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Vai jaunieši 
grib saudzēt 
vidi.

Kā tiekam galā 
ar atkritumiem.

Tīra Ventu.

Rīgas Pedagoģijas un izglī-
tības vadības akadēmijas pa-
sniedzējs, bioloģijas doktors 
Jēkabs Raipulis teic: „Īsti labi 
jau nav. Tas atkarīgs no tā, cik 
noslogota ir tuvējā satiksmes 
artērija.” Piesārņojumu radot 
gan netālās kurtuves, gan tas, 
ka sētā tiek mazgāts auto, ka 
kāds strādā ar šķīdinātājiem, 
ka uz dobēm bez apdoma 
kaisa minerālmēslus utt. To-
mēr visvairāk varētu ietek-
mēt dažādais auto radītais 
piesārņojums, no kura liela 
daļa ir benzopirēni. „Šis ir tā 
saucamais metabolizējamais 
piesārņojums, kas cilvēka 
aknās sadalās, radot kancero-
gēnus starpproduktus,” uzsver 
bioloģijas doktors. Kopā ar 
putekļiem piesārņojums no-
sēžas uz augsnes un dārzeņos 
iekļūst caur saknēm. 

Kaitīgo ietekmi var mazi-
nāt, ierīkojot dārzu tālāk no 
ielas, ražu cītīgi mazgājot un, 
piemēram, ābolus mizojot, 
lai gan tieši mizā ir arī daudz 
vērtīgu vielu. Putekļus, tātad 
piesārņojumu, aiztur arī labs 
dzīvžogs, piemēram, vītoli 
vai papeles, kuru lapas uzņem 
kaitīgās vielas no apkārtnes.

Lai pilsētas dārzos 
nobriedušie augļi no vides 

uzņemtu mazāk kaitīgo vielu, 
dārzs jāveido iespējami tālu 

no ielas, augļi jāmazgā un 
jāmizo. 

3. lpp.

Lai ābols 
būtu 
ēdams
Dzīvot pilnīgi tīrā 
vidē un ēst absolūti 
tīru pārtiku – tā 
mūsdienās ir 
gandrīz neiespējamā 
misija. Kā ir ar 
pilsētnieku dārzos 
nobriedušajiem 
āboliem, 
izaudzētajiem 
burkāniem un 
salātiem, ko diezgan 
droši liekam galdā?

Vija Zariņa
Aivara Vētrāja foto

4. lpp.



Piektdiena, 2016. gada 30. septembris2. lpp.

pieredze

Dolomīts kļūst acīm 
redzams

2011.  gadā Ventas  tīrītāji  ar 
tehniku  un  rokām  sāka  pļaut 
virsūdens  augus,  tā  apaugumu 
novājinot. Sauszemei atkarotā te-
ritorija tagad tiek arī uzarta, cerot, 
ka rudens lieti cels ūdens līmeni un 
skalos smiltis prom. Mērķis: atgūt 
gultnē tīru dolomītu, kāds tur bijis 
kopš upes dabiskās izveides.
Šovasar no aizauguma atbrīvoti 

4 ha jeb ap kilometru garš Ventas 
posms.  Biedrību Ūdens aina 
tajā atbalstījis Vides aizsardzības 
fonds. Kā stāsta projekta vadītāja, 
hidrobioloģe Loreta Urtāne, tāpat 
kā  iepriekš  intensīvākais  darbs 
ritēja  no  rumbas  līdz  vecajam 
tiltam, sākts pļaut un izart saknes 
arī  lejpus.  „Ūdenskritums  upes 
tecējumā  ir  šķērslis,  tūlīt  aiz  tā 
straumes ātrums samazinās, tāpēc 
tur  nogulsnējas  smiltis  un  citi 
sanesumi.  20.–30.  gadu  bildēs 
redzam,  ka  šajā  posmā Venta  ir 
plata  un  tīra,  ūdens  skalojas  uz 
dolomīta, bet vēlāk nesaimniecis-
kuma dēļ izveidojās salas – smilšu 
sanesumu rezultāts.”
Pēc intensīva divu nedēļu darba 

šonedēļ  salu  vietā  jau  parādī-
jās  acīmredzamas  akmeņainas 
straujteces  pazīmes.  „Kaplēju 
cītīgi, kā norādīts. Tiešām apakšā 
ir  dolomīts,”  talkā  kopā  ar  kolē-
ģiem priecājās Liepājas reģionālās 
vides pārvaldes direktore Ingrīda 
Sotņikova.

Atrada Vulkāna 
baļķus
Šogad Ventas  kreisajā  krastā 

zem  rumbas,  kur  sauszeme  upē 
bija ienākusi krietnu gabalu, izcelti 
pieci lieli baļķi. Tie gulējuši kopš 
laikiem,  kad  kokapstrādes  kom-
bināts Vulkāns pa Ventu pludināja 
kokus  –  tātad  vismaz  40  gadu. 
Ļoti  labi  saglabājušies,  bet  upes 
dzīvībai  tie  bija  būtisks  apgrūti-
nājums,  jo  radīja  aizsprostu,  kur 
krāties  sanešiem,  līdz  izveidojās 
tāds aizaugums, ka pat palu laikā 
ūdenskrituma  šaltis  nav  tikušas 
ne cauri, ne pāri. Kad vīri izcēluši 
baļķus  un  izkustinājuši  gadiem 
krājušos  zemes  slāni,  tajā  ieau-
gušās niedres un zāles, pāri upei 
uzvirmojusi  spēcīga  sēra  smaka. 
Tagad  tur  sācis  skaloties  ūdens, 
nākamgad  sauszemes  augu vietā 
varbūt parādīsies ūdensaugi.

Upju arājs
Jau  kopš  sākuma  Ventu  no 

aizauguma  palīdz  atbrīvot Nor-
munds Tīklenieks no Salacgrīvas 
zemnieku  saimniecības Silupītes 
ar savu traktoru Belarus. Pirmajā 
gadā  augstā  ūdens  līmeņa  dēļ 
bijis ļoti grūti strādāt, šoruden tas 
ir  par  70  cm  zemāks  un  izdarīts 
daudz  vairāk.  Pēc  kolēģu  teiktā, 
Latvijā tik prasmīgu upju arāju kā 
Normunds esot maz, bet tāds vecs, 
toties speciāls traktors, iespējams, 
pat vienīgais. Ar šo viņš tīrījis Sa-
lacu, Gauju un citas upes. „Pirm-
kārt,  lētāka  ekspluatācija  nekā 
jaudīgajai mūsdienu tehnikai,” teic 
traktorists. „Belarusa motorā var 
liet jebkādu eļļu, kaut saulespuķu, 
kas ir mazāk kaitīga videi. Ne par 
vienu tehniku nevar teikt, ka pilīte 
zemē nenopilēs.  Strādājot  ūdenī, 
vēl  aizlieku  priekšā  pamperu. 
Otrkārt,  jaunā  tehnika  pa  šiem 
akmeņiem neizturētu.”
Lai arī darbs smags,  jo  jāizceļ 

pamatīgi saaugušās niedru saknes, 
N.Tīklenieks ir priecīgs: „Nu visi 
Ventas laši nāks nārstot uz Kuldī-
gu. Varēs  atcelt  aizliegumus,  un 
būs kā senos laikos Salacgrīvā, kad 
zemnieki sūdzējās: „Saimnieks tik 
ar lašiem baro!””

Jādara rūpīgi un 
regulāri
„Tas,  ka  aizaugums  jāpļauj, 

nav mūsu  izgudrojums,”  skaidro 
L.Urtāne.  „Tā darīts  kopš  sense-
niem laikiem, taču padomju laikā 
tas aizmirsts, jo upēm un arī eze-
riem vairs nebija kārtīgu saimnie-
ku. Ar niedrēm var cīnīties pļaujot, 
bet tas jādara regulāri. Jāņem vērā, 
ka  gadu  desmitiem  iesīkstējušo 
apaugumu  pilnībā  nevar  iznīdēt 
vienā, pat ne 5–6 vasarās. Taču, ik 
pēc mēneša nopļaujot  reizes  trīs, 
jau pēc dažiem gadiem var redzēt, 
ka niedres neatjaunojas. Jāturpina 
rūpīgs darbs. Tagad var salīdzināt: 
pirmajā gadā visas saliņas bija ar 
sauszemes augiem, tagad jau vai-
rāk nekā puse ir upes augi. Tātad 
esam  paspēruši  krietnu  soli  uz 
priekšu. Pareizāk sakot – atpakaļ, 
atdodot upei straujo tecējumu un 
vēsturisko izskatu.” 

 
Taisa lašiem kāzu 
gultu
Par vienu no  ieraugāmiem pa-

nākumiem  hidrobiologi  uzskata 
attīrītās lašu nārsta vietas. Šī zivs 

izvēlas tos upes posmus, kuros ir 
daudz oļu, bet, ja starp tiem smil-
šu  ir  vairāk par  10–15%,  tad  tur 
vairs neiet. Ja arī mēģina nārstot, 
tad  vietās,  kur  smilšu  dēļ  starp 
oļiem vairs  neplūst  ūdens,  tajos 
ieraktajiem ikriem trūkst skābekļa, 
netiek izvadīti kaitīgie vielmaiņas 
produkti. Ikri iet bojā. 
Pēdējās  dienās  L.Urtāne  ar 

saldūdeņu ekspertu Arkādiju Po-
pelu  vēlreiz  pārstaigāja  attīrīto 
posmu  un  atklāja  pirms  dažiem 
gadiem  vēl  neredzētas  ūdens 
radību sugas. Piemēram, Eiropas 
Savienības  nozīmes aizsargājamās 
spāres,  kuru  2011.  gadā  vai  nu 
Ventā nebija  vispār,  vai  tik maz, 
ka nevarēja ievērot. Tagad to upē ir 
daudz, un var redzēt, ka tie ir jauni 
iemītnieki.  „Kamēr  kuldīdznieki 
diskutē,  vai  no  upes  tīrīšanas  ir 
jēga,  strauju  un  tīru  ūdeņu dzīv-
nieki par to nešaubās un sakoptajā 
posmā atgriežas,” teic speciāliste.

Aicina 
kuldīdzniekus talkā
„Izdarīts liels pamatdarbs. Būtu 

jauki, ja nākamgad pēc lašu nārsta 
iedzīvotāji  talkā  paraustītu  laukā 
to, ko ledus nebūs aiznesis,” saka 

Vēl par soli atdota 
dzīvība Ventai 
kā straujtecei
Jau sesto vasaru Kuldīgā tiek tīrīta 
Venta. Lai arī vizuāli šķiet, ka nekas dižs 
nav padarīts, iekāpjot upē, var just, cik 
ievērojami atjaunojies tās pulss un ka 
no aizauguma atkarotajās vietās sāk 
atgriezties ūdens radības.

Dabas  aizsardzības  pārvaldes 
ūdens  biologs Andris  Urtāns. 
„Posms starp rumbu un veco tiltu 
nav  liels,  un  upe  te  ir  prioritāte. 
Ornitologu  pārmetumiem,  ka 
neko nedrīkst darīt līdz 1. jūlijam, 
nav  pamata.  Pirms mūsu  darba 
te bija niedres, diez vai pat kāds 
ķauķis ligzdoja. Tagad, kad vieta 
atklāta, parādījušās daudzas putnu 
sugas,  pat  zivju  gārnis  pielidoja. 
Gan  jau  pados  citiem  ziņu,  cik 
te  lieliska  ēstuve  –  ūdens  pilns 
ar  upes  organismiem. Aizaugušā 

„Man kā vidzemniecei 
jūsu Venta kļuvusi tik mīļa! 
Priecātos, ja arī katrs 
vietējais palīdzētu attīrīt kaut 
kvadrātmetru. Tad upe atgūtu 
brīnišķīgo 20.–30. gadu 
izskatu un zem vēsturiskās 
bildes būtu jāizdzēš uzraksts 
Zudusī Latvija,” rādot Ventas 
tīrīšanas fotoekspozīciju, teic 
hidrobioloģe Loreta Urtāne.

Saldūdeņu eksperts Arkādijs Popels iztīrītajos 
Ventas ūdeņos atklājis pirms dažiem gadiem 
neredzētas ūdens radības, tostarp Eiropas Savienībā 
aizsargājamas.

Pieredzējušais upju arājs Normunds Tīklenieks no Salacgrīvas ar savu traktoru Belarus no Ventas izvilcis 
pamatīgu aizaugumu.

Ventas tīrītāju mērķi: atjaunot straujteci un atklāt dolomītu. Šonedēļ 
palīdzēja talcinieki no Liepājas reģionālās vides pārvaldes.

upē nav ne zivju, ne putnu, ja nu 
kāda ūbele iemaldās. Ir aprēķināts, 
ka kvadrātmetrs niedrāju iztvaicē 
ap  puskubikmetru  ūdens. Tātad 
niedrāji mūsu upes raida debesīs, 
taču dabiskām straujtecēm ir cits 
uzdevums.  Pēc  attīrīšanas  atjau-
nojusies  bioloģiskā  daudzveidī-                      
ba – vimbām, lašiem un taimiņiem 
ir nārsta vai atpūtas vietas, lai lēktu 
augšā virs rumbas un dotos tālāk.”

Daina Tāfelberga
Loretas Urtānes arhīva, 

Aivara Vētrāja un autores foto

„Kamēr kuldīdznieki diskutē, vai upi tīrīt ir jēga, 
strauju un tīru ūdeņu dzīvnieki nešaubās un te 
atgriežas,” pārliecināta Loreta Urtāne. 
Attēlā – reto spāru kāpuri.
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diskusija

Kā vērtējat situāciju atkritu-
mu saimniecībā?

Roberts Bērziņš: – Pirmkārt, 
arvien vairāk pašvaldībās tiek ie-
viesta sistēma gan savākšanā, gan 
šķirošanā un nodošanā pārstrādei. 
Tiek noslēgti līgumi, bet jopro-
jām vājais punkts – daļai, sevišķi 
privātīpašniekiem, atkritumu dau-
dzums izrādās niecīgs. Vai nu viņi 
pamanās aizvest uz daudzdzīvokļu 
mājām, un tas nav sliktākais, jo ar 
to paši iedzīvotāji var cīnīties, vai 
nu ir sliktākais – ved uz mežu. Klāt 
neizstāvēsi, tāpēc ne pašvaldība, 
ne vides pārvalde nedrīkst pār-
mest, kur paliek pārējie atkritumi. 

Otrs – valsts politika – atkri-
tumi vairāk jāizmanto. Diemžēl 
pie mums tehnoloģijas atpaliek. 
Trešais: būvgruži. Ir noteikts laiks, 
līdz kuram jāpanāk, lai 75–80% 
tiktu otrreizēji izmantoti. Pagai-
dām ir pašdarbība, jo likums prasa, 
lai būvgruži tiktu pārstrādāti, lai 
gan, manuprāt, tas ne vienmēr va-
jadzīgs – ceļa bedres var aizbērt arī 
bez tā. Taču prasība ir saprotama, 
jo var gadīties, ka vecajās būvēs ir 
kaitīgas vielas. Šīferis nav bīstams 
līdz brīdim, kad to sāk drupināt un 
izmantot jaunai mājai.

Atkritumu tēma ir plaša. Mani 
kaitina atkritumu maisiņi, kas kā 
Ziemassvētku rotājumi karājas 
kokos poligonos un to apkārtnē.

Inese Mičule: – Ir svarīgi ap-
saimniekošanā iesaistīt atkritumu 
radītājus. Daudz esam darīju-
ši, lai noslēgtu līgumus. Nāka-                          
mais – aicināt iedzīvotājus šķirot 
un izglītot, kāpēc tas jādara. Vēl 
svarīga pārstrāde. No katras mi-
nētās sadaļas Ventspilī esam da-
rījuši diezgan daudz. Iedzīvotāji 
arvien vairāk iesaistās šķirošanā, 
palīdzējusi pašvaldības policija, 
plānojam palielināt dalīto atkri-
tumu savākšanas punktu skaitu, 
sadarbojamies ar skolām.

Vilnis Krauze: – Pilsētā jau 
iepriekš atkritumu jautājums ri-
sināts, novadā tik raiti negāja, jo 
tur nav pašvaldības policijas, taču 
iesaistījās pagastu pārvaldes, un 
strauji palielinājās līgumu skaits, 
līdz ar to legāla atkritumu izve-
šana. Ventspils labiekārtošanas 
kombināta pārziņā ir poligons 
Pentuļi, kur tiek vesti atkritumi no 
mūsu, kā arī Alsungas un Kuldīgas 
novada. Minēto maisiņu problēmu 
esam atrisinājuši, ierīkojot priekš-
apstrādes līniju. Noglabājamais 
daudzums ievērojami samazinā-
jies. Kopš vecā poligona laikiem 
tas bija gadu gadiem krājies, bet 
savedām grunti un nosedzām. 
Tagad maisiņu klātbūtne samazi-
nājusies vismaz par 90%.

Pēteris Gobzemis: – Mēs tāpat 
strādājam, lai atkritumi nonāk 
poligonā un palielinās to dau-
dzums, kurus var nošķirot. Jūtam, 
ka mazāk ir mežā vai grāvmalās. 
Ir rezultāti tam, ka kopā ar paš-
valdību iedzīvotājiem izsūtījām 
informāciju, kas un kā šķirojams. 

Atkritumi: arvien labāk, bet varētu vēl
2014. gadā Latvijā radīti 2 milj. 
tonnu sadzīves atkritumu, un 
tas ir par nepilniem 6% vairāk 
nekā iepriekš. Vienlaikus – arī 
šajā ziņā mūsu mājsaimniecības 
un uzņēmumi joprojām to dara 
mazāk nekā vidēji Eiropas 
Savienībā.

/Pēc Centrālās statistikas 
pārvaldes datiem/ 

Latvijā atkritumu daudzums ik gadu palielinās. Tāpēc viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir to 
samazināt un efektīvi apsaimniekot. Kā tas notiek mūspusē? 
Diskutē SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi valdes priekšsēdis Pēteris Gobzemis, Skrundas novada 
domes attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte, Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes 
kontroles daļas vadītājs Roberts Bērziņš, mežsaimnieks, Kabiles ozolu biotopa īpašnieks Aivars 
Bergmanis, SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts sanitārās tīrīšanas iecirkņa vadītājs Vilnis Krauze un 
vietniece Inese Mičule.

Esam vieni no nedaudzajiem, kas 
šķirotos savāc par velti, privātmā-
jām pat piebraucam klāt. Diemžēl 
pēdējā laikā atšķiroto atkritumu 
pieņemšanai pārstrādē krīt cena 
(ap 50%), bet dalīšana nav lēta. 
Tas bremzē attīstību.

Būvgruži ir problēma, jo jākon-
kurē ar mazām firmām, kas tos 
vienkārši aizved un izlīdzina lauku 
ceļos. Bet mums jāizpilda visas 
prasības, līdz ar to iznāk dārgāk. 
Tāpēc arī par tiem jānosaka, kurš 
uzņēmums teritorijā ar to drīkst 
nodarboties.

Zane Eglīte: – Skrundas nova-
dā kādreiz bija četras izgāztuves: 
divas pašvaldības, pārējās pri-
vātā teritorijā. Savējās slēdzām 
2000. gadu sākumā, tās jau re-
kultivētas, tiek uzraudzītas. Pri-
vātās nevar iegūt naudu šādiem 
mērķiem. Pašvaldība par atkritu-
mu apsaimniekošanu noslēgusi 
līgumu ar Liepājas SIA Eko Kur-
zeme, sadarbojamies, lai atkritumu 
radītāji slēdz līgumu un vide netiek 
piesārņota. Pēdējā laikā gan pilsē-
tā, gan pagastu centros ierīkoti da-
līto atkritumu konteineri. Lielākie 
ieguvēji ir privātmāju saimnieki, 
jo samazinājušies atkritumi, par 
kuriem jāmaksā.

Grūti ar būvgružu problēmu. 
Siltumnīcu vai logu stiklu iedzī-
votāji var paši aizvest uz poli-
gonu Ķīvītes un nodot par velti. 
Ja pašvaldība savāc un kolektīvi 
nodrošina transportu, tas ir maksas 
pakalpojums. Sperts solis biolo-
ģiski noārdāmo atkritumu šķiroša-            
nā – izveidots neliels laukums, kur, 
iepriekš piesakot, var aizvest la-
pas, zarus, dārza atkritumus. Mazs 
projekts, bet nebija viegli izpildīt 
prasības, tai skaitā birokrātiskās. 
Lielākais ieguvums – sakopta 
teritorija, kurā kādreiz iedzīvotāji 
atkritumus izgāza patvarīgi un ne 
tikai tos, kas noārdās bioloģiski.

Aivars Bergmanis: – Vislabāk 
būtu, ja atkritumus neviens nera-
dītu, taču, civilizācijā dzīvojot, 
tas nav iespējams. Jo attīstītāki 
kļūstam, jo vairāk sadzīves pār-
palikumu, kuru noglabāšanai vai 
pārstrādei vajag lielu naudu. Manā 
jaunībā nebija tādu pamperu, nebi-
ja jāuztraucas, ka tie nonāks vidē. 
Vēl pirms gadiem desmit zemnieki 
sienu tina atklātos ruļļos. Tagad, 
kur vien skaties, – plēves ruloni. 
Mašīnu vairāk, visas riepas Jāņu 
ugunskuros nevar sadedzināt, un 
labi vien ir, ka to nedara. Atkri-
tumu apsaimniekošana ir proble-
mātiska tāpēc, ka savākšanā un 
pārstrādē netiekam civilizācijai 
līdzi. Kādreiz ik dienu mežsarga 
apgaitā savācu un izvedu atkritu-
mus, tagad to daru tikai savā mežā, 
bet darba tāpat pietiek. Reiz kāds 
labvēlis bija atvedis desmit maisus 
ar stiklu, labi, ka ir tāda Lielā talka, 
citādi par svešu atkritumu aizveša-
nu nespētu samaksāt.

Kāpēc atkritumi joprojām 
nonāk, kur nevajadzētu?

P.G.: – Salīdzinot ar laiku pirms 
gadiem desmit, situācija ļoti uzla-
bojusies, taču sabiedrība vienmēr 
būs jāaudzina. Jāņem vērā arī eko-
nomiskie aspekti. Ja šķirojot var 
ietaupīt nevis astoņus, bet jau 20 
eiro, cilvēks izvēlēsies izdevīgāko. 
Šķiroto atkritumu iepirkuma cenas 
samazināšana var novest pie tā, ka 
izvešanas maksa jāprasa arī par 
tiem, bet tik un tā būs lētāk.

Z.E.: – Izmaksas pieaug. Talkā 
savāktos maisus poligons gan 
pieņēma par velti, taču pašvaldība 
sedza transporta izdevumus. Reizi 
gadā novadā rīkojam lielgabarīta 
atkritumu savākšanu, bet nu jau 
bezmaksas akcijas sāk spēcīgi sist 
pa kabatu. Vienīgais mierinājums, 
ka tie ledusskapji vai dīvāni neno-
nāk mežā.

P.G.: – Skaitļi rāda, ka atkri-
tumu masa pieaug – katru gadu 
aizvedam arvien vairāk tonnu. 
Taču tas nav tikai saražotā pieau-
gums, jo noslēdzam arvien vairāk 
līgumu. Tātad aug legāli izvestais 
daudzums, un tā ir daļa, kas veido 
statistiku. Pirms diviem gadiem 
mums bija ap 2700, tagad vairāk 

nekā 3200 līgumu. Tas nozīmē, 
ka liela daļa vairs netiek vesta 
nezin kur vai ierakta dārzā, bet 
pieskaitīta kopējam daudzumam. 
Lai arī mēs kā atkritumu apsaim-
niekotāji esam uzņēmums, tāpat 
esam ieinteresēti gan daudzumu 
samazināt, gan šķirot, bet biedē 
izmaksu pieaugums.

Z.E.: – Valstij jādomā par at-
balstu savācējiem un pārstrādā-
tājiem, jo no tā būtu labums visai 
sabiedrībai.

R.B.: – Piekrītu, ka atkritumu 
saimniecība kļuvusi daudz labāka. 
Taču pietrūkst ilgtspējīgas politi-
kas. Smagi joprojām ir ar plast-
masas depozīta sistēmām. Bija 
pilotprojekts – nobruka. Pēc laika 
cits – arī iznīka. Tā cilvēkos zuda 
ticība, un vajadzīgs laiks, lai to 
atgūtu. Taisnība arī par būvgružu 
izvedējiem. Tie pat nav apsaimnie-
kotāji, bet firmas, kas saņēmušas 
pārvadāšanas licenci, un valsts 
iestādei nav tiesību to neizdot, 
ja ir atbilstošs transports. Tādu ir 
daudz, visām pakaļ neizskriet.

P.G.: – Tāpēc jāļauj šajā jomā 
būt monopolam, tad var kontrolēt. 

Turklāt citādi nevaram attīstīties, 
vajadzīgas lielas investīcijas, bet 
nevar nopirkt mašīnu, kura pēc 
tam stāv neizmantota. 

V.K.: – Ventspils novadā būv-
valde stingri uzrauga būvfirmas. 
Vēl pirms objekta nojaukšanas 
jābūt izziņai, kādā apjomā un kur 
būvgruži tiek vesti. 

Kas ir tie atkritumi, kurus citās 
valstīs var nodot par velti vai pat 
saņemt samaksu, lai izmantotu otr-
reiz, bet pie mums krājas kaudzēs 
neizmantoti?

P.G.: – Visu nosaka ekonomiskā 
loģika. Ja pasaulē naftas cena ir 
tāda, ka lētāk saražot no jauna, 
mazs uzņēmums to nevar mainīt.

R.B.: – Latvijā ir pārāk maz 
atkritumu, lai pārstrāde būtu iz-
devīga. PET pudeles pieņem tikai 
divas rūpnīcas, un, cik zināms, 
diez ko labi neiet. Riepas var vest 
uz Brocēnu krāsnīm, bet arī tur 
savi nosacījumi. Tāpēc atkritumu 
uzglabāšanas laukumos krājas tās 
kaudzēs tāpat kā stikls. Grūti prog-
nozēt, kad un kā tas tiks atrisināts.

Daina Tāfelberga
Aivara Vētrāja foto

Pēteris Gobzemis: „Statistiku par 
atkritumu pieaugumu daļēji veido 
no jauna noslēgtie līgumi jeb 
izvešanas legalizācija.”

Roberts Bērziņš: „Atkritumi vairāk 
jāizmanto, bet pie mums atpaliek 
tehnoloģijas.” 

Inese Mičule: „Apsaimniekošanas 
sistēmā svarīgi iesaistīt atkritumu 
radītājus.”

Aivars Bergmanis: „Arvien 
attīstītākā civilizācijā samazinās 
iespēja atkritumus neradīt.” 

Zane Eglīte: „Bezmaksas 
savākšanas akcijas pašvaldībai 
sāk spēcīgi sist pa kabatu. 
Vienīgais mierinājums, ka lielie 
atkritumi nenonāk mežā.” 

Vilnis Krauze: „Varam runāt par 
skaitļiem, cik un ko poligonā 
noglabājam, bet ar acīm vairāk 
redzams, ka vide sakopta.”
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„Mums nevajag miljonu pro-
jektus, Dienvidu tiltu. Mums va-
jag, lai Padures upītē neieplūst 
mēsli,” tā teica Kuldīgas ūdens 
(KŪ) vadītājs Andris Kļaviņš, 
kad pirms nedēļas uzņēmuma 
kolektīvs devās talkā uz Padures 
pagasta attīrīšanas ietaisēm.

Kopš KŪ pārņēmis ūdenssaim-
niecību novadā, Padure ir pirmā 
vieta, kurā bez lieliem projektiem 
un Eiropas naudas pārbūvētas at-
tīrīšanas ietaises. „Šīs attīrīšanas 
ietaises tikpat kā uztaisītas no 
jauna. Tas ir visas vasaras darbs,” 
skaidro A.Kļaviņš, talkā satikts 
baltos darba cimdos, ar cirvi rokās, 
sakopjot laukuma malā augošos 
krūmus.

Pie Padures upītes, kas ieplūst 
Ventā, attīrīšanas ietaises bija arī 
iepriekš, tikai līdz šim netīrais 
ūdens no dīķiem upītē plūdis pa 
taisno. Iežogojuma nav bijis, te 
braukuši negodprātīgi cilvēki un 
dīķos iztukšojuši sauso tualešu 
tvertnes. 

Tagad apkārtne sakopta, piedra-
zotie dīķi nolaisti un iztīrīti, izzve-
jojot dažāda izmēra atkritumus, pat 
bērnu ratiņus. Vieta būs iežogota, 
to slēgs vārti, ir ielikti jauni grodi, 
nomainītas iekārtas, uztaisīts gro-
ziņš, kas no notekcaurules aiztur 
lielākus atkritumus – paveikts viss, 
lai iznāktu pilna attīrīšana. Izlieto-
jot ap 15 000 eiro, tas izdarīts, kā 
apgalvo A.Kļaviņš, no tiešajiem 
pienākumiem brīvajā laikā, kad 
nav bijis arī avāriju. Galvenie 
darītāji – Zigmārs Leismanis un 

Aleksejs Zabarins:
– Ļoti maz lietojam baterijas 

un mājās šķirojam atkritumus. 
Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, 
un tur ir šķirošanas konteineri. 
Gadās arī sajaukt un iemest ne-
pareizajos. Šķirojam apmēram 
divus gadus, un tas vajadzīgs, 
lai nepiesārņotu vidi. Ja neviens 
par dabu nerūpētos, viss būtu 
netīrs un piesārņots. Daudzreiz 
esmu redzējis, ka cilvēki atstāj 
aiz sevis gružus, bet aizrādījis 
neesmu. Man rūpēties par dabu 
iemācīja vecāki.

Jānis Līdaks. 
„Attīrīšanas iekārtas vajag at-

jaunot visur – tā ir mūsu upīšu, 
mūsu Ventas un Baltijas jūras 
tīrība, tās ir mūsu zivis un vēži,” 
uzsver A.Kļaviņš un sola, ka citos 
pagastos līdzīgs darbs plānots nā-
kamajās vasarās. Padurē situācija 
bijusi viskritiskākā, bet nākamais 
ir Upīškalns, kur jāglābj tāda pati 
upīte. Šis esot no tiem darbiem, 
kas radījis vislielāko gandarījumu, 
jo rezultāts nesīs labu arī nākama-
jām paaudzēm: „Varbūt pēc trim 
četriem gadiem ūdens Padures 
upītē būs tiktāl attīrījies, ka zivti-
ņas atkal nāks augšā no Ventas kā 
senos laikos.”

Inguna Spuleniece
Aivara Vētrāja foto

Ko darāt, lai saudzētu vidi? Par dabas aizsardzību jautājām skolēniem.

Padures upīte izglābta 

Saulainā 23. septembra pēcpusdienā pašvaldības uzņēmuma Kuldīgas 
ūdens darbinieki talkā strādāja Padures attīrīšanas ietaisēs.

Kuldīgas ūdens darbinieki Zigmārs Leismanis un Jānis Līdaks 
ir galvenie darītāji, lai pagasta centra notekūdeņi Padures upītē 
nonāktu pēc iespējas tīrāki.

„Nevaram taču tīrīt tikai aizaugumu 
Ventā un vienlaikus to no visām 
pusēm piemēslot,” pārliecināts 
Kuldīgas ūdens vadītājs Andris 
Kļaviņš.

„Attīrīšanas 
iekārtas vajag 

atjaunot visur – tā 
ir mūsu upīšu, mūsu 
Ventas un Baltijas 
jūras tīrība, tās ir 

mūsu zivis un 
vēži.”

Sintija Kārkliņa:
– Biju vides nometnē, kur mums 

mācīja par dabu un to, kā vidi aiz-
sargāt. Kad biju mazāka, gāju arī 
pulciņā, kur par to stāstīja. Kopš tā 
laika cenšos apkārtni nepiemēslot. 
Vairs nemetu atkritumus zemē. 
Kādreiz tas man bija diezgan liels 
ieradums. Ejot pa ielu, skatos, vai 
kāds nav kaut ko nometis, un, ja ir, 
paceļu un iemetu atkritumu kastē. 
Ar kādu motivējošu tekstu vaja-
dzētu arī citus pamācīt, lai cilvēki 
aizdomātos un nedarītu dabai pāri. 
Manuprāt, vienaudži ļoti reti par to 
iedomājas un dabas aizsardzībai 
uzmanību nepievērš. 

Anna Peskova:
– Neesmu tam pievērsusi uz-

manību. Mājās atkritumus nešķi-
rojam. Pirmais, ko vajadzētu da-                          
rīt, – samazināt mašīnas uz ielām, 
piemēram, Rīgā. Es ieteiktu ierobe-
žojumu pilsētas centrā, jo lielākais 
ļaunums ir auto izplūdes gāze. 
Pašlaik nevaru pateikt, kā cilvēkus 
ieinteresēt, lai viņi aizdomātos par 
dabas saudzēšanu. Skolā par vides 
aizsardzību tiek runāts, bet daudzi 
par to neinteresējas. 

Zane Reimane:
– Es nemetu papīriņus zemē, 

iemetu atkritumu tvertnē. Mā-
jās atkritumus nešķirojam, bet 
organiskos atkritumus liekam at-
sevišķi un veidojam kompostu. 
Manuprāt, vislielākais šķērslis 
ir slinkums: nevar pieķerties un 
sākt šķirot. Zinu, ka jānokārto 
ar domi, lai atvestu atsevišķās 
tvertnes. It kā vienkārši, bet 
slinkums. Manuprāt, lielākais 
Latvijas drauds ir automašīnu 
izplūdes gāze, kas veido smogu, 
īpaši Rīgā, kad ir karstas dienas. 
Vajadzētu vairāk braukt ar ve-
losipēdu, jo tas ir veselīgāk. To 
varētu veicināt ar reklāmu, kurā 

atzīmēti plusi un mīnusi, kas cilvēkiem atvērtu acis. Ir arī 
Lielā talka, kurā beidzot saņemamies un sākam kaut ko darīt 
lietas labā, bet tas arī notiek tikai vienreiz gadā. 

Rems Trubins:
– Mājās mums ir at-

kritumu šķirošanas kon-
teineri. Īsti neatceros, 
kāpēc, bet laikam atnāca 
vēstule un bija jāsāk šķi-
rot. Neko citu lietas labā 
nedaru. Manuprāt, sva-
rīgākais ir nepiemēslot 
vidi ar sadzīves atkritu-
miem. Pazīstu daudzus, 
kuriem ir vienalga un 
kuri apkārtni piemēslo. 
Varbūt sods būtu risinā-
jums? Līdz šim neviens 
mans pazīstamais nav 
bijis sodīts. 

Lāsma Reimane, Antras Grīnbergas foto

Lūcija Raiļanu:
– Neizmētāju atkritumus 

un vairākus gadus mājās tos 
šķiroju. Par dabas aizsardzī-
bu stāsta gan skolā, gan mā-
jās vecāki, dažreiz var dzirdēt 
ziņās. Ir svarīgi atkritumus 
šķirot, jo tā var pasargāt vidi. 
Manuprāt, cilvēki nedzīvo 
dabai draudzīgi. Varbūt ar 
reklāmām biežāk vajadzētu 
atkārtot, lai viņi nemet atkri-
tumus, kur pagadās. 




