticējies 
saviem piegādātājiem, “savām tā 
brīža vēlmēm un aktualitātēm”. 

“Jā, esam dzirdējuši par šādu 
iniciatīvu,” teic SIA “Tiamo grupa” 
pārstāvis Toms Zukulis. Viens 
no lielākajiem ēdināšanas un 
viesmīlības uzņēmumiem Latvijā 
nākotnē būtu ar mieru pilnībā 
sekot šai iniciatīvai, un viņš pie
bilst, ka procesu atvieglotu tas, ja 
PDF aicinājumu stingrāk ievērotu 
piegādātāji un zivju tirgotāji. “Tad 
arī vairāk tiktu izslēgta iespēja 
iepirkt apdraudēto sugu zivis un 
jūras veltes,” spriež T. Zukulis.

Regulārs zivju 
patēriņš mums 

ir svarīgs, 
lai uzturētu 

sevi pie labas 
veselības, 

tomēr aizvien 
vairāk ir 

jāaizdomājas, 
kā uz šķīvja 
nonākušas 
zivis, kā tās 

nozvejotas un 
cik tālu līdz 

mums vestas. 

niecība “Kaijas” darbojas kopš 
90. gadu vidus. Iešanai jūrā ir divi 
kuģīši: viens 11 metru garš, otrs 
– 8,5 metrus. Ģimenei un dažiem 
algotajiem darbiniekiem iztikšanu 
dod tas, ka nozvejotās zivis paši 
kūpina un pārdod. 12 gadus arī 
Liepājā, Pētertirgū, bija stends 
“Pāvilostas zivis”, bet šogad 
maijā uzņēmums Liepājas tirgu 

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 

viņu jūrā sastop,” stāsta zvejnieks.
“Kas mums ir? Trīs zivis Balti

jas jūrā – bute, menca, reņģe. 
Bet cilvēki grib nopirkt arī lasi. 
Reņģes pēdējos gados piekrastē 
ir ļoti maz salīdzinājumā ar to, 
kā bija pirms desmit gadiem. 
Kāpēc reņģe nepienāk pie kras
ta, ne viens nevar izskaidrot. Viss 
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 
pirms dažiem gadiem, tos ķeram 
ar āķiem un murdiem vasarā ga
balos, vismaz dabūjam tos redzēt. 
Bet stipri reti.” Turklāt zvejniekiem 
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. 

Laika apstākļi arī dara savu, 
ir reizes, kad mēnesi vai divus 
zvejnieki netiek jūrā. “Tagad 
bija it kā skaists laiks, bet aus
trumu vējš – bada vējš, kad zivis 
pazūd un nevaram nozvejot neko. 
Iedomājieties, ja viens zviedru 
kuģis, vienā reizē nobraucot gar 
Latvijas ūdeņiem, reisā paņem uz 
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.

Savs sudrabiņš 
no katras zvīņas

Jānis Pētermanis atklāj, ka piekrastes zvejnieku paliek aizvien mazāk un viņu aizsardzība un 
atbalsts ir nepietiekami. 

Salabot un lietot, 
nevis izmest atkritumos
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Iegādājoties lietas, ko 
var izmantot ilgstoši, arī 
atkritumu rodas mazāk, 
Aprites ekonomikas 
ieguvumus izceļ Vides 
aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas 
Vides aizsardzības de-
partamenta direktore 
RUDĪTE VESERE.

– Kāpēc kļūst tik aktuāli 
runāt par aprites ekonomi-
ku?

– Simtiem gadu esam dzī-
vojuši, strādājuši un attīstī-
jušies, izmantojot lineārās 
ekonomikas modeli. Tikmēr 
dažādu resursu ieguve un 
patēriņš pēdējos 50 gados ir 
trīskāršojies, un ne tikai šie 
skaitļi liek domāt par to, kas 
notiks tālāk, kas paliks nā-
kamajām paaudzēm, cik pār-
domāti mēs vispār lietojam 
resursus. Pirmkārt, tas, ko 
viens met ārā, ir izmantojams 
citiem mērķiem, varbūt pār-
strādājams, iespējams, no tā 
ir iegūstama enerģija. Līdzās 
atkritumiem ir arī piesārņoju-
ma jautājums. Tādēļ visā pa-
saulē tiek domāts, kā mainīt 
šo modeli un padarīt resursu 
izmantošanu daudz efektīvā-
ku. Rezultātā ir radīts apri-
tes ekonomikas modelis, kas 
paredz, ka jebkurš resurss 
saimnieciskajā apritē paliek 
maksimāli ilgi, izmetam kaut 
ko nedaudz, skatāmies, ko 
varam pārstrādāt, lietot ilg-
stoši.

– Kādi pasākumi ir pare-
dzēti, lai aprites modeli ie-
viestu Latvijā?

– Mūsu plāns ir līdz 
2027. gadam panākt trīs rezul-
tatīvos rādītājus. Pirmais būtu 
resursu produktivitātes pie-
augums – Latvijā pašreiz tā ir 
viena no zemākajām visā Ei-
ropas Savienībā. Otrs – krietni 
pieaugusi otrreizēja resursu 
un preču izmantošana. Tre-
šais – pieaugusi sabiedrības 
izpratne par aprites ekono-
miku un tās lomu tautsaim-
niecībā.

Plānā ir četri stūrakmeņi. 
Pirmais ir juridiskais rāmis 
jeb likumi un noteikumi, kas 
nosaka prasības, veicinošos 
instrumentus, lai iedzīvotā-
jiem būtu interese. Otrais ir 
administratīvais darbs. Tie ir 
nosacījumi, ierobežojumi un 
dažādi atvieglojumi, kurus 
piemēro, lai iedzīvotāji iesāk-
to mērķa sasniegšanā turpinā-
tu pēc iespējas labāk. Trešais 
ir ekonomiskie instrumenti – 
cik kas maksā, arī piemērotie 
nodokļi un nodevas. Ceturtais 
stūrakmens ir sabiedrības in-
formētība un zināšanas, jo ir 

jāsaprot, kāpēc to darīt. Šeit 
mēs bieži pieminam atkritu-
mu dalīto vākšanu. Ja neiz-
skaidro, kāpēc šķiroto atkri-
tumu saturu izber kopīgajā 
nešķiroto atkritumu mašīnā, 
iedzīvotājiem paliek neizprat-
ne. Jāskaidro, ka šķiroto at-
kritumu konteinerā ir iemests 
daudz kas lieks, tādēļ atkritu-
mi jāšķiro vēlreiz. Piemēram, 
pie papīriem konteinerā ir 
samestas slapjas lietas. Paš-
valdībām un atkritumu ap-
saimniekotājiem tas viss būtu 
sīki jāizskaidro iedzīvotājiem. 
Situācija pamazām uzlabojas, 
cilvēkus informē, līdz ar to 
aug arī motivācija. 

– Ar ko jārēķinās ražotā-
jiem un patērētājiem?

– Rīcības plānā ir paredzē-
tas dažādas darbības. Viena 
no tām ir prasība ražotājiem, 
piemēram, ekodizains. Savu-
kārt gudra patērētāja izvēle 
būtu lieta, kas ir laba, ilgi iz-
mantojama, labojama, kam ir 
aizstājamas detaļas, un būtu 
skaidrs, kur to likt, kad tā 
vairs nav vajadzīga. Ražotā-
jam ir jāuzņemas atbildība, 
kādu preci tas ražo un piedā-
vā. Galvenā prasība, lai ražo-
tā lieta būtu ilgi lietojama un 
saimnieciski visizdevīgākā, lai 
gan dārgāka. Izrēķinot izdevu-
mus ilgtermiņā, tie parādītu, 
ka šāds pirkums patērētājam 
tomēr ir finansiāli izdevīgāks. 
Vēl viena lieta, par ko jārunā, 
ir atkritumu pārvēršana par 
resursiem. Ja pirms gadiem 
tikai runāja, ka atkritumiem 
ir potenciāls kļūt par resursu, 
tad tagad tā ir realitāte – no 
atkritumiem var ražot ko citu. 
Tas nozīmē, ka jābūt izstrādā-
tām prasībām, norādot, vai 
no lietām, kad tās kļūst par 
atkritumiem, var radīt jaunas 
preces, vai tās var kļūt par 
izejmateriālu kam citam. Tā-
dēļ svarīga ir šī dalītā atkritu-
mu vākšana. Tāpat arvien vai-
rāk jādomā par tādu jēdzie-
nu kā industriālā simbioze. 
Piemēram, katram pazīstama 
situācija, ka, kārtojot skapi, 
atrodas kāds apģērbs, kurš 
uzvilkts dažas reizes, tas ir 
vēl pietiekami labas kvalitā-
tes, bet nav vajadzīgs, tomēr 
miskastē izmest īsti negribas. 
Latvijā šajā jomā jau ir aizsāk-
ti pilotprojekti – tekstils kā 
atkritumi tiek vākts atsevišķi. 
Pēcāk vai nu apģērbs kļūst 
par second hand, vai nonāk, 
piemēram, autoservisos, kur 
tiek izmantots par slaukāmo 
materiālu. Ir arī trešais vari-
ants – no šāda apģērba tiek 
radītas citas tekstilpreces, un 
Latvijā jau ir uzņēmumi, kuri 
ieviesuši šo ekonomikas mo-
deli praksē.

Jānis Rozītis
Pasaules Dabas 
fonda direktors

Aplēses rāda, ka 
pasaules iedzīvotāju 
skaits līdz 2030. ga-
dam sasniegs 8,5 
miljardus, pakāpe-
niski pieaugs vidē-
jās klases patērētāju 
īpatsvars. Šāds iedzī-

votāju skaits ar nepieciešamo produktu un pa-
kalpojumu pieprasījumu rada lielu spiedienu uz 
dabas resursiem, un turpmāk tas tikai pieaugs. 
Aprites ekonomikas modelis ir veids, kā mazi-
nāt resursu patēriņu. Nekas nedrīkstētu nonākt 
atkritumos, pretēji mūsu pašreizējās ieguves un 
patēriņa ekonomikas “ņemt-izmantot-izmest” 
pieejai. Un tomēr aprites ekonomika nav paš-
mērķis, tās būtība ir enerģijas, primāro resursu 
taupīšana un kaitējumu mazināšana attiecībā uz 
klimatu un dabu, apkārtējās vides piesārņoju-
mu. Taču pastāv milzīgs risks, ka aprites ekono-
mikas patiesais mērķis lielai daļai komersantu 
un sabiedrības piemirsīsies, līdz ar to, ja mēs 
vēlamies ar šādu ekonomikas modeli uzlabot 
arī vides stāvokli, tad svarīgi ārēji uzraudzīt 
ekonomikas modeļa attīstību. Lai nesanāk tā, ka 
tikai klasiskie ekonomiskie rādītāji būs priekš-
zīmīgi, bet mēs turpat vien būsim sarunās par 
bēdīgo dabas stāvokli, piesārņojumu, enerģijas 
patēriņa virsotnēm un lobistu spiedienu uz da-
bas resursu intensīvāku izmantošanu. Ja ielūko-
jamies ES dalībvalstu virtuvēs, tad redzam, ka 
pastāv būtiskas atšķirības starp valstīm un to 
tiesību aktiem, dažādajiem valstu akcentiem, kā 

arī sabiedrības, uzņēmumu un valsts pārvaldes 
izpratni. 

Latvijā aprites ekonomika ir sākuma stadijā. 
Mums ir aprites ekonomikas rīcības plāns. Taču 
ļoti fragmentētas zināšanas un prioritāšu trū-
kums šobrīd vēl ir lielā daļā uzņēmumu, kā arī 
valsts un pašvaldību sektoros un sabiedrībā ko-
pumā. Bieži no politiķiem un pat no komersan-
tiem, to profesionālajām asociācijām dzirdam, 
ka mūsu ekonomikā jau ir pietiekama aprite. 
Taču patēriņš, atkritumu pieauguma tendence, 
atkritumu šķirošanas un pārstrādes rādītāji, 
pārstrādāto materiālu pienesums izejvielu pie-
prasījumā, zaļais iepirkums u.c. radītāji iezīmē 
citu situāciju. Taču nenoliedzami komersantu 
vidū ir arī dzirdīgas ausis, un tāpēc arī pie mums 
parādās jaunas idejas, kā aprites ekonomiku ie-
dzīvināt praksē.

Domājot par lielāku sabiedrības atbalstu 
aprites ekonomikas iedzīvināšanā, vienalga, vai 
tie būs atkritumu šķirošanas, depozīta jautājumi 
vai lietu labošanas, atjaunošanas servisi, kop-
lietošanas pakalpojumi, izcili ekodizaina pro-
dukti, reciklētie produkti, jaunās dzīves sāku-
mam jābūt ar aizvietojošu piedāvājumu šodie-
nas ieradumiem. Jaunajam piedāvājumam jābūt 
vienkāršam un ērti īstenojamam, viegli pieeja-
mam, ar saprotamu informāciju un sabiedrības 
iesaisti. 

Nākotnē būs nepieciešams virzīties uz kop-
lietošanas produktu un pakalpojumu attīstību, 
produktu un pakalpojumu patiesās vērtības no-
teikšanu, šodienas ieradumu un uzvedības mo-
deļu maiņu, bet, lai to sasniegtu, milzīga nozīme 
ir turpmākajam skolu izglītības vektoram. Kopu-
mā aprites ekonomika iezīmē būtisku pārmaiņu 
sākumu. 

No notekcaurulēm – uz jūru…

Radīt vidi pašiem

Aprites ekonomikai rak-
sturīgais biznesa modelis 
ir dalīšanās. Viens no 
šādiem pakalpojumiem ir 
koplietošanas auto noma. 
Vai Latvijas iedzīvotāji 
ir gatavi atteikties no 
personīgā auto par labu 
koplietošanas transportlī-
dzeklim, un kādu labums 
šāds bizness sniedz? To 
skaidrojām, uzrunājot 
koplietošanas pakalpoju-
mu sniedzējus. 

2019. gada rudenī Latvijas 
tirgū ienāca viens no lielākajiem 
koplietošanas uzņēmumiem 
Austrumeiropā un Baltijā – “City-
bee”. Pērn šī kompānija uzsāka 
savu darbību arī Liepājā. “City-
bee” pārstāve Latvijā Egija Gailu-
ma vērtē, ka idejiski iedzīvotāji 
esot gatavi koplietošanai, cilvēki 
ātri adaptējoties jaunam piedā-
vājumiem, un esot redzams, ka 
iznomājamos auto lieto dažādu 
paaudžu cilvēki – gan vīrieši, gan 
sievietes. Tomēr problēma esot 
klientu attieksmē un kultūrā. 
“No padomju laikiem ir ievazā-
jusies attieksme, ja tas nav tavs, 

tad vari tur atstāt cūku kūti. Tas 
ir tāpat kā izmest miskasti pa 
logu, mežā vai uz ielas, un tas 
pats notiek arī koplietošanas 
auto. Mums nav iespēju pārbau-
dīt 400 auto pēc katra brauciena, 
tas ir fi ziski neiespējami, tādēļ 
koplietošanas klientiem jābūt 
saprotošiem un cieņpilniem pret 
citiem. Lielākā daļa klientu ir ļoti 
jauki un nekārtību, kas paliku-
si, savāc, bet diemžēl joprojām 
cīnāmies ar daudziem padomju 
laika attieksmes atlikumiem un 
bieži nākas piedzīvot, ka pēc īsa 
brauciena auto ir atstāts bries-
mīgā stāvoklī. Mūsu attīstību 
tas gan īsti nebremzē, tikai sa-
protam, ka jāiegulda vairāk un 
vairāk resursu sabiedrības izglī-
tošanā un izpratnes radīšanā, ka 
arī tas, kas ir kopējs un nepie-
der tev, ir saudzējams,” stāsta  
E. Gailuma. 

Uz jautājumu, vai auto kop-
lietošanas pakalpojums varētu 
pamudināt cilvēkus atteikties 
no personīgā transportlīdzek-
ļa, uzņēmuma pārstāve atbild 
apstiprinoši. Šāda tendence jau 
esot novērota. “Tāpat pētījumi 
Rietumeiropā parāda, ka viens 
koplietošanas auto aizstāj 7–15 

privātos auto,” viņa norāda. 
Savukārt uzņēmums “Fiqsy” 

pērn paplašinājis pakalpojumu 
klāstu, papildus koplietošanas 
elektroskrejriteņiem un kravas 
busiem, piedāvājot 100 jaunus 
koplietošanas elektroauto. “Līdz 
šim galvenais faktors, kas kavē-
jis Latvijas iedzīvotājiem plašāk 
izmantot elektroauto un koplie-
tošanas servisu, ir iespēja šos 
pakalpojumus izmēģināt. Rīgā 
koplietošanas auto jau ir ikdiena 
lielai daļai cilvēku, un redzam, 
ka arī elektroauto izmantoša-
na kļūst arvien populārāka, jo 
ikdienā var izmēģināt, kā tas ir 
– pārvietoties ar šādu transport-
līdzekli. Tagad to cilvēku skaits, 
kuriem ir iespēja ikdienā izmē-
ģināt un braukt ar elektroauto, 
pieaudzis no dažiem līdz vairāk 
nekā 10 000,” skaidro “Fiqsy” va-
dītājs Māris Avotiņš. 

Viņš atzīmē, ka šobrīd elek-
troauto galvenā priekšrocība, 
ar to pārvietojoties pilsētā, ir 
bezmaksas novietošana pilsētas 
autostāvvietās, kā arī iespēja 
brīvi pārvietoties pa sabiedriskā 
transporta joslām. Arī uzlādes 
staciju Latvijā esot pietiekami 
daudz, lai bez bažām varētu 

veikt garākas distances.
Jau pirms gandrīz desmit 

gadiem dažādu valstu eksperti 
norādīja, ka automobiļu koplie-
tošana ir izaugsmes bizness, kas 
sniedz ieguvumu arī videi.

E. Gailuma: “Privātais auto 
tiek izmantots vidēji 5% no laika, 
bet koplietošanas auto – 30–50%. 
Attiecīgi ar mazāku resursa patē-
riņu (mazāk auto) mēs pārvadā-
jam vairāk cilvēku. Koplietoša-
nas auto arī samazina ogļskābās 
gāzes jeb CO2 izmešu daudzumu 
pilsētā, piemēram, 2020. gadā, 
pēc mūsu aprēķina, esam ietau-
pījuši 575 tonnas CO2 izmešu Bal-
tijas valstu galvaspilsētās. Kop-
lietošanas pakalpojumam tiek 
izmantoti jaunākie auto modeļi, 
kas nodrošina zaļākas tehnoloģi-
jas, līdz ar to izdala mazāk CO2. 
Zinām, ka Latvijā ir viens no ve-
cākajiem auto parkiem Eiropā. 
Latvijas auto parka vidējais ve-
cums ir aptuveni 13 gadi. Ir maz 
ticams, ka cilvēki, kuri brauc ar 
savu privāto auto, iekāps sa-
biedriskajā transportā, taču viņi 
labprāt izmantos koplietošanas 
auto. Savukārt no koplietošanas 
auto iekāpt sabiedriskajā trans-
portā jau ir vienkāršāk. Tā ir sa-

biedrības psiholoģija.”
“Sešu mēnešu laikā kopš 

elektroauto koplietošanas pa-
kalpojuma ieviešanas Latvijā 100 
mūsu mašīnas izmantotas 61 000 
reižu. Kopumā veikti 930 000 
kilometru. Šādi ietaupītas 147 
tonnas CO² izmešu. Cilvēku pa-
radumi nemainās ātri, taču tie 
noteikti mainās ātrāk, nekā mēs 
domājam. Šobrīd kopumā gan 
pasaules, gan Eiropas Savienības 
līmenī notiek darbs pie dažā-
du regulu un kvotu ieviešanas, 
lai veicinātu zaļo ekonomiku. 
Tāpat cilvēki kopumā ir atvērti 
dažādām zaļās un aprites eko-
nomikas tendencēm. Galvenais 
ieguvums visiem pilsētās dzīvo-
jošajiem, protams, ir iespēja dzī-
vot tīrākā, zaļākā pilsētā. Ir da-
žādi pētījumi, kas prognozē, ka 
ilgtermiņā viens koplietošanas 
auto aizstāt 4–8 mašīnas,” norā-
da M. Avotiņš. 

JĀBEIDZ ŅEMT, IZMANTOT UN IZMEST EKSPERTS

“Darba uzdevums 3. kursam bija 
– izšķiro gružkasti!” rezultātu 

rāda Sandra Zale-Zālīte. Auduma 
tapšanā izmantoti kokteiļa 
salmiņi, papīrs, avīzes, PET 

pudeles, kasešu lentes, diegu 
atgriezumi, plastmasas maisiņi 
un kas tik vēl ne, to var lietot 

lampas abažūram vai aizslietnim.
Egona Zīverta foto

Daba pasaka priekšā 
Ekodizains ir sistēmiska 
vides aspekta iekļaušana 
produkta radīšanā, pa-
skaidro Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidus-
skolas (LMMDV) pasnie-
dzējs Edijs Ābele. “Aprites 
ekonomikā ražotājs atbild 
par to, kā preci varēs uti-
lizēt, vai tā ir videi drau-
dzīga, kā tai var nomainīt 
atsevišķas daļas, nevis 
izmest visu laukā.”

E. Ābele par maģistra darba 
tēmu ekodizaina programmā 
Liepājas Universitātē izvēlējās 
mācību programmu jauniešiem, 
kuru pašlaik arī vada LMMDV. 
“Studējot man radās jautājums, 
kāpēc tik maz runājam par 
ekodizainu, jo visi dzīvojam vidē 
un bez tās nevaram pastāvēt,” 
viņš stāsta. “Līdz 2030. gadam 
atkritumu kalnā drīkstēsim no-
glabāt par 50% mazāk nekā paš-
laik. Problēma jārisina gan no 
augšas ar normatīviem aktiem, 
gan no apakšas.”

Jaunieši mācību kursā apgūst 
aprites ekonomiku, tai skaitā 
ekodizainu, biomimikriju, kas vi-
ņiem ļoti interesē. Biomimikrija 
ir problēmu risināšana, atbildes 
meklējot dabā. “Velcro lipeklis, 
kuru visi lieto, ir radīts pēc šī 
principa. Džentlmenis staigāja 
ar suni, kuram lipa klāt dadži. 
Viņš atklāja, ka augam ir āķīši, 
bet vilna nosacīti ir cilpiņa. Nā-
kamais solis bija radīt šo pro-

duktu no materiāliem, kurus var 
izmantot sadzīvē. Cits piemērs 
ir haizivs āda, kuras struktūra, 
reljefs liedz pie tās pieķerties 
baktērijām. To pētot, zinātnieki 
jau cenšas radīt materiālu slim-
nīcu durvju rokturiem,” atklāj 
pasniedzējs. Biomimikrija ienāk 
arī arhitektūrā. Īstgeitas tirdz-
niecības un biroju centrs Hararē, 
Zimbabvē, būvēts, iedvesmojo-
ties no termītu mājokļa, kurā ir 
ideāla ventilācija – dienā vēss, 

bet naktī ir pietiekami silts. Au-
tomašīnas “Mercedes” prototips 
veidots pēc koferzivs, kas ūdenī 
spēj ļoti strauji uzņemt paātrinā-
jumu.

“Vecmammas lupatdeķus 
auda no veciem apģērba gaba-
liem,” atgādina LMMDV Tekstiliz-
strādājumu dizaina programmas 
vadītāja Sandra Zāle-Zālīte. Tek-
stilā var lietot jebkādu materiā-
lu – jo interesantāka faktūra, jo 
mākslinieciskāk.

Ekodizains daudz izmantots 
kvalifi kācijas darbos. Piemē-
ram, šūpuļkrēsls no strēmelēs 
sagrieztiem veciem T krekliem 
vai dabīgās krāsvielās krāsots 
gultas klājuma komplekts. Ir 
projekts, kurā izmanto gatavu 
apģērbu, to izšujot, pārbatiko-
jot, pārkrāsojot, pāršujot de-
taļas. Tekstila nodaļai piegādā 
darbam ļoti labas dzijas no Itā-
lijas, kur tās skaitās ražošanas 
atkritumi.

Aprites ekonomika jāizprot 
ne tikai dizaineram, bet katram 
atbildīgam pilsonim, uzskata 
E. Ābele. Patlaban cilvēki frag-
mentēti skatās uz sevi pasaulē, 
redz tikai sociālo lomu, bet ne-
redz sevi kā vides sastāvdaļu. 
“Svarīgi no globālām precēm 
pāriet uz lokālām, jo loģistika ir 
videi nedraudzīga,” viņš norā-
da. Būtisks ir materiāls, jo pirmā 
pasaulē saražotā plastmasa jop-
rojām nav sadalījusies. Te labs 
piemērs ir LMMDV absolvents 
Ivo Asns, kura diplomdarbs bija 
koka pulkstenis, un nu uzņē-
mums “Ovi Watch” ražo arī citas 
lietas no koka.

Ekodizaina principi ievēroti 
rotaļlietās, kuras izgatavo māks-
liniece Iveta Kuncīte. “Prasās, lai 
bērniem materiāli būtu dabiski, 
patīkami taustei. Ar plastmasu 
jau pilna pasaule. Ja vairs ne-
spēlējas, tad no koka ražotu var 
iemest kamīnā, un miers.  Arī 
izmaksas nevar būt dārgas. Pati 
esmu mamma trim bērniem un 
zinu, ka manta ir aktuāla uz vie-
nu dienu,” viņa stāsta.

Interneta veikalā “Eko telpa” 
nopērkamie rokdarbu komplek-
ti un izšujamās lellītes ir saga-
taves. Jaunajām māmiņām esot 
svarīgs gan dabīgais rotaļlietu 
materiāls, gan viņas saprot, ka 
bērnam jāattīsta domāšana, jā-
darbojas ar rokām. “Stāvus ba-
gāts ar to nekļūsi, tas ir mīlestī-
bas darbs. Ja esi izstrādājis sa-
viem bērniem, tad vari pavairot 
arī citiem,” saka māksliniece.

Prasme dalīties vēl jāizkopj


