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IEVA apņēmusies uzsākt jaunu, skaistu un zaļāku dzīvi. 
Vai tas ir reāli un cik tas ir ērti, vienkārši, lēti vai dārgi, 

soli pa solim atklājam vairāku rakstu sērijā IEVĀ. dzīvoT zaļāk! 
apņemoS

Kā kļuvi par vides aktīvistu?
Pirms sāku darboties homo 

ecos: strādāju reklāmas nozarē. 
Darbs bija dinamisks un inte-
resants, bet laika gaitā arvien 
biežāk sev jautāju – kāpēc es 
daru to, ko daru, vai tas sniedz 
gandarījumu man pašai un kādu 
ietekmi atstāj uz sabiedrību ko-
pumā? Jo reklāma – tas ir stāsts 
par patēriņu peļņas iegūšanai, 
neņemot vērā it ne ko. Tad dzīve 
man piespēlēja citas iespējas. 
Homo ecos: nokļuvu pirms gan-
drīz pieciem gadiem, un esmu 
tiešām pateicīga apstākļiem un 
cilvēkiem par to.

Vides temati man šķita ak-
tuāli jau pirms darba biedrībā. 
Piemēram, veģetārisms vai vi-
dei saudzīgi audzētas pārtikas 
izvēle man nebija nekas svešs. 
Ar velosipēdu pilsētā pārvietojos 
jau desmit gadu. Taču, kad sāku 
darboties homo ecos:, savas ik-
dienas prakses sāku izvērtēt vēl 

kritiskāk, jo šeit lielākoties runā 
tieši par dzīvesveida maiņu, videi 
saudzīgām izvēlēm. Man šķita, 
ka būtu liekulīgi stāstīt citiem 
to, ko pati neievēroju. Atteicos 
no dzīvnieku valsts produktu iz-
mantošanas. Izdarīju to strauji, 
lai gan laikam jau iekšēji šā-
dam lēmuma biju nobriedusi. 

Lopkopība atstāj milzīgu ietekmi 
uz klimatu, turklāt ir nežēlīga 
pret dzīvniekiem un bieži vien 
negatīvi ietekmē arī cilvēka ve-
selību. Es mēdzu teikt – ja pa-
saulē būtu vairāk vegānu, mēs 
varētu brīvāk ceļot, nedomājot 
par transporta radītajiem izme-
šiem, jo lopkopības kaitējums ir 
daudz lielāks. Lai arī tā ir tāda 
ideālistiska ilūzija, domāju, 
ikviens no mums var patērēt 
mazāk dzīvnieku uzturā. Patiesi 
cienu dzīvnieku aizsardzības 
organizāciju Dzīvnieku brīvība. 
Viņu cīņa pret dzīvnieku iz-
mantošanu cirkā vai cietsirdīgo 

kažokādas ieguves industriju ir 
apbrīnojuma. 

Ko var un ko nevar panākt ar 
aktīvu darbošanos vides aizsar-
dzības jomā?

Man gribas ticēt, ka kaut kas 
mainās, jo citādi jau būtu grūti 
rast motivāciju darboties. Lai 
gan jāapzinās, ka šis darbs ne-
kad nebūs līdz galam padarīts. 
Ik reizi, aktualizējot kādu kon-
krētu tematu, meklējam īstos 
vārdus, lai uzrunātu sabiedrību, 
izskaidrotu dzīvesveida ietekmi 
uz dabu un cilvēkiem Latvijā un 
pasaulē. Tas nebūt nav vienkār-
ši, cilvēku lielākā skepse ir par 
to, vai viena cilvēka rīcība spēj 
kaut ko mainīt. Piemēram, kāpēc 
man jāšķiro atkritumi, ja mans 
kaimiņš to nedara? Ja, atverot 
atkritumu konteineru, es redzu, 
ka tur viss samests kopā? Mēs 
katrs kā personība augam dažā-
dos apstākļos. Ģimene, draugi, 
vide, kurā mēs nonākam, – tas 

viss veido mūsu uzskatus un ie-
tekmē lēmumus. Man šķiet, ka 
liela nozīme ir tam, cik apzināti 
cilvēks vispār dzīvo, vai izvērtē 
savas rīcības sekas vai tieši pre-
tēji – tikai plūst pa straumi. 

Mūsu biedrības telpās ir māj-
vieta tiešās pirkšanas pulciņam. 
Apmēram piecdesmit ģimenes 
vairāk vai mazāk regulāri iegā-
dājas pārtiku tieši no zemnie-
kiem un pie mums ir saņem-
šanas punkts. Tiešā pirkšana ir 
brīnišķīga kustība, kas ne tikai 
dod iespēju iegādāties bioloģisko 
pārtiku tieši no zemniekiem un 
iepazīt pārtikas ceļu no zem-
nieka līdz patērētājam, bet ļauj 
satikt līdzīgi domājošus cilvēkus, 
pulciņa biedrus. Jo īsāks ceļš, jo 
videi saudzīgāks, un šis ir tiešām 
īss ceļš. Tiešā pirkšanas noteikti 
ļauj samazināt arī pārtikas atkri-
tumus, jo pirkumi tiek plānoti un 
ir pavisam neliela iespēja izda-
rīt spontānus un nepārdomātus 
pirkumus. 

Kā mudināt citus iesaistīties 
un būt aktīviem vides organizā-
cijās vai aktivitātēs?

Katrs var sākt pats ar sevi un 
kaut ko mainīt savā ikdienā, un 
meklēt iespējas darīt to ar prie-
ku. Homo ecos: ir atvērta jau-
niem brīvprātīgajiem un domu-
biedriem, kas mums ir nozīmīgs 
organizācijas atbalsts, bez tiem 
mēs daudz ko nevarētu paveikt. 
Tāpēc, ja kāds, šo izlasot, vēlas 
mums pievienoties, dariet to! 
Īpaši nozīmīga ir jauniešu iesais-
tīšanās, jo tieši viņi nākotnē pie-
ņems valstiski nozīmīgus lēmu-
mus un nesīs pārmaiņas. 

Zaļie darītāji!
Reizēm viņi sien sevi pie kokiem, citreiz gatavo plakātus un ar tiem dodas skaļos 

gājienos, bet visbiežāk – raksta un īsteno projektus, kas tā vai citādi pievērš sabiedrības 
uzmanību vides aizsardzības tēmām. Kādi viņi ir – vides aktīvisti?

Cilvēku lielākā skepse ir par to, 
vai viena cilvēka rīcība spēj  

kaut ko mainīt.
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Vārds: AGITA PUSVILKA 

Dzimusi: 1976. gadā

Ko mācījusies: komunikāci-

jas zinātni

Ko dara: biedrības homo 

ecos: projektu komunikācijas 

vadītāja

Liekulīgi stāstīt citiem 
to, ko pati nepraktizēju



Kā kļuvi par vides aktīvistu?
Tikko pēc armijas – septiņ-

desmitajos gados – es septiņus 
gadus strādāju par mežsargu 
Murjāņos un ik dienas satikos 
ar tādām personībām kā Imants 
Ziedonis, Pēteris Zirnītis, Vija 
Artmane un citiem, kuri mani ie-
veda zaļismā kā domāšanas vei-
dā.  Tā kā dzīvoju pašā Gaujas 
krastā, tad bieži vien vakaros 
mēs pulcējāmies upes malā, kur 
biju ievilcis elektrības vadu, un 
klausījāmies simfonisko mūziku,  
lasījām dzejoļus, filozofējām un 
muzicējām pie ugunskura līdz 
pat rīta gaismai. 

Murjāņos soli pa solim mācī-
jos sajust mežu kā dzīvu būtni, 
no meža sarga kļuvu par meža 
draugu un vienā sezonā noķēru 
vairāk malumednieku, nekā viss 
Inčukalna MRS kopā. Tomēr uz-
skatu, ka padomju laikos valsts 

mežus apsaimniekoja ar lielāku 
godbijību un cieņu nekā šodien...

Bet vides aizsardzības akti-
vitātēs iesaistījos galvenokārt 
tāpēc, ka tā bija praktiski vie-
nīgā iespēja legāli sapulcināt 
līdzīgi domājošos. Jau mācoties 
Lauksaimniecības akadēmijā, 
redzēju, ka manām idejām ro-
das sekotāji. Bet nopietnāk to 
apjautu, kad kļuvu par Radošās 
jaunatnes kluba (RJK) preziden-
tu, tā aizsākot neformālo talku 
kustību. Kad šo klubu komjau-
natnes Centrālkomiteja likvidēja, 

jo vienā talkā Vānes baznīcai uz-
likām krustu, 1985. gadā nodi-
bināju Pieminekļu aizsardzības 
biedrību un 1987. gadā izveido-
ju Vides aizsardzības klubu.

Ko var un ko nevar panākt ar 
aktīvu darbošanos vides aizsar-
dzības jomā?

Vides aizsardzība ir morāles 
problēma. Un tāpēc padomju 
laika norietā vides aizsardzī-
bas idejas saņēma tik lielu at-
balstu – cilvēki nebija tik ļoti 
aizrāvušies ar materiālām vēr-
tībām, bet bija gatavi ziedot 

sevi lielākam morāles mērķim, 
sanākot kopā un draudzējoties. 
Nāks laiks, kad cilvēki atkal 
stāvēs cits par citu, nevis tikai 
par to, kas pieder pašam. Tad 
būs vieglāk aicināt un rīkoties 
visiem kopā, kā tas bija toreiz.  
Runājot par konkrētām vides aiz-
sardzības aktivitātēm, ko toreiz 
izdevās panākt, – piemēram, 
izveidot dabas aizsardzības 
teritorijas gar jūru, tai skaitā 
Ķemeru dabas parku. Man 
grūti iedomāties, ka šodien 
kas tāds būtu iespējams – 
panākt, ka te būs zaļa pļava, 
ko nevarēs ne apstrādāt, ne 
kā citādi izmantot. Šodien 
vislielākā problēma ir atkri-
tumi, kas atrodami visur – 
jūrā, mežā, zemē. 

Kā mudināt citus iesaistīties 
un būt aktīviem vides organizā-
cijās vai aktivitātēs?

Visai planētai, arī Latvijai, 
zaļās izglītības jomā politikai 
valsts līmenī vajadzētu virzīties 
uz dziļo ekoloģiju. Tas nozīmē – 
nevis ārēji, bet gan dziļāk ska-
toties. Piemēram, jūra pilna ar 
mikroplastmasu, ko apēd zivis, 
un cilvēki ēd zivis, kas pilnas ar 
dioksīnu. Un mums dzimst bērni 
ar veselības defektiem. Jādomā 
dziļāk! Mācību priekšmetos 
skolās vai vides nometņu tēmai 
būtu jābūt šai dziļajai ekoloģijai, 
nevis tikai virsējā slāņa notīrīša-
nai – cīņai ar sekām. 

Darboties organizācijās, kur 
atrast domubiedrus un citam 
citu uzmundrināt, kad nolaižas 
rokas un neredz vairs jēgu tam, 
ko dara, protams, vajag. Kopīgi 
ugunskuri, gājieni, nometnes… 
Manuprāt, Vides aizsardzības 
kluba uzvaras gājienu deviņdes-
mito gadu sākumā nogalināja 
tieši dažādi finanšu atbalsta fon-
di, kas ir viltīgas lamatas – tie 
dod naudu labai idejai, bet ie-
rauj striktā atskaišu sistēmā, kas 
apspiež patiesumu. Protams, 
fondi iedos naudu, lai iebrauktu 
mežā un savāktu atkritumus, bet 
ne lai pasēdētu pie ugunskura 
un padomātu, ka ir ne tikai fi-
ziskie, bet arī garīgie atkritumi. 
Manuprāt, vides aktivitātēm 
nevajadzētu veidoties uz fondu 
naudas pamatiem, – galvena-
jai jābūt idejai. Mēģinām Vides 
aizsardzības klubā uzturēt šo 
neformālismu – ikviens ar savu 
ideju var te ienākt un kļūt par šīs 
idejas vadītāju.

Nāks laiks, kad cilvēki atkal 
stāvēs cits par citu, nevis tikai 

par to, kas pieder pašam.
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Vārds: ARVĪDS ULME 

Dzimis: 1947. gadā

Ko mācījies: Poligrāfijas 

Mākslas skolā par ie-

spiedēju un Latvijas 

Lauksaimniecības akadē-

mijas Mežsaimniecības 

fakultātē
Ko dara: Vides aizsardzības 

kluba (VAK) prezidents

No meža sarga 
par meža draugu



Kā kļuvi par vides aktīvistu?
Gribētos jau teikt, ka par vides 

aktīvistu nekļūst, bet piedzimst. 
To, ka esam tikai maza daļa no 
zemeslodes, nevis tās īpašnieki, 
un mums katram jārīkojas, lai to 
aizsargātu, katrs no mums sāk 
apzināties citā laikā vai diemžēl 
neapzinās vispār. 

Vairāk par vides aizsardzī-
bu aizdomājos, kad studiju 
laikā sāku darboties nevalstis-
kās organizācijās un izzināt ar 
vidi saistītās problēmas un to 
cēloņos. Sapratu, ka gribu dzī-
vē darīt kaut ko vērtīgu, gribu 
darboties cilvēku un vides labā.  
Pēc studijām paveicās, ka varēju 

uzņemties Ekoskolu program-
mas vadību Latvijā un arī profe-
sionālā jomā saistīt savu ikdienu 
ar vides izglītību un aizsardzību.   

Ko var un ko nevar panākt ar 
aktīvu darbošanos vides aizsar-
dzības jomā?

Esmu optimists un ticu – ja 
kaut ko ļoti vēlies, tad vari pa-
nākt visu. Antropoloģe Margarete 
Mīda reiz teikusi: «Nekad ne-
šaubies, ka neliela cilvēku gru-
pa, kas aizrāvusies ar noteikta 
mērķa sasniegšanu, spēj mainīt 
pasauli. Būtībā tikai viņi kaut ko 
arī spēj panākt.» Savā gadījumā 

varu sniegt nepieciešamās zinā-
šanas skolotājiem, jauniešiem 
un citiem, ar ko ikdienā strādāju 
Ekoskolu programmas ietvaros, 
varu motivēt rīkoties, panākot 
izmaiņas ne tikai skolā, bet 
savā ikdienā, ģimenē, pašval-
dībā, valstī. 

Kā mudināt citus iesais-
tīties un būt aktīviem vides 
organizācijās vai aktivitātēs?

Tiem, kas grib iesaistīt ci-
tus, vispirms ir jāsāk ar sevi, 
jāmaina sava domāšana, 

attieksme un visbeidzot – rīcība. 
Personiskais stāsts un labais pie-
mērs ļoti labi iedvesmo un uzru-
nā. Noteikti svarīga arī vides iz-
glītības un kritiskās domāšanas 
veicināšana, lai cilvēki saprastu, 
kāpēc mums kaut kas vides 
labā būtu jādara un ko var darīt. 
Tāpēc noteikti ir jāinformē un jā-
izglīto sabiedrība. Vienas univer-
sālas formulas nav, katram derēs 
kaut kas savs. 

MATERIāLS TAPIS AR LATVIJAS 
VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA 
FINANSIāLU ATBALSTU

Nākamajā Apņemos dzīvot 
zaļāk sērijā lasi par to, kā 
zināt, kas ir videi nekaitīga 
kosmētika. Kā to ērti un lēti 
pagatavot pašai?

Personiskais stāsts un  
labais piemērs ļoti labi 
iedvesmo un uzrunā. 
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Vārds: DANIELS TRUKŠāNS 

Dzimis: 1986. gadā

Ko mācījies: Latvijas 

Universitātē tiesību zinātni, 

vides pārvaldību, tagad –  

vides zinātni doktorantūrā

Ko dara: Ekoskolu program-

mas vadītājs Latvijā

Izmaiņas ne tikai 
skolā, bet arī ikdienā


