Grāmatas radošā komanda:
Idejas autore:
Svetlana Rudzīte
Grāmatas redaktores, maketētājas un mākslinieces:
Linda Jirgensone, Elīna Liekmane, Gabriela Anastasija
Zandberga, Estere Filipsone (9.c klase)
Grāmatas korektores:
Ieva Lācīte, Dženeta Butāne
Grāmatas vāka māksliniece:
Agate Paštore ( 9.a klase)
Radošo darbu skolotāji - konsultanti:
Dženeta Butāne, Maira Griķe

Radošo darbu autori:
Saldus vidusskolas 5., 6. ,9.klašu skolēni
Datorsalikums:
Svetlana Rudzīte

Grāmata izdota
Saldus vidusskolā, 2018.gadā
Grāmata tapusi Latvijas vides aizsardzības fonda projekta
“Sakop Latviju – savas mājas” ietvaros.

Cik daudzi no mums aizdomājas par to, ko nodarām dabai ik reizi,
kad nometam zemē konfekšu papīriņu, kuru aiz slinkuma nevaram aiznest
līdz tuvākajai atkritumu urnai? Cik daudzi no mums vienaldzīgi paiet garām
zemē nomestiem papīriem, pudelēm, iepirkuma maisiņiem? Mēs
izliekamies, ka neredzam atkritumus mums apkārt. Mēs domājam: «Tā
taču nav mūsu atbildība, ja kāds cits atkritumus mētā apkārt! Gan jau kāds
savāks, gan jau vējš aizpūtīs, gan jau....» Un tā tas turpinās, līdz pasaule
arvien vairāk un vairāk slīkst atkritumu tonnās... Mēs jau saprotam: ne
saukļi, ne grāmatas, ne reklāmas pašas no sevis nemainīs pasauli.
Jāmainās mums pašiem, jāmaina mūsu domāšana un attieksme pret
lietām, kuras notiek mums apkārt.
Grāmatā «Sprīdīša (ne)zaļie stāsti» apkopoti daži dzejoļi, stāsti, miniatūras
un pārspriedumi, kuri tapuši konkursa “Samazinām atkritumu daudzumu”
ietvaros. Ceram, ka pamācošie stāsti rosinās pārdomas par to, ko mēs paši
varētu darīt citādāk, lai pasaule mums apkārt būtu zaļāka, tīrāka un videi
draudzīgāka. Novēlam, lai lasītās rindas jums «atver acis» un liek izturēties
saudzīgāk un atbildīgāk pret vidi, kurā dzīvojam.
Grāmatas radošā komanda

Reiz sensenos laikos dzīvoja atkritumu suns. Atkritumu suņa vārdu
suns ieguva, jo viņš bija bez mājām, un viņa mājvieta bija pie atkrituma
konteineriem. Šis atkritumu suns kādreiz bija cilvēka labākais draugs. Bet šī
suņa dzīve mainījās, jo suņa saimnieks brauca uz Latviju, lai palīdzētu
Latvijai savākt visus atkritumus. Atkritumu suns ar savu labāko draugu –
cilvēku izšķīrās. Tagad atkritumu suns dzīvo pie konteineriem viens.
Atkritumu suni parasti garām gājēji sauca par Nici. Atkritumu suni tā sauca,
jo viņa bijušais labākais draugs meklēja atkritumu suni un pa visām ielām
lika plakātus, ka pazudis suns, kas atsaucas uz vārdu Nicis.
Atkritumu suni visi atpazina, bet nezvanīja īpašniekam. Atkritumu
suni dēvēja arī par Lipeklīti, jo atkritumu suns gandrīz katru dienu pie kaut
kā pieķērās. Vienu dienu pie pudeles, citu pie papīra. Kad pieķērās pie
maisa, tad viņš nevarēja neko paēst un izdarīt. Kādu dienu atbrauca tūristi,
ieraugot suni, viņu nofotografēja un noņēma no suņa atkritumus. Tūristi
pamanīja suņa saimnieka plakātu, piezvanīja un pateica par atkritumu suni.
Tā suņa saimnieks atrada savu suni un aizveda uz savām jaunajām mājām,
pabaroja suni, nomazgāja, un suns dzīvoja laimīgi ar savu saimnieku!
NEMĒTĀJIET ATKRITUMUS, SAVĀDĀK BOJĀSIET DZĪVI DZĪVNIEKIEM!!!

Teksta autors: Emīls Kranciņš, 6.a klase
Zīmējuma autore: Elīna Liekmane, 9.c klase

Reiz dzīvoja kāda maza meitene vārdā Anna. Viņa dzīvoja
privātmājā. Viņa jau gāja sestajā klasē. Viņai sētā auga ļoti daudz
ābeļu.
Vienu dienu kāda ābele ļoti saskuma, jo no viņas neviens neņēma
ābolus. Tad no bēdām sapuva visi āboli un nokrita pie zemes. Neviena
smuka ābola nepalika vairs. Nākamajā dienā meitene vēlējās paņemt
tieši no tās ābeles ābolus, jo tieši tie āboli bija viņas vismīļākie. Visi āboli
bija sapuvuši, un meitene uzreiz noskuma. Viņa tomēr paņēma no cita
koka ābolus. Skolā todien mācīja, ka visas serdes un mizas ir jāmet
komposta kaudzē. Kad viņa bija apēdusi ābolus, Anna iedomājās par to,
ko viņa šodien mācījās. Viņa visas serdes salika atpakaļ maisā un
aizveda mājās. Anna visu izstāstīja tētim un viņi sāka taisīt komposta
kaudzi.
Uzreiz, kad tika pabeigta vieta kompostam, Anna tajā sabēra
serdes, un tētis ar savu meitu lepojās. Visas serdes kļuva laimīgas. Tā
pat kā tētis, mamma lepojās ar savu meitu.
Teksta autore: Megija Sālava, 5.b klase
Zīmējuma autore: Elīna Liekmane, 9.c klase

***

Tagad esi možs
Un klausies, ko es saku:
Kamēr ērces kož,
Nepiesārņo taku.

Pudelīte te
Un papīrītis tur,
Vēl pāris plēvītes,
Un sirdī kaut kas dur.
Nemet zemē papīrusSpīdīgus un kaitīgus.
Labāk ēdot tārpiņus
Izpēti šos tauriņus.
Nepiesārņo dabu,
Un paskaties uz akmeni.
Baudot svaigo gaisu,
Labāk apēd skābeni.
***
Teksta autore: Katrīna Ķetlere, 9.a klase

Reiz kādā ciemā dzīvoja puisītis. Viņa vārdu neviens nezināja,
bet visi viņu sauca par Nekārtībnieku. Šādu iesauku viņš ieguva
savas uzvedības dēļ.
Kādreiz ciems bija skaists un sakopts. Tur bija skaistas puķes,
zaļa zālīte un dzidrs upītes ūdens. Viss mainījās, kad ciemā ievācās
Nekārtībnieks. Viņš katru dienu gāja cauri ciemam, ēzdams
saldumus un konfektes. Protams, puisītim nebija iemācīts, ka
atkritumi jāizmet gružkastē. Viņš papīriņus un iepakojumus meta
zemē vienu pēc otra. Kaimiņi puisītim aizrādīja, bet puisītis
neklausīja un turpināja mētāt gružus apkārt.
Pagāja laiks, puķes ciema centrā vairs tik skaisti neziedēja,
zālīte bija gluži vai izkaltusi un upē čaloja nevis ūdens, bet gan papīri
un plastmasa pudeles. Skaistais ciems bija pārvērties par atkritumu
lauku. Puisītis tikai tad apzinājās, ko ir izdarījis. Viņš talkas dienā
kopā ar citiem paņēma maisus un devās sakopt ciemu. Puisītis
visiem atvainojās un apsolīja, ka vairs nemētās gružus apkārt. Un
ciems atkal bija tikpat skaists, kā vienmēr.

Teksta un zīmējuma autore:
Roberta Ernsone ,5.c klase

PIE KĀDA DAUDZDZĪVOKĻU NAMA IEKŠPAGALMA BIJA NOVIETOTAS KONTEINERU
KASTES. TĀS BIJA NESEN ATVESTAS, JAUNAS UN TĪRAS. PRIEKS SKATĪTIES!
KĀDU DIENU SAVAS PIRMĀS, JAUNĀS MĀJAS IERAUDZĪJA KONSERVU BUNDŽIŅA . TĀ
BIJA NELIELA IZMĒRA KUKURŪZAS BUNDŽIŅA AR VĒL DAŽĀM, IEKŠĀ PALIKUŠĀM, KOŠI
DZELTENĀM KUKURŪZĀM.
GĀJA DIENAS UN UZRADĀS VĒL DAUDZI CITI IEMĪTNIEKI JAUNAJĀ ATKRITUMU
KONTEINERĀ. BIJA DAŽĀDI JAUNPIENĀCĒJI - CITI TĪRĪGI, CITI GLUŽI PRETĒJI…
KUKURŪZAS BUNDŽIŅA KĀDU VAKARU SASAUCA VISUS SAVUS KAIMIŅUS UN
UZRUNĀJA TOS: ,, HEI, DRAUGI, ZINU,KA ŠEIT ESAM TIKAI UZ NEILGU LAIKU UN DRĪZ
MŪS AIZVEDĪS UZ LIELO IZGĀZTUVI, BET, LAI ŠO NEILGO BŪŠANU KOPĀ PADARĪTU
JAUKĀKU, IESAKU UZRĪKOT MUZIKĀLO PĒCPUSDIENU!’’
VISI SAROSīJĀS, SAČUKSTĒJĀS UN BEIGĀS NOSPRIEDA, LAI PALIKTU JAUKAS
ATMIŅAS PAR KOPĀ BŪŠANU, TAD TAS DER.
UN VISI SĀKA GATAVOTIES KONCERTAM.
KUKURŪZAS BUNDŽIŅA SAVIRPINĀJA KRELLĪTES NO SAVĀM KOŠI DZELTENAJĀM
KUKURŪZĀM. VIŅA JUTĀS LEPNA, KA VAR ŠO ĪSO MIRKLI, PADARĪT SKAISTĀKU. LAI ARĪ
VIŅAS UN CITU ATKRITUMU IEMĪTNIEKU LIKTENIS IR ATRASTIES MISKASTĒ, ARĪ TO VAR
PADARĪT PAR JAUKĀKU, JO KATRĀ TUMŠĀ KAKTĀ VAR IESPĪDĒT SAULESSTARIŅŠ…
NODOMĀJA KUKURŪZAS BUNDŽIŅA UN PASMAIDĪJA.
KONCERTU NOLĒMA RĪKOT PULKSTEN 16.00. KUKURŪZAS BUNDŽIŅA AR DAŽIEM
PALĪGIEM UZTAISĪJA NELIELU SKATUVI, PACENTĀS TO ARĪ IZGREZNOT - AR IZMESTIEM
ZIEDIEM, ĀBOLU VIRTENĒM. DRĪZ JAU KONCERTS VARĒJA SĀKTIES.IZMESTĀS BANĀNU
MIZAS BIJA SAGATAVOJUŠAS TANGO DEJU. ROZES RĀDĪJA MODES SKATI. IZLIETOTĀS
ŠAMPŪNU PUDELĪTES VEIDOJA KRĀSAINUS BURBUĻUS. UN KONCERTU NOSLĒDZA
JAUTRĀ VĀCIŅU GRUPA, KURA LIKA VISIEM GRIEZTIES DEJĀS.
,,TĀ BIJA VIENA IZDEVUSIES PĒCPUSDIENA!” NODOMĀJA KUKURŪZAS BUNDŽIŅA.
“ESMU LAIMĪGA, KA VARĒJU KĀDU IEPRIECINĀT UN KA MUMS KOPĀ TAS VISS ARĪ
IZDEVĀS.”
Teksta autore: Patrīcija Besere, 6.c klase
Zīmējuma autore: Linda Jirgensone, 9.c klase

Banānserdis bija jauks, mazs un gudrs vecītis. Viņš dzīvoja
kopā ar mazu sieviņu, kura palīdzēja viņam ar visu, ko varēja. Viņu
sauca Kurpelīte. Viņi dzīvoja vienā miskastes stūrī, kur viņiem bija
izveidota mājvieta no kolas pudeles. Tur viņi jutās labi, bet zināja,
ka katru nedēļu viņiem jāpārvācas, jo neizdzīvotu pēc tās lielās
briesmoņu mašīnas, kas braukāja pa viņu pilsētiņu.
Kādu dienu viņi bija atraduši jauku vietiņu zem kādas ģimenes
miskastes, viņiem tur bija ļoti jauki, jo katru dienu kāda meitenīte
meta kaut ko miskastē, līdz pienāca tas laiks, kad viss sāka krist ārā
no miskastes un ieslodzīja viņus zem miskastes tā, ka viņi netika
ārā. Bet viņi nepadevās, līdz pienāca tā diena, kad viņi tika ārā, bet
tā bija lietaina diena. Šī bija viņu pirmā diena lietainā laikā! Viņi
nebija izjutuši lietu!
Viņi izdomāja uzlikt zīmes uz visiem stabiem ar uzrakstu
‘’SAMAZINIET ATKRITUMU DAUDZUMU!!!’’ Ar nākamo dienu viņi
varēja dzīvot jaukā, klusā un tīrā vidē zem kādas būdiņas mežmalā,
kur bija mazs spainītis miskastei, no kā viņi ēda un izdzīvoja!
Teksta autore: Tīna Helēna Naidenova, 6.a klase
Zīmējuma autore:
Gabriela Anatasija Zandberga,
9. c klase

***
Atkritumi, atkritumi,
Tie ir mūsu atlikumi,
Vienmēr nevajadzīgi un lieki,
Tie ir mūsu pašu nieki!
Kādam liekas, tas ir nieks,
Šķirot tā, lai visiem prieks,
Jāpieliek ir visiem roka,
Tā tās lietas labāk sokas!
Nedomājam mēs, kā būtu,
Ja mēs visu kā ar slotu,
Sašķirotu, sakārtotu,
Beigās pārstrādātu ar godu!

Latvija, lai tīra top,
Mums visiem roka jāpieliek,
Gruži jāvāc savās mājās,
Viss, lai savās vietās stājas!
Jauna dzīve lai tiem sākas,
Šķirojam mēs tos kā nākas,
Plastmasa un melni stikli,
Skolēn, nestāv’ malā bikli!
***
Teksta autori: Edvards Kapteinis,
Alens Bitenieks, 9.a klase

Kādu dienu Anna gāja sēņot. Viņa zināja, ka mežā vienā vietā ir
komposta kaudze. Taču tajā dienā viņa dzirdēja ko dīvainu.
Labu gribēdama, meitene aizgāja paskatīties, kas tur notiek.
Anna redzēja, ka tur bija divi cilvēki, kas uz komposta kaudzi bēra
daudz sadzīves atkritumus, piemēram, piena pakas, stikla pudeles,
plastmasa paciņas. Anna, redzēdama situāciju, aizskrēja mājās.
Kad meitene bija mājās, stāstīja mammai visu redzēto. Mamma
teica Annai : “Tie cilvēki taisīs mežā slēpotāju kalnu un pēc tam
apbērs to ar zemi.”
Anna bija šokā. Anna teica: “Es to tā neatstāšu!”
Mamma bija tajā dienā izcepusi pankūkas, kas Annai ļoti garšoja,
bet Anna pankūkas neēda. Meitene domāja, kā šo problēmu
atrisināt. Viņa domāja par daudziem zvēriem, kuriem komposta
kaudzē bija pārtika.
Anna atkal gāja uz mežu, komposta kaudzi. Anna redzēja daudz
atkritumu un dzīvniekus, kas bija apkārt lielajai kaudzei. Viņai piemita
viena īpaša īpašība – viņa prata runāt ar dzīvniekiem. Meitene
izrunāja plānu ar dzīvniekiem. Tas bija noslēpums, ko viņi sarunāja.
Plāns bija gatavs. Zvēri apstājās ap atkritumu kaudzi. Anna dzirdēja
atkritumu mašīnu, un pati paslēpās krūmos. Zvēri sāka rūkt un
dusmoties. Cilvēki bija izkāpuši no mašīnas. Viens no viņiem bija vides
dienesta galvenais cilvēks. Viņš bija teicis: “Nemēslosim mežos!”
Anna cilvēku nobildēja. Zvēri bija aizbiedējuši cilvēkus, un cilvēkiem
tā bija rūgta mācība. Savukārt Anna foto ielika avīzē un pierakstīja:
“Vai jūs atpazīstat šo cilvēku? Tas ir pats vides dienesta galvenais
cilvēks.”
Šis cilvēks, kad rakstu izlasīja, atkāpās no sava amata. Brīnumi
notiek!

Teksta autore: Ance Edele, 6.a klase

Mūsu rotaļlaukumā spēlējās bērni gan ar plastmasas mašīnām,
gan ar lellēm, gan ar pašu izdomātām mantām. Kādā dienā es redzēju, ka
viena meitenīte iznesa laukā rozā kamoliņu ar šķērēm. Viņa sagrieza
vairākus rozā diegus un turpināja spēlēties ar lellēm, kurām taisīja
frizūras. Tad meitene aizgāja uz mājām un atstāja diega mudžekli. Pēc
tam lielais vējš iepūta to kociņā pie rotaļlaukuma.
Kociņā dzīvoja putniņš, kuram ļoti patika lēkāt pa kokiem un
krūmiem. Putniņam patika dīvainas lietas, kuras atradās uz koku zariem.
Tā kā vējš kokā bija iepūtis meitenes nomestos diegus, putniņš iepinās
starp tiem un netika ārā. Pa logu es to redzēju un gribēju palīdzēt
putniņam. Prasīju mammai, lai ļauj man iziet laukā. Mamma sākumā
negribēja laist, jo nebiju labi uzvedusies. Taču tad viņa nopūtās un viegli
pasmaidīdama pateica: ‘’Labi – ej, bet ne ilgi.’’ Tad es ātri skrēju pie
putniņa, un atbrīvoju mazo nabagu. Putniņš aizlidoja. Biju priecīga, ka
palīdzēju putniņam.
Lūdzu nemētā atkritumus, tu vari nodarīt pāri dabai!
Teksta autore: Nikola Jurjāne, 5.b klase
Zīmējuma autore: Amanda Jakučinska, 5.b klase

Es esmu ražotājs. Tu esi ražotājs. Mēs visi esam ražotāji…
Piedzimstot mēs kļūstam par ražotājiem. Mums no bērnības jau
māca, ka veidot atkritumus ir norma. Lielākā daļa no mūsu dzīves ir
vienreiz lietojama. Mēs dzīvojam vienreiz un vēlamies, lai viss būtu
vienreiz lietojams.
Atkritumos mēs izmetam 183 dienas no 1 dzīves gada.
Izgāztuvēs mēs izmetam savas neatrisinātās dzīves problēmas.
Katram pieaugušajam ir sava dzīves rutīna.
Pieaugušie iet uz darbu, paņem līdzi batoniņu un dzeramo
ūdeni plastmasas iepakojumā, savukārt vakarā, nākot mājās, izmet
izveidoto atkritumu maisu.
Bet tikmēr bērni skolās cenšas atrisināt šīs problēmas, rakstot
radošos darbus par atkritumu samazināšanu…
Vai tā bērni mācās tikt galā ar problēmām?
Varbūt, mamma un tēti, cīnāmies ar šīm problēmām kopā?
Vecumdienās mēs paši kļūsim par atkritumiem, jo pašlaik gadā
vienam Latvijas iedzīvotājam saražot 410 kg atkritumu ir saprotami!
Šķirosim atkritumus, brauksim līdz vecmāmiņai ar riteņiem, jo
mēs kopā pavadīsim aktīvi laiku un no mūsu mašīnas neizplūdīs tvana
gāzes. Savus pārtikas produktus liksim auduma maisiņos un vecās
drēbes nodosim ,,Sarkanajā Krustā.”
Mēs tikai kopā varam nebūt atkritumos!

Teksta autores: Nikola Svilāne,
Agate Paštore, 9.a klase
Zīmējuma autore:
Roberta Ernsone, 5.c klase

Cilvēki ir kā ātrvilciens – tie traucas pretī tehnoloģijām un
aparātiem, kas padara mūsu dzīvi vieglāku, taču pilnība aizmirstot
par apkārtējo vidi. Tas liekas dīvaini – savākt atkritumus aiz sevis,
taču ir vieglāk, nekā izgudrot jaunu ierīci, vai ne!?
Atkritumiem ir vairāki veidi, piemēram, sadzīves atkritumi,
cilvēku un dzīvnieku atkritumi, taču tie visi rada postījumu zemei.
Mēs uz pasaules esam 7 miljardi, bet, neskatoties uz mūsu
daudzumu, neviens nav spējis pārliecināt mūs mainīt savus
ieradumus, lai pasargātu apkārtējo vidi.
Ar atkritumiem ir tāpat kā ar cigaretēm vai alkoholu, tu vari
cilvēkiem stāstīt, cik tie ir kaitīgi, taču tas nenozīmē, ka viņi mainīs
savas domas un ieradumus. Cilvēkiem tas liekas nesvarīgi, līdz
brīdim, kad paši attopas “atkritumos”.

Cilvēki ikdienā tāpat izmet atkritumus uz ielām un par to
neuztraucas, jo viņiem liekas, ka gan jau kāds savāks… Tēvs ar dēlu
pastaigājas pa pilsētu, nopērk saldējumu, taču saldējuma
iepakojumu nomet uz ielas. Vai bērns nākamajā reizē savu
saldējuma papīru izmetīs uz ielas vai tomēr miskastē!? Būtībā mēs
esam kļuvuši par “cūkām”, un tas būtu “maigi” teikts.
Risinājums šai problēmai!? Mums katram ir jāsāk ar sevi, jo
savu domāšanu varam mainīt vienīgi mēs paši!
Samazinām atkritumu daudzumu!
Teksta autores: Sanija Kripševica, Amanda Kunkule, 9.a klase
Zīmējuma autore: Gabriela Anastasija Zandberga, 9.c klase

Es raugos Latvijas nākotnē un neredzu zaļās Latvijas tāles.
Tumši kalni man acīs skatās ar ļaunu skatienu un smīnu. Tie aizēno
spožo sauli, kas agrāk koku lapas loloja.
Cilvēki ir novērsušies un kļuvuši vienaldzīgi. Viņu skatiens ir
vērsts uz ekrāniem. Acis aizmiglotas, neļauj vairs redzēt tumšo
patiesību. Bērnības dzidrā jūra palikusi netīra, smakojoša. Tālumā
atiet kuģi, pilni ar konteineriem. Tumšie kalni slejas arvien augstāk
un augstāk. Kaiju kliedzieni kļūst skaļāki un pavada kuģus. Man aiz
muguras paceļas dūmi. Gaisā valda deguma smaka. Es jūtu, kā man
āda nobāl. Es pagriežos un speru soli uz priekšu. Man nav vairs kur
doties... Tik viens ceļš man pāri mēslu kalniem ved. Es smoku... Nav
vairs man spēka.
Tumšie laiki tuvojas, ceļš uz nākotni ir miglā tīts. Tik jūtu, kā
mana sirds sauc: „Atver acis!’’ Cerībā, ka šis murgs beigsies.
Teksta autores: Anete Plāce, Paula Barisa 9.a klase

Tā katru dienu sākas mans rīts,
Kad pamostos atkritumos tīts.
Vai tiešām šī pasaule vēlas būt tāda,
Ka cilvēkam pat netīra āda?
Apēdam konfektīti, nometam papīrīti,
Nepadomājot, kādi būs nākamie rīti.
Izdzeram ūdenīti, nometam pudelīti,
Kažoka dēļ nogalinām ūdelīti.

Stikls šeit un plastmasa te,
Kāda pēc pāris gadiem būs pasaule?
Liekam cerības uz apkopējuIt kā tev pašam nebūtu spēju.
Viss paliek tumšs un drūms,
Pasaule sāk lēnām zust.
Vajag sākt kaut ko mainīt,
Izmest atkritumu spainīti.
Rīkojies pareizi, pieradini sevi !
Tad pasaule cienīs tevi.
Dzīvosim mēs tīrā pasaulē,
Nevis piegružotā miskastē !

Teksta autores: Evelīna Karlova, Melisa Sūngaile, 9.a klase
Zīmējuma autore: Gabriela Anastasija Zandberga, 9.c klase

Rīgā, Juglas rajonā, dzīvoja vecs vīriņš vārdā Gunārs.Viņš
maz ēda un dzēra, un tas nozīmē, ka viņam bija maz
atkritumu.
Juglas rajonā bija nejauks atkritumu apsaimniekotājs
vārdā Edgars. Viņam Gunārs nepatika, jo, kā es jau
minēju, viņš maz ēda un dzēra, līdz ar to atkritumi
neveidojās, par kuru apsaimniekošanu maksāja
Edgaram.
Kad pienāca rudens, Gunārs sāka ēst ābolus, un tas
galīgi nepatika Edgaram, jo miskastē nebija neviena
papīrīša. Edgars, atkritumu apsaimniekotājs, sāka
atkritumus izsviest Gunāra pagalmā, par ko Gunārs bija
šokā.
Gunārs
nekavējoties
zvanīja
atkritumu
apsaimniekošanas kompānijai CLEAN R, un viņi atlaida
Edgaru no darba un savāca atkritumus no Gunāra
pagalma.
Nākamajā rītā ap pulkstens 06:00 Gunārs dzirdēja
dīvainas skaņas savā pagalmā, un viņš pieskrēja pie sava
loga. Tur nu viņš bija. Edgars. Viņš bija atsūtījis savus
ļaunos draugus šurp ar atkritumiem. Bet par to Gunārs
bija padomājis, un aiz stūra Edgaru gaidīja pārsteigums.
CLEAN R grupa Edgaram atņēma licenci un darbu, un
viņš vairs neko nevarēja darīt ar atkritumiem.
Tā nu viss beidzās, un Gunārs sāka veidot kompostu,
lai Latvija būtu zaļāka!
Teksta autors: Gustavs Garoza, 5.b klase
Zīmējuma autore: Anete Plāce, 9.a klase

Reiz kādā vasaras saulainajā dienā augusta beigās pie Bērziņu dārza
izauga skaista ābele, kurā auga lieli, dzidri āboli. No tiem trīs āboli bija
vislielākie un visdzidrākie.
Uz ābeli caur loga rāmi raudzījās maza meitene Anna, un domās tai
skanēja: “Kaut es varētu paņemt tos trīs visdzidrākos ābolus, kas sēž uz
ābeles zara jau dikti ilgi.” Pēkšņi no ābeles nokrita tie trīs dzidrie āboli, kurus
meitene nevarēja sagaidīt. Anna izbrāzusies caur durvīm, cik aši vien
varējusi, un pie ābeles bijusi klāt. “Beidzot!” Anna sajūsmā iekliedzās. Viņa
trīs dzidros ābolus ienesa mājā un rūpīgi tos noskaloja. Tos mazgādama,
Anna sacīja: “Jūs nu gan esat visdzidrākie āboli, ko es jebkad esmu
redzējusi!” Tad atskanējusi no nekurienes balss: “Liels paldies!” Anna, neko
nesaprazdama, noslaucīja ābolus papīra dvielī, ielika stikla bļodiņā, kas
stāvēja uz koka galda virtuvē. Pagāja viena diena, otra diena, un viens ābols
vēl bija palicis bļodiņā. Anna iekodās ābolā un sacīja: “Cik sulīgs!” Anna jau
gribējusi izmest ābola serdi, bet tad pie durvīm piezvanīja viņas labākā
draudzene Elza un sauca laukā spēlēties. Anna uzvilka kurpes un izskrēja ārā
pa durvīm, paķērusi līdzi ābola serdi. Ejot garām konteinera kastei, Anna
gribēja serdi izmest tajā.
Abas draudzenes izdzirdēja kādu klusu, bet jauku balsi: “Nē, lūdzu
nevajag!” Abas meitenes sabijās no balss, Elza bailīgi nosacīja: “Kas runā?”
Ābola serde sāka ripināties Annas rokās. Anna skaļi iekliedzās: “Kas tas!?”
Serde dusmīgi, bet laipni sacīja: “Tad nevajag mani mest zemē!” Anna,
pacēlusi ābola serdi, nepārliecināta jautāja: “Vai tas var būt, ka tā biji tu?”
Ābola serde gudri sacīja: “Vai tu zini, kāpēc ir labāk šķirot atkritumus? Nē,
nezini! Labāk mani iemet komposta kaudzē.” Elza ziņkārīgi sacīja: “Kāpēc
gan?” Ābola serde gudri
atbildēja: “Tas ir labi dabai. Mani iemet komposta
kaudzē, es satrūdēšu un palīdzēšu izaugt
auglīgākai zālei.” Abas meitenes pateicīgi sacīja:
“Mēs uzzinājām ko jaunu!” Un Anna iemetusi serdi
komposta kaudzē.

Teksta autore: Amanda Jakučinska, 5.b klase
Zīmējuma autore: Linda Jirgensone, 9.c klase

Ir 2050.gada 4.maijs Bahamu salās. Es esmu bruņurupucis Emma.
Šī ir viena no manām mīļākajām dienām mūžā, man paliek 25 gadi. Mana
mamma teica, ka šī man ir īpaša diena un sarūpēs man dāvanas. Viņa tām
tikko aizpeldēja pakaļ. Es negribēju viņu laist vienu, jo mammai ir slikta
redze, bet viņa uzstāja. Mana mamma ir vienīgais, kas man palicis, negribu,
lai notiek kas slikts.
Pagājušas trīs stundas. Es sāku uztraukties, nedomāju, ka viņa dāvanas
paslēpusi tik tālu. Šobrīd apsveru iespēju doties meklēt, tomēr pagaidīšu
stundu.
Mamma vēl nav atgriezusies, devos viņu meklēt.
Pirmo reizi esmu tik tālu no mājām. Laukā jau ir tumšs, debesis ir piķa
melnas. Es biju noguris, bet nedrīkstēju padoties.
Pēkšņi jutu, ka kaut kas pieķeras pie kājas, tas bija ļoti smags. Tumsā
daudz nevarēja saredzēt, bet zināju, ka nevarēšu turpināt ceļu. Apkārt
redzēju atkritumu kalnus.
Es biju iemigusi, kad pamodos, nebiju ne ūdenī, ne debesīs. Jutu, ka kāds
aiztiek manu kāju, tas bija cilvēks. Smagums no kājas pazuda. Ironiski, ka
cilvēks var būt gan glābējs, gan postītājs.
Mani palaida atpakaļ ūdenī. Es turpināju meklēt mammu. Nezināju, kur,
jo neesmu šeit nekad bijis.
Peldot redzēju ūdenī izmestos atkritumus - iepirkumu maisiņus, stikla un
plastmasa pudeles. Centos tiem appeldēt apkārt. Vilnis mani uzskaloja tiem
virsū. Nekas cits neatlika, kā rāpties tiem pāri.
Tālumā es kādu redzēju, nolēmu palīdzēt.
Piepeldēju tuvāk un sapratu, ka tā ir mana
mamma – nekustīga un blāva. Viņa bija
iestigusi ķepīgajā naftā… Acīs sariesās
asaras, nevarēja būt, ka viņa patiešām
ir mirusi…
Gribēju viņai pieskarties vēl pēdējo reizi..
Tajā dienā sapratu – es ienīstu cilvēkus
un to atkritumus.
Teksta autores: Keita Stepānova, Kristiāna Paula Podosiņņikova, 9.a klase
Zīmējuma autore: Elīna Liekmane , 9.c klase

Reiz Liepājas šosejas malā dzīvoja čūskulēns Zalktis. Un katru dienu
vairāk nekā tūkstoš cilvēku ar saviem transportlīdzekļiem šķērsoja
Zalktēna mājas.
Katru dienu cilvēki šosejas malā meta savus atkritumus, piemēram,
kafijas krūzes, papīru, cigaretes utt. Cilvēki mēdza apstāties un
nokārtot savas dabiskās vajadzības un ļāva mājdzīvniekiem izdarīt to
pašu.
Pienāca ziema, un čūskulēnam nācās atrast guļvietu. Zalktēns līda un
līda, kamēr atrada kādu pamestu māju un nolēma tur pārgulēt ziemu,
atstājot savas mājas pie šosejas.
Ziema teju jau bija pagājusi, un čūskai ziemas miegs bija izgulēts.
Čūska devās meklēt barību, lai varētu atgriezties uz savām mājām.
Zalktulēns līda un līda, tad pamanīja savu māju… Cilvēki viņa mājai
bija sametuši virsū gan automašīnas detaļas, gan stiklu, gan
plastmasas pudeles un pat cigarešu atlikumus. Zalktim māja bija
izpostīta! Jumts bija iebrucis dēļ pudelēm un viss ko Zalktēns bija
krājis un vācis bija pazudis…
Čūskulēnam nekas cits neatlika un viņam nācās meklēt jaunas mājas,
pateicoties cilvēkiem, kuri nespēja savus atkritumus izmest tam
paredzētajā vietā. Čūska ļoti pārdzīvoja par savu māju un ar salauztu
sirdi devās dziļāk mežā jaunas vietas meklējumos. Te pēkšņi Zalktis
pamanīja sievieti ar bērnu, kuri bija devušies ogot un nodomāja, ka ir
laiks atriebībai. Zalktis lēni līda klāt pie sievietes kājas, un sieviete ļoti
skaļā balsī iekliedzās. Pēc kodiena sieviete ar bērnu centās čūsku
samīt. Zalktulēns steidzīgi slīdēja prom, lai viņam neuzkāptu virsū.
Ticis prom, viņš sevī juta gan gandarījumu, gan nožēlu par izdarīto.
Taču čūskulēns nosprieda, ka ir izdarījis labu darbu, atriebjoties par
savu māju.

Zalktis līda tālāk mežā un tad ievēroja māju, bet, kā par nelaimi, tajā
jau dzīvoja Odzīte. Zalktis devās iekšā, iepazinās ar Odzi un pastāstīja
savus notikumus. Odzīte teica, ka viņš neesot pirmais, kuram māja
tika izpostīta. Pašai Odzei arī ir bijusi pieredze, tādēļ arī viņa ir
pārcēlusies uz meža vidu, lai nebūtu jādzīvo starp atkritumiem.
Odzīte piedāvāja Zalktulēnam palikt pie viņas līdz brīdim, kad Zalktis
atradīs sev jaunu mājvietu. Nekas tāds
nebūtu noticis, ja cilvēki neizmestu savus
atkritumus ceļa malā…
Teksta autore: Karmena Zonberga, 9.a klase
Zīmējuma autore: Linda Jirgenone, 9.c klase

Nabaga mīlētais lācītis tika tumšā dienā nomests uz ceļa. Tā
tas mētājās, kamēr garām brauca ceļa tīrītājs. Šoferis pamanīja
spēļu lāci un aiznesa to mājās. Viņš lācīti tīrīja, mazgāja un omei
prasīja, lai sašuj. Kad lācis bija sašūts, viņš to uzdāvināja savai
meitiņai. Meitiņa bija priecīga. Meitiņa nosauca lāci par Vēderiņu,
jo viņam ir liels vēders. Tā pamestais lācītis atkal kļuva kādam
vajadzīgs.
Teksta un zīmējuma autors:
Roberts Ķēniņš, 5.c klase

Kaut kur mežmalā visās varavīksnes krāsās zaigo stikla
pudele, netālu, kokā ieķēries, plastmasas iepirkumu maisiņš kustas līdzi
vējam, bet tālumā skārda bundžas, sitoties vienai pret otru, veido
ritmisku mūziku…
Manuprāt, Latvijā nopietna problēma ir atkritumu nodošana un
pārstrāde. Valstī no visa radītā atkritumu apjoma tikai 70% tiek
pārstrādāti vai glabāti izgāztuvēs un poligonos. Tas nozīmē, ka tie 30%,
kas nonāk mežos, pļavās un citās dabas vietās, veido mūsu nākotni.
Nododot vai šķirojot atkritumus, mēs palīdzētu ne tikai sev,
bet arī dabai un apkārt esošajiem. Ja mēs nodotu kaut 27 plastmasas
pudeles, tad varētu saražot 1 džemperi. Es uzskatu, ka Latvijai
vajadzētu aizņemties ideju no kaimiņvalsts Lietuvas, kur pie katras
nopirktās pudeles cenas pievieno 10 centus, kurus cilvēki, nododot
skārda bundžas, plastmasas un stikla pudeles, var saņemt atpakaļ.
Varbūt tas motivētu arī mūs nodot šos atkritumus otrreizējai
pārstrādei? Diemžēl latvieši visu dara otrādi. Tā vietā, lai censtos
cilvēkus motivēt izmest atkritumus, mēs arvien palielinām maksu par
atkritumu izvešanu.
Piemēram, stikla pudeles, nonākot dabā, nesadalās. Cilvēki
ir pārāk slinki , lai šos atkritumus pēc sevis vai citiem paceltu. Es
uzskatu, ka lielu daļu no šī slinkuma veido bailes un lepnums. Šis
gandarījums par ietaupīto laiku un enerģiju, bet vēlāk pārņem bailes,
ka tie tur gulēs no 200 līdz 500 gadiem.
Manuprāt, ja tuvāko gadu laikā nekas nemainīsies un
atkritumi nonāks apkārtējā vidē, mēs strauji samazināsim ne tikai savu,
bet arī apkārtējo dzīves ilgumu. Es uzskatu, ka atkritumu pārstrādes un
nodošanas problēma paliks aktuāla mūžīgi- kamēr vien planēta Zeme
pastāvēs….
Teksta autore: Daniela Lasmane, 9. a klase
Zīmējuma autore: Linda Jirgensone, 9.c klase

