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VĀKA BILŽU AUTORS

LABA AINAVA TOP SAULLĒKTĀ
Rīki: Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 40D
Lai kurp ietu, Vilnim kabatā līdzi vienmēr arī Panasonic Lumix DMC-LX5.
Objektīvi: EF 70-200 F4, makro EF 100 F2,8 IS USM, portretiem 50 F1,4, platleņķa EF 17-40 F4.
Ekstenders EF 1.4 XII un zibspuldze Speedlite 580 EX.
Statīvs Sirui ar Gitzo galvu.

Foto: Ilze Strēle.

Uz pirmā vāka: Dāvida dzirnavu avotu krāces.
Uz pēdējā vāka: Saulriets Vidzemes akmeņainajā jūrmalā.

Pie Aiviekstes Ļaudonā, kad saule riet aiz mākoņiem.

via», kur strādā par administratīvo menedžeri. Fotografēt viņš dodas gan kopā
ar fotoklubiņa «Digital Guru» biedriem,
draugiem un ģimenes locekļiem, gan
arī vienatnē – ar kājām vai velosipēdu,
un tad tikai trešdaļu velobagāžas svara
veido telts, guļammaiss un ēdamais, bet
pārējās divas – fototehnika, jo vienmēr
līdzi ir abi fotoaparāti, vairāki objektīvi, zibspuldzes un stabils statīvs. «Vienā
dienā es vairāk par 60–90 kilometriem
nenobraucu,» teic Vilnis, un es domās
sabrūku, jo ierindas ripinātājam jau 25
kilometri bez bildēšanas un smagām velosomām būtu krietns izbrauciens. 98%
Latvijas vīriešu droši vien pat neiedomājas, ka pārvietoties var arī ar velosipēdu,
cītīgi minot pedāļus, vai vairākas dienas
ejot ar kājām pa gravām un purviem.
Vasarā Vilnis ap astoņiem vakarā jau
piemeklē nakšņošanai piemērotu vietu
ar potenciāli skaistu saullēktu otrā rītā.
Plānojot braucienu, viņš ņem talkā saules kalkulatoru un satelītkartes, lai prognozētu labākos skatu punktus. Vasarā
mostas jau ap trijiem no rīta, sabildē

pirmos saullēkta skatus un rīta miglas,
atkal mazliet paguļ un dodas tālāk tos
ierastos 60–90 kilometrus.
Lai izdotos laba fotogrāfija, vajag būt
īstajā vietā un īstajā laikā – dažreiz šis
brīdis ir vien 30 sekundes vai minūte,
un viss. Viļņa ainavu galvenais gaismotājs ir saule. Ja gaisma ir, tad bilde būs.
Vismaigākās gaismas esot rītos un vakaros, ziemā – arī dienas vidū. Ja fotografē
dažādus skaistus sīkumiņus, varot piegaismot ar lukturīti. Vismīļākie dabas
objekti Vilnim ir ūdenskritumi, klinšu
atsegumi, rīta un vakara migliņas, ainavas un mazo upīšu valdzinājums. Aizvien mazāk ir vietu Latvijā, kas nebūtu
jau fotografētas. Šovasar viņš grib iziet
Ruņupes ieleju un Vecpalsas lejteci pie
Grundzāles. Fotogrāfs vēlas, lai Latvijā
vairāk tiktu koptas ainavas, lai neaizaugtu greznie, tālie skati.
Ja gribat priecēt acis, raugoties Viļņa
Spundiņa fotogrāfijās, meklējiet bildes
vietnē «Draugiem.lv» un «Facebook.com».
Turpinājums pēdējā lappusē

Anitra Tooma

Dabas fotogrāfi ir tikpat dažādi cik pati
daba. Vieni aizraujas ar kādas dzīvības
formas izzināšanu, kolekcionē sugas un
gatavi traukties pakaļ retumiem pāri visai Latvijai. Ir tādi, kuri par sugām diez
ko daudz neinteresējas, toties dievina
gaismu spēles, faktūras, sauli rasas pilienā. Vilnis Spundiņš ir gan erudīts
ģeoloģisko retumu pazinējs, gan lielisks
ainavists. Vispirms viņš kopā ar Andri
Grīnbergu, Induli Krauzi, Gunti Eniņu
un citiem dabas pētniekiem devās dažādu dabas meistardarbu meklēšanas
ekspedīcijās un knipsēja ar labu «ziepjutrauku». Tad nopirka Canon 40D un kit
objektīvu, izgāja fotokursus iesācējiem,
kā arī dabas fotogrāfijas kursu Andra Eglīša meistarklasē un tālāk jau pašmācības ceļā apguva dažādas fotografēšanas
nianses. Pēc pieciem gadiem nopirka
Canon 5D Mark III. Vilnis lēš, ka 70–80
dienas gadā viņš pavada dabā, un atzīst,
ka tā nopietni fotografē tikai gadus astoņus. Fotoekspedīcijās viņš var doties
vien nedēļas nogalēs, jo darba laiks paiet IT uzņēmumā «Exigen Services Lat-
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Sveiciens pavasarī!

Foto: Vilnis Skuja.

Nav jaukāka brīža par šo, kad gaiss ņirb no cīruļu dziesmām un gulbju spārnu vēdām.
Dzērvju klaigas, zosu sasaukšanās. Pirmie tauriņi piesaulītē. Skudru ņudzeklis pūznī.
Sirds gavilē, vai ne? Kamēr pirmās lapiņas vēl sildās pazemē, var priecāties par sūnām.
Šis gads ir īpašs, jo pirmo reizi pasludināta Gada sūna – parastā straussūna. Saņēmusi
no Julitas Klušas krāšņo sugas aprakstu publicēšanai, nolēmu pati iemācīties atpazīt
straussūnu. Sākumā ar cerībām raudzījos uz zaļganbrūnīgām sūnām, kas klāj meža
zemsedzi līdz pamalei, bet tā izrādījās spīdīgā stāvaine ar sarkanbrūnu kātu. Tad devos
uz mežu ar «Sūnu ceļvedi» kabatā un pēc krietnas meklēšanas attapu, ka straussūnas ir
koši zaļas, spīd jau pa gabalu. Tagad man šķiet, ka Mazirbe ir straussūnu visiemīļotākā
vieta Latvijā, jo upītes piekrastē atradu vairāk nekā desmit kvadrātmetru plašu klājienu! Tāpēc nolēmu, ka šā numura redakcijas slejai bildēšos straussūnās. Ejot tālāk, uz
jūras malu, ik pēc pārdesmit metriem priežu mētrājā egļu tuvumā pavīdēja koši zaļš
laukumiņš ar šā gada sūnu. Nu vēl atliek iemācīties, kā izskatās ošlapu kļava, – arī par
Gada koku plašāks stāsts šajā «Vides Vēstu» numurā.
Pavasaris nāk ar zaļumu, tāpēc uzmeklēju īstu augu dzīves pazinēju – profesoru Ģedertu Ieviņu, lai parunātos par to, kas tad tiem augiem īsti patīk, kas ne. Katrs, kurš
izlasīs kaut pusi no nupat izdotās 600 lappušu biezās grāmatas par augu fizioloģiju,
ko sarakstījis profesors, daudz labāk spēs izprast to ārkārtīgi dzīvīgo paralēlo pasauli
mums līdzās. Jāmācās ir vienmēr. Bet, vai esi aizdomājies, ka vienmēr būs kāds, kurš
pasaka ko jaunu pirmais, arī dabas jomā? 11. aprīlī svinēsim putnu dullā Lizdēnu barona Haralda fon Loudona 140 gadu jubileju. Izcils cilvēks, kurš putnu pētniecībai
pievērsa arī daudzus latviešus.
Laiki mainās, un mainās arī mūsu izpratne par vides aizsardzību. Reti kurš pat vēl
pirms pāris gadiem izprata to, kas ir aprites ekonomika. Nu šis termins vides jomas
terminoloģijā ienācis uz palikšanu, valstī izstrādāts darba plāns, lai mazinātu resursu šķērdēšanu un lietu dzīve beigtos nevis atkritumu poligonā jeb kapā, bet gan no
izlietotā un vairs nevajadzīgā produkta tiktu ražots kas jauns: plastmasa, komposta
auglība, enerģija utt.
Cītīgi sekojot līdzi birokrātu sacerētiem likuma pantiem, mēs platiem soļiem nesamies
bezdibeņa virzienā. Jau pērnajā vasarā kā īleni no maisa izdūrās nezaļi zaļināšanas
pasākumi: pļavu miglošana ar herbicīdiem, lai saņemtu naudu par melnās papuves
uzturēšanu, vai slāpekli piesaistošu kultūru audzēšana, dāsni lietojot insekticīdus un
herbicīdus. Kur te zaļums??? Vieni vienīgi ekofokusi, un viss. Es bieži vien brīnos par
lauciniekiem – šķiet, prātīgi cilvēki, dzīvo saskaņā ar dabu. Bet! – atliek vien padzirdēt,
ka nedaudz tiek mainīti dabas aizsardzības plāni, lai cilvēki, kas līdz šim lepojās, ka
dzīvo aizsargājamā dabas teritorijā, daudz nedomājot, mestos izcirst mežu kailcirtē.
Par šīm un citām problēmām plašāk lasi šajā žurnāla numurā.
Joprojām gaidām jūsu atsauksmes, kas žurnālā patika, kas – ne tik ļoti. Paldies Julitas
mammai! Viņa vienīgā atsūtīja savu vērtējumu par ziemas numuru. Bet tas jau neliedz
gaidīt jūsu vēstules tikpat ļoti cik vasaru.
Anitra
anitra@vak.lv
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«Vides Vēstis» varat iegādāties
ne tikai preses kioskos, bet arī
veikalos Rīgā:
karšu veikalā «Jāņa sēta» –
Elizabetes ielā 83/85,
«Gandrā» – Kalnciema ielā 28,
veikalā «Muki.lv» –
Rīgā, Baznīcas ielā 31,
«Biotēkas» veikalu tīklā
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Parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notikusi parlamentārā un
valsts sekretāra maiņa – par VARAM parlamentāro sekretāru iecelts Jānis Eglīts,
kurš līdz šim bija vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra Kaspara
Gerharda padomnieks pašvaldību jautājumos. Līdzšinējais sekretārs Edgars
Tavars tagad ir satiksmes ministra Ulda
Auguļa parlamentārais sekretārs.

Balsošana pret mežu ciršanu ligzdošanas laikā
Katru gadu valsts mežos mežizstrādes
dēļ tiek izpostīts vairāk nekā 50 tūkstoši putnu ligzdu, uzskata Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB). Lai gan Sugu un
biotopu aizsardzības likumā noteikts,
ka putnu ligzdu postīšana ir aizliegta,
LR Ministru kabineta «Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā»
nenodrošina putnu aizsardzību, jo aizliedz mežizstrādi putnu ligzdošanas laikā
vien daļā Latvijas teritorijas, piemēram,
pilsētu mežos un jūras piekrastē, kā arī
aizsargājamās teritorijās. Taču tā ir vien
neliela daļa Latvijas mežu, tāpēc LOB ir
izstrādājusi iniciatīvu par mežizstrādes
miera periodu putnu ligzdošanas laikā.
Pašlaik notiek parakstu vākšana platformā «ManaBalss.lv» (www.manabalss.lv)
par vispārēju mežizstrādes un jaunaudžu
kopšanas pārtraukumu no 1. aprīļa līdz
30. jūnijam, iekļaujot šo prasību Ministru

Savukārt ilgus gadus par VARAM valsts
sekretāru strādājušais Guntis Puķītis
decembrī ministriju pameta un kļuva
par Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa
kancelejas vadītāju. Pēc jaunās valdības
apstiprināšanas par valsts sekretāru
ministrs uzaicināja līdzšinējo Valsts reģionālās attīstības aģentūras vadītāju
Rinaldu Muciņu.

Melno dzilnu un citu dzeņu izdzīvošana cieši saistīta ar netraucētu vidi mežā. Nocērtot
koku ar dzilnas perējumu dobumā, visi mazuļi
iet bojā.

kabineta noteikumos «Dabas aizsardzības noteikumi mežu apsaimniekošanā».
Ja izdosies savākt vismaz 10 tūkstošus
parakstu, šī iniciatīva nonāks izskatīšanai
Saeimā.

Latvijas faunas sarakstā 23 jaunas vaboļu sugas
Latvijā pirmo reizi konstatētas 23 Latvijai un pat Ziemeļeiropai līdz šim nezināmas vaboļu sugas, informē Latvijas
Entomoloģijas biedrības un ārzemju kolēģu pētījums*.
Ragainais ķirmis (Ozognathus cornutus)
pirmo reizi aprakstīts 1859. gadā Kalifornijā, bet pēc teju 140 gadiem – no
1996. gada līdz 2004. gadam – suga
konstatēta arī Palearktikas reģionā – vispirms Madeiras salā, vēlāk arī Maltā un
Tunisijā. Pārsteidzoši, ka šī suga nesen
atrasta Latvijā. Ragainais ķirmis atšķiras
no pārējām ķirmju dzimtas vabolēm ar
to, ka tēviņa žokļi ir ar garu, ragam līdzīgu izaugumu, kādu citiem Ziemeļeiropas ķirmjiem nav.

Valsts sekretārs Rinalds Muciņš.

Foto: Vilnis Skuja.

Nomainīts VARAM parlamentārais
un valsts sekretārs
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Melnā gļotsēņu kailvabole (Agathidium
nigrinum) ir cieši saistīta ar gļotsēnēm,
kas aug uz trūdošas priežu koksnes. Latvijā šī suga konstatēta pirmoreiz, atrasta Slīteres Nacionālā parka vecajos jauktu koku mežos, bet kaimiņos – Igaunijā
un Skandināvijā – bijusi sastopama arī
līdz šim. Melno gļotsēņu kailvaboļu ķermeņa krāsojums var būt no melna līdz
pat sarkanam.
Spīdulis (Meligethes erysimicola) ir zinātniski aprakstīts tikai 2001. gadā, šo

Melnā gļotsēņu kailvabole pirmoreiz Latvijā
atrasta Slīteres Nacionālā parka netraucētajos
mežos.

sugu atdalot no plaši sastopamā spīduļa
Meligethes coracinus. 2012. gadā veiktie
abu sugu ģenētikas pētījumi apstiprināja, ka abas sugas ir radniecīgas, bet atšķirīgas DNS līmenī. Līdz šim šī spīduļu
suga bija zināma vien dienvidos – Irānā,
Kaukāzā, Mazāzijā – un pāris atradnēs
Eiropas centrālajā daļā – Austrijā, Čehijā. Meligethes erysimicola atradne Gaujas
Nacionālajā parkā pašlaik ir vienīgā visā
ziemeļu reģionā.
Latvijā jaunas vaboļu sugas tiek konstatētas regulāri. Taču pēdējos desmit
gados šo procesu ietekmē arī globālā
sasilšana, kā rezultātā «dienvidnieki»
Ziemeļeiropas reģiona faunā parādās uz
palikšanu arvien biežāk.

* Telnov D., Bukejs A., Gailis J., Kalniņš M., Kirejtshuk A. G., Piterāns U., Savich F. 2016. Contributions to the
knowledge of Latvian Coleoptera. 10. – «Latvijas Entomologs» 53: 89-121.
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Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma 100 labie darbi
Apvienot vidzemnieku darbu, spēku un
gudrību, lai līdz Latvijas simtgadei dāvātu Vidzemei un Latvijai 100 godprātīgi
un labi paveiktus darbus vides jomā –
šādu mērķi pašvaldību uzņēmums SIA
«ZAAO» ir izvirzījis, aicinot ikvienu vidzemnieku pievienoties iniciatīvai «Cilvēkam un videi».
SIA «ZAAO» valdes priekšsēdētājs Aivars
Sirmais: «Gaidot Latvijas simtgadi, svarīga ir ikkatra cilvēka praktiska līdzdalība. Tīra un sakopta vide mums apkārt
ir nozīmīga patiesas svētku noskaņas

Uzsāk biotopu kvalitātes un
izvietojuma apzināšanu

radīšanai. Tāpēc mēs gribam kopīgiem
spēkiem izdarīt ko patiešām vērtīgu un
paliekošu Latvijai vides jomā. Tā varētu
būt gan savas skolas apkārtnes sakopšana, gan bērnības taku atjaunošana.
Piemēram, mēs, SIA «ZAAO», apņemamies iestādīt tūkstoš koku un izglītot
vides jautājumos mazāk aizsargātās
sabiedrības grupas. Lai mums kopā izdodas!»
Pievienoties iniciatīvai var jebkurš Vidzemes iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa,
nevalstiska organizācija, uzņēmums,

«Latvijas ķērpji un sūnas. Taksonu saraksts»

Austra Āboliņa, Alfons Piterāns, Baiba Bambe
Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds «Saule», 213 lpp., 2015

Sagatavoja J. Kluša, D. Teļnovs, A. Tooma

Plānots, ka četru gadu laikā sertificēti dabas eksperti no jauna izstaigās un
novērtēs visus aizsargājamos biotopus
Latvijā, tad izstrādās vismaz 20 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas
aizsardzības plānus un vismaz piecus
īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības
plānus tām ĪADT un sugām, kurām tas ir
prioritāri nepieciešams.
Biotopu kartējums nepieciešams, lai varētu sagatavot zinātniski pamatotus ieteikumus «Natura 2000» teritoriju, kā arī
sugu un biotopu aizsardzības nodrošināšanai. Informācija par Eiropas Savienības
nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatību un kvalitāti, ko iegūs kartēšanas
laikā, un pārstrādātie dabas aizsardzības
plāni atvieglos uzņēmējiem un teritoriju
attīstītājiem plānošanu, jo jāņem vērā
ne tikai ekonomiskās intereses, bet arī
ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu
izplatība. Dabas aizsardzības un sugu
aizsardzības plāni palīdzēs precīzāk identificēt teritorijas, kurām būtu novirzāms
ES fondu un citu finanšu instrumentu ietvaros pieejamais atbalsts infrastruktūras
izveidei. Atjaunotā informācija par īpaši
aizsargājamo sugu un biotopu sastopamību valstī samazinās administratīvo
slogu un laika patēriņu dažādu atļauju
un saskaņojumu sagatavošanā un sniegšanā. Biotopu inventarizācija, izplatības
un kvalitātes noteikšana notiks četrus
gadus, to īstenos Dabas aizsardzības
pārvalde, piesaistot ES Kohēzijas fonda
finansējumu. Iecerēts, ka šis darbs noslēgsies 2019. gada 31. decembrī.

pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, piesakot savu darbu – dāvanu Latvijas simtgadē, reģistrējot to interneta
vietnē www.zaao.lv. Iecerētais darbs ir
jāpaveic laikā līdz Latvijas jubilejai. Tam
ir jābūt darbam ar pievienoto vērtību,
kas pauž veicēja labo gribu, bet darba
augļus bauda pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa. Valsts jubilejā atskatīsimies uz
paveikto un godināsim darbu veicējus.
Vairāk informācijas par iniciatīvu «Cilvēkam un videi», kā arī iespēja pieteikt savu
darbu – vietnē www.zaao.lv.

Izrādās, ka sūnu un ķērpju sugu skaits
Latvijā ir līdzīgs. Līdz šim apzinātas 573
ķērpju un 565 sūnu sugas, un vēl pāris
simtu sugu gaida savu atklāšanu. Šā
gada 26. februārī notika monogrāfijas
«Latvijas ķērpji un sūnas. Taksonu saraksts» atklāšana, klātesot tikai diviem
no trim autoriem, jo Austra grāmatas
iznākšanu nesagaidīja. Tāpat kā A. Piterānam ar ķērpjiem, arī A. Āboliņas mūžs
vairāk nekā 60 gadu garumā bija saistīts
ar sūnām. Gandrīz 30 gadus ar sūnu pētniecību darbojas arī B. Bambe, kura nu
ir A. Āboliņas iesākto darbu turpinātāja.

Grāmatā ir īsi ievadvārdi par sūnu un
ķērpju pētījumiem, sākot no senākiem
laikiem līdz mūsdienām, kā arī aktuālie
ķērpju un sūnu saraksti ar visām līdz
šim droši apzinātajām sugām, pasugām,
varietātēm un formām. Iepriekšējie saraksti bija publicēti 2001. gadā žurnāla
«Latvijas Veģetācija» 3. numurā, un kopš
tā laika Latvijā atrasti vairāki desmiti
jaunu sugu, mainījušies atsevišķu taksonu nosaukumi. Monogrāfijā sūnu sugu
zinātniskie nosaukumi papildināti ar latviskajiem nosaukumiem, bet ķērpjiem
minēts substrāts un sastopamība. Publicēts arī nākotnē atrodamo sūnu sugu
saraksts (aptuveni 150 sugu) un uz ķērpjiem atrastās sēnes (15). Minēti sūnu
sugu nosaukumu autoru vārdi, norādes
par dzīves laiku un valstīm, kur briologi
darbojušies. Šī gan nav grāmata maziem
bērniem, jo ir bez bildītēm, pat bez
sugu aprakstiem, taču jaunie censoņi un
retumu meklētāji šo darbu varēs lieliski
izmantot, lai atzīmētu jau atrastās un
noskaņotos uz vēl meklējamām sugām,
jo daudzveidīgajā dabā sugu saraksti nekad nav pilnīgi un pabeigti!
Ja ir interese šo grāmatu iegūt savā īpašumā, jāsazinās ar LVMI «Silava» Informācijas centru, sūtot e-pastu uz adresi
info@silava.lv.
Savukārt tiem, kuri nolēmuši iepazīt
sūnu pasauli, noderēs no jauna izdotais
«Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem» ar izplatītāko sugu aprakstiem un fotogrāfijām, ko izdevis LU Akadēmiskais apgāds.
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Julita Kluša; autores foto

OŠLAPU KĻAVA –

Ošlapu kļava Acer negundo ar vīrišķajiem ziediem.

SKAISTUMS VAI POSTS?
Ošlapu kļava ir mana iemīļotākā kļavu suga,
tāpēc sarāvos, uzzinot, ka šogad tā pasludināta par Gada koku, taču ar negatīvu pieskaņu. Kāpēc šī kļava tik ļoti patīk man, bet
nepatīk Latvijas Dendrologu biedrībai, kas to
izvirzījusi par Gada (ne)koku?
Vērojot kokus, pirmos es iepazinu ošlapu
kļavas vīrišķos ziedus. Vīrišķais dzimums
dabā nereti ir košāks un iespaidīgāks. Sākumā nevarēju saprast, kas tas vispār ir – garas
dzeltensārtas skaras ar košiem galiem. Biju
radusi pie ‘ziediem parastajiem’, t. i., ar vainaglapām, kas parasti ir visa ziedu krāšņuma
pamatā. Šie arī izrādījās ziedi, kaut vainaglapu
tiem nav. Toties cik gari un krāšņi putekšņlapu
kātiņi – vesels pušķis! To galā putekšnīcas jeb
putekšņu maciņi, kas sākumā ir spilgti sārti,
bet vēlāk nobrūnē un izkaisa putekšņus. Pārsteidza arī šo ziedu krāsu nianšu bagātība –
ne reizi vien paguvu nodomāt, ka tie jau kādas
citas sugas kokam, bet, nē, – arī dzelteno un
dzeltenzaļo putekšņlapu īpašnieces bija ošlapu kļavas. Vēlāk iemācījos pazīt arī šo ziedu
pumpurus, kad ārā spraucas vien košie putekšņu maciņi.

Ošlapu kļavas vīrišķo ziedu pumpuri un ziedi.

VIDES VĒSTIS/PAVASARIS/02/2016

Ošlapu kļavas sievišķo ziedu pumpuri un ziedi.
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Parastās kļavas Acer platanoides ziedi. Mazajā attēlā augšā – vīrišķais
putekšņlapu zieds, apakšā – zieds ar auglenīcu.

Arī ošlapu kļavu sievišķajiem ziediem nav vainaglapu. To «sievišķīgumu» rada auglenīca ar divām dzeltenbaltām drīksnām,
kas kā tievas mēlītes uztver putekšņus, lai apaugļotos un varētu izaugt spārnoto riekstiņu dubultauglis. Tā kā sievišķie ziedi
ir neuzkrītošāki, tos atrast un ievērot ir vēl lielāks prieks!
Uz atsevišķas ošlapu kļavas ir vai nu tikai vīrišķie, vai tikai
sievišķie ziedi. Tomēr literatūrā* minēts fakts, ka uz koka var
parādīties un izzust arī pretējā dzimuma ziedi! Tā gadoties,
ja tuvumā nav pretējā dzimuma koku, tāpēc, lai tomēr varētu
notikt apaugļošanās, atsevišķam zaram notiek īslaicīga dzimuma maiņa. Ja ko tādu novēro (piemēram, kokā vēl redzami
pērnie spārnuļi, bet skatāms arī vīrišķais zieds, kas spārnuļus nerada), noteikti ziņo portālā «Dabasdati.lv» – interesanti
būtu teoriju pierādīt praksē!
Lai arī lasīts, ka ošlapu kļavas zied maijā vai, agrākais, aprīļa
beigās, dabā esmu novērojusi ziedu plaukšanu pat aprīļa sākumā. Un, ja vēl ziemas beigas tādas nepadevušās un siltas kā
šogad, nepavisam nebūs brīnums, ja jau aprīļa sākumā atradīsi ošlapu kļavu ziedus vai vismaz pumpurus. Aprīļa trešajā
dekādē šīs sugas koki parasti ir pašā plaukumā!
Kas ošlapu kļavai līdzīgs ar osi, kas – ar kļavu? Ja neesi vērojis
parastās kļavas ziedus, tad aprīļa beigās, maija sākumā pievērs tiem uzmanību! Atšķirībā no ošlapu kļavas tās ziediem ir
gan piecas kauslapas, gan piecas vainaglapas, kas ir tik līdzīgas, ka visas desmit dzeltenzaļās ziedlapas var šķist vienādas.
Vainaga iekšpusē ir arī astoņas tikpat dzeltenzaļas putekšņlapas. Man bija pārsteigums atklāt, ka arī parastajai kļavai visi

Parastā oša Fraxinus excelsior ziedi. Fonā un mazajā attēlā augšā –
vīrišķie putekšņlapu ziedi; vidū – sievišķie ziedi, kam ir tikai auglenīcas;
apakšā – ziedi, kam ir gan auglenīca, gan putekšņlapas.
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ziedi nav vienādi. Atšķirībā no vīrišķā zieda, kam ir tikai putekšņlapas, sievišķajam ir arī auglenīca ar divdaļīgu drīksnu,
bet putekšņlapas – neattīstītas. Var būt arī divdzimumu ziedi,
kam ir gan auglenīca, gan auglīgas putekšņlapas.
Savā ziņā ošu ziedi ošlapu kļavu ziediem ir līdzīgāki – arī tiem
vainaglapu nav. Bet ar dzimumiem ir pavisam sarežģīti! Vīrišķajiem ziediem, līdzīgi kā ošlapu kļavām, ir glītas, jaunībā arī
košas putekšnīcas, sievišķajiem ziediem ir tikai auglenīcas,
bet vēl iespējami gan divdzimumu ziedi, gan sievišķie ar neattīstītām putekšņlapām auglenīcai pie sāniem. Un ar to vēl
nav gana! Lai arī biežāk osis ir īsts «vīrietis» vai īsta «sieviete»
ar tikai viena dzimuma ziediem, dažkārt uz viena koka var
būt arī pretējā dzimuma vai divdzimumu ziedi, turklāt koka
dzimums gadu no gada var mainīties – vienu gadu tas ir vīrišķais, citugad sievišķais. Tā ka dzimuma maiņa nebūt nav tikai
cilvēku izgudrojums! Osis, tāpat kā parastā un ošlapu kļava,
zied pirms lapu plaukšanas, vien kādu nedēļu vai pāris nedēļu
vēlāk par kļavām.

Visām kļavām, ieskaitot ošlapu kļavu, to augļi – spārnuļi – ir pa pāriem,
atšķiras vien dvīņspārnuļu savienojums – vai nu cieši kopā kā ošlapu
kļavai, vai arī nelielā leņķī kā attēlā fonā redzamajai Tatārijas kļavai Acer
tataricum, vai pavisam špagatā kā lauku kļavai Acer campestre mazajā
attēlā.

Ošlapu kļavas lapas.

Gada koku tomēr nesauc par ošziedu, bet gan par ošlapu kļavu.
Kādas lapas ir osim? Saliktas no vairākām atsevišķām garenām
lapām, kas uz kātiņa izkārtotas simetriski pa pāriem un viena
pašā galā. Ošlapu kļava osim līdzinās tikai lapu salikuma ziņā –
nepāra plūksnaini saliktas lapas, bet ne lapu formas dēļ, tomēr
ar to pietiek, lai sauktos par ošlapu kļavu, jo citām Latvijā biežāk sastopamajām kļavu sugām saliktu lapu nav (tādas ir vien
pie mums augošiem dendroloģiskiem retumiem – mežvīnu
kļavai Acer cissifolium, Henrija kļavai Acer henryi un pelēkajai
kļavai Acer griseum, ko savvaļā nesastapsi, tāpēc ārpus retumu kolekcijām sajaukt nav jābaidās). Atsevišķās lapiņas gan
nelīdzinās glītajām, simetriskajām oša lapām – ošlapu kļavai
tās ir nevienmērīgi zobotas un daivainas. Pēc lapu formas, neskaitot jau minētos retumus, ošlapu kļava līdzinās arī Tatārijas
kļavai un tās pasugai – krastu kļavai. Arī tām lapas ir zobainas
un daivainas, tomēr jāatceras – ošlapu kļavas lapa ir salikta
no vairākām atsevišķi atdalītām mazām lapiņām, ne viengabalaina kā šīs.
Tomēr pa gabalu ošlapu kļavas auglīši visvairāk līdzinās un
tiek jaukti ar ošu spārnuļiem, jo arī tie gareni izstiepti karājas
kuplā nokarenā ķekarā, kas sākumā ir zaļš, bet ar laiku kļūst
brūns un var saglabāties līdz pat nākamajam gadam. Te jāņem
vērā, ka osim spārnuļi ir simetriski, katrs pats par sevi – kā
gara izstiepta lāsīte, bet ošlapu kļavas spārnuļi ir izteikti vienpusīgi, kā jau tikai pusīte no pāra.

Ošlapu kļavas spārnuļi salīdzinājumā ar nokarenā oša Fraxinus excelsior
‘Pendula’ (mazajā attēlā) spārnuļiem.

Ošlapu kļava Latvijā nav vietējā suga, tā ievesta 19. gadsimta
sākumā kā krāšņumaugs no Ziemeļamerikas, kur tā aug savvaļā, tomēr pirmais mēģinājums ieaudzēt Latvijā bija neveiksmīgs – jaunie koki izsala. Latvijā ošlapu kļava iedzīvojās, sākot
no 20. gadsimta sākuma. Tātad šī suga te aug vien 100 gadu!
Nu jau izplatījusies visā Latvijā, bet jo īpaši Rīgas un Daugavpils apkārtnē. Visvairāk savairojas ruderālās, cilvēku pamestās vietās. Koki mēdz būt ļoti dažādi – gan krūmveida, gan
ar izteiktu stumbru, kas nereti ir ļoti māzerains un piesaista uzmanību ar īpatnējo izskatu. Ošlapu kļavu mūžs gan nav
ilgs – nieka pusgadsimtu (40–60 gadu), tāpēc tās nepagūst izaugt ļoti lielas. Un tomēr – kāds tad ir Latvijas lielākās ošlapu
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kļavas apkārtmērs? Saskaņā ar dendrologu mērījumiem, kas
publicēti žurnālā «Latvijas Veģetācija», Latvijas apstādījumos
20. gadsimta beigās neviena ošlapu kļava, kas būtu sasniegusi
2,5 m apkārtmēru, nebija atrasta. Tā kā koks nesasniedz pa
gabalu viegli pamanāmus iespaidīgus izmērus, nopietni lielākās ošlapu kļavas meklējumi nebija veikti. Latvijas nozīmes
dižkoka kritēriju šai sugai nav. Sākām meklēt un mērīt paši.

Ošlapu kļavas ir gana dzīvelīgas. Šī, piemēram, ieaugusi stabā, tomēr
gadu no gada zaļo un bagātīgi zied.

Zasulauka ošlapu kļava 2010. gadā.

Liels bija pārsteigums Rīgā, pie Zasulauka stacijas, augošajai
skaistajai ošlapu kļavai 2010. gadā nomērīt 2,88 m apkārtmēru (1,3 m augstumā) – lielākā no līdz šim Latvijā apzinātajām!
Kad Rīgā gatavoja jaunos noteikumus vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanai un aizsardzībai, šī ošlapu kļava
tika iekļauta aizsargājamo sarakstā. Katru reizi, dodoties uz
Zasulauka staciju, acis mieloju ar skaisto un lielo koku. Kā
naža dūriens sirdī bija kļavas apmeklējums 2015. gada februārī – no dižā koka pāri bija palicis tikai celms. Nelaimīgā kārtā
ošlapu kļava auga pārāk tuvu dzelzceļam, un kā «Ieguldījumu
tavā nākotnē!»** jeb radiotorņa masta izbūves dēļ to drīkstēja nocirst bez saskaņošanas ar būvvaldi. Ciršanas brīdī jaunie
noteikumi līdz ar aizsardzības statusu šim kokam vēl nebija
pieņemti. Sāpe sirdī palikusi.
Varbūt kādam izdevies atrast vēl lielāku ošlapu kļavu par šo,
kuras vairs nav? Ja tā, ziņo Dabas retumu krātuvei uz e-pastu
drk@dziedava.lv vai portālā «Dabasdati.lv».

Kāpēc dendrologi par šīs skaistās koku sugas iedzīvošanos
Latvijā tā uztraucas? Ja kāda vieta jau aizaugusi ar ošlapu kļavām, cīnīties ar tām ir grūti, jo šīs kļavas ir dzīvelīgas, bojājumu vietās, ap celmu sadzen daudz jaunu atvašu. Lai ierobežotu sugas izplatīšanos ar sēklām, ieteicams samazināt sievišķo
koku skaitu. Tomēr aizaugšana ar ošlapu kļavām parasti ir tikai sekas pašu cilvēku (bez)darbībai – kādreiz iekoptas vietas
pamešanai novārtā. Nedz man pašai, nedz citiem aptaujātiem
mežos gājējiem nav gadījies ievērot ošlapu kļavu invāziju dabiskos, cilvēku netraucētos mežos. Turklāt atsevišķi koki ne
tikai ir skaisti, bet nenodara arī nekādu ļaunumu, tāpēc neredzu īpašu pamatojumu tos dēvēt par «jauno latvāni». Ja tomēr
ievēro kādu dabisku, cilvēku maz ietekmētu vietu, kur, šķiet,
šo kļavu nu gan ir par daudz un jūtams reāls apdraudējums
vietējām sugām, ziņo par to portālā «Dabasdati.lv». Ja nu es
kļūdos?!
Un lai veicas šopavasar ievērot arī ošlapu ziedu skaistumu!
Paldies Ansim Opmanim par konsultāciju!
* A. Mauriņš, A. Zvirgzds «Dendroloģija», 2009.
** «Ieguldījums tavā nākotnē!» – Eiropas Sociālā fonda un Latvijas
valsts finansētu projektu sauklis.
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Anitra Tooma

Šogad LU Akadēmiskais apgāds
izdeva Ģederta Ieviņa grāmatu
«Augu fizioloģija. Funkcijas un
mijiedarbība ar vidi».
Kas gan tur tik īpašs, jautāsiet?
LU regulāri izdod labas grāmatas dažādu dabaszinātņu
jomā. To, ka grāmata būs laba,
sapratu, jau pasvārstot to rokās:
smaga! Savukārt tas,
ka tā tapusi bez Eiropas
atbalsta, liecina, ka autors,
par spīti riskam izputēt, nav
spējis apspiest vēlmi vairākus
gadus pavadīt divvientulībā ar
datoru. Turklāt man ļoti patīk
audzēt augus, tādēļ
vēlos pamatīgi izprast,
kas tiem patīk, kas ne.
Kas ir Ģederts Ieviņš?
Profesors, habilitēts bioloģijas
doktors, teju 20 gadu māca
studentus Latvijas Universitātē,
kopš 1998. gada ir
LU Bioloģijas fakultātes
Augu fizioloģijas katedras
vadītājs, pasniedzējs, kurš
pārliecināts par to, ka
studentiem ir tiesības sarežģītus
studiju priekšmetus apgūt arī
no latviešu valodā rakstītām
mācību grāmatām.
Septiņu bērnu tēvs.

VAI AUGUS VAR SAPRAST?

Foto: Andris Arhomkin.

Par spīti grūtiem laikiem un
sabiedrībā valdošajai tieksmei
pēc izklaidēm, Torņakalnā
uzbūvēts moderns
Dabaszinātņu centrs, un tur
studentus māca izcili
pasniedzēji. Ģederts Ieviņš ir
viens no viņiem.
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– Tad, kad sāku to darīt, es nezināju, kas galu galā sanāks.
Beigās jau kolēģi teica, ka vajadzēja to visu izdot divos vai
trijos sējumos. Jā, grāmata sanāca smaga, jo papīrs tāds blīvs
un smags. Rakstīju četrus gadus, bet, tā kā nespēju apspiest
savas mākslinieciskās tieksmes, vēl gadu prasīja maketēšana.
Helēna Mauriņa pirms gadiem 30 sarakstīja mācību grāmatu «Augu fizioloģija», un līdz šim tā bija vienīgā šāda veida
literatūra latviešu valodā. Lai nebūtu tā, ka mana grāmata ir
par vienu un to pašu, piekabināju nosaukumam vēl man tik
svarīgo «augu mijiedarbību ar vidi». Padomju laikos studenti
mācījās no krievu tulkojumiem, pirmās brīvvalsts laikā augu fizioloģijas pamati bija aprakstīti botānikas mācību grāmatās...
Reti kura tauta var atļauties pievērsties tik specifiskai tēmai.
Parasti visi izmanto amerikāņu ražojuma tekstus, un no šīm
grāmatām tad nu mācās visā pasaulē. Bet tās ir angļu valodā.
Es gribēju, lai ir latviski. Tā kā es vairāk nekā 30 gadu nodarbojos ar augu funkciju skaidrošanu, man ir savs skatījums,
kā labāk to visu strukturēt. Deviņdesmitajos gados jēdzienu
«augu fizioloģija» pasaulē sāka aizmirst, tā vietā nāca «augu
bioloģija», jo tagad vairāk pēta tikai molekulārās norises. Es
uzskatu, ka izpratne par auga funkcijām joprojām ir aktuāla
ne tikai lauksaimniecībā, bet arī dabas aizsardzībā. Protams,
tīri personiski, tieksme uz rakstīšanu man bija jau sen, un šī
bija laba iespēja realizēt savas grafomāna tieksmes.
– Nebiju aizdomājusies, ka angļu valoda izspiež dzimto valodu no zinātniskās leksikas. Bet tā jau ir: visas zinātniskās
konferences notiek angliski, publikācijas ir angliski... Kurš
vēl latviski brīvi tērzē par augu fizioloģiju?
– Jā, tas ir sarežģīts jautājums. Mēs esam Eiropas Savienības
valsts, daļa priekšmeta mums jāpasniedz angliski, un patiesībā tas arī ir vieglāk, jo visa literatūra ir, materiāli ir... Nav pat
īpaši jāpiepūlas. Bet bakalaura līmenī tomēr vajadzētu mācīt
latviski. Tam cilvēkbērnam, kurš iestājies augstskolā pēc vidusskolas, angļu valoda taču ir svešvaloda! Gan lasīt, gan runāt,
gan saprast cilvēkam ir vieglāk dzimtajā valodā. Lai valoda būtu
daudzveidīga, arī zinātniskajā terminoloģijā jābūt latviskiem
apzīmējumiem. Šie termini ir tie, kas zinātnisko valodu padara
dzīvu. Citādi atgriezīsimies vairāk nekā simt gadu attālā pagātnē, kad par latviešu valodu runāja kā par primitīvu zemnieku
valodu, kurā nekādas augstas jūtas un gudrības izteikt nevar.
Manā grāmatā tomēr visi ķīmisko vielu saīsinājumi ir angļu valodā, bet tas tikai tādēļ, lai pēcāk būtu vieglāk pāriet uz literatūru šajā valodā. Arī personvārdi ir oriģinālrakstībā, lai, rodoties
plašākai interesei, lasītājs varētu atrast informāciju par pieminēto zinātnieku tīmekļa meklētājos.
– Kādai auditorijai tava grāmata domāta? Tikai studentiem?
– Es ceru, ka ne. Es priecātos, ja to lasītu arī cilvēki, kam
saskarsme ar augiem ir ne tikai darbs, bet arī hobijs izzināt
dabu. Tā ir domāta tiem, kuri grib noskaidrot likumsakarības.
Grāmatas otrajā daļā par mijiedarbību ar vidi esmu izpaudies
īpaši. Piemēram, ekoloģijas saistība ar globālākām lietām. Es
ceru, ka šīs zināšanas palīdzēs izprast dabas daudzveidību un
to, kā dažādi organismi sadarbojas savā starpā.

– Kādā ģimenē esi uzaudzis?
– Mamma Aina Ieviņa mācījās veterinārmedicīnu, 1944. gadā
pabeidza Lauksaimniecības akadēmiju Jelgavā, bet šajā profesijā strādāja maz. Viņai ļoti patika zirgi. Kad biju pusaudzis,
mamma man daudz stāstīja par mikrobioloģiju, ka tā būs svarīgākā bioloģijas nozare. Tolaik es daudz no tā visa nesapratu,
bet tā arī bija.
Tēvam Viktoram Līcim bija sarežģīts mūžs. Viņš bija sācis studēt agronomiju, bet nepabeidza, tomēr visu mūžu bija liels
dabas draugs. Jaunībā tēvs bija aizrautīgs mednieks, Latvijas
laikā braukāja pat uz Somiju medībās. Tad pievērsās žurnālistikai. Viņa pirmā ģimene emigrēja, bet tēvs brauca ar citu
kuģi. Krievi to aizturēja un arestēja visus, kas bija uz klāja.
Tēvu aizsūtīja uz lēģeri, jo viņš bija strādājis «Daugavas vanagu» avīzē par tehnisko redaktoru. Par to viņam piesprieda
25 gadus. Mana mamma bija viņa pirmās sievas māsīca. Tā
viņi satikās. Tēvs pieņēma mammas uzvārdu, jo domāja, ka tā
būs vieglāk, bet velti. Nekādu jēdzīgu darbu viņš nevarēja dabūt, vien 60. gados bija biļetena «Mednieks un Makšķernieks»
redaktors. Vēlāk viņš pievērsās dārzkopībai. Rīgā mums bija
neliels dzīvoklis, bet Pumpuros dārzs, kur dzīvojām no aprīļa
līdz pat novembrim un pavairojām dažādus augus.
Man vēl nebija desmit gadu, kad kopā ar vecākiem braucām
uz Kaukāzu, vācām vēlziežu sīpolus un vedām uz Latviju. Tā
pelnījām naudu. Man arī bija dobe, visu ko mēģināju audzēt,
bet ravēt gan man tolaik nepatika. Desmit gadu vecumā sakrustoju divu sugu lilijas – Lilium pumilum un Lilium dauricum.
Trīs pat izdīga un pēc pieciem gadiem uzziedēja. Bet teikt, ka
mani interesēja tikai un vienīgi bioloģija, nevaru. Tomēr kā
skaistas bērnības atmiņas palikušas pastaigas kopā ar vecākiem pa mežiem un purviem.

Foto: Rodney Harrington.

– Kāpēc nolēmi rakstīt tik apjomīgu grāmatu par augu fizioloģiju?

Pie Reno Universitātes Nevadā, ASV, kopā ar doktoranti Daci Ozolu un
profesori Ilgu Winicov 1997. gadā.
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Mana pirmā skola ir Rīgas 15. astoņgadīgā skola blakus Pāvila
baznīcai, mācības turpināju Jūrmalas 4. vidusskolā, tagad –
Pumpuru vidusskola, jo Jūrmalā mēs dzīvojām vismaz sešus
mēnešus gadā. Ziemā uz skolu braukāju ar vilcienu. Vidusskolā mācījos Rīgā – Rīgas 3. vidusskolā, kur mana klases audzinātāja bija bioloģijas skolotāja Šmite. Viņa gan salidojumos
vēlāk brīnījās, ka aizgāju studēt bioloģiju. Bet pirmajā gadā es
biologos nemaz netiku.

Skolā mācījos tīri labi, absolūts trijnieks bija tikai krievu valodā, bet tas bija principa jautājums. Vidusskolas laikā kopā
ar klasesbiedriem darbojos pretpadomju organizācijā, un tas
man radīja daudz problēmu arī studiju laikā. Piemēram, mani
nelaida uz praksēm Vācijā.

Foto: Viktors Ieviņš.

Sāku fotografēt, bet tā īsti ar to aizrāvos tad, kad parādījās
digitālie aparāti. Apmeklēju jauniešu fotostudiju «Īriss». Tur
bija arī Māris Melgalvs, un viņa iespaidā es gribēju studēt žurnālistiku, bet mammai tā nešķita laba doma.

Ar vecomāti Alvīni Ieviņu. 1965. gads.

– Vai tad, kad nolēmi studēt bioloģiju, bija nojausma, ko
darīsi pēc tam?
– Tolaik cilvēki izglītību ar darba iespējām vispār nesaistīja.
Studijas vienkārši bija nākamais posms pēc vidusskolas, un
viss. Un puišiem – iespēja nedienēt padomju armijā. Es agri
apprecējos, mums kursā izveidojās četri pāri, kaut bijām tikai
astoņi puiši. Mana personīgā dzīve nav rozēm kaisīta, esmu
precējies trīs reizes.
– Tev ir septiņi bērni!
Foto: Indulis Rupenheits.

– Bērnībā visi mani sauca par Ūvi. Kad nāca ciemos radinieki, viņi man, piecus gadus vecam bērnam, vaicāja: «Nu, Ūvīt,
kā iet? Precēties netaisies? Tev draudzene jau ir? Cik tev būs
bērnu?» Es, protams, kļuvu nikns par tādām muļķīgām runām,
tāpēc atbildēju: «Septiņi!» – lai viņi aizvērtos. Un tā arī ir. Ar
pirmo sievu mums ir pieci, ar otro – divi bērni. Ar trešo sievu
kopīgi audzinām viņas divas meitas.

Bioloģijas institūta Augu fizioloģijas laboratorijā. 1988. gads.

Foto: Veneranda Stramkale.

Manai vecākajai meitai ir 30, jaunākajam dēlam 10 gadi. Ja
tēvs nedzīvo kopā ar bērniem, tas ir slikti, protams. Viņi jau
nezina, kādas naudas summas es visus šos gadus viņiem katru
mēnesi pārskaitu un cik man jāstrādā, lai to nopelnītu. Un tā
apziņa, ka, lai vai kā iet, nauda vienmēr kaut kur ir jādabū! Vecākā meita Baiba studēja bioloģiju, iestājās doktorantūrā, bet
tad sāka ceļot pa eksotiskām valstīm un tagad strādā Valsts
augu aizsardzības dienestā. Santa arī pabeidza bakalaurus
biologos, bet Linda, jaunākā no lielajām meitām, studē ģeogrāfos. Lielie dēli Raivis un Nauris izvēlējās praktiskākas profesijas. Vectēvs vēl neesmu, laikam jau bērniem tā apnika ņudzeklis lielā ģimenē, ka viņi vēl negrib ne ģimeni, ne bērnus.
– Kā tu kļuvi par augu fizioloģijas pasniedzēju?
– Studiju laikā vairāk biju pievērsies botānikai, nodarbojos ar
pameldru sistemātiku pie profesora Langenfelda. Tad pienāca
brīdis, kad bija jāizšķiras, kas tad būs mana profesija. Pirms
tam par to īpaši nebiju domājis, bet zināju, ka gribu nodarbo-

Ar kolēģi Māru Vikmani un studentiem Latgales Lauksaimniecības
zinātnes centrā. 2003. gads.
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ties ar zinātni un ar augiem. Gāju meklēt, kur varētu strādāt.
Apsvēru iespēju strādāt vai nu Zinātņu akadēmijas Botāniskajā
dārzā, vai arī Bioloģijas institūtā. Un tur bija brīva vieta Augu
fizioloģijas laboratorijā. Sāku strādāt par laborantu. Vēlāk kļuvu par zinātnisko līdzstrādnieku, tad – laboratorijas vadītāju.
Kad 1997. gadā nāca valsts profesoru laiki un bija brīva valsts
profesora vieta augu fizioloģijā, introdukcijā un selekcijā, docente Māra Vikmane aicināja, lai nāku uz universitāti. Nebija
iemesla neizmantot šo iespēju, jo iepriekšējā gadā biju aizstāvējis habilitētā doktora disertāciju par etilēnu un peroksidāzēm augu augšanas un attīstības regulācijā. Tā es kādu laiku
strādāju gan Latvijas Universitātē, gan Bioloģijas institūtā. Tad
Nacionālā botāniskā dārza cilvēki mani uzaicināja par direktoru. Nācās no kaut kā atteikties, un es pametu institūtu. Botāniskajā dārzā nostrādāju gadus četrus. Bet tad nolēmu tomēr
turēties pie universitātes, jo tas ir ne tikai prestiža jautājums.
Darbs universitātē ir kaut kas ilgtspējīgs. Kamēr būs studenti,
universitātē būs darbs, un man kā septiņu bērnu tēvam arī šis
aspekts ir ļoti svarīgs. Institūti te ir, te nav, savukārt Botāniskajā dārzā dominēja saimnieciskās rūpes, ne zinātne.
– Tev patīk mācīt?
– Jā, man patīk mācīt, pats esmu visu savu lekciju kursu saturu
salicis kopā. Ja man būtu jāmāca pēc citu izveidotas programmas, būtu garlaicīgi. Ja es pieķeru sevi, ka jau vairākus gadus
maļu vienu un to pašu, man vairs nav interesanti, un tad es vai
nu izdomāju ko jaunu, vai pamatīgi reorganizēju esošo kursu.
Protams, tas prasa laiku – katru nedēļu sagatavot pilnīgi jaunu
materiālu lekcijām. Vēl ļoti interesanti ir vadīt studentu individuālos zinātniskos darbus. Jāizdomā, ko jaunu rosināt pētīt,
un tas arī mani pašu bagātina. Īpaši tagad, kad finansējums
projektiem ir grūti pieejams, tāpēc manu studentu pētījumi
lielā mērā ir arī mani pētījumi, citādi jau pašlaik neko Latvijas
zinātnē nevar izdarīt. Labi, ja atrodas nauda materiāliem. Bet
samaksāt laborantam algu par pētījumu veikšanu nevaram.
Tad studenti ir mūsu brīvprātīgie.
– Tev ir zaļie īkšķīši?
– Laikam jau nav. Bet esmu par šo daudz domājis. Ir sfēra, kur
šos tā sauktos zaļos īkšķīšus var labi pārbaudīt, – augu audu
kultūras. Ir cilvēki, kam sanāk, un tādi, kam nesanāk. Bet tas
atkarīgs nevis no kādām mistiskām aurām vai burvestībām,
bet gan no tā, cik precīzi tu strādā un vai spēj neielaist audos
patogēnos mikroorganismus. Ja gādā, lai viss ir sterils, neplāties, neizdari liekas kustības, panākumi neizpaliek. Es aizstāvu tīri zinātnisko pasaules skatījumu, līdz ar to par zaļajiem
īkšķīšiem domāju racionāli. Labs dārznieks rūpīgi izturas pret
augiem, viņš neizturas pret sēklu kā pret vienkāršu drupaču,
kas jāiebāž zemē, bet kā pret dzīvu būtni. Arī augsne ir dzīva
būtne, svarīgi to pareizi sagatavot.
– Kolēģi stāstīja, ka tu esi īstais, ar kuru var patērzēt par
augu stresu.
– Pret vārdu salikumu «augu stress» man ir īpaša attieksme.
Tas varbūt vairāk no nenopietnās puses: kad fakultātē notika bioloģijas olimpiāde un pie pretējām durvīm bija pielikts
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uzraksts «Par ko stāsta gadskārtas?», mēs savai laboratorijai
piekārām uzrakstu «Par ko streso augi?». Patiesībā šo teicienu izdomāja «Nedēļas» žurnāliste, kura rakstīja par mani
pirms kāda laika. Pa šiem gadiem esmu daudz domājis par šo
tēmu un nu jaunajā grāmatā mēģinu apgāzt teoriju par augu
stresu, jo par to vajadzētu runāt ar citiem vārdiem. Jēdziens
«augu stress» ir radies no lauksaimniecības augu vajadzību
pārliekas uzsvēršanas. Tur stress ir jebkurš faktors, kas samazina ražu: sausums, pārlieks mitrums, spējš aukstums utt.
Tiklīdz Latvijā ir kailsals, zvana žurnālisti un vaicā: «Vai tagad
viss aizies bojā?!» Vietējiem augiem laikapstākļu svārstības
nekaitē, tie ir piemērojušies. Bet kultūraugi nav vietējie, to
sugas un šķirnes tiek audzētas svešos apstākļos, un cilvēks
nespēj nodrošināt tiem visu, kas ierasts dzimtenē. Taču nevar no plašās augu valsts izcelt tikai kultūraugus un vispār
nerunāt par augiem, kas aug vietās, kur viņi paši izvēlējušies
augt. Tāpēc, ja salu ziemā mērenās joslas apstākļos nosauc
par stresu, tas ir vienkārši stulbi. Augs evolūcijas laikā ir šādiem apstākļiem pielāgojies, tam ir adaptācijas mehānismi,
tas izmaina savu fenotipu un metabolismu, lai izdzīvotu ziemā. Bet nevajag banānus audzēt aukstā vietā un brīnīties, ka
lāgā neaug.
– Vai augus labvēlīgi ietekmē klasiskā mūzika vai labi vārdi?
Vai draudi, ka izmetīs, ja neziedēs? Es reiz sagriezu kaktusu,
kurš neziedēja, un vaska puķe, to redzēdama, tajā vasarā pēc
desmit gadu gaidīšanas beidzot sāka dāsni ziedēt.
– Tā ir ļoti interesanta sfēra, kaut manā grāmatā nebūs neviena vārda par to. Es mēģinu nodalīt zinātnisko no nezinātniskā.
Bet daudz domāju arī par neizskaidrojamo dzīves pusi. Cilvēka psihiskā iedarbība uz dažādām norisēm nav vēl tik labi
izpētīta, lai šādus novērojumus varētu racionāli izskaidrot. Ir
novērojumi, kuriem es piekrītu, kaut apzinos, ka tas ir nezinātniski. Kaut vai intuīcija: esmu piedzīvojis tik daudz dažādu
gadījumu, kad mana intuīcija ir lieliski izpaudusies! Vai labie
sargātāji – vai nu tie ir eņģeļi vai rūķīši... Man pat ir personīgi
piemēri, kā viņi darbojas. Neviens nevar izvairīties no negadījumiem un nepatikšanām, bet novērst sekas pēc negadījumiem – var.
Runājot par augiem... Es šīs abas sfēras strikti nodalu, turklāt
pats sliktākais ir tas, kas ir pa vidu, un tā ir pseidozinātne: cilvēki paņem nezinātniskus novērojumus, ietērpj tos zinātniskā
formā un tad ziņo, ka, teiksim, amerikāņu zinātnieki jau sen
ir izpētījuši, ka... un tu TO nezini? Tad es bieži iesaistos vārdu
kaujās sociālajos tīklos, it īpaši par augiem. Beigās svešs cilvēks portālā «Draugiem.lv» man raksta: «Ko tu vispār saproti?
Es izlasīju vienu grāmatu, bet ko tu zini?»
Atgriežoties pie jautājuma par sagriezto kaktusu un augu cilvēcisko intelektu – tā diemžēl ir pseidozinātne. Jā, neskatoties
uz to, ka viens CIP spīdzinātājs Baksters 60. gados sprauda pie
augiem melu detektoru, kas domāts ādas elektrovadītspējas
mērīšanai. Viņš saskatīja nezin ko. Piemēram, nogalināja garneles un vēroja, kā uz to reaģēs gumijkoks. Bet tā ir aplama
pieeja jau pirmsākumos. Daudzi ir mēģinājuši šo eksperimentu atkārtot, taču nekas nav izdevies, jo tur ir daudz blakusefektu, kas ietekmē rādījumus.
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– Ko tu domā par īstajām sējas un stādīšanas dienām?
– Kad mēs te, LU Dabaszinātņu centra laboratorijā, sējam eksperimentiem augus, arī skatāmies, kāda ir mēness fāze. Bet,
izanalizējot zinātnisko informāciju, izrādās, ka, pat ja mēness
gaita ietekmē augus, šī ietekme izpaužas citādāk, nekā ierasts
domāt. Zemes pievilkšanas spēka izraisītās smaguma izmaiņas, protams, ir atkarīgas no saules un mēness gaitas. Bet! Šīs
izmaiņas no absolūtā minimuma līdz maksimumam notiek aptuveni diennakts laikā, nevis, kā uzskata lielākā daļa, šī ietekme ir vienāda visu mēness fāzes laiku, t.i., apmēram nedēļu.
To var pat izmērīt. Bet biodinamiskās lauksaimniecības pamatā ir uzskats, ka sulas vienā fāzē ceļas uz augšu, citā – laižas
uz leju. Zinātnieki gan vēl joprojām diskutē, vai tiešām kokos
sulu plūsma korelē ar mēness pievilkšanas spēka izmaiņām
diennakts laikā.
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Turklāt es uzskatu, ka tas ir mīts par Latviju kā zemi, kur ļoti
maz lieto pesticīdus un minerālmēslus, savukārt citur gan to
visu lieto nekontrolēti. Visās valstīs, kur pārtiku audzē ES tirgum, ir pietiekami laba kontrole. Runājot ar kontrolētājiem
par mūsu dārzkopju darba metodēm, izrādās, mūsējie ļoti
grēko, it īpaši mazdārziņu saimnieki. Vai tas ir naivums vai
muļķība, grūti spriest. Bet viņi lieto to, ko nevajadzētu.
– Vai augam vienalga – spuldze vai saule?
– Jā, ja vien spektrs ir vienāds.
– Vienalga – augsne vai akmensvate?
(Pūš) Nu-u-u, arī... Laikam. Bet «vienalga» nav pareizais vārds.
– Līdzvērtīgi? Tad jau augs ir robots!

Bet tas, ka sēklas ietekmē gadalaiks, ir pilnīgi skaidrs. Mēs
nekad neko nesējam decembrī un janvāra sākumā. Sēklas
vienkārši nedīgst, bet, vai tas ir mēness ritms, nezinu. Sausās
sēklās ir ļoti grūti izpētīt, kas mainās, kāpēc tās neekspresē
noteiktus gēnus.
– Vai augam ir vienalga, kādas izcelsmes ir barības vielas –
no minerālmēsliem vai komposta?
– No funkciju viedokļa, jā. Augs no augsnes uzņem tikai minerālvielas, arī dažas slāpekli saturošas organiskās vielas. Tas
ir pilnīgi skaidrs. Cita lieta, ka organiskais mēslojums uzlabo
augsnes īpašības. Tas nepieciešams, lai padarītu augsni auglīgāku, un auglīgums ir saistīts ar augsnes mikroorganismiem,
kas gādā, lai sarežģīti savienojumi sadalās par minerālvielām.
Citādi nonākam atpakaļ Aristoteļa laikos, kad uzskatīja, ka
augi uzņem brūno humīnvielu. Nē!
Tagad atkal modē nāk dažādi organiskas izcelsmes substrāti,
kas satur humīnvielas, un izplatītāji apgalvo, ka tas nu gan
būs brīnumlīdzeklis, turklāt sauc to par mēslojumu un tirgo
par lielu naudu. Protams, ja to uzsmidzina uz auga lapām, tas
nonāks augā, bet ar saknēm augs neuzņem sarežģītas organiskās vielas, piemēram, polimērus. Ja īpaši nopūlamies, augā
humīnvielas dabūt iekšā var, bet kāda jēga? Ja nu vienīgi vielas ar hormonu raksturu, ja tām ķīmiskajā struktūrā ieķertas
vielas, kas var veicināt augšanu. Bet – uz kā rēķina? Augs aug,
uzņemot ūdeni un minerālvielas. Tātad augšanas uzlabojums
parādīsies tad, ja viss būs pietiekamā daudzumā. Tātad augam
ir vienalga, vai lietojam kompostētus mēslus vai minerālmēslus. Augsnei gan nav vienalga, tāpēc minerālmēslu lietošana
ir ārkārtīgi degradējoša – mēs padarām augsni nespējīgu normāli funkcionēt kā bioloģisku organismu kopumu.
– Tagad jau agri pavasarī veikalos varam nopirkt gan Latvijas, gan Spānijas gurķus, kas audzēti pēc vienas tehnoloģijas. Kuri labāki?
– Mūsējie ir audzēti siltumnīcā mākslīgajā apgaismojumā, bet
Spānijā ziemā saule spīd ilgāk un klimats ir siltāks. Ja pieņemam, ka visi lauksaimnieki ievēro visus priekšrakstus, atšķirību nav. Bet – reālā dzīve ir citāda, un jāzina daudz detaļu.

– Nu, mēs visi esam bioloģiskie roboti savā ziņā. Augs reaģē
uz konkrētiem apstākļiem, un, ja tie ir optimāli vai tuvu tam,
viss notiek kā ieprogrammēts. Tiklīdz šie apstākļi mainās pēc
fizikāliem vai ķīmiskiem parametriem, līdz ko mainās optimālais līdzsvars, augs aug sliktāk. Ja runājam par veselīgu pārtiku, tad antioksidantus un bioloģiski aktīvos savienojumus
augs vairāk ražo tieši tad, kad aug nelabvēlīgos apstākļos,
tāpēc varētu cerēt, ka arī cilvēka veselībai šādi augi ir labāki.
Ja augam ir absolūti optimāli apstākļi, viņš nemaz neiegulda
daudz spēku aizsardzības līdzekļu sintēzē.
– Tad jau potenciāli veselīgāki ir skarbos apstākļos auguši
augi!
– Pilnīgi noteikti, dabā augušie vietējie augi satur vairāk aktīvo savienojumu, bet arī ietekme uz cilvēku ir neprognozējamāka. Daudzi iet dabā, plūc savvaļas augus un ēd. Bet tas
ne vienmēr var beigties labi. Lauksaimniecībā izmantotajiem
augiem ir apspiestas dabiskās aizsargreakcijas, jo daudzi aizsargsavienojumi var būt toksiski, jo to funkcija ir atvairīt kukaiņus un patogēnās sēnes.
– Bet alnim – nekas!
– Dabā vērojama savstarpēja bruņošanās sacensība. Vietējās
dzīvnieku un augu sugas, kas šeit gadu tūkstošiem viena otru
ēd, ķīmiskā līmenī cīnās viena ar otru. Iespējams, alnim gremošanas sistēmā ir izveidojušās proteināzes, kas sašķeļ auga
proteināžu inhibitorus, turklāt alnis jau arī visu neēd. Bet cilvēkam šādu proteināžu lielākoties nav. Turklāt augs spēj uztvert, kas viņu ēd. Man ir sens sapnis paeksperimentēt, kā
dažādi augi reaģē uz cilvēku siekalām. Vai atšķir veģetārieti
no gaļēdāja, jo viņu siekalas ir atšķirīgas. Tur vajadzētu augu
ievainot, iemānīt siekalas un palūkot, vai notiek atšķirīgas izmaiņas bioķīmiskā līmenī. Cilvēks ar daudziem augiem nav
bijis tik ciešā evolucionārā sadarbībā kā augs ar kāpuriņu, kas
no tā auga pārtiek tūkstošiem gadu.
– Vai augs sevī uzkrāj pesticīdus, vai tie ieskalojas augsnē?
– Augs jau neko nevar izdarīt, ja tam kaut ko uzsmidzina. At-
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vārsnītes ir vaļā, un pesticīdi nonāk augā. Bet kas notiek tālāk?
Ir savienojumi, kas vienmērīgi izkliedējas pa visu augu, – tos
sauc par sistēmiskajiem pesticīdiem. Ir tādi, kas nav mobili
un paliek lapās. Vēl augiem ir enzīmu sistēmas, kas detoksificē nebioloģiskas izcelsmes savienojumus – ietransportē tos
šūnu vakuolās, saista ar peptīdiem, un viss – tie tur paliek.
Auga dzīvē lielākā nozīme ir šūnu citoplazmai, kur visi procesi notiek, tāpēc vakuola ir droša vieta uzglabāšanai. Bet, ja
pesticīds ir toksisks šūnu elpošanas līmenī, līdz ko tas nonāk
augā, elpošana apstājas, un augs nokalst.

Foto: Ģederts Ieviņš.
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– Kā tu vērtē glifosātus saturošo herbicīdu plašo lietošanu
lauksaimniecībā? Nereti tos izmanto arī ražas žāvēšanai.
– Te jārunā par tiesisko paļāvību. Man nav iemesla domāt, ka
cilvēku veselībai varētu kaitēt pesticīdi, ko lieto saskaņā ar
noteikumiem. Bet man šķiet absurdi, ka tos lieto divas nedēļas pirms ražas novākšanas. Glifosāts taču ir radīts kā herbicīds, tātad nezāļu iznīcināšanai, nevis desikants jeb kaltētājs!
Turklāt desikantus vairāk izmanto tehniskām kultūrām vai
sēklaudzēšanai, ne pārtikai. Kokvilnas audzēšanai, piemēram... Tāpēc es uzskatu, ka ķīmiski žāvēt ir muļķīgi. Neviens
pesticīds neizzūd bez pēdām. Bet man nav bail no lauksaimniecības ķimizācijas, jo pieņemu, ka dzīvē ir daudz kaitīgāku
lietu, ko cilvēki dara.
– Pērn «Vides Vēstīs» bija raksts par augiem draņķēdājiem,
kas no augsnes paņem smagos metālus un uzkrāj sevī. Vai tā
varētu reāli attīrīt augsni?

Foto: Andris Arhomkin.

– Ir daudzas savvaļas augu endēmās sugas, kam ir metālu hiperakumulēšanas spēja, un tie parasti aug augsnēs, kur daudz niķeļa vai cinka. Parasti jau smagie metāli, kad nonāk kādā dzīvā
organismā, ir ļoti aktīvi un aizvieto citus metālus, un molekula zaudē funkcionētspēju. Bet ir ļoti izturīgi augi – tie sintezē
skābes, kas reaģē ar smago metālu un iestumj to vakuolā, un
tur viņš paliek. Bet, ja augu biomasa atgriežas augsnē, viss paliek turpat, no kurienes nācis. Amerikā ir vietas, kur zemnieki
audzē augus metālu ieguvei, jo tā var nopelnīt vairāk nekā ar
graudiem. Tā varot iegūt pat zeltu! Nav gan pārāk daudz sugu,
kas ir zeltuzņēmīgas. Bet niķeli, cinku gan tā var iegūt pat
300–400 kg no hektāra, protams, ja augsnē šie metāli ir. Atliek
vien biomasu izraut ar visām saknēm un sadedzināt.

Pašportrets ar sievu Leldi. Bari, Itālija, 2012. gads.

– Kā zinātnieki nonāk pie atklāsmes par atklājumu?
– Vispirms jāzina, kādu rezultātu gribi panākt – sarežģītu vai
vienkāršu. Es priekšroku dodu vienkāršošanai, nevis kāda sīka
mehānisma pētīšanai. Lai saprastu, kā notiek mijiedarbība
starp augiem un citiem organismiem, es eju plašumā. Svarīgākais ir pamanīt, kas nepieciešams, lai mijiedarbība varētu
notikt. Man labāk attīstīta ir tēlainā, ne abstraktā domāšana.
Tur, kur es neko nevaru saprast, nemaz nelienu. Es nespētu 20
gadus pētīt kādu sīku niansi. Man vajag izzināt kopsakarības.
Zinātniskā jomā jau es nekādus dižos atklājumus neesmu veicis. Bet mūsdienās tas vispār ir grūti. Toties es esmu izskaidrojis daudzas mijiedarbības, kas citiem nav ienākušas prātā.
– Par ko tu domā, kad neprāto par mijiedarbībām?
– Man negribas ielaist sevī pasaules negācijas, bet no tām jau
grūti izvairīties. Plašsaziņas līdzekļu pūļa žurnālistika drausmīgi kaitina. Viņi tik nemākulīgi manipulē ar stulbām metodēm! Izglītotos un domājošos jau neapmuļķos, bet cilvēkiem
bez kārtīgas izglītības tiek iesēts ļoti aplams pasaules uzskats.
Dažreiz es baros ar reklāmām televīzijā: kādiem muļķiem tās
domātas? Kā var tik brīvi kladzināt pseidozinātniskus apgalvojumus? Piemēram, mati, kas ēd to, ko tiem uzsmērē, un
tamlīdzīgas ārprātības! Acīm redzami meli!
Eh! Apskaužu tos, kuri piedzimuši labsirdīgi un laipni. Es varbūt esmu piedzimis īgns, un kā man dzīvot? Nē, es neesmu
negatīvists! Bet bija laiks, kad piesējos studentiem, kuri pīpēja uz vecās fakultātes kāpnēm. Neviens jau tāpēc neatmeta
smēķēšanu, iespējams, ka tikai bezjēdzīgi maitāju attiecības.
Ja man vaicātu, kas man nepatīk citos cilvēkos, es ārkārtīgi
īgnā balsī varētu teikt: «Man visvairāk nepatīk neiecietība. Es
nesaprotu, kā viņi spēj būt tik neiecietīgi, nu, tik neiecietīgi,
ka viņiem sadot par to vajadzētu!!!» (Smejas) Ceru, ka veiksmīgi pajokoju. Tomēr es nebeidzu īgņoties uz cilvēkiem, kuri
bez iemesla traucē citiem: nāk man virsū, kad eju pa celiņa
labo pusi, pūš dūmus sejā vai, braucot ar mašīnu, veic neatļautus kreisos pagriezienus.
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Anitra Tooma

JAUNIE
MĒRNIEKU LAIKI

Skats no Kārļa Skalbes «Saulrietiem» uz Alaukstu.

Visu mūžu biju dzīvojusi ar pārliecību, ka Vecpiebalga ir
viskulturālākais novads Latvijā, klasiķu dzimtene, latviešu
izglītības šūpulis. Sirds gavilēja vienmēr, kad bija iemesls
aizbraukt uz šo skaisto novadu. Pērn vienā dienā sanāca
ciemoties gan Zemgalē, kur līdz horizontam plešas tīrumi,
bet lielās Ulmaņlaiku mājas jau sabrukušas, un arī cilvēku
šajā lauksaimniecības industrijas paradīzē pavisam maz,
gan Vidzemē, Vecpiebalgā, kur vakarā, kad aizbraucu, draudzene mani paņēma līdzi uz vietējā teātra izrādi «Skroderdienas Silmačos». Tautas nama zāle bija pilna, izrāde – izcila, un es turpināju dzīvot ar pārliecību, ka gaišāka novada
par Vecpiebalgu nav.

Februāra beigās, precīzāk – rāmā 19. februāra vakarā, LTV «Panorāmā» tika izrādīts sižets, kur visi uzrunātie pauda vienu
domu: nepiekrītam Vecpiebalgas aizsargājamā ainavu apvidus
jaunajam dabas aizsardzības plānam, jo tas privātīpašniekiem
liegs pilnīgi visu saimniecisko darbību! Tāpēc tagad zaļajiem
par sodu visus mežus, kas ir cērtamā vecumā, nogāzīsim kailcirtē! Uz filmēšanu bija uzaicināti vietējie iedzīvotāji, kuri
bēdājās, ka pārliekas dabas sargāšanas dēļ bērni paliks neskoloti un pašiem būs jāatgriežas Sibīrijā. (Sižetu var noskatīties
portālā «LTV.lsm.lv») Pēc pāris dienām tajā pašā Vecpiebalgas
tautas namā, kur vasarā laimīga vēroju «Skroderdienas», notika otrā Vecpiebalgas aizsargājamā ainavu apvidus dabas plāna
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roliegumiem – 160 eiro par hektāru gadā. Uguns pakulās, ja
vietā, kur izdzīvojušas aizsargājamas sugas, iesaka mežu izstrādāt maigāk – izlases cirtē –, jo tur kompensācija ir vien 45
eiro par hektāru. Tā kā šī metode no mežizstrādātājiem prasa
papildu izglītību, meža izjūtu un inteliģenci, mežu jomas biznesmeņiem vieglāk piestrādāt pie nenoplicinošās mežsaimniecības metožu zākāšanas, savu interešu lobēšanas valdībā,
nesaudzīgas ciršanas iemaņu apgūšanas. Un, iespējams, tieši
šajā vietā – Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācijā – aug kājas dabas aizsardzības plānu kritizēšanas
kampaņai. Šīs organizācijas vadītājs Māris Liopa ir Mežu sertifikācijas padomes priekšnieks un FSC individuālais biedrs,
bet nelaiž garām iespēju kritizēt dabas aizsardzības prasības
mežos. Tajā pašā laikā Mežu sertifikācijas padomes mājaslapā
teikts, ka «biedrība «Latvijas Mežu sertifikācijas padome» ir
dibināta 2001. gadā ar mērķi veidot un uzturēt Latvijas sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu mežsaimniecību un ar mežsaimniecības sertifikācijas palīdzību atbalstīt un veicināt vidi
saudzējošu, sociāli taisnīgu un ekonomiski ilgtspējīgu Latvijas
mežu apsaimniekošanu». Man gan šķiet, ka rosīgie puiši džipos par dabas mīļotājiem izliekas vien FSC sertifikācijas starptautiskajās jumtorganizācijas sapulcēs un tad, kad parakstās
algu sarakstā, bet Latvijā lej ūdeni uz kailciršu mīļotāju dzirnavām. Kad tiks nofutbolēts Vecpiebalgas aizsargājamā ainavu apvidus dabas aizsardzības plāns, viņi metīsies palīgā uz
Veclaiceni, pēc tam droši vien uz Abavu utt.

Jauni dabas aizsardzības plāni
Aizsargājamā ainavu apvidus «Vecpiebalga» robeža.

sabiedriskā apspriešana, un nu jau Aija Kinca tiešraidē ziņoja
par notiekošo gan dienas, gan vakara ziņās. Un atkal vēsts tā
pati: dabas aizsardzības kritēriju pastiprināšana vietējos zemes īpašniekus dzen nabadzībā! Plaši runāja vietējie viedokļa
līderi, bet no dabas aizsardzības jomas speciālistiem žurnāliste intervēja tikai vienu, turklāt ēterā izskanēja vien neveikls,
no konteksta izrauts teikums. Ne vārda par to, ka ierobežojumi skars tikai 6% no aizsargājamā ainavu apvidus 8924 ha
plašās teritorijas, bet visstingrākie, kur plānota lieguma zona
ar atļautu kopšanas cirti, – 2,4%. Labi vismaz, ka TV raidījums
«Vides fakti» nekavējoties sagatavoja plašu un daudz objektīvāku sižetu par samilzušo problēmu (27. februāra raidījumu
vari noskatīties tīmeklī – www.videsfakti.lv).

Kompensācijas nav gana dižas
Vēlos atgādināt: ja dabas aizsardzības dēļ privātīpašniekiem
kaut kas tiek liegts, valsts maksā kompensācijas. Saņemt naudiņu par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem visiem taču ļoti patika
(līdz brīdim, kad botāniķi attapās, ka nopļautā zāle no pļavas
ir arī jānovāc, lai neiznīktu liesu augsni mīlošie aizsargājamie
augi). Saņemt naudu par tā saukto zaļināšanu zemniekiem arī
ļoti patīk, it īpaši, ja to var savienot ar visa dzīvā indēšanu. Nezinu, vai daudzi laucinieki no šādiem acīm redzami nezaļiem
«zaļināšanas» maksājumiem atteicās ētisku apsvērumu dēļ.
Daudz retāk privātīpašniekiem patīk kompensācijas par mik-

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktors Rolands Auziņš skaidro, ka pašlaik visā Latvijā tiek izstrādāti jauni dabas aizsardzības plāni 15 teritorijām, kurām tādu līdz šim nebija. Kad aizsargājamo teritoriju
novērtējuši sertificēti dažādu jomu dabas eksperti, ar dabas
aizsardzības plānu tiek iepazīstināti zemju īpašnieki, un informācija par to tiek publicēta vietējā laikrakstā un pašvaldības
mājaslapā internetā. Pēc tam notiek sabiedriskā apspriešana,
tiek uzklausīti abu pušu viedokļi un meklēts kompromiss. Gatavo un ministra parakstīto dabas aizsardzības plānu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija virza uz Ministru kabinetu, un tikai tad, kad to apstiprina Ministru kabinets,
tas stājas spēkā.
«Tā nav, ka tiek aizliegta pilnīgi visa saimnieciskā darbība! Dariet, bet ar apdomu un tā, kā iesaka eksperti! Izlases cirtes var
pielietot ļoti plaši, un tas nemaz nav liels ierobežojums, jo
ir iespējas gan cirst kokus, gan iegūt kompensāciju un vienlaikus saglabāt dabas vērtības. Vienas dienas saimniekošanas
cildināšana ir mirkļa emocijas,» skaidro Rolands Auziņš.
Šopavasar daudzviet Latvijā notiek dabas aizsardzības plānu
sabiedriskās apspriešanas. Nav tā, ka it visur tās izvēršas par
sabiedriskajām apriešanām, vismaz Ziemeļkurzemē šīs sapulces norit mierīgi, cilvēki ar izpratni uztver ierobežojumus, jo
ir jau sapratuši – dabiska ainava ir skaista un relaksējoša, tai
ir daudz lielāka garīgā vērtība nekā kailcirtei. Bet tas nu gan
jāatzīst, ka dabas aizsardzības plāni ir sarakstīti nespeciālistam grūti izprotamā valodā. Arī plānu izstrādātāji ne vienmēr
spēj izskaidrot, ko un kāpēc vajag sargāt. Ja cilvēki uz tikša-
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nos jau atnāk ar tieksmi pārprast, dabas speciālistam bez īpaši trenētām debatēšanas prasmēm ir teju neiespējami kādu
pārliecināt.
Nav jau tā, ka visur, kur eju, satieku vien dabas nīdējus. Pabraucot 20 km no Vecpiebalgas līdz Jaunpiebalgai, aprunājos
ar Lielkrūžu saimnieku Guntaru Dolmani. Viņš visu mūžu bijis pārliecināts ekosaimnieks gan pļavās, gan mežos. Tagad
pensija – kā jau visiem – pavisam niecīga. Toties prieks, ka
mūža darbs nes regulārus augļus – maksājumi par mikroliegumiem mazajiem ērgļiem un melnajiem stārķiem ir lielāki
nekā pensija. Kad par Guntara pieredzi pastāstīja TV raidījumā
«Vides fakti» un radioraidījumā «Zaļais vilnis», saimnieks priecīgs zvanīja un stāstīja, ka vietējie iedzīvotāji aizdomājušies
un braukuši pie viņa pēc padoma, kā sadzīvot ar dabu un tikt
arī pie naudas.

Lobiju vara dabas nīdēšanā
Ziņa, ka turpmāko četru gadu laikā Latvijā notiks vispusīga
aizsargājamo biotopu inventarizācija, nu jau vairs nešķiet tik
pacilājoša, uzzinot, ka VARAM izstrādātie purvaino un boreālo mežu vērtēšanas kritēriji pēc apdarināšanas Zemkopības
ministrijā tik ļoti mainījušies, ka autori tos vairs pat nepazīst!
Droši vien mežu īpašnieku lobiji mierā neliksies un darīs visu,
lai savā pusē dabūtu ne tikai zemkopības ministru, bet arī
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu

Guntars Dolmanis.

Gerhardu. Vēlēšanas tuvu, katrs politiķis grib saglabāt savu
tēlu neaptraipītu. Un labi iecerētā biotopu inventarizācija var
izvērsties par farsu.
Kas turpmāk notiks ar dabas aizsardzību Latvijā? Kur mēs atļausim patverties sugām, kuras cilvēks ar savu buldozeram
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ka lielākā daļa no mums šo bagātību nekad neiemācīsies atpazīt! Šīs sugas dzīvo Latvijā, un tām ir tikpat lielas tiesības
šeit dzīvot cik mums, cilvēkiem.

No kļūdām jāmācās
Domājot par to, ko rakstīšu šajās lappusēs, veselu mēnesi
esmu pavadījusi drūmās pārdomās un neizpratnē par to, kas
īsti notiek. Šķiet, viss, ko esam darījuši šajos 19 gados, kopš
iznāk žurnāls «Vides Vēstis», ir bijis lieki. Varbūt lielākā kļūda
bijusi pārliecība, ka Latvijas cilvēki mīl dabu. Arī piebaldzēni
teic, ka viņi ir inteliģenti un mīl savu novadu, bet darbos – jau
gadus trīs četrus mērķtiecīgi izstrādā mežus ar kailciršu metodi. Iespējams, arī Latvijas Dabas fonda un Pasaules Dabas
fonda cilvēkiem ir tikpat drūms noskaņojums, jo arī viņi teju
20 gadus rāda, kā saimniekot ar nenoplicinošām mežsaimniecības metodēm, bet gan valsts mežu izstrādātāji, gan privāto
mežu īpašnieki joprojām izturas tā, it kā par to neko nebūtu
dzirdējuši. Varētu domāt, ka dabas speciālisti iesaka, atvainojiet, mandeles caur dibenu operēt! Nē! Mēs vēlamies tikai to,
lai cilvēki ar cieņu izturētos pret tiem, kuriem nav lobija ministrijās! Tāpēc interesanti, cik ilgs laiks paies, līdz izdosies
savākt 10 000 cilvēku parakstus, lai varētu lūgt Saeimu pārskatīt noteikumus, kas atļauj mežizstrādātājiem zāģēt kokus
putnu ligzdošanas laikā... Žēl, ka parakstīties nevar mežirbes,
rubeņi, medņi, dzilnas, dzeņi, paceplīši un pārējie, kam mežs
ir vienīgā mājvieta un kam doma pārcelties uz izgāztuvēm nav
pieņemama.

Vai ūdensrozes Vecpiebalgas dīķī būs vienīgā dabas vērtība skaistajā
novadā?

līdzīgo ekonomisko rosību iznīcina? Tikai un vienīgi rezervātos? Retās sugas pazīst vien daži, tās mirst klusi, pamazām
un pilsētniekam nemanāmi. Nevienam no tā, ka viņu nav, nākamajā dienā sliktāk, protams, nekļūs. Dabas aizsardzība nav
individāla, bet gan kolektīva atbildība, tā deleģēta valstij, un
labi būtu, ja pirmais un nozīmīgākais aizsargvalnis būtu Vides
aizsardzības (un reģionālās attīstības) ministrija.
Var aizbildināties, ka Ulmaņlaikos no Kārļa Skalbes «Saulrietiem» varēja Ērgļu baznīcas torni saskatīt, jo mežu nebija. Var nostalģiski raudzīties uz 80 gadus senām pastkartēm, kur redzami plaši lauki un tāli skati, un šīs fotogrāfijas
izmantot kā argumentu, ka tagad dabu sargājam pārspīlēti.
Bet pagājušā gadsimta 20.–30. gados Latviju vēl nebija skārusi nedz lauksaimniecības ķimizācija, nedz prakse zāģēt
mežu visu gadu, tā traucējot dzīvo radību, kas pavasari un
vasaru izmanto, lai vairotos. Sugas un biotopi nevar būt
tikai un vienīgi mistiskā valsts pārziņā, mēs nevaram iekonservēt dabas bagātības tikai Moricsalā, Teičos, Krustkalnos, Slīterē, Rāznā un Gaujas senielejā un citur audzēt
vien egles, priedes un bērzus. Daudzveidīga ainava, vairāk
nekā 350 putnu sugu, aptuveni 70 sugu zīdītāju, 100 dienas tauriņu sugu, vairāk nekā 500 sūnu un apmēram tikpat
ķērpju sugu – tā ir unikāla Latvijas bagātība! Un tas nekas,

Ir pēdējais laiks pārstrādāt normatīvos aktus un iestrādāt
tajos darbības mehānismu, kurš liedz privātīpašniekiem laikā, kamēr nav pieņemts jaunais dabas aizsardzības plāns vai
mikroliegums, bezatbildīgi iznīcināt dabas vērtības. Pašlaik
aizvien biežāk notiek tā: dabas eksperts mežā atrod, piemēram, aizsargājama putna ligzdu, sāk darbu pie mikrolieguma
izstrādes, informācija mežinieku aprindās tiek nopludināta,
veikli tiek saskaņoti papīri un... šī vieta ir izzāģēta. Esmu dzirdējusi, ka zāģētāju kursos jau pirmajā nodarbībā iesaka: ja gribat, lai jums būtu darbs un nebūtu problēmu, gadījumos, kad
pamanāt mežā lielu ligzdu, nevienam nesakiet un paklusām
nogāziet!
VARAM Dabas aizsardzības departamentam, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldei ir jārēķinās ar to, ka izglītojoši pasākumi
par dabu tagad jāorganizē nevis cilvēkiem, kas dabu mīl, bet
tiem, kurus daba traucē. Ir pēdējais laiks mainīt mērķauditoriju. Mediju treniņi un citas apmācības, kā nezaudēt vārdu
kaujās ar dabas aizsardzības pretiniekiem, būtu jāiziet visiem,
kam paredzamas diskusijas par dabas aizsardzības pasākumiem. Ir jāiemācās runāt ar cilvēkiem, kuri nevēlas dzirdēt.
Citādi dabas eksperti nevietā zaudē valodu, kad viņus apvaino
visos pasaules grēkos. Turklāt Latvijas dabas aizsardzības politika ir jāskaidro vadošajām amatpersonām, nevis ierindniekiem. Ir nepiedodami, ka zem kāpurķēdēm bez žēlastības tiek
mesti cilvēki, kuri visu mūžu trenējušies atpazīt retas sugas
un biotopus, – reti kuram no viņiem ir iemaņas saskarsmē ar
naidīgu auditoriju. Daudzi pēc šādiem tračiem garīgi salūst un
vispār aiziet no nozares. Bet augstākās amatpersonas – drošs
paliek nedrošs – klusē.
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Andrejs Briedis

TIEŠMAKSĀJUMU ZAĻINĀŠANA
UN EKOFOKUSI
Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP)
aizsākumi rodami 1957. gadā, un tās mērķis bija nodrošināt
ar pārtiku Eiropas iedzīvotājus. Šobrīd Eiropā bads nedraud,
un KLP mērķi, tostarp vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība jeb zaļināšana, ir krietni paplašinājušies.
2013. gada nogalē toreizējā zemkopības ministre Laimdota
Straujuma paziņoja, ka ir noslēgusies ES Kopējās lauksaimniecības politikas reforma: «Kopējā lauksaimniecības politika
pēc reformas ir kļuvusi mērķtiecīgāka, konkurētspējīgāka,
elastīgāka, zaļāka un, kas man šķiet sevišķi svarīgi, vairāk uz
lauksaimniecisko ražošanu vērsta.» Ļoti jauki – vismaz virsrakstu līmenī ir skaidrs, ka lauksaimniekiem maksās par to, ka
saimnieko zaļi. Un nevar ministrei pārmest to, ka tās galvenais
mērķis ir savas nozares – lauksaimniecības – atbalstīšana, kā
to nepārprotami vēsta teikuma noslēgums. Taču, cenšoties
saprast, kur tad rodams solītais zaļums, ir nepieciešams paraudzīties uz KLP reformas gaitu un analizēt tās rezultātus
detalizētāk, un tad aina vairs nemaz nav tik zaļa.
KLP reformas noslēgums sekoja pusgadu pēc tam, kad Eiropas
Padomē tika panākta vienošanās par daudzgadu finanšu shēmu, kas nosaka ES budžeta izmantošanu līdz 2020. gadam.
Vulgarizējot varētu teikt, sak, «piķis» sadalīts, atliek vien izdomāt, kā to pēc iespējas nesāpīgāk apgūt… Līdz 2020. gadam
Latvijas lauksaimnieki, lauku iedzīvotāji un uzņēmēji saņems
2,5 miljardus eiro KLP finansējuma: lielākā finansējuma daļa
jeb gandrīz 1,5 miljardi eiro paredzēti tiešajiem maksājumiem, 1,08 miljardi eiro plānoti Lauku attīstības programmas
īstenošanai. 30% no tiešmaksājumu summas zemnieki saņems

par klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses
ievērošanu jeb, tautas valodā runājot, zaļināšanu. Un šajā
rakstā lūkosim, kur tad slēpjas tiešmaksājumu zaļums, jo šī
ir pirmā reize Kopējās lauksaimniecības politikas vēsturē, kad
tiešmaksājumi tiek maksāti par klimatam un videi labvēlīgu
saimniekošanu. Un, ja mūsu stāsts šeit beigtos, nebūtu ne mazāko šaubu, ka lauksaimniecības politika un tiešmaksājumu
saņemšanas nosacījumi ir zaļāki par zaļu. Taču, kā jau iepriekš
rakstīju, papētot dziļāk, zaļums vairs tik zaļš nešķiet.
Jaunās KLP īstenošana sākās 2015. gada 1. janvārī. Kaut gan
bija iecerēts, ka valsts nauda tiek izmantota, lai samaksātu
lauksaimniekiem par tādu ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanu, ko var baudīt visi sabiedrības locekļi (tīrs ūdens,
veselīga augsne, bioloģiskā daudzveidība), nozares lobiju politisko saruna gaitā šī iecere izčākstēja. Rezultātā palika vāji
pamatnoteikumi, kuru sniegtās iespējas dalībvalstis, tostarp
Latvija, necenšas izmantot, lai risinātu vides problēmas. Drīz
pēc jaunās KLP stāšanās spēkā žurnāls «Science» publicēja provokatīvu rakstu, kurā apgalvoja, ka gadījumā, ja dalībvalstis
tām doto izvēles brīvību izmantos negodprātīgi, jaunā politika nesniegs gaidītos rezultātus biodaudzveidības jomā. Tā kā
visām valstīm ir dota brīvība, izvēloties zaļināšanas pasākumus, KLP ietekmi uz biodaudzveidību iespaido gan lēmumi,
kurus pieņem to valdības, gan arī lauksaimnieki. Tā kā gandrīz
50% no zemes ES izmanto lauksaimniecībā, KLP ir izšķiroša
nozīme, lai palīdzētu sasniegt ES bioloģiskās daudzveidības
stratēģijā izvirzīto mērķi – līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu. Diemžēl nesen publicētie ziņojumi liecina, ka situācija ir tālu no rožainas, proti, Eiropas Vides
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aģentūras ziņojums par vides stāvokli atklāj, ka no lauksaimniecības atkarīgās ekosistēmas vēl joprojām ir apdraudētas;
arī ES Biodaudzveidības stratēģijas vidus termiņa novērtējums liecina par progresa trūkumu attiecībā uz aizsargājamajām sugām un dzīvotnēm, kas saistītas ar lauksaimniecību vai
kuras tā ietekmē.
Zemnieki zaļināšanas maksājumu saņem, ja ievēro trīs prasības: nodrošina kultūraugu dažādošanu, uztur ekoloģiski nozīmīgās platības un saglabā ilggadīgos zālājus.
Kultūraugu dažādošana jāievēro saimniecībās, kur aramzemes platība pārsniedz 10 ha, un šo metodi savā ziņā var
uzskatīt par augu sekas attālu radinieku. Proti, ja augu sekā
vienas sugas kultūraugs vienā un tajā pašā laukā netiek audzēts vairākus gadus pēc kārtas, kultūraugu dažādošana
nosaka maksimālo aramzemes platības īpatsvaru, ko var aizņemt viens vai vairāki kultūraugi. Saimniecībās ar aramzemes
platību 10–30 ha jāaudzē vismaz divas kultūraugu sugas, un
galvenā kultūrauga platība nedrīkst aizņemt vairāk par 75%
aramzemes platības. Ja saimniecībā aramzemes platība pārsniedz 30 ha, jāaudzē vismaz trīs kultūras, un divas galvenās
kultūras nedrīkst aizņemt vairāk par 95% aramzemes. Katrs
mācīts zemnieks saprot, ka šīs prasības izpilde ir ļoti, ļoti, ļoti
atšķaidītu agronomijas pamatlikumu ievērošana.
Ekoloģiski nozīmīgas platības jāveido tajās saimniecībās,
kurās aramzemes platības pārsniedz 15 ha, un tām jāaizņem
vismaz 5% šīs platības. Latvijā par ekoloģiski nozīmīgām platībām tiek uzskatīti dažādi ainavu elementi: laukmales, koku un
krūmu grupas, dīķi, zeme zem aizsargājamajiem dižkokiem,
alejām un dižakmeņiem. Pie ekoloģiski nozīmīgām platībām
pieskaita arī papuves, pasējā sētas stiebrzāles, kā arī platības,
ko aizņem slāpekli piesaistoši kultūraugi, piemēram, lauka
pupas, zirņi, vīķi u.c. Bija iecerēts, ka ekoloģiski nozīmīgās
platības kalpos bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vairošanai lauku ainavā. Apputeksnētājiem un derīgajiem kukaiņiem ir būtiska nozīme ilgtspējīgas pārtikas ražošanā, tāpēc
ir svarīgi, ka ekoloģiskās nozīmes platībās netiek izmantoti
pesticīdi. Savukārt sintētiskā mēslojuma izmantošanas aizliegums šajās platībās mazinātu piesārņojumu, kas veidojas
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no neizmantotajām augu barības vielām. Katra ES dalībvalsts
varēja izvēlēties, kuras no tiešmaksājumu regulā paredzētajām platībām piemērot savā teritorijā. Arī katrs zemnieks var
izvēlēties, kā nodrošināt šo prasību izpildi savā saimniecībā.
Taču realitāte izrādījās pavisam cita – Latvijā šajās platībās
nav noteikti nekādi augu aizsardzības līdzekļu vai sintētisko
mēslošanas līdzekļu lietošanas ierobežojumi! Protams, neviens zemniekus nespiež lietot agroķīmiju, taču, ja kāds ekoloģiski nozīmīgo patību vēlas «sakopt» ar herbicīdu palīdzību,
tas nav liegts, turklāt viņš var saņemt «zaļināšanas» maksājumu. Diemžēl 2015. gada pieredze Latvijā pierāda, ka šādi
miglojumi ekoloģiski nozīmīgajās platībās nav retums. Pēc neoficiāliem datiem, 2015. gadā Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs,
ekoloģiski nozīmīgo platību uzturēšanas prasību zemnieki
lielākoties izpildīja, ierīkojot papuves vai proteīnaugu – pupu
un zirņu – sējumus. Papuves tika miglotas ar herbicīdiem, bet
pupas un zirņi – ar insekticīdiem, kas kaitē ne tikai tripšiem,
bet arī bitēm un citiem kukaiņiem. Sarunvalodā ekoloģiski
nozīmīgās platības nereti sauc par ekofokusa platībām. Diemžēl jāatzīst, ka šis apzīmējums diezgan labi ataino sagaidāmo
Kopējās lauksaimniecības politikas rezultātu – ļoti iespējams,
ka 2020. gadā solījumi, ka lauksaimniecība būs kļuvusi zaļāka,
būs tikai tāds fokuss jeb triks.
Ilggadīgo zālāju saglabāšana jānodrošina tajās saimniecībās,
kurās ir zālāji, kas atzīti par ES nozīmes biotopiem vai ES nozīmes putnu dzīvotnēm. Šos zālājus nedrīkst uzart vai pārveidot. Šīs prasības ieviešanā Zemkopības ministrijai var izteikt
atzinību, jo Latvijā aizsargāti tiek zālāju biotopi un dzīvotnes
ne tikai «Natura 2000» teritorijās, bet arī ārpus tām. Zālāju
aizsardzību ārpus «Natura 2000» teritorijām bez Latvijas ir izvēlējusies vēl tikai Velsa Apvienotajā Karalistē, Luksemburga
un Čehija. Kopējās aizsargāto biotopu un dzīvotņu platības
Latvijā 2015. gadā gan bija salīdzinoši nelielas – nedaudz virs
7,5 tūkstošiem hektāru, taču sagaidāms, ka turpmākajos gados tās palielināsies.
Zaļināšanas maksājumu saņem visi tiešmaksājumu saņēmēji
neatkarīgi no tā, vai saimniecībai ir vai nav jāizpilda kāda no
zaļināšanas prasībām. Atbilstoši Eiropas Komisijas informācijai, 2015. gadā vismaz vienu zaļināšanas prasību ievēroja aptuveni 15% tiešmaksājumu saņēmēju un 55% lauksaimniecības
zemju. Maksājums par 1 ha ir vienlīdz liels gan saimniecībai,
kura saimnieko tikai un vienīgi aizsargājamos zālāju biotopos,
gan tādai, kura audzē pupas, izmantojot minerālmēslojumu
un pesticīdus. Ceru, ka par pirmās saimniecības devumu bioloģiskās daudzveidības un vides saglabāšanā nevienam lasītājam šaubu nav, taču nav skaidrs, kā bioloģiskās daudzveidības
un vides saglabāšana ir savienojama ar agroķīmijas lietošanu
ražojošās tauriņziežu platībās. Beigu beigās var sanākt tā, ka
no solītā zaļuma 2020. gadā būs vien tik cik melns aiz naga.
Tāda nu mums ir lauksaimniecības politika, kur zaļums ir saglabājies vien nosaukumā un kas nesniedz tik ļoti nepieciešamo ilgtspēju mūsu laukiem. Atgādināšu, ka ik gadu gandrīz
40% Eiropas Savienības budžeta tiek tērēti Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanai. Iespējams, ka pēc 2020. gada
Eiropas sabiedrība vairs nebūs gatava maksāt zemniekiem par
viltotu zaļumu…
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APRITES EKONOMIKA KĀ
GLĀBŠANAS RIŅĶIS
Jana Simanovska

Šis ir laiks, kad inovācijas visās nozarēs nepieciešamas daudz
vairāk nekā jelkad agrāk. Turklāt pašlaik mēs beidzot spējam
radīt tādu materiālu apriti, kas nekaitē dabai un ir izdevīga
cilvēkiem. Ja nākotne var būt lieliska, kāpēc mēs izvēlamies
ceļu uz bezdibeni?
Mihaēls Braungarts
Pirms gandrīz pusgadsimta zinātnieku grupa publicēja pētījumu «Augšanas robežas» («The Limits to Growth». Meadows
D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens III, W.W., 1972).
Ņemot vērā pieejamos Zemes resursu krājumus, to patēriņu
un piesārņojuma tempus, viņi izstrādāja matemātisku modeli, ar kura palīdzību prognozēja, ka, neko nemainot patēriņā,
mēs visai drīz būsim iztērējuši visus planētas resursus. Un kā
dzīvot tālāk? Domājat, kādu tas satrauca? Tikai dažus vides
aktīvistus un zinātniekus. Pārējie izmantoja tā dēvēto strausa
taktiku – iespējamās problēmas noliedza, modeli izsmēja un
kritizēja. Pārbaudot šīs prognozes pēc 30 gadiem, izrādījās,
ka tās ir ļoti tuvu realitātei (skat. attēlu), proti, ja mēs turpināsim pārtērēt resursus tāpat kā līdz šim, cilvēci visai drīz
sagaida katastrofālas pārmaiņas. Par šo ziņu kritikas vairs nav
tik daudz – globālo klimata pārmaiņu simptomi aizvien uzstājīgāk liek saprast, ka, tā turpinot, katastrofa ir gana tuvu.

No šūpuļa līdz šūpulim
Pirms divdesmit gadiem satikās amerikāņu arhitekts Viljams
Makdono (William McDonough) un vācu ķīmiķis, vides aktīvists
Mihaēls Braungarts (Michael Braungart) un aizsākās viņu kopdarbs, kura mērķis bija radīt gan dabai, gan cilvēkam draudzīgus produktus. Šīs sadarbības rezultātā dzima jauna paradigma resursu izmantošanai jeb rīcības princips «no šūpuļa
līdz šūpulim» (cradle to cradle), par ko var lasīt grāmatā «Cradle
to cradle: remaking the way we make things», kas tulkota arī
latviski «No šūpuļa līdz šūpulim: zaļā domāšana lietu pasaulē» («Jumava», 2012). Makdono un Braungarts stāsta par savu
sapni radīt produktus, kas nevis vienkārši ir mazāk kaitīgi dabai, bet ir labi gan dabai, gan cilvēkam – tieši tāpat kā skudru pūznis iekļaujas dabā, kā paklājs, kas radīts no dabīgiem
materiāliem, satrūd un atgriežas auglības apritē. Nereti vides
zinātniekiem pārmet, ka viņi izceļ problēmas, bet nesniedz
padomu, kā tās risināt. Tad, lūk, Braungarta un Makdono pētījumi ir kā atbilde iepriekš minētās zinātnieku grupas izceltajai
problēmai par planētas robežām.

Piesārņojumam robežu nav
Kādreiz vides aizsardzības ierobežojumi aprobežojās ar rūpnīcas teritoriju – ražotājs bija atbildīgs tikai par savā teritorijā radītā piesārņojuma novēršanu. Pieaugot zināšanām par
piesārņojuma izplatību, vides zinātnieki rosināja ražotājus uzņemties atbildību saskaņā ar principu «no šūpuļa līdz kapam»,
tas ir, no izejvielu saražošanas un produkta lietošanas līdz pat
tā utilizācijai. Šī atbildība nostiprināta arī likumos – piemēram, elektropreču ražotāja pienākums ir piedāvāt preces ar
samazinātu enerģijas patēriņu to darbības laikā, tāpat elektronikas, elektropreču un iepakojuma ražotāja uzdevums ir
nodrošināt nolietoto produktu savākšanu un pārstrādi.

Drazu kalna galā
Pārzīmēts no «The Limits to Growth», Meadows D. H., Meadows D. L.,
Randers J., Behrens III, W.W. (1972), papildinājusi Linda Eckstein (2012).

Pieeju «no šūpuļa līdz kapam» šobrīd sauc par lineāro ekonomiku. Mēs ieguvām resursus – tas bija ceļa sākums. Saražojām
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produktu, izlietojām un izmetām to – tas bija ceļš, kura beigās nevajadzīgo, nolietoto produktu apglabājām «kapos» jeb
atkritumu izgāztuvē.
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Izejvielu
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Lineārā ekonomika

Eiropas Komisija uzskata, ka resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana ES uzņēmumiem ļautu ietaupīt līdz pat 600
miljardu eiro gadā, kas ir 8% no gada apgrozījuma. Tas palīdzētu samazināt arī kopējās ikgadējās siltumnīcefekta gāzu
emisijas par 2–4%. Tas varētu radīt arī aptuveni divus miljonus papildu darbavietu. Tomēr, lai nonāktu pie tik rožainas
nākotnes, pamatīgi jāpastrādā – piemēram, līdz 2030. gadam
jāpanāk, ka tiek pārstrādāti 65% sadzīves atkritumu, 75% izlietotā iepakojuma, bet atkritumu poligonos nedrīkst nonākt
vairāk par 10% atkritumu. Tas nozīmē, ka, piemēram, tos iepakojuma atkritumus, ko nevarēs pārstrādāt, vajadzēs vismaz
sadedzināt, lai poligonos tie nekļūst par nastu, bet noder par
enerģijas avotu.

Latvija – apglabāšanas čempione

Lineārajā ekonomikā atkritumu kalni auga. Neviens tos neuzskatīja par vērtīgu izejvielu, bet gan par nastu, no kuras jāatbrīvojas. Tie, kuri nespēja tos savākt centralizēti un noglabāt,
burtiski slīka un vēl aizvien slīkst atkritumu kalnos.

Katras beigas ir kaut kā jauna sākums
2015. gada nogalē Eiropas Komisija nāca klajā ar jaunas politikas – aprites ekonomikas – paketi, kas ļauj ticēt, ka zinātnieku
bažas un ierosinājumi par resursu pārpatēriņu ir sasnieguši
politiķu ausis. Aprites ekonomikā atkritumi kļūst par izejvielām. Produktu pēc tā nolietošanas nodod pārstrādei, un iegūtos materiālus var izmantot citu lietu ražošanai («no šūpuļa
līdz šūpulim»).

Panākt, ka poligonā nonāk tikai desmitā tiesa radīto atkritumu, Latvijai būs ļoti grūti. Mēs gan radām mazāk atkritumu
nekā citi, proti, viens Latvijas iedzīvotājs saražo 301 kg atkritumu gadā (2012. gada dati), turpretī vācieši, dāņi, kiprieši un
luksemburgieši – divas reizes vairāk, taču Latvija ir samērā
kūtra atkritumu pārstrādē – poligonos apglabājam 84% no savāktā, kamēr vidēji Eiropas Savienībā tikai trešā daļa (34%) savākto atkritumu nonāk poligonos. Eiropā 24% atkritumu tiek
sadedzināti, atgūstot enerģiju, 25% nodod otrreizējai pārstrādei, 15% atkritumu kompostē. Vācija, piemēram, vispār neko
vairs neved uz atkritumu izgāztuvēm – ko nevar pārstrādāt,
sadedzina. Tas dara bažīgus Latvijas politiķus, jo pie pašreizējiem tempiem aprites ekonomikas mērķus 2030. gadā mēs
nesasniegsim. Bet varbūt tā vietā, lai iebilstu Eiropas mērķiem, mums tomēr vajadzētu prasties un ieguldīt atkritumu
savākšanā, šķirošanā un pārstrādē? Taču tas dārgi maksā –
mazai valstij ar nelielu iedzīvotāju blīvumu vairāk nekā biezi
apdzīvotām metropolēm. Lētāk būtu piestrādāt pie atkritumu
neradīšanas.

Radīt lietas, ko viegli pārstrādāt

Ražošana
Izejvielu
piegāde

Sadale

APRITES
EKONOMIKA
Izejvielu
ieguve

Lietošana

Dzīves cikla
beigas

Nevajadzētu domāt, ka, pārejot uz aprites ekonomiku, tiks domāts tikai par atkritumiem, – tā ir vien maza daļa no kopējās
dziesmas. Proti, lai materiālus no atkritumiem varētu pēc iespējas labāk atgūt, ir jācenšas tos pēc iespējas mazāk piesārņot. Tas nozīmē, ka jau produkta radīšanas procesā inženieriem
būs krietni jāpiepūlas, lai izstrādātu tādu produktu, kas ne tikai
labi kalpo, bet dzīves beigās ir viegli sadalāms frakcijās pārstrādei. To sauc par ekodizainu, kad, apsverot produkta ietekmi uz
vidi visā tā dzīves ciklā jeb no šūpuļa līdz šūpulim, jāizdomā,
kā šo ietekmi samazināt un radīt videi un cilvēkam pēc iespējas
draudzīgāku produktu (skat. infografiku 24. lpp.).
Viena no lielākajām problēmām ir kaitīgās vielas, kas tiek
pievienotas plastmasai. Tās izmanto, lai palielinātu materiāla
elastību, izturību, mainītu krāsu, aizsargātu pret degšanu utt.
Nereti šīs vielas ir ar ļoti bīstamām īpašībām – kancerogēnas,
endokrīno sistēmu bojājošas. Taču arī ķīmisko vielu izmantošanas likumi kļūst arvien stingrāki, un vielas, kas vēl vakar bija
atļautas, šodien jau aizliegtas, piemēram, bromētie liesmu
slāpētāji. Izrādās, tie atrasti gan bērnu rotaļlietās, gan virtuves piederumos, un, visticamāk, tie tur nokļuvuši no pārstrā-
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Optimizēt produktu izejvielas
Tīrāki materiāli
Atjaunojami materiāli
Otrreizējās pārstrādes ceļā iegūti materiāli
Atkārtoti izmantojami, pārstrādājami materiāli

EKODIZAINA
STRATĒĢIJAS
APRITES EKONOMIKAI

Optimizēt produkta
dzīves cikla beigas
Atkārtota produkta lietošana
Dizains ērtai izjaukšanai
Dizains produkta atjaunošanai
Dizains materiālu atkārtotai
pārstrādei

Optimizēt produkta
izmantošanu

Mēs varam pirkt apdomīgāk – produktus ar ilgāku mūžu, daudzfunkcionālas ierīces. Salūzušas lietas nevis izmest, bet vispirms
mēģināt salabot. Pērkot preces ar Eiropas «Ekopuķītes» vai «Ziemeļu gulbja» ekomarķējumu, zinām, ka šo lietu ražotājs ievērojis gan ierobežojumus kaitīgu vielu izmantošanā, gan prasības
atkārtoti pārstrādātu materiālu izmantošanai, ilglaicībai, iespējām nomainīt bojātās detaļas. Mēs varam būt saudzīgāki pret
ikvienu lietu, kas ir mūsu rīcībā, un, kad mums to vairs nevajag,
sameklēt tai jaunus īpašniekus. Mazu bērnu vecākiem tas ir visai ierasts – bērnu drēbes, apavi, mēbeles, rotaļlietas ceļo no
vienas ģimenes pie otras. Teltis, auto bagāžnieki, somas nemaz
tik ļoti nenodils, ja tās kādu reizi aizdosim citam vai aizņemsimies paši. Divas ģimenes kaimiņos var nopirkt vienu kopīgu
zāles pļāvēju. Iespēju ir gana daudz.
Es ceru, ka aprites ekonomikas iespaidā mainīsies arī attieksme pret apģērbu. Progresīvākie cilvēki ar lepnumu valkās
lietoto apģērbu veikalos pirktas drēbes no dabīgiem materiāliem, un modes dāmas vairs neleposies ar kurpju lērumu, no
kuriem daži pāri uzvilkti tikai reizi mūžā.

Izturība
Vieglāka uzturēšana un labošana
Modulāra produkta struktūra
Klasisks dizains
Cieša produkta ražotāja –
lietotāja saikne

dātās plastmasas, kas savukārt ražota no nolietotās elektronikas. Pārstrādātos materiālus, kas šādas vielas satur, faktiski
vairs nedrīkstētu izmantot – un tomēr tie nokļūst produktos.
Bet šāds piesārņojums var būt ne tikai plastmasās. Piemēram,
PFOS (perfluoroktānsulfonāts) un PFOA (perfluoroktānskābe)
ir vidē ļoti noturīgas vielas, kas jau nelielos daudzumos kaitē
mūsu un arī dzīvnieku hormonālajai sistēmai, izraisot attīstības
defektus. Šīs vielas padara dzīvi ērtāku, jo audumi nesamirkst
un nesmērējas, bet veselību tās bojā pamatīgi. Šādu vielu klātbūtni materiālos ir ļoti grūti noteikt – dažādu ķīmisko savienojumu var būt tūkstošiem, tie ir nelielos daudzumos, bet, kā
zināms, endokrīno sistēmu ārdošās vielas var kaitēt jau ļoti
mazās devās.

Dod lietām otro mūžu
Kā mēs varam mainīt savus ieradumus, kas sader ar aprites ekonomikas garu, negaidot, kad visu noregulēs likumi? Ir cilvēki,
kas uz zaļiem darbiem mūs rosina jau krietni sen, piemēram,
sociālais uzņēmums «Otrā elpa» savāc lietotās mantas – daļu
pārdod un naudu izmanto zaļu ideju atbalstam, daļu pārstrādā, daļu nodod labdarībai. Tas paildzina lietu mūžu un samazina nepieciešamību pēc jaunām mantām. Nederīgās drēbes
var nodot pārstrādei veikalos «H&M» vai pārdot, piemēram,
tīmekļa vietnē «Andele Mandele», kas rīko arī plaši apmeklētus tirdziņus. Būtu jauki, ja kaut vai Latvijas visapdzīvotākajā vietā – Rīgā – būtu kāds angārs, kur cilvēki varētu aizvest
nevajadzīgās mēbeles, vēl lietojamu sadzīves tehniku, pāri
palikušus remontmateriālus, savukārt tie, kuri par goda lietu
uzskata prātīgu attieksmi pret lietām, tur varētu dabūt daudz
ko vēl izmantojamu.

Soma, kas izgatavota no konfekšu papīriem, pārtikas iesaiņojuma un
citiem otrreiz izmantojamiem iepakojuma materiāliem.

Pasaulē aizvien populārāki kļūs beziepakojuma pārtikas veikali. Cilvēks ies uz šo veikalu ar savu burciņu, kastīti vai kādu
citu trauciņu, nopirks, ko vajag, izlietos un iepakojumu izmantos atkal un atkal. Par šādu iespēju sapņoju, redzot, cik
mežonīgi ātri piepildās miskaste. Atceries: zaļākais pirkums ir
tas, ko tu nenopērc! Ja tomēr grasies kādu lietu pirkt, pārvaicā
sev septiņas reizes: vai man tiešām TO vajag?
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LAIKS CELTIES, POSTIES UN AUTIES
BIOEKONOMIKAS ATTĪSTĪBAI!
Prof. Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskā universitāte

Bioloģisko resursu efektīva un inovatīva izmantošana prasa
plašu zināšanu diapazonu. Vajadzīga radoša domāšana un zināšanas inženierzinātnēs, dabas zinātnēs, lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā, ekonomikā un citās zinātnēs, kā arī dizainā.
Pasaulē arvien vairāk attīstās bioresursu izmantošana ne tikai
tradicionālo produktu, bet arī bioķīmisku vielu ražošanā, tā
aizvietojot fosilos resursus. Visvienkāršākais piemērs: no sapelējušas maizes var ražot iepakojuma plēvi. Paradoksāla ir situācija, kad mums netrūkst bioresursu, no kuriem ir iespējams
ražot preces ar augstu pievienoto vērtību, taču notiek pretējais. Visvienkāršākais piemērs ir koksnes palešu dēļu ražošana
no lapkokiem. Ar minimāliem ieguldījumiem augstas kvalitātes
koksne labākajā gadījumā Latvijā tiek pārvērsta zāģmateriālā
un eksportēta uz valstīm, kur no dēļiem sanaglo paletes jeb
pievieno vērtību. Valstiski ekonomiski vēl neizdevīgāk ir eksportēt enerģētisko šķeldu un importēt dabas gāzi.

Esam nevarīgi pret fosilo resursu pārdevējiem
Ceļš uz bioekonomikas attīstību vizuāli ir līdzīgs tautas gājienam caur purvu, kur akačos sēž mazie zaļie cilvēciņi un gaida
brīdi, kad izdosies ieraut dzelmē tos, kuri domā par fosilo
resursu aizvietošanu ar vietējiem. Ir pat tik tālu, ka vienā no
purva akačiem ir iesēdināts arī bijušais premjerministrs, kurš
aizmirsis, ka viņam kā latvietim ir ne tikai atbildība par valsts
ilgtspējīgu attīstību, bet arī bijušā valstsvīra atbildība pret
savu tautu, kurai Jaungada uzrunā savulaik skaidroja, ka «nevar būt savas valsts patriots cilvēks, kurš visus pārējos savus
tautiešus uzskata par muļķadesām». Akačos sēdošie ir aizrāvušies un nepamana, ka ir pārspīlējuši savas aktivitātes, un
tiem, kuri līdz šim izmanto fosilo dabas gāzi, ir gana daudz
iemeslu nosvērties par labu enerģētiskajai koksnei.
Biotautsaimniecība jeb bioekonomika ir bioloģisko resursu ieguves un pārstrādes tehnoloģiju izmantošana
augstas pievienotās vērtības produkta ražošanai. Sakarā
ar to, ka bioresursu ieguvei un pārstrādei, kā arī produkta ekodizaina izstrādē galvenā loma ir tehnoloģiskajiem
risinājumiem, tā būtu jādēvē par biotehonomiku.
Tas viss ilustrē šķēršļus, kas gadu gaitā ir izveidoti, lai bremzētu mūsu izpratni. Tagad pienācis laiks pieņemt lēmumu turpi-

nāt tāpat kā līdz šim vai mainīties. Lai ilustrētu iespējas, Rīgas
Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu
institūtā veikta 70 iespējamo bioresursu un produktu analīze.
Investoru vienmēr interesē peļņa. Lai ieskicētu bioekonomikas problēmas, analizēts piemērs par skujkoku zāģbaļķiem.
Pievienotā vērtība uz 1m³
skujkoka zāģbaļķa EUR/m3

Mēs, latvieši, patiesībā īsti neapzināmies, cik bagāti esam.
Mums netrūkst vietējo resursu, drīzāk grūti tos notērēt. Un
mēs savus resursus izmantojam primitīvi, nevis pietiekami
efektīvi. Parasti – lai iegūtu ātru peļņu, kas gandrīz vienmēr
ir neliela – daudzas reizes mazāka, nekā varētu būt. Vienā
no Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas februāra sēdēm
vecākais konsultants Artis Grīnbergs atzina, ka jau piecus
gadus runājam par bioekonomiku, bet tā arī nekas īsti nenotiek. Kāpēc? Tam ir gan objektīvi, gan subjektīvi iemesli.
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Zāģbaļķi

Zāģmateriāli Skaidu plates
un OSB
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Dažādu koksnes produktu pievienotā vērtība uz 1 m³ skujkoku zāģbaļķu.

Svarīgi ir saprast, par cik pieaug peļņa.
• Viszemākā tā ir, ja zāģbaļķi tiek eksportēti no Latvijas,
tos valstī neapstrādājot, – tad peļņa ir 50 EUR/m³.
• Ja tiek izgatavoti zāģmateriāli, peļņa pieaug līdz
76 EUR/m³.
• Ja no zāģbaļķiem ražo skaidu plates un OSB, peļņa ir
85 EUR/m³.
• Ja tiek izgatavotas zemas pievienotās vērtības mēbeles:
– no zāģmateriāla, tad kopējā peļņa no viena
		 kubikmetra zāģbaļķu var būt 186 EUR/ m³;
– no skaidu plates un OSB – kopējā peļņa sasniedz
		 195 EUR/m³.
• Ja tiek izgatavotas augstas pievienotās vērtības
mēbeles:
– no zāģmateriāla, tad kopējā peļņa no viena
		 kubikmetra zāģbaļķu var būt 846 EUR/m³;
– no skaidu plates un OSB – kopējā peļņa sasniedz
		 855 EUR/m³.
Piemērs ilustrē to, cik svarīgi ir pievienot inženiertehnisko un
radošo vērtību. Lai vienkāršo ikdienas mēbeļu vietā ražotu dizaina mēbeles, valstī ir gana resursu un tehnoloģiju, vajadzīga
vien mākslinieciskā uzdrīkstēšanās un apsviedīgs tirgotājs. Un
mehānisms, kas pamodina ne tikai uzdrīkstēšanos, bet vēlmi
rāpties stikla kalnā pēc augstākas peļņas. Nepieciešams valstisks pamudinājums un likumiska drošība, kas tiek nodrošināta biznesa uzsākšanai.

Raksts tapis Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu projekta «Bioekonomikas modeļa izstrāde bioloģisko resursu ilgtspējīgai izmantošanai klimata pārmaiņu samazināšanai un pielāgošanās kapacitātes
celšanai (BIO-KLIMATS)» ietvaros.
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GADA SŪNA –

PARASTĀ STRAUSSŪNA
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis.

Reiz nodomāju: ja es varētu izvēlēties Gada sūnu, ieteiktu
parasto straussūnu, jo tā ir viegli atpazīstama, skaista, pat
grezna, aug ne par biežu, ne par retu – akurāt, lai gada laikā to atrastu jebkurš, turklāt būtu prieks par katru atradni
ziņot! Un, re! – pirmajās Gada sūnas vēlēšanās to atbalstīja
arī Latvijas Botāniķu biedrības Brioloģijas darba grupa. Apstiprinājumu, ka izvēle bijusi pareiza, radu arī entomologa
Uģa Piterāna blogā, kur viņš šo sūnu atzina gan par vienu
no sev mīļākajām, gan visvieglāk nosakāmajām sūnu sugām.
Portālā «Dabasdati.lv» Uģis šogad jau ziņojis par daudzām
atradnēm, tostarp Skrundas novadā, kur par straussūnu esamību līdz šim nebija zināms! Ziņo arī tu! Gada beigās pēc
ziņojumiem tiks sastādīta šā auga izplatības karte līdz ar
visu ziņotāju vārdiem. Cik mūsu ir, kas gada laikā spēj atrast
vismaz vienu straussūnas augšanas vietu?
Straussūna ir līdz desmit centimetrus gara, ar regulāriem,
stumbram perpendikulāriem zariņiem, kas stumbra galā īsi,
bet virzienā uz leju kļūst arvien garāki. Raksturīgas sirpjveidā
saliektas lapiņas un noliektas zaru galotnes. Patausti galotnīti!
Par spīti maigajam izskatam, tā ir stingra un cieta. Zinātniskais nosaukums Ptilium crista-castrensis un arī angļu Knight’s
Plume nozīmē ‘bruņu cepures spalva’. Latvisko nosaukumu
straussūna ieguvusi strausa spalvai līdzīgā izskata dēļ. Dažiem
sūna asociējas ar rievainajiem čipsiem, man tā šķiet kā plakana eglīte, bet citam pa gabalu atgādina sfagnus, kas koši un
salātzaļi izceļas uz pārējā fona.
Straussūna aug uz augsnes galvenokārt priežu mežos, sastopama arī egļu mežos, kā arī uz granīta akmeņiem, kas klāti ar
kūdru vai meža nobirām. Anitra Tooma Slīteres priežu mežos
novērojusi, ka straussūnas jāmeklē tur, kur starp priedēm parādās arī egles. Skujkoku mežos biežākās sūnas, kas zemi nereti klāj lielās platībās, ir spīdīgā stāvaine un Šrēbera rūsaine,

bet straussūna sastopama nelielās platībās – kvadrātmetrs jau
ir daudz! Baibas Bambes meža veģetācijas pētījumos straussūna minēta vairāk nekā 60% priežu un jauktu koku mežu
aprakstu un tikai 5% egļu mežu aprakstu, parasti aizņemot
mazāk nekā 1% platības. Vislielākā straussūnu audze atzīmēta
dabas parkā «Daugavas loki» – 25% parauglaukuma seguma.
Retumis šo sūnu var atrast arī pļavās.

Parastās straussūnas izplatības kartē apkopoti vairāk nekā 250 ziņojumi, no tiem ar herbāriju apstiprināti aptuveni 100 (no LVMI «Silava»,
Latvijas Universitātes, Latvijas Dabas muzeja un personīgās kolekcijas).
Visvairāk vākumu ir A. Āboliņai (52), visvairāk atradņu – A. Opmanim
(121). Iekļauti arī 29 mani ziņojumi. Ar zaļu – jaunākās ziņas (1991.–
2015. gads), vecākas ar oranžu (1966.–1990. gads) un melnu (1862.–
1965. gads).
Straussūna ir to 24 sugu starpā, kas pieminētas pirmajā Livonijas sūnu
sarakstā (J. B. Fischer, 1791), bet senākos Latvijā saglabājušos vākumus
veicis K. R. Kupfers 1912. un 1913. gadā Ķemeru, Ogres un Kokneses
apkārtnē.
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Līdzīgākās sānsporogonsūnas, ko vērts iegaumēt, meklējot straussūnu: (no kreisās) tīrā zaļkāte Pseudoscleropodium purum – visa zaļa, vienkāršs,
gluds zarojums, aug smilšainākās, sausākās vietās; Šrēbera rūsaine Pleurozium schreberi – sarkans stumbriņš, vienkāršs zarojums; spīdīgā stāvaine
Hylocomium splendens – sarkanīgs stumbriņš un sānzari, smalkāks zarojums, katru gadu jauns stāvs uz iepriekšējā; dižā ežlape Thuidium tamariscinum – visa zaļa vai ar sarkanīgu stumbru, smalks zarojums, jaunus stāvus uz iepriekšējā neveido, bieži aug mitros egļu, melnalkšņu mežos; parastā
straussūna – lokainām lapām, stingru galotnīti; mīkstā ķemmzare Ctenidium molluscum – sprogainām lapām, visa mīksta, aug uz kaļķakmeņiem,
dolomītiem, visai reti.

Foto: Ansis Opmanis.

Sūna izvairās no īpaši slapjām vietām, tur tā mēdz pakāpties
sausumā – uz ciņa, kritalas vai koka stumbra pamatnes. Reiz
atrasta pat 1,3 m augstumā uz pīlādža stumbra! Vēl starp neparastākajām straussūnas augšanas vietām minams šķūnīša
salmu jumts un lagūnas mala pārpurvotā mežā. Austra Āboliņa ievērojusi straussūnas ieviešanos meža zemsedzē mēslošanas ietekmē.

Parastā straussūna ir zaļsūna, sānsporogonsūna (Pleurocarpous moss) – tai
sporogoni (kātiņš, kuram galā sporu vācelīte) aug uz stumbriņa sāna,
nevis no sūnas galotnes. Attēlos –
straussūna ar jauniem sporogoniem
un nobriedusi sporu vācelīte. Tās
veidojas reti – sporogoni, kas ir līdz
5 cm gari, minēti tikai trijos no aptuveni 250 sūnas ziņojumiem. Šādi
atradumi, kas dokumentēti vismaz ar
foto, ir īpaši vērtīgi!

Ligita Liepiņa piedalījās
pētījumā par straussūnas
izdzīvošanas stratēģijām.
Ja sūnas tika apgrieztas ar «galvu» uz leju,
tās izdzina divas vai pat
trīs galotnes, apliecās
uz augšu un kļuva par
«daudzgalvainiem pūķiem». Iespējams, arī te
redzamajai straussūnai,
kam uz stumbriņa divas jaunas atvases, bijis
kāds traucējums, jo, atšķirībā no stāvaines, kam
jaunas atvases jeb stāvi
(no kā arī nosaukums)
uz stumbra izaug katru
gadu, straussūna parasti
tā nedara.

Laura Kļaviņa veikusi pētījumu par straussūnas ķīmisko sastāvu,
kas daudz neatšķiras no citām Latvijas mežu sūnām. Konstatēti
vairāk nekā 100 ķīmiskie savienojumi. Lielāko daļu sastāva veido skābeklis (līdz 53,25%) un ogleklis (līdz 43,74%), vislielākās
svārstības ir slāpeklim, proti, 0,42%–2,77%, un to ietekmē augšanas apstākļi. Izrādās, no straussūnām var pagatavot ekstraktu, kas nāvējoši iedarbojas uz audzēju šūnām. Tiesa, organismā
šāds efekts var nebūt, jo ieslēdzas arī orgānu barjeras, kas tos
līdz ar vēža šūnām sargā no ārējās iedarbības. Ar straussūnu
ēšanu vien noteikti nepietiks, jo, lai sasniegtu nepieciešamo
vielu koncentrāciju, būtu jāapēd ļoti daudz sūnu. Lai arī nav
datu par straussūnu indīgumu, lielākā daļa dzīvnieku izvairās
no to ēšanas nepatīkamās, rūgtās garšas dēļ.

Ja šajā attēlā spēj atrast gan straussūnu, gan Šrēbera rūsaini, gan spīdīgo stāvaini, laiks pilnveidoties tālāk! Vietnes «Dziedava.lv» sadaļā
«Vērojumi» skati Latvijas divdesmit vienkāršāko sūnu topu (dziedava.
lv/sunas20), kur ir arī norādes uz vairāk nekā 300 Latvijas sūnu sugu
fotogrāfijām. Sūnu draugiem izveidots konts «Sūnas Latvijā» sociālajā
tīklā «Facebook.com» (facebook.com/SunasLatvija). Uz mežu līdzi vari
paņemt LU apgādā izdoto «Sūnu ceļvedi».

Neaizmirsti ziņot portālā «Dabasdati.lv» par savu straussūnas
atradni līdz ar foto un vietas aprakstu!
Paldies LBB Brioloģijas darba grupai par atsaucību šā raksta tapšanā, īpaša pateicība Baibai Bambei un Ansim Opmanim!
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ZEMNIEKS APMIGLO KAIMIŅUS?

ZIŅO «VIDES SOS»!

Jana Simanovska
Pesticīdu izmantošanas ieguvumi un negatīvās sekas jau sen ir
kā karsts kartupelis dažādās diskusijās. Vieni bēdājas par cilvēces un planētas indēšanu, citi draud ar to, ka bez ķimikāliju
lietošanas zaudēsim visu ražu, vēl citi ir pilnīgi pārliecināti,
ka zinātne spēj pilnībā novērtēt pesticīdu riskus un izvēlēties
tikai tos līdzekļus, kuri nekaitē cilvēkiem. Tas, ka nebioloģiskā jeb konvencionālā pārtika, kas audzēta, izmantojot minerālmēslus un pesticīdus, vairāk apdraud pašus zemniekus un
viņu kaimiņus nekā ēdājus, ir loģiski. Bet ko darīt, ja kaimiņš
blakus jūsu mājai iesēj rapšu lauku, kas ir viena no visdāsnāk
apmiglotajām kultūrām Latvijā? Vai jums ir tiesības zināt, kad
notiks miglošana? Laikus pateikšu – nē, nevienam zemniekam
savi kaimiņi par to nav jābrīdina! Ja mēs paši šim absurdam
nepretosimies, viss paliks kā bijis.

pavisam viegli organizēt ar elektronisko sistēmu palīdzību,
piemēram, ierakstot centralizētā datu bāzē, ka parīt miglosi
savus laukus, visi tavi kaimiņi, kas parakstījušies uz šādas informācijas saņemšanu, saņems brīdinājumu e-pastā vai īsziņu
telefonā. Tomēr zemkopības ministrs Jānis Dūklavs atbildes
vēstulē noraidīja šādu izmaiņu nepieciešamību: «Tirgū tiek
laisti tikai tādi augu aizsardzības līdzekļi (AAL) jeb pesticīdi,
par kuriem ir gūti pārliecinoši pierādījumi, ka tie dod noteiktu labumu augkopībai un to pareiza lietošana nerada kaitīgu
ietekmi uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai nevēlamu iedarbību uz vidi. [..] AAL reģistrācijas un lietošanas prasības nosakošie normatīvie akti nodrošina, ka, ievērojot AAL lietošanas
prasības, AAL lietotājs nerada apdraudējumu savai un apkārtesošo cilvēku veselībai.»

Aizvien biežāk presē parādās raksti un TV tiek veidoti sižeti
par cilvēkiem, kurus satrauc tas, ka blakus viņa zemei saimnieks miglo savus laukus, un iespējamais piesārņojums. Cilvēki sūdzas par veselības pasliktināšanos, par mājlopu bojāeju,
bišu saimju iznīkšanu...

Šādu noteikumu ieviešana, viņaprāt, būšot liels slogs zemniekiem, viņi zaudēs konkurences cīņā ar citu valstu lauksaimniekiem, kam nekas tāds netiek pieprasīts! Lai kā gribētos ticēt
Zemkopības ministrijas apgalvojumiem par «drošumu», tomēr
ir pamats bažām – Eiropas Komisija vēl arvien nav noteikusi
kritērijus, kā atpazīt endokrīno sistēmu traucējošās vielas, tāpēc nav nekāda pamata apgalvot, ka atļautajos pesticīdos to
nav. Tās ir vielas, kas ietekmē gan mūs, gan dzīvo dabu jau ļoti
nelielās koncentrācijās. Organizācija «PAN-Europe» ir nosaukusi aizdomīgos pesticīdus, un seši ir Latvijā reģistrēto augu
aizsardzības līdzekļu sastāvā: abamektīns, iprodions, mankocebs, metkonazols, tebukanazols, tiakloprīds. Turklāt, ja jau
viss ir tik droši, kāpēc laiku pa laikam kādu atļauto pesticīdu
tomēr aizliedz? Ir eksperti, kas pamatoti kritizē pašreizējos

Vides konsultatīvā padome, kas apvieno 20 nevalstiskās organizācijas labākai sadarbībai ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju, pērn vērsās pie Zemkopības ministrijas,
rosinot izmaiņas pesticīdu izmantošanas noteikumos, proti,
lai pesticīdu lietotāji nepārkāptu bufersjoslas (joslas – apaugums vai neskarta teritorija, kas aizsargā citas teritorijas un
objektus no pesticīdiem), kā arī savlaicīgi apziņotu kaimiņus
par miglošanas iecerēm. Mūsdienās tādu informēšanu var
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likumus par to, ka tie nepietiekami liek novērtēt pesticīdu radīto risku kaimiņos dzīvojošajiem. Ja, piemēram, mankocebu
saturoša pesticīda lietošanas atļaujā ir prasība miglojot ievērot pat 40 metru aizsargjoslu līdz ūdenstecei, lai nodrošinātu ūdens organismu aizsardzību, tad kāpēc kaimiņu pagalms
būtu mazāk aizsargājams? Jo īpaši ņemot vērā to, ka mankocebs, iespējams, ir endokrīno sistēmu bojājoša viela...

Pesticīdu atliekas atrastas mājokļos
Varbūt līdz kaimiņmājām šīs indes nenonāk? Francijas nevalstiskā organizācija «Générations Futures» sadarbībā ar Veselības un vides aliansi (Health and Environment Alliance) pērn vēlējās noskaidrot, vai pesticīdi «ienāk» arī dzīvojamo ēku telpās.
Viņi analizēja pesticīdu atliekas vairāk nekā divdesmit lauku
mājās. Izrādījās, visās no tām bija atrodamas pesticīdu atliekas! No meklētās 61 aktīvās vielas katrā mājā vidēji atrada
aptuveni divdesmit, bet divpadsmit no tām bija endokrīno sistēmu potenciāli traucējošās vielas, kam nav drošu robežkoncentrāciju. Daži no šiem pesticīdiem Francijā jau bija aizliegti, bet to atliekas vēl arvien nekur nebija pazudušas. Vai pie
mums būtu citādi? Varbūt labāk? Jo Francijā pesticīdus lieto
krietni vairāk nekā Latvijā. Taču nevaram aizmirst padomju
laikus. Ko par šo problēmu saka pasaules zinātnieki? Pētījumi
ir dažādi. Amerikāņu pētnieki nesen ziņoja, ka bērniem, kuru
mātes grūtniecības laikā saskārās ar pesticīdu piesārņojumu
dzīvesvietā, ir lielāka nosliece uz autismu (Shelton, 2014). Spāņu pētnieki (García-Pérez, 2016) secinājuši, ka ar ļaundabīgiem
audzējiem biežāk saslimst bērni, kas dzīvo tuvu rūpnīcām vai
intensīvās lauksaimniecības teritorijām. Līdzīgi ir amerikāņu
pētnieku secinājumi (Carroza, 2008). Citi pētnieki apgalvo, ka
faktiskais piesārņojums apdzīvotās vietās ir mazāks, nekā to
paredz modeļi, ar kuru palīdzību nosaka pesticīdu drošumu
(Galea, 2015). Bet – cik drošas ir noteiktās normas?

Bioloģiskie zemnieki spiesti zaudēt ražu
Bioloģiskajā lauksaimniecībā inspektori daudz neprāto: ja redzams (un tas nav noslēpjams), ka kaimiņš ir nomiglojis arī
daļu bioloģiski sertificēta zemnieka lauku, soda nevis konvencionāli saimniekojošo zemnieku, bet gan bioloģisko – viņam
jāatstāj nenovākta vismaz desmit metru plata josla. Kāpēc
šādi zaudējumi jācieš bioloģiskajam zemniekam, lai gan viens
no vides politikas principiem ir «piesārņotājs maksā»? Vai bioloģisko lauksaimniecību uzskatām par kaprīzi, sak, pats gribi
niekoties bez pesticīdiem, pats arī ciet?

Kam paredzētas buferjoslas?
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (ESFA), nosakot drošās
pesticīdu koncentrācijas, vienmēr iesaka ievērot arī buferjoslas, kuru platums ir atkarīgs no izmantotā pesticīda. Parasti
šīs buferjoslas aizsargā ūdensobjektus, bet tās var noteikt arī
citu objektu un nelauksaimniecisko zemju aizsardzībai.
Ja nav speciālas norādes pesticīda lietošanas instrukcijā, jāievēro vismaz minimālās prasības buferjoslām, ko nosaka Aizsargjoslu likums, kas februārī piedzīvoja izmaiņas. Tās stāsies
spēkā 2017. gada 1. janvārī, un tad būs aizliegts lietot augu aiz-
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sardzības līdzekļus vien divus metrus platā joslā gar virszemes
ūdensobjektiem un vienu metru platā joslā gar novadgrāvjiem.
Šogad vēl darbojas likuma norma par desmit metrus platām
aizsargjoslām.
Diemžēl piesardzības princips arī vides politikā pārāk bieži
paliek tikai uz papīra, jo ekonomiskās intereses ir noteicošās.
Valsts augu aizsardzības dienests iesaka kaimiņiem uzturēt
labas attiecības, un tas arī viss. Ir, protams, labie piemēri –
piemēram, kāds zemnieks, kura lauki atrodas blakus skolai,
vienojās ar izglītības iestādes vadību, ka mācību laikā nemiglos. Diemžēl ne visi ir tik saprotoši. Un ko darīt bažīgajiem?
Zemkopības ministrija un Valsts augu aizsardzības dienests
uzskata, ka vides aktīvisti ceļ nepamatotu brēku, tāpēc ieteikumus brīdināt kaimiņus par miglošanu noraida, jo tā neesot
nekāda problēma. Dienesta pārstāvji teic, ka gadā konstatē
vien dažus pesticīdu lietošanas pārkāpumus. Vai tiešām tā ir?
Tāpēc aicinām cilvēkus ziņot par pesticīdu lietošanas pārkāpumiem ne tikai Valsts augu aizsardzības dienestam, bet arī
«Vides SOS». Tā mēs uzzināsim, vai tiešām šajā jomā viss ir
kārtībā un visi ir apmierināti.

AAL lietošanas noteikumi, kuru neievērošanu
visvieglāk konstatēt
Augus drīkst apsmidzināt, ja vēja ātrums nepārsniedz 4 m/s.
Ja smidzinātājs ir aprīkots ar rūpnieciski komplektētām palīgierīcēm (palīgiekārtām), kas mazina vēja ietekmi uz smidzinājumu, nodrošinot smidzinājuma nokļūšanu tikai uz paredzētās apstrādājamās virsmas, augus drīkst apsmidzināt arī tad,
ja vēja ātrums nepārsniedz 8 m/s.
Atsevišķu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas nosacījumos ir
prasība ievērot buferjoslu, kuras lielums dažādiem pesticīdiem var būt atšķirīgs. Ja šādu norāžu nav, jāievēro Aizsargjoslu likumā noteiktās minimālās prasības. Tomēr, ja kaimiņš
nav informēts, ar kādu līdzekli miglošana tiek veikta, viņš arī
nevarēs novērtēt, vai bufersjosla ievērota.
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, kura marķējumā ir norāde
«Toksisks bitēm» vai ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums
R57, lauksaimniekam trīs dienas pirms sējumu vai stādījumu
apstrādes jābrīdina dravnieki, kuru bišu stropi atrodas divu
kilometru rādiusā no tīruma.
Ziedošu kultūraugu apstrādi drīkst veikt pēc plkst. 22.00 un
pirms plkst. 5.00. Tātad nedrīkst smidzināt tajā laikā, kad bites lido un aktīvi meklē barību. Labību, rapsi un citas pārtikas augu kultūras ar glifosātus saturošiem herbicīdiem drīkst
miglot ne vēlāk kā 14 dienas pirms ražas novākšanas.
Augu aizsardzības līdzekļu lietotājs ir atbildīgs par visu pesticīdu lietošanas noteikumu ievērošanu, tostarp – kaimiņu
zemju neapmiglošanu.
Tāpēc fotografējiet un filmējiet šos pārkāpumus, lai būtu pierādījumi un Valsts augu aizsardzības dienests nevarētu atrunāties, ka problēmu nav!
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SPOKU GĀZE RADONS
Dana Zālīte

Veikt plašu pētījumu par radonu visā Latvijas teritorijā – šāds
īsi un kodolīgi formulēts uzdevums ierakstīts Latvijas vides
pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam. Ja vien Eiropas Savienības ierēdņi 2013. gadā nebūtu nākuši klajā ar direktīvām
par radiācijas drošību un ja Starptautiskā atomenerģijas aģentūra neizlīdzētu ar finansējumu, iespējams, Latvija atšķirībā
no citām Eiropas Savienības valstīm vēl kādu laiku izlīdzētos
bez reprezentatīviem datiem par radioaktīvās gāzes radona
(Rn²²²) starojuma koncentrāciju vidē, ēkās un ūdenī. Tikpat
neredzama un nejūtama kā radons paliktu arī informācija par
tā negatīvo ietekmi uz veselību. Tomēr labāk vēlāk nekā nekad. Situāciju šogad glābs Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs, projekta «Radona gāzes mērījumi Latvijas mājsaimniecībās 2016. gadā» ietvaros organizējot radona gāzes
mērījumus aptuveni 500 Latvijas mājsaimniecību bez maksas.
Radons ir dabiska radioaktīva cēlgāze bez krāsas un smaržas,
kas šķīst ūdenī un organiskos šķīdumos. Radons ir teju 7,5 reizes smagāks par gaisu, un tā starojuma radioaktivitāti nosaka
bekerelos uz gaisa kubikmetru (Bq/m³) jeb sabrukšanu skaitā
vienā sekundē viena kubikmetra gaisa tilpuma.

Izgaro no zemes dzīlēm, iežiem un ūdens
Stāsta galvenā varoņa radona galvenais izcelsmes avots ir zemes dzīles: derīgie izrakteņi, urānu saturošie ieži, arī artēziskie ūdeņi. Tādēļ visaugstākā radona koncentrācija veidojas
zemes virsmas tuvumā. Radonam ir pa spēkam caur augsni un
ēku konstrukciju šķirbām ieplūst telpās, sākot no pagraba līdz
pat trešajam stāvam. Ja telpās radona līmenis ir paaugstināts,
bet ārā tā līmenis ir normas robežās, vērts pievērst uzmanību
materiāliem, no kā ēka celta. Dzīve no laukakmeņiem būvētā ēkā būs riskantāka nekā dzīve koka namā. Radonu izstaro
granīts, marmors, betons, cements, ģipsis un māla ķieģeļi.
Taču būvmateriālu starojums nav tik bīstami liels kā no zemes
dzīlēm nākošais. Turklāt radioaktīvus celtniecības materiālus
tirgot ir aizliegts, bet jāņem vērā tas, ka uz robežas būvmateriāliem pārbauda gamma starojumu, savukārt radons rada
alfa starojumu.

Veicina ļaundabīgos audzējus
Ja reiz radons mājā ieplūst, varbūt var mierīgi sadzīvot un brālīgi dalīt kopējo telpu? Šoreiz ieteicams par viesmīlību aizmirst. Lai gan pats radons nav nedz redzams, nedz saožams
un tā klātbūtne uztverama vien ar speciāliem detektoriem,
bīstama ir tā ietekme uz veselību. Tā kā radons šķīst ūdenī, tas
var iekļūt ūdensapgādes sistēmā, un cilvēks to uzņem ar ūdeni. Radonu var ieelpot, uzturoties slikti vēdinātās, putekļainās
un slēgtās telpās, un plaušās tiek apstaroti epitēlijaudi. Ilgstošs apstarojums rada bojājumus šūnās un var izraisīt plaušu vēzi. Tāpēc radons atzīts par otro izplatītāko plaušu vēža
cēloni pēc smēķēšanas. Turklāt smēķētājiem, kas pakļauti arī
radona iedarbībai, plaušu vēža risks pieaug.

Vēdini māju, slauki putekļus
Radona izcelsmes avoti.

Ja radioaktivitātes pieminēšana liek bailīgi saausīties, labā
ziņa ir tā, ka ar Černobiļu un kodolkatastrofām radons īsti
saistīts nav. Sliktā ziņa – uz vārda «dabisks» labdabību, gluži
kā izvēloties kosmētikas produktus, gan nevajadzētu uzķerties, jo tieši dabiskās izcelsmes starojums ir tas, kam esam
pakļauti visvairāk. Radons un tā sabrukšanas produkti veido
pusi no kopējās saņemtās jonizējošā starojuma gada devas.
Otrs radiācijas veids ir mākslīgā jeb cilvēka radītā radiācija,
kas ir salīdzinoši neliela daļa no kopējā starojuma, ietverot
kodolieroču izmēģinājumus un tādus medicīniskās diagnostikas izmeklējumus kā rentgens un datortomogrāfija.

Ko darīt? Ja mājās konstatēts paaugstināts starojuma līmenis,
pirmkārt, nepieciešams vērsties Radiācijas drošības centrā.
Radona klātbūtne nenozīmē, ka būs nepieciešami tādi radikāli
pasākumi kā ēkas demontāža vai jaunas dzīvesvietas meklējumi. Pirmais un pats vienkāršākais solis, kā cīnīties ar radonu, ir... atvērt logu. Otrs – bieža mājas uzkopšana. Radona
sabrukšanas procesā rodas metāla joni, kuriem piemīt īpašība
nosēsties uz virsmām, tādēļ ir svarīgi regulāri slaucīt putekļus.
Radona koncentrāciju var samazināt, likvidējot plaisas ēkas
konstrukcijās un veicot grīdas hermetizāciju. Papildus tam ieteicams pastiprināt ventilāciju zem mājokļa grīdas, izveidot
radona nosēdtilpnes un pozitīva spiediena sistēmu. Uzreiz
gan jāsaka, ka valsts finansējums individuāliem pretradona
pasākumiem Latvijā nav paredzēts.
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teritorijas ar paaugstinātu
radona risku
teritorijas ar normālu
radona risku
teritorijas ar zemu
radona risku

Kā norāda eksperti, nepieciešamība radonu likvidēt telpās
ir sliktas pretradona aizsardzības rezultāts, tādēļ par radona
piesārņojumu būtu jādomā jau pirms zemes gabala iegādes
un pamatu likšanas jaunai ēkai. Ir ES dalībvalstis, kur radona
mērījumu veikšana ir obligāta prasība pirms ēkas nodošanas
ekspluatācijā. Teorētiski arī Latvijā Ministru kabineta noteikumi paredz, ka būvdarbu pasūtītājs, projektētājs un izpildītājs ir
atbildīgi par to, lai jaunuzceltajā ēkā vai dzīvoklī radona vidējā
radioaktivitāte nepārsniegtu 200 Bq/m³, tomēr, kā tas darbojas
praksē, šķiet, ir katra individuālā atbildība un informētība.
Latvijas iedzīvotāji līdz 11. martam varēja pieteikties radona
mērījumiem mājokļos. Aptuveni 500 mājsaimniecību saņēma
divus radona alfa treku vienreizlietojamus detektorus, kas mērīs gaisa sastāvu līdz 2016. gada decembrim. Mērījumus veic
tikai ēku pirmajā stāvā vai apdzīvojamās puspagraba telpās.
Pēc tam detektorus nosūtīs uz Zviedriju radona gāzes līmeņa mērījumu nolasīšanai. Par radona līmeni Latvijas teritorijā
Valsts vides dienests informēs 2017. gada pavasarī.

Potenciāli bīstamās vietas
Lai gan radona gāzes izplatība no zemes lūzumiem Latviju
skar salīdzinoši maz, tomēr ir vietas, kur tā izdalīšanās ir paaugstināta. Tādas teritorijas ir gar Daugavu, un īpaši izteikts
tas ir Rīgas, Ogres, Aizkraukles un Daugavpils apkārtnē. Radona gāzes koncentrācija normu pārsniedz arī Vecumnieku

novadā. Tomēr, visticamāk, ka radona rīcības plāns, kas Valsts
vides dienesta Radiācijas drošības centram jāizstrādā līdz
2018. gadam, iztiks bez ieteikuma par iedzīvotāju evakuāciju.
90. gadu pētījumos radona koncentrācija apsekotajās dzīvojamās un darba telpās bija no 30 Bq/m³ līdz 120 Bq/m³. Savukārt
2014. gada rezultāti uzrāda, ka iekštelpās radona koncentrācija parasti nepārsniedz 100 Bq/m³. Par ievērojamu radona koncentrācija tiek uzskatīta, ja tā ēkā pārsniedz 200 Bq/m³ gadā.
Pašlaik atliek vien gaidīt 2016. gada mērījumu rezultātus, un
tad uz šo datu pamata tiks izstrādāts radona rīcības plāns, kas
beidzot sniegs Latvijas iedzīvotājiem pilnvērtīgu informāciju
par radona līmeni un ieteikumus tā kontrolei ēkās un dzeramajā ūdenī, kā arī veicamajiem pasākumiem radona līmeņa
samazināšanai vietās, kur tas būs nepieciešams. Nākamais solis radona pētniecības laukā varētu būt situācijas apzināšana
darba vietās, izglītības iestādēs un citās publiskajās ēkās.
Radona rīcības plāna izstrādei organizēta īpaša darba grupa, kurā iesaistīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra,
Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Veselības inspekcijas, VSIA
«Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs», Latvijas
Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta «BIOR»,
Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības
institūta eksperti.
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Ruslans Matrozis;
Ingunas Baueres literārā versija

PUTNU DULLAIS
LIZDĒNU BARONS

LOUDONS
HARALDA FON LOUDONA (1876–1959)
PIEMIŅAI
11. aprīlī visi putnu pētnieki var iedzert glāzi bērzu sulas par
godu barona Loudona piemiņai: aprit 140 gadu, kopš dzimis
rosīgākais baltvācu dabas pētnieks, kurš teju 30 savas dzīves
gadus veltīja ornitoloģijai ne tikai Latvijā un Igaunijā, bet arī
Kaukāzā un Centrālāzijā. Latvijas un pasaules ornitoloģijas
vēsturē Loudons iekļāvies ar izciliem sasniegumiem putnu
pavasara migrāciju fenoloģijas pētīšanā, viņš pirmais uzsāka putnu masveida gredzenošanu un tā uzzināja, kur paliek
apkārtnes putnu būrīšos saķertie mājas strazdi. Viņš pirmais
aprakstīja daudzas sugas un pasugas, kā arī savāca milzīgu
Palearktikas putnu ādiņu kolekciju.
Barons Haralds fon Loudons.

Mūsdienās nelielais Lizdēnu ciems Vidzemes ziemeļos ir provinciāla un mazzināma apdzīvota vieta, bet 20. gadsimta sākumā tās nosaukums bieži tika pieminēts vadošajos Eiropas
ornitoloģijas žurnālos. Tas notika, pateicoties Lizdēnu muižā dzīvojošajam baltvācu baronam Haraldam fon Loudonam,
kurš sava vārda beigās bieži vien pierakstīja arī Lizdēnus: Baron Harald von Loudon-Lisden. Loudoni bija dižciltīga Vidzemē
iesakņojusies baltvācu dzimta, kuras pirmsākumi meklējami
Skotijā. 1747. gadā tā ierakstīta Vidzemes bruņniecības matrikulā, bet 1854. gadā Krievijas impērijas Senāts apstiprināja
dzimtai piederīgo tiesības uz barona titulu. Jādomā, ka jaunais fon Loudons ļoti mīlēja savu dzimto vietu, ja reiz tik uzskatāmi lepojās ar tās nosaukumu.
Kad topošā ornitologa tēvs Viktors fon Loudons apprecēja
viņa māti, skaisto Kuresāres jaunkundzi Katerīnu fon UngernuŠternbergu, viņš to atveda uz Ķeižu muižu Vidzemē, kur neilgi
pēc kāzām cits pēc cita uzradās četri bērni – divi dēli un divas
meitas. Pirmdzimtais Haralds desmit gadu vecumā tika nosūtīts mācīties uz vienu no labākajām sava laika mācību iestādēm
Baltijas guberņā – vācisko Bērzaines ģimnāziju pie Cēsīm. Ģimnāzijā bija astoņas klases un par mācībām jāmaksā ievērojama
naudas summa, tāpēc šajā skolā mācījās tikai turīgu vecāku bērni. Diemžēl krievināšanas laikā, konkrēti – 1892. gadā, skolu
slēdza, un jaunais censonis bija spiests turpināt izglītošanos
vienā no Rīgas reālskolām, taču sēkla, tā teikt, jau bija kritusi

auglīgā zemē – mācoties Bērzainē, Haraldam radās padziļināta
interese par dabu, kas vēlāk pārvērtās īstā aizrautībā. 20. gadsimta sākumā un vidū katras skolas mācību procesa neatņemama sastāvdaļa bija dabas priekšmetu kolekcionēšana – tika vākti herbāriji, minerālu paraugi, putnu izbāžņi un olu kolekcijas.
Tieši ar savvaļas putnu olu kolekcionēšanu sākās jaunā zinātnieka ceļš uz ornitoloģiju, kam sekoja privātas studijas Ķeizariskās Krievijas Zinātņu akadēmijas Zooloģijas muzeja mācību
iestādē Sanktpēterburgā. Barons labi pārzināja ne tikai vācu un
krievu, bet arī latviešu valodu.

No jaunekļa par vīru
Būdams septiņpadsmit gadus vecs, Haralds fon Loudons iestājās vāciskajā Rīgas Dabas pētnieku biedrībā, uzreiz samaksājot mūža biedra maksu, ar ko skaidri pauda savu attieksmi par
turpmāko dzīves ceļu. Viņš sāka vākt pats savu privāto putnu
ādiņu kolekciju un regulāri dāvināja putnu ādiņas Dabas pētnieku biedrības muzejam. Ar laiku intereses paplašinājās, kam
labs apliecinājums ir fakts, ka 1894. gadā Lizdēnos pirmo reizi
tika konstatēta sēne – zarainā jeb koraļļu dižadatene (Hericium
coralloides). 1895. gadā Rīgas Dabas pētnieku biedrības rakstos
publicēts pirmais H. fon Loudona zinātniskais darbs – pārskats
par austrumu provincēs (mūsdienu Igaunijā un Latvijā) ligzdojošajiem putniem.
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Nikolaju Zarudniju, kurš šeit jau daudzus gadus veidoja putnu
kolekciju. Sarunas ar viedo pētnieku atstāja uz jaunekli tik
spēcīgu ietekmi, ka tas nolēma arī pats rīkot līdzīgas ekspedīcijas, vākt putnus savai kolekcijai un publicēt novērojumus
zinātniskos rakstos.

Cekulainā cīruļa pasuga – mīļajai sieviņai

Cēsu Bērzaines skola, kurā mācījās Haralds fon Loudons. 1914. gads.

Jūs jautāsiet, vai gribam aprakstīt kārtējo «vēzi – vientuļnieku», kurš visu mūžu veltījis zinātnei, ne nieka laika neatvēlot
romantiskām izjūtām un ģimenei? Šoreiz nē! Haralds fon Loudons, lai arī ne sevišķi izskatīgs, toties ļoti gudrs, jau diezgan
agri apprecējās, ievedot Lizdēnos vienaudzi, Vīlandes baronesi Magdu fon Mīlenu. Ja kādam šis uzvārds šķiet kaut kur dzirdēts, tad, jā – Magda bija slavenā barona Mihnauzena sievas
Jakobīnes jaunākā māsa. Vai smuka? Un vai turīgais Loudons,
kurš pēc tēva nāves mantoja Ķeižu un Lizdēnu muižu, viņu
apprecēja mīlestības dēļ? Viss ir iespējams, jo upuris uz mīlestības altāra ievērojams. Turklāt jaušams, ka arī Magdai patika
daba, ne velti viņa kopā ar vīru devās uz ornitoloģijas kongresu un citiem ar dabas pētniecību saistītiem pasākumiem.
Krievu dabas pētnieki pēc tam vēstulēs bieži lūdza nodot sveicienus jaukajai Magdai un pateicās par lielisko uzņemšanu.
Divdesmit divu gadu vecumā uzsācis patstāvīgu dzīvi, izglītošanos turpināt Haralds fon Loudons vairs nevarēja. Nākamajos
četros gados Lizdēnos piedzima trīs meitenītes – Ilze, Magda
un Rita. Kādas tur vairs studijas?
Tomēr ceļošana jauno vīru un tēvu bija tā savaldzinājusi, ka
viņš no tās vienkārši nespēja atteikties, tāpat kā no sapņa kļūt
par ievērojamu ornitologu. Lai saņemtu nepieciešamās atļaujas putnu un citu dzīvnieku iegūšanai, Loudons iestājās Krievijas Ģeogrāfiskajā biedrībā un 1901. gada sākumā kopā ar
latviešu izcelsmes putnu preparatoru Augustu Celmiņu, kurš
jau vairākus gadus strādāja pie barona Lizdēnos, papildinot
viņa putnu kolekciju, devās savā pirmajā īstajā ekspedīcijā.
Pēc divu mēnešu ceļošanas barons atveda mājās aptuveni 500
putnu ādiņu, kā arī tauriņu un citu kukaiņu vākumus. Jau pēc
gada, apkopojot ceļojumā veiktos pierakstus, Haralds fon
Loudons publicēja zinātnisku pārskatu par šo ekspedīciju.

Fon Loudonu dzimtas ģerbonis.

Bezrūpīgā jaunība neturpinājās ilgi, jo Haralds agri zaudēja
vecākus – viņam vēl nebija pilni 18, kad nomira māte, bet pēc
dažiem gadiem – 1898. gada februārī – mūžībā aizgāja arī
tēvs, no kura vecākais dēls mantoja Ķeižu un Lizdēnu muižas.
Taču pirms tam tēvs paspēja dēlu aizsūtīt svarīgā, varētu pat
teikt liktenīgā, ceļojumā. 1896. gada pavasarī jaunais barons
ceļoja pa Krievijas impērijas dienvidu reģioniem, iepazīstot
mūsdienu Gruzijas, Azerbaidžānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas teritorijas, kur apmeklēja muzejus, tikās ar ievērojamiem putnu pētniekiem un daudz fotografēja. Turkmenistānā viņš satika putnu kolekcionāru, rakstnieku un ceļotāju

Izbraukumi turpinājās, arī pazīšanās un nereti draudzība ar citiem dabas pētniekiem gāja plašumā. Šeit vietā atgādināt, ka
19. un 20. gadsimta mija tiek uzskatīta par putnu taksidermijas un kolekcionēšanas zelta laikiem. Putnu vērotājs no Rīgas
Vilhelms Savickis, draugs un domubiedrs Nikolajs Zarudnijs,
aktīvs putnu kolekcionārs, publicists un jurists Sergejs Buturļins – tie ir tikai daži no vīriem, ar kuriem Loudons sarakstījās, apmainījās kolekcijām un kopīgi veidoja zinātniskus aprakstus. Enerģiskais barons sapņoja savākt visas Palearktikas
putnu sugas un pasugas, ko varētu izmantot kā salīdzinošu
materiālu jaunu putnu pasugu aprakstīšanā, tāpēc viņam bija
vajadzīgi putni no citiem reģioniem, un viņš publicēja paziņojumus dažādos ornitoloģijas žurnālos par putnu ādiņu apmaiņu. Laikā no 1902. līdz 1914. gadam kopā ar Nikolaju Zarudniju Haralds fon Loudons publicēja 28 rakstus, kuros aprakstīja
39 jaunas putnu pasugas un vienu sugu. Vairākas pasugas tika
nosauktas par godu cilvēkiem, kuri palīdzējuši ekspedīcijās vai
veicinājuši zinātnisko interešu attīstību. Tomēr vienu no pirma-
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Barona laikos stādītā lapegļu aleja Lizdēnos.

No muižas kompleksa līdz mūsdienām saglabājušās vien dažas saimniecības ēkas. Smēde.

jām pasugām barons nosauca par godu savai mīļotajai sieviņai
Magdai – cekulainā cīruļa pasuga Galerida cristata magdae!

rākiem vadošiem Rietumeiropas ornitologiem. Domājams, ka
pateicoties tieši H. Dresera aicinājumam un atbalstam mūsu
barons 1905. gadā apmeklēja arī 4. Starptautisko ornitoloģijas kongresu Londonā kā viens no pieciem dalībniekiem no
Krievijas impērijas.

Lizdēni Eiropas ornitoloģijas apritē
1904. gada vasaras sākumā uz Krieviju aplūkot putnu olu
kolekcijas devās ievērojamais angļu putnu pētnieks un rakstnieks Henrijs Dresers – ievērojams speciālists putnu olu jautājumos (vēlākajos gados publicējis apjomīgu Eiropas putnu
olu noteicēju divos sējumos). No Pēterburgas ar vilcienu viņš
ieradās Rakverē pie S. Buturļina, bet pēc dažām dienām abi
devās uz Valmieru un tālāk zirgu pajūgā uz Lizdēniem. Nedēļu
H. Dresers nodzīvoja pie H. Loudona, pētīja viņa putnu ādiņu
un olu kolekcijas, ar interesi aplūkoja piezīmes un fotogrāfijas
no ceļojumiem. Par savu braucienu viņš publicēja rakstu britu
ornitoloģiskajā žurnālā «Ibis» (Nr. 18, 1905). No tā brīža Lizdēni kļuva zināmi Eiropas vadošajiem putnu pētniekiem! Tieši
H. Dresers palīdzēja H. Loudonam nodibināt kontaktus ar vai-

Kari vienmēr traucē mieram
1905.–1906. gads Krievijas impērijas rietumu provincēs izvērtās trauksmains. Revolucionārie notikumi pamatīgi iedragāja
baltvācu sabiedrības labklājību. Sākot ar 1905. gada janvāra
demonstrācijām, tautas neapmierinātība ar valdošo režīmu
pārvērtās par abpusēju vardarbību – tika dedzinātas muižas,
apšauti cilvēki kā vienā, tā otrā pusē. Daudzi muižnieki zaudēja savu mantību un bija spiesti bēgt no saviem īpašumiem.
Cik zināms, arī H. Loudons ar ģimeni kādu laiku dzīvoja Rīgā,
tomēr nemieru periodā viņa muižām netika nodarīti būtiski
zaudējumi. Kāpēc? Droši vien zemnieki savu baronu uzskatīja
par labu cilvēku. Kāds tur asinssūcējs, ja vienmēr pārņemts ar
saviem putniem?
Viens no jaunajiem savvaļas putnu pētīšanas virzieniem 20. gadsimta sākumā bija gredzenošana, ko 1901. gadā masveidā uzsāka ornitologi Austrumprūsijā. 1907. gadā H. Loudons iestājās
Vācijas Ornitoloģijas biedrībā un viens no pirmajiem Krievijas
impērijā arī uzsāka putnu gredzenošanu, desmit gadu laikā
kopā ar citiem interesentiem apgredzenojot aptuveni trīs tūkstošus lidoņu jeb 35% no visiem putniem, kuri šajā periodā
apgredzenoti Krievijas impērijas teritorijā...

H. Loudona putnu ādiņu kolekcijas putnu saraksts. Mūsdienās glabājas
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā.

Ceturtajā Vidusāzijas ekspedīcijā H. Loudons devās 1908. gadā
no janvāra līdz aprīlim. 1910. gada maija beigās Berlīnē notika
5. Starptautiskais ornitoloģijas kongress, kurā no Krievijas impērijas piedalījās septiņi dalībnieki, to skaitā arī H. Loudons
ar sievu Magdu un brāli Herbertu. Kongresā Loudons nolasīja
referātu par savu pēdējo Vidusāzijas ekspedīciju, kas bija vainagojusies ne vien ar bagātīgu relikviju klāstu, bet arī ar kāda
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Ormanītis (Porzana porzana) no H. Loudona putnu kolekcijas. Glabājas Latvijas Universitātes Zooloģijas muzeja fondos.

likteņa ievirzīšanu zinātniskās sliedēs. Šajā ekspedīcijā barons
bija paņēmis līdzi savu kaimiņu no Jaunbrenguļiem, 21 gadu
veco Tērbatas Universitātes zooloģijas studentu Nikolaju fon
Tranzē, kurš bērnībā bieži kopā ar Lizdēnu baronu devās putnu
medībās. Pēc 1918. gada N. Tranzē palika neatkarīgajā Latvijā,
strādāja par pasniedzēju Latvijas Universitātē un Ulmaņlaikos
bija līderis ornitoloģijā. Kongress bija nozīmīgs arī ar to, ka Haraldu fon Loudonu kopā ar Rīgas Dabas pētnieku biedrības muzeja preparatoru Ferdinandu Štolu ievēlēja par Starptautiskās
putnu aizsardzības komitejas biedriem.
Savā pēdējā, piektajā Vidusāzijas ekspedīcijā H. Loudons devās 1911. gadā no janvāra līdz maijam. Ekspedīcijā piedalījās
viņa brālis Herberts un vēl cits radinieks – barons Džeims fon
Loudons, kā arī preparators Karls Kiršs, kurš bija iemācījies
ātri un kvalitatīvi apstrādāt nošauto putnu ādiņas, pa dienu
nodīrājot aptuveni pussimtu putnu. Šis apstāklis ļoti veicināja
kolekcionēšanas apjomu pieaugumu. No ekspedīcijas barons
mājās atveda vairāk nekā 2000 putnu ādiņu, putnu olu, zīdītāju, vaboļu un citu kukaiņu, divas kastes ar čūskām, ķirzakām
un vardēm.

Cilvēks domā, velns rīkojas
Eiropu šūpoja kara viļņi. 1914. gads palika pēdējais Haralda
fon Loudona aktīvās darbības gads ornitoloģijā. Sākās Pirmais
pasaules karš, un, izvērtējis situāciju, H. Loudons klusi dzīvoja

Lizdēnos, reti rādoties ārpasaulē. Viņš uzraudzīja lauku darbus, medīja, pierakstīja, kad atgriežas un kad aizlido apkārtnes putni. Taču nav ļaunuma bez labuma. Ģimenē piedzima
ilgi gaidītais dēls Ēriks un meita Irmgarde. Taču, tā kā baltvāciešu sarūpētās vērtības tika putinātas uz nebēdu, zinātnieka plašās, vērtīgās kolekcijas atradās reālās briesmās. Barons
izmisīgi meklēja drošāku vietu savu dārgumu uzglabāšanai,
un rezultātā daļa no kolekcijas 13 vezumos tika nosūtīta uz
Valmieru, bet atlikusī daļa palika Lizdēnos.
Šķiet, ka līdz 1918. gada beigām H. Loudons ar ģimeni dzīvoja
savā muižā, bet gada beigās tomēr nolēma emigrēt uz Vāciju.
Magda gaidīja bērniņu, ceļš uz etnisko dzimteni, visdrīzāk, izvērtās īstā pārbaudījumā. 1919. gada aprīļa beigās Vācijas ziemeļos, Greifsvaldē, piedzima Loudonu pāra pēdējā atvase – meitiņa Helga. Kā jutās emigranti, saņemot ziņas, ka Latvijā sācis
plosīties sarkanais terors, kas sabradāja un iznīcināja visu, kam
tika klāt? Par to, kas notika ar H. Loudona unikālo zinātnisko
kolekciju, kurā ietilpa 20 lieli skapji ar izbāztiem putniem, pieci
skapji ar tauriņiem (aptuveni 12 000–16 000 eksemplāru), sešas lielas kastes ar minerāliem un citi dārgumi? No ievērojamās
putnu ādiņu kolekcijas, domājams, tikai aptuveni 1000 putnu
ādiņu ir saglabājušās līdz mūsdienām gan Latvijas Universitātes
Zooloģijas muzejā un Latvijas Dabas muzejā, gan arī citos Eiropas un ASV muzejos. Runāja, ka viņa bibliotēka tikusi apvienota
ar citu muižu bibliotēkām un kļuvusi par pamatu Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatu kolekcijai...
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Tālu prom no visa, kas dārgs
Kurš to varēja paredzēt, iedomāties? 42 gadu vecumā Haralds fon Loudons kopā ar kuplo ģimeni bija nonācis piespiedu emigrācijā un iekārtojās uz dzīvi Berlīnē. Atpakaļceļš
uz dzimto Latviju izrādījās slēgts. 1920. gadā Latvijas varas
iestādes izdeva rīkojumu konfiscēt visu barona H. fon Loudona kustamo un nekustamo mantu, jo kara laikā viņš esot
palīdzējis vācu bruņotajiem spēkiem. Agrārreformas laikā
Lizdēnu muižas teritoriju (513 ha) sadalīja 31 gabalā, kurus
piešķīra vietējiem zemniekiem, bet pati muižas ēka nonāca
vietējā piena kooperatīva pārziņā. Paliec sveika, dzimtene,
palieciet sveikas, mājas! Domājams, ka pirmajos emigrācijas
gados barons vēl cerēja atgūt īpašumus un iedzīvi (kurš gan
necerētu, jo vairāk – zinot, ka nekad savas dārgās kolekcijas
vairs neatjaunos), bet, cik zināms, Latviju viņš tā arī vairs ne
reizi neapmeklēja.

Katrai putna ādiņai kolekcijā pielikta informācija ar putna nosaukumu,
iegūšanas datumu, vietu, ieguvēja vārdu, preparatora vārdu un numerāciju katalogā.

Kāds vairs prieks, kāda aizrautība? Bija iespēja apmeklēt
Vācu ornitoloģijas biedrības sēdes un kopsapulces, ko mūsu
barons arī darīja, tiesa, visai neregulāri. 1926. gadā Kopenhāgenā notika 6. Starptautiskais ornitoloģijas kongress, kur
Loudons satikās ar savu skolnieku N. fon Tranzē. Tajā pašā
gadā H. Loudonu ievēlēja par Rīgas Dabas pētnieku biedrības
Goda biedru.
Trīsdesmito gadu pasaules ekonomiskā krīze negatīvi ietekmēja arī barona ģimeni. 54 gadu vecumā nomira uzticamā
laulātā draudzene Magda. Kādi tur vairs putni, kāda zinātne?
Līdz mūža beigām, kas pienāca 82 gadu vecumā, Haralds fon
Loudons faktiski pameta novārtā savu lielāko aizraušanos un,
bezcerībā iestidzis, iesaistījās dažādu politisku organizāciju
darbībā. Otrais pasaules karš sagrāva Berlīni, zuda viss, kas
emigrācijas gados sagādāts. 1950. gadu sākumā, jau visai
cienījamā vecumā, Haralds fon Loudons iesaistījās baltvācu
muižnieku apvienībā, aktīvi aģitēja par nepieciešamību atjaunot veco kārtību Austrumeiropā, laikam taču joprojām cerot
atgūt zaudētos īpašumus, atgriezt baltvācu elites dzīvesveidu
un stabilus ienākumus. Kā zināms, šīs cerības nepiepildījās.
Zaudējis ilūzijas un cerības, Lizdēnu barons Haralds fon Loudons nomira 1959. gada pirmajā dienā.

Barona ieguldījums latviešu izglītošanā
Senākos laikos intelektuālā palīdzība «zemnieku» latviešu tautai no baltvācu elites puses nebija īpaši izplatīta. Bet, neskatoties uz valdošajiem uzskatiem, barons H. Loudons palīdzēja
vairākiem latviešiem apgūt un pilnveidot taksidermista iemaņas. Kaut vai preparators Augusts Celmiņš, kurš ar baronu sarakstījās latviešu valodā, kas liecina, ka Loudons runāja latviski. Augusts Celmiņš pavadīja ekspedīcijās ne tikai baronu,
bet arī Sergeju Buturļinu. Domājams, ka ar viņa palīdzību
A. Celmiņš tika iekārtots darbā Maskavas Universitātes Zooloģijas muzejā, kur strādāja 1920.–1930. gados un tika atzīts
par labāko putnu preparatoru.
20. gadsimta 20. gados latviešu presē maz rakstīja par baltvācu baroniem, bet viens no aktīvākajiem putnu vērotājiem,
preparatoriem un publicistiem – Strenču virsmežniecības virs-

Ornitologs Juris Lipsbergs, aplūkojot H. Loudona putnu ādiņas Latvijas Valsts universitātes Zooloģijas muzejā, 1970. g. Foto no J. Lipsberga
arhīva.

mežsargs Jūlijs Kūmiņš – vairākkārt pieminējis H. Loudonu,
piemēram, žurnālā «Meža dzīve» 1925. gadā: «Pavasarī 1909.
gadā, kalpodams pie kāda bij. Krievijas Ķeizariskā zooloģiskā muzeja locekļa kā preparators, Loudona uzdevumā apliku
Valmieras apriņķī, Ķemeres muižā diviem baltajiem stārķiem
(Ciconia alba) ap kājām gredzenus. Pēc apmēram viena gada
dabujam paziņojumu, ka viens no minētajiem stārķiem no-
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Vienā no Lizdēnu vecajām baronlaiku lapeglēm baltais stārķis jau gadiem būvē ligzdu.

šauts no kāda dabas pētnieka dienvidu Āfrikā, Būru zemē.»
Pēc J. Kūmiņa pēkšņās nāves Gaujas ūdeņos A. Lapiņš par viņu
žurnālā «Meža dzīve» rakstīja: «Kūmiņš bija viens no labākiem,
apdāvinātākiem virsmežsargiem, viens no labākajiem mūsu
mežu sargātājiem un kopējiem. Pēc Valmieras pilsētas skolas
beigšanas krietnu laiku bija strādājis pie barona Loudona, galvenā kārtā pie putnu preparēšanas, un kopā ar viņu arī apceļojis Somiju un daudzas Krievijas malas, kur daudz ko bija
redzējis, mācījies un novērojis.»

Iebraucot Lizdēnos, noņemsim cepuri

Lai vairotu latviešu zināšanas par dabu, H. Loudons iegādājās
kaudzi 1893. gadā izdoto baltvācu naturālista barona Oskara
fon Lēvisa grāmatu «Ievērojamākie Baltijas putni», kas bija pirmā par putniem latviešu valodā, un dāvināja mežsargiem un
citiem interesentiem.

Mūsdienās no Lizdēnu muižas ēkas palikuši vien pamatu akmeņi, no kolekcijas saglabājusies vien neliela daļa, bet brīnumainā kārtā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu
un rokrakstu nodaļā saglabājies viņa arhīvs – dienasgrāmatas,
vēstules, putnu kolekciju katalogi un gredzenoto putnu saraksti. Domājams, ka 1920. gadu sākumā no Lizdēniem šie
papīri tika pārvesti uz Rīgu. Neticami, bet pat līdz 2015. gadam putnu pētniekiem nekas nebija zināms par barona arhīva
likteni, kas nogulējis arhīvā gandrīz 100 gadu...

Ieraugi ko retu – šauj nost!
Iespējams, šajā stāstā jūs izbrīna apraksti par putnu ādiņām,
veikliem preparatoriem un izbāžņu meistariem. Jā, tolaik nebija
digitālo fotoaparātu un, lai apliecinātu, ka putnu draugs tik tiešām redzējis kādu retumu, to vajadzēja nošaut, nodīrāt, ādiņu
apkaisīt ar arsēna pulveri, nostiept un izžāvēt. Tad šajā ādiņā
ielika zīmīti ar novērojuma aprakstu un novietoja kolekcijā.
Putnu izbāžņu izgatavošana bija darbietilpīgāka, un tie aizņēma vairāk vietas, droši vien, līdzīgi kā mūsdienās, taksidermistu
rokās tika nodoti visvērtīgākie guvumi. Ne tik veikli šāvēji savu
kolekcionēšanas tieksmi apmierināja, vācot putnu olu kolekcijas. Tolaik dzīvo radību netrūka, un diez vai kāds iedomājās, ka
kādu putnu vai zvēru vajadzētu sargāt. Pateikt, kad pasaules
vēstures līkloču ceļmalā varētu iespraust stabiņu «Sākam sargāt dabu!», nav viegli. Atgādināšu, ka par dabas aizsardzību
pasaulē pavisam nopietni sāka runāt 19. un 20. gadsimta mijā.
Visdrīzāk, dabas aizsardzība mūsdienu izpratnē sākās ASV,
kur 1872. gadā nodibināja Jeloustounas nacionālo parku. Eiropā dibināja rezervātus: mūsu pusē 1910. gadā tika nodibināts
pirmais rezervāts Igaunijā, Vaikas salā, pēc tam 1912. gadā nodibināja Moricsalas rezervātu. 1913. gadā Bernē Šveicē notika
pirmā starptautiskā dabas aizsardzības konference; no tā laika
arī sāka lietot jēdzienu «dabas aizsardzība».

Pagājuši 140 gadi, kopš piedzima aizrautīgais putnu pētnieks
barons Haralds fon Loudons, un Latvijā ilgu laiku neviens skaļi nerunāja par baltvācu ieguldījumu mūsu dabas izpētē. Ne
pirmajos Ulmaņlaikos, ne padomju laikos. Bet īlenu maisā nenoslēpsi. 1970. gados, kad mūsu putnu pētnieki Ģirts Kasparsons un Juris Lipsbergs iebrauca Lizdēnos, viņi vienmēr piestāja un klusējot noņēma cepures barona Luodona piemiņai.

Tikai pēdējos divdesmit gados pētnieki pievērsušies Lizdēnu barona Haralda fon Loudona darbu zinātniskajai izpētei,
publicēti vairāki raksti par viņa veikumu ornitoloģijā, kā arī
dzīves apraksts Latvijas enciklopēdijā. Tomēr līdz pat šai dienai mums ir vairāki tā sauktie baltie plankumi zināšanās par
barona darbību un dzīvi Latvijā un Vācijā. Esmu atradis tikai
vienu barona fotogrāfiju, kuru Nikolajs fon Tranzē publicēja
barona nekrologā 1960. gadā. Tāpēc aicinu ikvienu dalīties ar
informāciju. Varbūt kāda Latvijas muzeja vai arhīva fondos ir
Lizdēnu muižas vai barona ģimenes fotogrāfijas vai kāda cita
informācija par viņu likteņiem? Lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi: matruslv@inbox.lv.
Lasi vairāk:
R. Matrozis. «Baltvācu ornitologam Haraldam Loudonam – 130»
(žurnāls «Putni dabā», 2006, Nr. 16.1: 17.–23. lpp.)
Матрозис Р. «Орнитологическая деятельность и судьба
лифлянского барона Гаральда фон Лоудона (1876–1959)»
(«Русский орнитологический журнал», 2013, Nr. 855: 641–
662). Abi raksti pieejami arī tīmeklī.
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E-MOBILĀ NORVĒĢIJA
Kristīne Sēnele; Dainas Indriksones foto
Par spīti Latvijas skeptiķiem, kuriem elektroautomobiļi šķiet
mūsu klimatam nepiemēroti, ziemeļzeme Norvēģija ir pasaules līdere e-auto skaita ziņā uz vienu iedzīvotāju un ir apņēmības pilna tuvāko piecpadsmit gadu laikā pilnībā atbrīvoties no
ierastajiem braucamajiem, kuru motoru darbina dīzeļdegviela
vai benzīns.

Kāpēc naftas valstij elektroauto?
Norvēģijā aprēķināts, ka gandrīz ceturtdaļu (2013. gada dati)
kaitīgo emisiju rada vieglie automobiļi. Izplūdes gāzes īpaši jūtamas gada aukstajos mēnešos. Valsts galvaspilsētā Oslo
transports rada lielāko daļu (63%) gaisa piesārņojuma, tāpēc
Norvēģijā ir stingra pārliecība, ka kaitīgo emisiju samazināšanai būtiskākās pārmaiņas jāveic tieši transporta jomā. Līdz
2030. gadam norvēģi plāno atbrīvoties no auto, kurus darbina fosilā degviela. Norvēģijas Vides aģentūra pat aplēsusi, ka
valstī uz šo laiku varētu būt 0,9–1,6 miljoni tā dēvēto nulles
emisiju auto, tostarp elektroauto. Tas izklausās ļoti ambiciozi,
taču vienu no mērķiem – 50 tūkstošus elektroauto – norvēģiem izdevās sasniegt divus gadus ātrāk nekā paredzēts.

Nevis piemaksāt, bet maksāt mazāk
Lai norvēģi, lūkojot pēc jauna auto, izvēlētos elektroautomobili, Norvēģijā ieviestas dažādas atbalsta formas. Ar nodokļu
atlaidēm (piemēram, netiek piemērots pievienotās vērtības
nodoklis un arī 25% iegādes nodoklis) e-auto cena ir pavisam pievilcīga un spēj konkurēt ar līdzvērtīga parastā auto
izmaksām. E-auto īpašniekiem nav jāmaksā nedz ceļu nodoklis, nedz par maksas ceļiem. E-auto bez maksas var novietot
pašvaldības stāvvietās. Tie var izmantot sabiedriskā transporta joslas tā sauktajās pīķa stundās. Starp citu, Oslo rīta
sastrēgumstundu laikā šīs joslas ir gandrīz vai aizņemtākas
nekā pārējā brauktuve. Norvēģijā izmanto tikai tādas atbalsta
formas, kuru pamatideja ir ar dažādām atlaidēm nodokļiem,
pakalpojumu maksai u.c. padarīt e-auto iegādi lētāku. Bet nav
nedz līdzfinansējuma, nedz subsīdiju programmu.

Oslo, kur kopš 2008. gada tiek ieviests desmit punktu plāns,
kā samazināt CO2 emisijas, pašlaik ir aptuveni 30 tūkstoši eauto. To, ka e-auto tirdzniecības pieaugums var palīdzēt samazināt CO2 emisiju daudzumu, rāda aprēķini. 2015. gada pirmajā ceturksnī emisijas no jaunpārdotajiem auto samazinājās
no 138 g/km uz 95 g/km CO2, tuvinot valsti izvirzītajam mērķim
85g/km CO2 jeb 50% emisiju samazinājums līdz 2030. gadam.
Tā kā Norvēģija saražo daudz elektrības no atjaunojamajiem
energoresursiem, e-auto ir lielisks veids, kā šo elektrību tērēt.
Pievērsties transporta jomas zaļināšanai rosināja arī pašmāju
elektroauto ražotājs, kurš līdz 2011. gadam piedāvāja mazgabarīta pilsētas braucamos «Buddy».
Pašvaldības uzlādes punktos e-auto var uzlādēt par velti.

Par uzlādi domā pašvaldība

Norvēģu mazgabarīta pilsētas elektroautomobilis «Buddy».

Ja valsts rūpējas par to, lai e-auto varētu lēti nopirkt un lēti
izmantot, tad pašvaldību pārziņā ir uzlādes infrastruktūra.
Norvēģijā uz desmit e-auto jābūt vienam parastajam uzlādes
punktam, bet uz 100 auto – vienai ātrajai uzlādes stacijai, jo,
viņuprāt, e-auto īpašniekiem jāuzlādē savas automašīnas akumulators, kamēr tā stāv, piemēram, stāvvietā, nevis speciāli jāgaida, lai savu spēkratu uzlādētu. Pašlaik Norvēģijā ir mazliet
vairāk nekā 6200 parasto publiski pieejamo uzlādes punktu
un nedaudz vairāk nekā 300 ātro uzlādes staciju. Oslo, kur
koncentrējusies lielākā daļa elektroauto, ir 1200 publisku un
pašvaldībai piederošu uzlādes punktu.
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Taču tas ir krietni par maz strauji augošajam e-auto parkam,
tāpēc, piemēram, šopavasar durvis vērs pasaulē lielākā slēgtā
pazemes uzlādes stāvvieta, kas ierīkota Oslo centrā zem Ākešhusas (Akershus) cietokšņa. Kādreizējās bumbu patvertnes vietā tagad vienlaikus varēs uzlādēt gandrīz 100 e-auto.

piemēram, 2012. gadu, kad tā bija tikai 3%, ir ļoti straujš lēciens. 2014. gadā vairāk nekā trešā daļa Rietumeiropā pārdoto elektroauto bija nopirkti tieši Norvēģijā. Dažām auto
markām pat puse pārdoto modeļu ripo pa Norvēģijas ceļiem.

Latvijā vēl mācāmies

Pasaulē lielākā slēgtā e-auto uzlādes stāvvieta atrodas zem Ākešhusas
cietokšņa.

Lai stimulētu privātās kompānijas uzstādīt e-auto uzlādes
punktus, Oslo izveidota īpaša atbalsta programma, sniedzot
60% līdzfinansējumu šīs infrastruktūras izveidei. Rezultāts –
400 jaunu uzlādes punktu. Pat tik mazās pašvaldībās kā Rakkestad ar astoņiem tūkstošiem iedzīvotāju un 30–40 elektroauto ir trīs parastās un trīs ātrās uzlādes stacijas. Turklāt šajā
pašvaldībā ir noteikums, ka, būvējot jaunu sabiedrisko ēku,
jāparedz arī uzlādes iespējas e-auto.

No tehnonovatoru spēļmantas par masu produktu
E-auto Norvēģijā vairs nav nekas ekskluzīvs. To nu jau gandrīz
droši var dēvēt par normālu ģimenes (arī laukos dzīvojošas)
pārvietošanās līdzekli. No valstī reģistrētajiem 2,5 miljoniem
transporta vienību 75 tūkstoši darbojas ar elektrību. Šobrīd
jau 60% elektroauto tiek lietoti ārpus Oslo. Pagājušajā gadā
elektroauto tirgus daļa bija aptuveni 17%, kas, salīdzinot ar,

Oslo e-auto var redzēt ik uz soļa.

Kamēr norvēģi uzstāda e-auto pirkšanas rekordus, Latvijā tikai iepazīstamies ar elektroauto. Daži soļi pretim e-mobilākai
Latvijai gan jau sperti. Parādījušās īpašās zilās numura zīmes,
kas auto plūsmā ļauj vieglāk atšķirt ar elektrību darbināmās
mašīnas, e-auto netiek piemērots transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis, saplānots ātrās uzlādes tīkls valstī. Savukārt, lai labāk izprastu, kādas priekšrocības ir elektroauto,
projekts «E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu
novēršanai» piedāvā īpašu rokasgrāmatu, kas, lai arī mērķēta
uz pašvaldībām, ikvienam ļaus uzzināt, kā izvēlēties e-auto,
ar kādām izmaksām rēķināties un citus aktuālus tematus par
e-auto un arī e-velo. Rokasgrāmata pieejama mājaslapā «emobilitate.lv». Tur meklējama arī kodolīga informācija par abiem
elektrotransporta līdzekļiem. Starp citu, pateicoties šim projektam, ar Norvēģijas veiksmes stāstu Latvijas e-mobilitātes
plānotājus un ieviesējus iepazīstināja viens no šīs valsts pieredzējušākajiem e-mobilitātes ekspertiem Jan Tore Gjøby.

Latvijas mīti pret Norvēģijas realitāti
• E-auto ziemā nevar iedarbināt. Izrādās, Norvēģijas reģionos, kur ziemā ir pat 40 grādu sals, e-auto ir vienīgais, ko
vispār var piedabūt pie braukšanas.
• Ir pārāk maza e-auto izvēle. Norvēģijas Elektroautomobiļu
īpašnieku asociācija, kurā ir 30 tūkstoši biedru, veica pētījumu, kurā secināts: tikai tiem, kam nav e-auto, šķiet, ka nav, no
kā izvēlēties. E-auto īpašniekiem modeļu piedāvājums šķiet
apmierinošs.
Projekts «E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai» Nr.
2/EEZLV02/14/GS/026 saņēmis atbalstu
no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas
ar EEZ finanšu instrumenta palīdzību.
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Līdz šim neesmu dzirdējusi
par enerģijas avotu, kam nebūtu
negatīvu blakusefektu.
Pat glorificētajām saules baterijām ir
šādi tādi trūkumi.
Svarīgi ir vienkārši padomāt,
cik daudz dabas resursu,
laika un naudas zaudējam,
iegūstot noteiktu enerģijas daudzumu.
Nez kāpēc ir pieņemts uzskatīt, ka
hidroelektrostacijas un to saražotā
enerģija ir zaļā, videi draudzīgā enerģija.
Tomēr, saskaitot visus plusus un mīnusus,
vismaz man šķiet, ka tās spēcīgākā īpašība
ir izcils publiskais tēls,
kas īsti ne uz ko nav balstīts.

Elīna Kolāte

Foto: Vilnis Spundiņš.
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Apmēram puse pasaules lielo upju ir aizsprostotas. Līdz šim
uzbūvēti aptuveni 50 tūkstoši lielo (augstāki par 15 metriem)
dambju. Aizsprostus būvē vairāku iemeslu dēļ, visbiežāk – lai
uzglabātu ūdeni lauksaimniecības vajadzībām vai lai ražotu
enerģiju. Šādi veidojumi palīdz regulēt plūdus, jo ir izvēle –
aizturēt ūdeni vai ļaut tam iet savu gaitu.
Sākšu ar ko pozitīvu – hidroenerģija ir atjaunojamā enerģija.
Tas ir labi. Naftu vai ogles iegūst no zemes dzīlēm, sadedzina, un nekas prātīgs pāri nepaliek. Turpretim upes plūdīs,
plūdīs, līdz nāve mūs šķirs. Šis ir brīdis, kad jālec kājās un
spiedzot jāplaudē, jo ar to arī beidzas ūdens enerģijas labo
īpašību uzskaitījums. Un pat šī viena priekšrocība ir visai
nestabila. Saražotās enerģijas daudzums ir tieši proporcionāls
upes notecei. Piemēram, zaļā Kostarika var lepoties ar to,
ka 97% tās enerģijas tiek saražotas hidroelektrostacijās, bet
līdz ar lepnumu tā izjūt bažas – upju notece samazinās.
Pēdējos gados Kalifornija piedzīvojusi traku sausumu, kā dēļ
ūdens enerģiju nācies aizstāt ar fosilo kurināmo. Līdzīgi arī
Brazīlijā, kur lielāko daļu elektrības saražo tieši ūdens, pēdējo
gadu laikā ļaudis ir bijuši spiesti domāt par alternatīvām. Arī
Āfrikas upēs ūdens kļūst mazāk un mazāk – paredzams, ka,
piemēram, Zambezi pat ar vidēji maigām klimata pārmaiņu
prognozēm notece samazināsies par aptuveni 30%. Skaitļus
par upju noteču samazināšanos siltajos reģionos var atrast
katrā interneta nostūrī. Tas nozīmē, ka ūdeni tikai nosacīti var
uzskatīt par atjaunojamu energoresursu. Hidroenerģija ir kā
frīlancera ienākumi – jā, tas varbūt ir atjaunojams, bet absolūti
neparedzams resurss.

Kas notiek zem ūdens
Lai uzbūvētu hidroelektrostaciju, ir jāapplūdina blakus esošā
teritorija, jo ir svarīgi sakrāt ūdeni, lai tas pēcāk varētu gāzties
cauri turbīnām, likt tām griezties un tā ražot elektrību. Kas
slikts ūdens uzkrāšanā? Gandrīz viss.

Dambju veidošanas rezultātā tiek zaudēta zeme – šobrīd
zem šādām mākslīgajām ūdenskrātuvēm atrodas aptuveni
400 tūkstoši kvadrātkilometru jeb vairāk nekā sešas Latvijas. Ko mēs ar to zaudējam? Pirmkārt, šīs teritorijas ir ļoti
svarīgas – ne velti senās civilizācijas izvēlējās apmesties tieši
upju ielejās. Tur bija visauglīgākās zemes, par ko mīļš paldies jāsaka plūdu nestajām barības vielām. Ironiski, ka dažkārt
dambja būvniecības otrā funkcija ir izveidot ūdens krātuvi
laistīšanas vajadzībām, bet tajā pašā laikā tiek iznīcināta
teritorija ar vislabāko lauksaimniecības augsni. Otrkārt, ja
arī šīs zemes netiek izmantotas, lai audzētu kviešus, rīsus un
kukurūzu, tad te, visticamāk, dabiski ir ļoti augsta bioloģiskā
daudzveidība. Turklāt bioloģiskās daudzveidības ziņā tiek
zaudēta ne tikai applūdusī teritorija, bet arī blakus esošās. Ja
applūdinātajā vietā iepriekš kāds dzīvojis un kaut ko audzējis,
tad tam kādam ar visiem saviem kviešiem, kukurūzām un
tomātiem jāpārvācas un, piemēram, jāizcērt koki, lai varētu
izveidot jaunu mājvietu un dārziņu. Līdz šim dambju dēļ 80
miljoniem cilvēku nācās pamest savas mājas. Daļa to darīja
labprātīgi, daļa piespiedu kārtā. Piemēram, 1980. gadu
sākumā tā dēvētajā Rionegro slaktiņā Gvatemalā tika
nogalināti aptuveni pieci tūkstoši vietējo ļaužu, kas nebija
mierā ar gaidāmo hidroelektrostacijas celtniecību.

Skābeklis
Ir vairāki iemesli, kāpēc dambju rezervuāru ūdenī ir nepieklājīgi
maz skābekļa. Pirmkārt, eitrofikācija, jo ir gluži loģiski, ka
šajā mākslīgajā ezerā notiks intensīvāka aļģu un ūdensaugu
augšana. Tā tas notiek, jo barības vielas, kas dabīgos apstākļos
plūst uz priekšu līdz ar upes ūdeni, tiek sakrātas pie aizsprosta. Tās krājas un krājas, un aļģes tikai aug un aug, un tad tās
mirst un mirst, un pūst un pūst. Pūšanas procesā tiek patērēts
skābeklis. Bet tie vēl ir ziediņi. Kad applūdina teritoriju, daudz
kas paliek zem ūdens: koki, krūmi, citi augi, dzīvnieki, kas
nemāk aizbēgt, u.tml. Un tie arī aktīvi pūst. Šā procesa laikā

Klasisks zemes nogruvums Trīs Aizu dambja apkārtnē apdzīvotas vietas tuvumā.
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aktīvi izdalās metāns – jā, tā pati siltumnīcas efekta gāze, kas
ir daudz kaitīgāka par CO2. Tā rezultātā tāds «zaļais» risinājums
kā hidroenerģija rada aptuveni 4% no visām siltumnīcas efekta
gāzēm. Tas ir tikpat, cik aviācijas nozare. Vienīgi hidroenerģija
tiek uzskatīta par ilgstpējīgu, zaļu risinājumu, bet lidošana –
par terorismu pret vidi.
Patiesības labad jāteic, ka nu jau lielākoties pastāv noteikumi,
kas pirms applūdināšanas liek attiecīgo teritoriju izcirst un
iztīrīt. Cits jautājums – vai tas tiek darīts? Tā kā tas ir padārgs
prieks, jo bieži vien upju ielejās nav normālu ceļu, loģiski ir
rūpīgi centieni šos noteikumus apiet. Sevišķi izdevīgi to darīt
valstīs, kur korupcija ir viena no dzīva organisma pazīmēm.
Bezskābekļa vide nebūs tas, ko ar degunu varētu novērtēt
es vai kāds cits ar vidēju ožu apveltīts cilvēks. Taču uz to ar
nosmakšanu un nāvi reaģēs ūdensdzīvnieki, kas grib elpot
skābekli. Kad izbeidzas skābeklis, pūšana jeb sadalīšanās var
turpināties, veidojot sēra savienojumus. Rodas sērūdeņradis,
kas plašāk pazīstams kā «tas ar to puvušu olu smaku». Un to varu
sajust pat es. Tas, ka es to varu sajust, varbūt nav sevišķi būtiski.
Būtiski ir tas, ka šis savienojums ir toksisks gan cilvēkiem, gan
ūdens organismiem. Jā, tas ir arī tas pats sērūdeņradis, ko izmanto, teiksim, medicīniskajām vannām – prātīgi dozējot, protams, var iegūt kaut kādu labu efektu, tāpat kā, izvēloties pareizo aktivētās ogles daudzumu, iespējams uzlabot gremošanas
trakta darbību. Bet, ja cilvēkam pusdienās būtu jāapēd puskilograms ogles, arī tas atstātu negatīvas sekas.

Pazūd ūdens, paliek sāls
Viena no lielākajām hidroenerģijas problēmām ir tā, ka dambju dēļ pazūd ūdens. Nav gluži tā, ka ūdens tikai mazliet uzgaida un pēc tam tādā pašā apjomā dodas tālāk. Kamēr tas
krājas ūdenstilpē, notiek iztvaikošana. Tā kā šīs ūdenstilpes
platība ir lielāka nekā upei, ūdens iztvaiko vairāk. Gadījumā,
ja pirms tam tur auguši nīkulīgi krūmiņi un pa kādam zāles
kušķim, iztvaikošanas apjoms būtiski pieaug. Ja tur bijis mežs,
starpība nav tik liela (tiesa, meža iemainīšana pret dambi
rada citas problēmas) – rupji rēķinot, jo lielāks augs ar vairāk
lapām, jo vairāk iztvaiko. Taču tieši sausajos reģionos, kur
upju izžūšana varētu būt sevišķi sāpīga, visticamāk, auguši
augi, kas patērē maz ūdens un maz arī iztvaiko.
Ūdens kvantitāte nav vienīgā problēma – sausos reģionos
notiek šā ūdens sasāļošanās. Arī saldūdenī ir kaut kādi sāļi,
un tas ir normāli. Bet, tā kā to ir ļoti maz, mēs tos nevaram
sagarošot, un tie neko ļaunu nedara. Bet, kad iztvaiko ūdens,
šie sāļi paliek, līdz ar to, ja saldūdens pieplūde ir tikpat liela
cik agrāk, bet iztvaiko vairāk, pāri paliek sāļš ūdens.
Tādēļ upes lejtecē dzīvojošās sabiedrības drīkst dusmoties un
dusmojas. Piemēram, Ķīna, Indija un Bangladeša savā starpā
nevar sadalīt Bramaputru: Ķīna grib hidroelektrostacijas, bet
divas pārējās valstis – ūdeni lauksaimniecībai. Tāpat arī Sudāna
un Ēģipte nav sajūsmā par Etiopijas plāniem Nīlas augštecē
būvēt milzīgu dambi. Tāpat Turcijas un Irākas attiecības neuzlabos Erdogana kunga apņemšanās Tigras augšteci izmantot
savas valsts enerģētiskās neatkarības stiprināšanai.
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Lieliski, ja valstis savā starpā var vienoties par kaut kādiem
noteikumiem. Piemēram, kad Meksika pamanīja, ka ūdens
Kolorādo upē, kas nāk no ASV, ir galīgi sāļš un nelietojams,
abas puses tomēr vienojās par konkrētu sāļu koncentrāciju,
kas ir pieļaujama. Tas, protams, amerikāņu pusei izmaksāja
miljardus, jo ūdens atsāļošana nav tas lētākais un vienkāršākais
process pasaulē.

Zivtiņu ceļojums
Arī zivīm nepatīk dambji. Piemēram, lašiem ne tikai ļoti
patīk, bet arī vajag ceļot. Kad tie jūrā ir izauguši gana lieli,
lai nodotos savas dzīves netikumiskākajai daļai, laši sameklē
savu upi un pret straumi peld sameklēt labāko nārsta vietu.
Protams, ja priekšā dambis, nārsta prieki tiek aizkavēti.
Loģisks varētu būt jautājums: kā tad laši tiek galā, ja upē ir,
piemēram, dabisks ūdenskritums? Laši māk lēkt augstu. Tie
arī māk lēkt pakāpienu pa pakāpienam. Taču, ja priekšā ir
augsta, relatīvi gluda un sausa dambja siena, tad bez papildu
alpīnisma ekipējuma, roku protēzēm un skābekļa maskas
nekas nesanāks. Lai tiktu ar to galā, izgudroti dažādi veidi,
kas palīdz zivīm tikt pāri dambim. Piemēram, zivju ceļi. Tas
nozīmē, ka vienā upes malā ir miniupīte, pa kuru var tikt uz
augšu. Būvējot hidroelektrostaciju, ir jāveido arī zivju ceļi.
Taču nevajag uzreiz iedomāties, ka tie simtprocentīgi risina
šo problēmu. Nē, jo ne visas zivtiņas ir saņēmušas informāciju
par to, ka tur un tur jāgriežas pa labi un upes malā jāsameklē
zivju ceļš. Mazo upju gadījumā varbūtība atrast pareizo vietu ir diezgan liela, bet, ja runa ir, teiksim, par Jandzi, tad ir
muļķīgi iedomāties, ka tur kas sanāks.
Ja runa ir par veidiem, kā dabūt zivis līdz nārstam, nevaru
nepadalīties ar savu mīļāko inovāciju – zivju lifti. Tādi tiešām
ir! Ja zivs ir kaut kur lifta tuvumā, straume pati to aiznes līdz
liftam, lifts sajūt, ka nu tur kaut kas ir iekšā, un tad viss bariņš
paceļas un tiek izlaists otrpus dambja. Vienreiz tādu redzēju
Portugālē, pie Alkevas dambja, kas lepojas ar lielāko mākslīgo
ūdenstilpi Eiropā. Tā jau labs un smuks lifts, tiešām eleganti.
Vienīgi tas bija iesprūdis dambja augšpusē.
Pieņemsim, ka laši ir ļoti gudri un zina, kur tieši jādodas uz
zivju ceļiem vai liftiem. Tie beidzot tiek pie visu mūžu gaidītā
nārsta. Tas ir skaists piedzīvojums, kura noslēgumā tie mirst.
Tieši tā kā «Titānikā». No ikriem izšķiļas zivju mazulīši, un, kad
tie ir gatavi doties uz jūru, sākas problēmas. Normālā situācijā šie bērnudārznieki varētu peldēt pa straumei vien. Taču
tad tie nonāk kaut kādā muļķīgā stāvošā ūdenī. Tas nozīmē,
ka laiks, kas jāpavada ceļā, būtiski pieaug, bet spēka ir tik,
cik ir. Turklāt šīm zivtiņām patīk vēss un skābekļains ūdens.
Turpretī ūdenskrātuvju augšējais slānis manāmi sasilst, bet
apakšējais – iepriekš aprakstīto iemeslu dēļ – ir pazaudējis
skābekli. Tas nozīmē, ka vai nu jāpeld caur nepiemērotiem
apstākļiem, vai arī jāmirst.

Pārsteigums!
Uzbūvēt hidroelektrostaciju nebūt nav vienkārši. Ir ļoti viegli
piemirst kādu svarīgu faktoru. Nemaz jau nerunājot par to, ka
hidroelektrostacijas izmērs un potenciālā jauda būtu jābalsta
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uz ilggadējiem datiem par upes noteci, bet daudzviet šādu
datu vienkārši nav. Tālab dambis tiek celts apmēram uz dullo.
Bet notece ir tikai viens no faktoriem, kas var sagādāt dažādus
pārsteigumus.
Piemēram, Dienvidamerikas valstī Surinamā tika uzcelts
milzīgs dambis, kas applūdināja 1500 km2 jeb 1% valsts
teritorijas. Tur notika iepriekš aprakstītais – sāka veidoties
sērūdeņradis. Hidroelektrostacijas darbinieki bija spiesti
nēsāt maskas. Skaidrs, ka ekosistēma ne tikai rezervuārā,
bet arī tālāk upē bija beigta. Cik tālāk? 110 kilometru! Tik
upei bija nepieciešams, lai tā varētu atjaunoties līdz puslīdz
jēdzīgam stāvoklim. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri līdz šim izmantoja upes ūdeni dzeršanai un vismaz daļēji pārtika no
upes sniegtajām veltēm, varēja pārtikt vienīgi no labām
domām. Pat ja pieņemam, ka galvenais ir nauda, nevis cilvēks
vai daba, arī tad šis projekts bija neveiksmīgs. Paralēli notika
arī ūdens paskābināšanās. Ūdens kļuva tik skābs, ka pamazām
sāka grauzt hidroelektrostacijas turbīnas. Un tieši tas būtiski
sadārdzināja projektu.

Guairas asariņām. Projekta vadītājs pasaules iespaidīgākā
ūdenskrituma iznīcināšanu, iespējams, neuzskatīja par
problēmu: «Mēs neiznīcinām ūdenskritumu! Mēs vienkārši to
pārvietojam uz Itaipu dambi, kur kaskādes aizvietos dabīgo
ūdenskritumu.» Tā ir ložu necaurlaidīga loģika – uz leju krītošs
ūdens paliek uz leju krītošs ūdens! Tāpēc vēlētos izvirzīt
hipotēzi, ka arī Staburags nav applūdināts, tas vienkārši
pārvietots uz Dailes teātra tualeti, kur arī ūdens pārvietojas
no augšas uz leju.

Dambju saimnieki parasti laikus neiedomājas, ka būs kaut
kā jācīnās arī ar ūdenstilpes aizaugšanu. Pat tad, ja ir pilnīgi
vienalga par ekosistēmu, ūdensaugi, kas aizsprosto turbīnas
vai ūdens padeves caurules, tomēr sāk traucēt dambja pamatuzdevumam. Ūdensaugi ķeras visur, kur var ieķerties, tostarp
laivu motoros un zivju tīklos, kas atkal nozīmē papildu izmaksas. Asprātīgākie ūdenstilpju apsaimniekotāji nesmādē arī
herbicīdu gāšanu ūdenī. Sevišķi gaumīgi tas ir tādā gadījumā,
ja šī tilpe ir dzeramā ūdens avots.

Protams, daudziem bija zobs uz projekta īstenotājiem. Taču
neviens negaidīja, ka pašam dambim varētu būt tik liela
līdzība ar kariesa skartu zobu. Izvēloties vietu aizsprosta
celtniecībai, svarīgi atrast ideālu grunti. Tā kā dambis ir ļoti
smags, zem tā nepieciešami cieti, izturīgi iežu slāņi, kas
šo masu varētu noturēt. Tāpēc, piemēram, tika izbrāķēta
pirmā dambja lokācijas kandidatūra – Iguasu ūdenskrituma
apkārtne. Ar tobrīd pieejamajām tehnoloģijām tika izpētīts, ka
zeme zem plānotā Itaipu dambja ir lieliska. Cieti, izturīgi ieži,
kas nesaļims zem lielā spiediena. Sākās celtniecība. Dambis
jau bija līdz pusei uzbūvēts, kad kādu dienu – ups! – atklājās
jaunumi. Izrādās, zem jau uzbūvētās konstrukcijas starp «labajiem» iežiem ir iemaldījies arī slānis, kas drīzāk atgādina
putru. Ignorēt to nevarēja, jo bija skaidrs, ka tā dēļ agri vai
vēlu dambis vienkārši izjuks un tad pat Noass ar savu laiveli
neko nevarētu glābt. Jaukt visu nost arī kaut kā negribējās.
Tā iesākās pasaulē lielākā «zobārstniecības» operācija –
ģeologi aizurbās līdz «putras» slānim, izsūknēja to tukšu un
pēc tam «aizplombēja» ar cementu. Tas, protams, nenormāli
sadārdzināja visu projektu.

Pasaules lielākā hidroelektrostacija – Trīs Aizu dambis (Three
Gorges dam) uz Jandzi upes Ķīnā – savukārt ir apbērta ar
zemes nogruvumu problēmām. Tam ir divi galvenie cēloņi:
pirmkārt, tas, ka regulāri tiek strauji mainīts ūdens līmenis,
krasta stabilitātei sevišķi par labu nenāk; otrkārt, šī ūdenstilpe
ir tik milzīga (600 km gara), ka jau sāk ietekmēt vietējo klimatu. Tā kā tur aktīvi noris iztvaikošana, spēcīgas lietusgāzes
ir kļuvušas daudz biežākas, un intensīvi nokrišņi būtiski palielina nogruvumu risku. Arī tas palielinājis projekta izmaksas.

Iepriekš minētie projekti ar pārsteigumizdevumiem nav
nekādi sevišķi neveiksmīgi izņēmumi. Lieliem hidroelektroprojektiem negaidītas izmaiņas tāmēs nav nekas neparasts.
Pasaules Dambju Komisija aprēķinājusi, ka lielo dambju projekti vidēji izmaksā par 56% vairāk, nekā sākotnēji plānots.
Tātad, ja plānots iztērēt miljardu, būtu tikai normāli rezervē
turēt vēl 560 miljonus. Tas nozīmē, ka dēlī saies vairāk, nekā
sākotnēji plānots! Līdz ar to arī pēdējais šā energoresursa
pluss sašķobās kā dambis, kas uzcelts virs putras slāņa.

Pasaulē lielākais zobs

Protams, nevar noliegt, ka dažiem dambjiem ir izcila
kultūrvēsturiska vērtība. Piemēram, par Korupcijas pieminekli dēvētais Jasiretas (Yacyreta) dambis Paranas upē,
kura būvniecības izmaksas korupcijas vajadzību dēļ pieauga
no diviem ar pusi līdz 12 miljardiem ASV dolāru. Es ieteiktu
uz turieni aizbraukt, piemēram, Nilam Ušakovam un Andrim
Amerikam. Vienkārši nofotografēties. Smuka vieta tomēr.

Interesantu pārsteigumu piedzīvoja arī Itaipu dambja būvnieki
pagājušā gadsimta 70. gados. Pirmkārt, tā ir interesanta vieta, jo, izrādās, tā applūdināja Guairas ūdenskritumu, kas
bija viens no lielākajiem pasaulē. Tur gāzās tik daudz ūdens,
ka Niagāras ūdenskritumu var uzskatīt par tādām vārgām
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Dzīvot videi draudzīgi ir mūsdienīgi
Lai arī videi draudzīgs dzīvesveids kļūst arvien populārāks,
atbildības sajūta par atkritumu šķirošanu ir jāaudzina jau no
mazotnes. Tieši tāpēc AS «Latvijas Zaļais punkts» 15. februārī
izziņoja radošo darbu konkursu «Mēs šķirojam. Pievienojies
mums!» 1.–12. klašu skolēniem visās Latvijas vispārizglītojošajās skolās. Līdz 11. martam skolēni iesūtīja radošo darbu
maketus par atkritumu šķirošanas nozīmi ikdienā. Desmit
labāko darbu autori savai skolai balvā ieguva sportisku un
atraktīvu pasākumu «Lielā šķirošanas stafete», kas marta beigās un aprīlī norisināsies sporta žurnālista Armanda Tripāna
un sporta deju dejotājas Martas Kalējas vadībā, turklāt uzvarētāju darbu maketi tiks publicēti vietējos laikrakstos.

Jaunjelgavas vidusskolas 8. klase. Darba autore – Anta Pirktiņa;

Par to, kā konkursā veicās un cik liela bija Latvijas skolēnu
interese tajā iesaistīties, stāsta AS «Latvijas Zaļais punkts»
direktors Kaspars Zakulis.
– Kaspar, cik pieteikumu esat saņēmuši?

Alūksnes vidusskolas 5. klase. Darba autore – Elizabete Korpa;

– Aktivitāte bija ļoti liela, pieteikti vairāk nekā 510 radošo
darbu maketi visdažādākajās formās: viens veidots datorgrafikā, cits veidots kā spēle, cits zīmēts ar guašu vai pat filmēts.
Iesaistījās 116 skolas, un darbu veidošanā piedalījās aptuveni
900 skolēnu. Interese ir iespaidīga, un par to mums ļoti liels
prieks. Bērni grib uzzināt kaut ko vairāk par atkritumu šķirošanu un ir gatavi ieguldīt savu laiku un darbu. Gan jau arī
lieliskā balva iedvesmoja.

Puzes pamatskolas 4.c klase. Darba autors – Ingus Jēkabsons;

– No kura reģiona iesūtīts visvairāk darbu?
– Visaktīvāk darbojušās skolas Vidzemē, lai gan arī pārējie reģioni daudz neatpaliek – nedz Kurzeme, nedz Zemgale, nedz
Latgale. Iesaistījusies ir visa Latvija! Mūsu galvenais mērķis
ir sekmēt skolēnu izpratni par nepieciešamību šķirot atkritumus, kā arī veicināt videi draudzīgas rīcības apguvi un praktizēšanu ikdienā. Šajā gadījumā tas notiek gan attīstot radošumu, gan vēlāk komandā sportojot. Šādas aktivitātes rosina
skolēnus izvērtēt, kādēļ atkritumu šķirošanai jākļūst par mūsu
ikdienu un kāpēc tas ir tik svarīgi.
Radošo darbu konkursa uzvarētāji, kas savai klasei ieguva
«Lielo šķirošanas stafeti» un kuru darbi tiks publicēti reģionālajos medijos ir:
Ludzas pilsētas ģimnāzijas 6.b klase.
Darba autori: Milena Kirilova, Katrīna Matvejeva, Jeļizaveta
Kondratjeva;
Preiļu Brīvās skolas 1. un 2. klase.
Darba autori: Ansis Vārpiņš, Miks Vilcāns, Daniels Rasims,
Maija Lahtionova, Donāts Mežnieks, Rasa Skrivļa-Čevere;
Priekuļu vidusskolas 2.b klase.
Darba autors – 2.b klase;
Laurenču sākumskolas 3.b klase.
Darba autors – Kārlis Lielmanis;
Ogres sākumskolas 1.g klase. Darba autors – 1.g klase;

Liepājas Centra sākumskolas 4.c klase.
Darba autore – Rēzija Egnere;
Ozolnieku vidusskolas 5.b klase.
Darba autori: Daniela Lauva, Ērika Žukauska.
Interesantākie darbi tiks publicēti AS «Latvijas Zaļais
punkts» sociālo tīklu lapās «Facebook.com», «Draugiem.lv»
un «Youtube.com».
Radošo darbu konkurss «Mēs šķirojam. Pievienojies mums!»
un pasākums «Lielā šķirošanas stafete» ir AS «Latvijas Zaļais
punkts» iniciatīva, kas tiek īstenota sadarbībā ar lielveikalu
tīklu «Rimi» un «Cido pārtikas grupu».
Alise Adamane

Savākts rekorddaudz vējstiklu šķidruma kanniņu
AS «Latvijas Zaļais punkts», SIA «Narvesen Baltija» un auto
preču vairumtirdzniecības uzņēmuma SIA «Getz Nordic»
rīkotajā izlietoto plastmasas kanniņu savākšanas akcijā
autovadītāji ir nodevuši 9515 plastmasas vējstiklu šķidruma
kanniņas, kas ir vairāk nekā līdz šim. Šogad trīs mēnešu laikā
sašķirots trīs reizes vairāk kanniņu nekā pērn. Nu jau vairāk
nekā 60% no «Narvesen» tīklā realizētajiem iepakojumiem atgriezīsies «Narvesen» veikalu plauktos, un šis ir Ginesa rekorda cienīgs rezultāts.
Vējstiklu šķidruma plastmasas kanniņas var nodot speciālos
konteineros 16 «Narvesen» tirdzniecības vietās, kas atrodas
degvielas uzpildes staciju «Neste» teritorijā. Tukšās kanniņas
tiek atkārtoti uzpildītas, bet tās, kuras vairs nav derīgas, tiek nogādātas rūpnīcā SIA «Nordic Plast» Olainē otrreizējai pārstrādei.
Plašāka informācija par akcijas norisi pieejama AS «Latvijas
Zaļais punkts» mājaslapā www.zalais.lv, kā arī «Narvesen» mājaslapā www.narvesen.lv.
Ilze Čikule
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Elīna Kolāte

PĀRTIKAS ŠĶĒRDĒŠANAS KARAĻVALSTS –

TREŠĀ LIELĀKĀ PASAULĒ
Cilvēku skaits pasaulē turpina pieaugt.
Tiesa, pieauguma tempi samazinās,
tomēr vēl vismaz dažus gadu desmitus
mūsu kļūs vairāk un vairāk. Kā visus
paēdināt? Ar ģenētiski modificētu
pārtiku? Aizvien intensīvāk izmantojot
minerālmēslus un pesticīdus?
Izcērtot aizvien vairāk tropisko mežu?
Nē, nekā no tā visa!
Jautāsiet, kā tad pabarot pasauli?
Pavisam vienkārši – jāapēd tā pārtika,
kas saražota!
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Eiropas Savienībā katru gadu atkritumos nonāk 100 miljoni
tonnu pārtikas. Tas nozīmē, ka katrs eiropietis ik gadu apzināti vai neapzināti nopērk, bet neapēd aptuveni 200 kg ēdiena.
Tajā pašā laikā aptuveni 12% šā reģiona iedzīvotāju nevar atļauties pietiekamu uzturu. Pasaulē aptuveni trešā daļa saražotās pārtikas tā arī nenonāk cilvēku vēderos, tajā pašā laikā
800–900 miljoni vai pat miljards iedzīvotāju ir nepaēduši. Precīzam izsalkušo skaitam īsti nav nozīmes, jo šis cipars tik un
tā ir neaptverami liels un, ņemot vērā izšķērdēto pārtiku, – arī
absurds. Šie skaitļi nozīmē to, ka tiek saražots gana daudz
pārtikas, lai mēs beigtu uztraukties par to, kā saražot vairāk,
bet sāktu domāt par to, kur tas viss paliek.
Pirmais, kas man nāk prātā, domājot par pārtikas šķērdēšanu,
ir tas, kā sakraujam milzīgu porciju un pusi izmetam miskastē,
jo vēders ir pilns ātrāk, nekā gaidīts. Vai tas, kā nepaspējam
apēst produktus, pirms tie sabojājas. Situāciju var uzlabot,
vienkārši rūpīgāk plānojot un neiekrītot uz tādām akcijām kā
«Pērc divas vistas, maksā par vienu». Taču tās ir tikai šīs šķērdēšanas procesa ķēdītes beigas. Viss sākas ar to, ka daudz
pārtikas vispār nekad nenonāk līdz veikalam vai tirgum. Daļa
produktu paliek uz lauka, daļa iet bojā, jo nav pienācīgu uzglabāšanas iespēju, daļa izbirst pa ceļam. Tik tiešām – jaunattīstības valstīs daļa graudu vienkārši izbirst no kravas, mašīnai
lēkājot pa kalniem un lejām. Vai arī tā sabojājas, kamēr pāri
trejdeviņiem kalniem tiek nogādāta līdz tirgum. Klasiski bagātajās valstīs pārtikas šķērdēšana saistīta ar to, ka nopērkam
par daudz, lai izmestu ārā, jo tā vienkārši ir pieņemts. Ir labais
stils viesībās sakraut uz galda tik daudz pārtikas, lai ciemiņi
visu neapēstu, un restorānā izēsts šķīvis skaitās tad, kad tur
vēl palikušas salātlapas. Savukārt nabadzīgajās valstīs dominē
infrastruktūras, uzglabāšanas un pārvadāšanas problēmas, jo
nav naudas, lai izveidotu labākus ceļus vai nopirktu pienācīgas saldētavas.
No pārspīlētiem skaistuma standartiem cieš ne tikai cilvēki,
kas raduši redzēt standartizētu skaistumu uz žurnālu vākiem,
bet arī dārzeņi un augļi. Patiesībā tieši dārzeņi un augļi ir tā
pārtikas grupa, kas tiek bezjēdzīgi šķērdēta visvairāk – aptu-

Klasiska lielveikalu selerija.

veni 45% šīs veselīgās pārtikas netiek apēsta. Un nevis tāpēc,
ka nopērkam par daudz vai banāns vienkārši sabojājas, kamēr
to ved uz veikalu. Nē, tas tāpēc, ka auglis nav bijis gana smuks.

Pārtikas nāves ēnā
Lielveikali negrib savos plauktos izvietot nepareizas formas
kartupeļus un ābolus vai banānus, kuru izliekums nav perfekts. Lielveikali negrib tos pārdot, jo zina, ka pircēji ēd ar
acīm, tāpēc izvēlēsies standartizētos smukos augļus un dārzeņus. Ir daži tādi produkti, uz kuriem paskatoties vien, var
ieraudzīt milzīgu šķērdēšanas ēnu, ko dramatisma dēļ saukšu
par nāves ēnu. Piemēram, ja redzi plauktu ar perfektiem, vienādiem āboliem, vari būt pilnīgi drošs, ka tā ir nevis kaut kāda
vienādo ābolu šķirne, bet tie visi ir vienādi tādēļ, ka nevienādie vienkārši ir izmesti. Tas pats attiecas uz paciņām, kurās
sakomplektēti vienāda izmēra burkāniņi, – tie, kuri neatbilda
standartam, ir izmesti vai atstāti uz lauka.
Milzīga nāves ēna ir arī, piemēram, pākšu pupiņām ar nogrieztiem galiem. Skaidrs, ka visas pākstis neizaug vienādā
garumā, toties iepakojumā ir vienāda garuma pākstis. Nav jābūt īpaši apdāvinātam, lai saprastu, ka tas nozīmē liela pārtikas daudzuma nonākšanu miskastē. Nāves ēnas čempionātam
var kvalificēties arī tāds nesaprotams produkts kā loki ar nogrieztiem galiem. Kāda vaina loku galiem?
Turpinu pastaigāties pa veikalu un meklēt nāves ēnas, līdz uzduros, manuprāt, čempionam šajā jomā. Tie ir seleriju kāti,
kas lielveikalos tiek pārdoti tādā paskatā, kā redzams attēlā
zemāk. Pat cilvēkam, kurš nekad nav redzējis seleriju dārzā, ir
skaidrs, ka dabā šāds produkts nepastāv. Lapas tiek nogrieztas, savukārt ārpusē augošie kāti tiek atdalīti, jo tie neizskatās
tik stingri kā iekšpusē esošie. Rupji rēķinot, kāda pusīte dārzeņa paliek uz lauka. Un otra lieta – šā dārzeņa garša ir gana
specifiska, lai, barojot saprātīgu ēdāju skaitu, to vienkārši nebūtu iespējams apēst. Kāds vispār ir apēdis visu selerijas kātu
bunti vienā piegājienā? Vēlos iepazīties ar šo cilvēku!
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Vientuļnieka izvēle
Protams, jo vientuļāk cilvēks dzīvo, jo lielāka iespēja sagaidīt
produktu nāves dienu, nepaspējot tos apēst. Izrādās, mēģinājumi dzīvot videi draudzīgi vienatnē ir sevišķi sarežģīti. It
kā videi draudzīgāki ir lielāki produktu iepakojumi, jo tie it
kā ietaupa resursus un it kā samazina kopējo atkritumu daudzumu, bet tajā pašā laikā, ja nopērc lielo krējuma paku un
to neizēd, no dabas drauga ātri pārvērties par duraku. Reiz
sapriecājos, redzot, ka lielveikalā pārdod bioloģiski audzētus
citronus. Urrā! Tomēr prieku aptumšoja fakts, ka tie bija pieejami vien lielajā iepakojumā. Tā kā tie laiki, kad dzēru šņabi
ar svaigi spiestu citronu sulu, ir garām, arī šis piedāvājums
bija pilnīgi garām.
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nāti, jo tā atbrīvot vietu sanāk ātrāk. Un tas viss notiek laikā,
kad 1,4 miljardus hektāru jeb 28% pasaules lauksaimniecības
zemju apsēj pa tukšo. It kā varētu pieteikt kaut kādu sankciju
karu pret PŠK, bet tas neko nemainītu, jo neviens no šīs valsts
neko neiegūst.
Trešais iemesls ir nauda. Pasaulē ik gadus miskastē izmet 750
miljardus ASV dolāru. Biedrība «Homo Ecos» aprēķinājusi, ka
Latvijā mēs gada laikā vēsā mierā prom aizsviežam 140 miljonus eiro. Un katram no mums ir izvēle – izmest tos 140
miljonus misenē vai iztērēt kam jēdzīgam.

Mani no lielas pārtikas šķērdēšanas automātiski attur tas, ka
esmu nevērīga pret datumiem, kas sadrukāti uz iepakojuma.
Tā, piemēram, es mierīgi varu lietot pienu, kuram jau nedēļu it
kā beidzies termiņš. Un viss kārtībā – kvalitāte lieliska! Līdzīgi
ir ar citiem pārtikas produktiem. Tā tas ir tāpēc, ka «Izlietot
līdz…» nenozīmē, ka pēc tam produkts kļūst bīstams veselībai un dzīvībai. Šis datums ir ražotāja vai pārdevēja viedoklis
par to, kad konkrētajai ēdmaņai ir vislabākā garša, smarža un
krāsa. Es negrasos nevienu aicināt ēst bojātu pārtiku, tomēr
ir vērtīgi uzticēties arī savam degunam un garšas sajūtai. Līdz
šim man vēl nav gadījies tā, ka piens izskatās svaigs, garšo un
smaržo labi, bet īstenībā izrādās vecs un indīgs.

Pārtikas Šķērdēšanas Karaļvalsts

«Nepareizas» formas banāni Ekvadorā gaida savu iznīcināšanu.

Pārtika tiek šķērdēta. Tas skaidrs. Bet ko gan tas maina?
Pirmkārt, tas, ka es izmetu ārā ēdienu, kamēr man kaimiņos
dzīvo tante, kura nevar atļauties sieru, ir vienkārši neētiski.
Protams, protams, ētika ir Šekspīra laika atribūts, un viņa
lugās tai arī ir īstā vieta, tāpēc ejam tālāk. Otrkārt, lai saražotu pārtiku, tiek patērēts milzīgs ūdens daudzums, ūdenī
nonāk barības vielas, kas veicina aļģu ziedēšanu; augsne tiek
piesārņota ar pesticīdiem; lai laukus apsētu un novāktu ražu,
jādarbina mašīnas, jāpatērē benzīns un jārada gaisa piesārņojums. Paveikt visus šos kaitīgos darbus, bet galaproduktu
nemaz nelietot – tas ir stulbi!

Pārtikas atkritumu liktenis

Bez jēgas izšķērdētie resursi ir milzīgi. Pieņemsim, ka ir tāda
Pārtikas Šķērdēšanas Karaļvalsts (PŠK). Tā ir hipotētiska valsts,
un tajā tiek saražota pilnīgi visa pārtika, kuru pēc tam neviens
neapēd. PŠK siltumnīcas efekta gāzu izmešu ziņā ieņem trešo
vietu pasaulē aiz Ķīnas un ASV. Tiesa, uz klimata konferenci
Parīzē PŠK neieradās, jo realitātē tādas valsts nav. Ūdens patēriņa ziņā PŠK ir čempione. Tā patērē 3,5 reizes vairāk ūdens
nekā, piemēram, ASV, kas nebūt nav taupīšanas meistare. Šeit
ūdens tiek izliets bez kādas jēgas. Un PŠK ir otrā lielākā valsts
pasaulē platības ziņā. Ar nevienam nevajadzīgiem pārtikas
produktiem tiek apsēti 1,4 miljardi hektāru. Tā ir teritorija,
kas lielāka par Kanādu. Dažkārt ļaudis domā, ka tropiskie
meži tiek izcirsti, jo tur ir superīgākā koksne pasaulē. Vai tāpēc, ka vajag saražot papīru. Bet tā gluži nav – šos mežus
izcērt, lai atbrīvotu vietu lauksaimniecībai. Labākajā gadījumā
šie koki arī kaut kam tiek izmantoti, sliktākajā gadījumā ir kā
Indonēzijā, kur palmu eļļas plantāciju dēļ meži tiek nodedzi-

Pirmkārt, pārtikas atkritumus ir vēlams neradīt vispār un apēst visu, ko esi baigi gribējis, un nebrāķēt gurķīšus, kuriem
nepiemīt ideāli falliska forma. Ja kaut kas paliek pāri un tu
zini, ka tiešām nesanāks to apēst, vislabāk to atdot dzīvniekiem. Kad es biju maziņa, atceros, ka ēdienu pārpalikumus
sagāzām spainī un nesām rukšiem. Kopš tā laika jebkuru maltīti, kurā ir sagāzts viss, saucu par cūkēdienu. Tiesa, tagad
cūkēdienu Eiropas Savienībā vairs nedrīkst dot cūkām – jāēd
pašam. Kopš 2001. gada mutes un nagu sērgas ēdienu pārpalikumus saviem sivēniem vairs nedrīkst dot, jo tas esot veids,
kā saslimt. Lielāko daļu sojas, ko ES importē, apēd mājlopi.
Vēl tie labprāt ēd kukurūzu. Katrā ziņā – lopu uzturs ir kļuvis
visnotaļ vienveidīgs. Piemēram, Amerikā un Āzijā cilvēki arī
zina, ka ir iespējama mutes un nagu sērga, taču tur ļaudis ar
to tiek galā ar stingriem noteikumiem šo pārpalikumu pagatavošanā un lietošanā, nevis aizliedzot ēdiena pārpalikumu
lietošanu. Kaut kā nav dzirdēts, ka tur visi lopi būtu nomiruši.
Ja es būtu cūka, es emigrētu!
Tā kā ēdiena pārpalikumus lopiem dot nedrīkst, jāmēģina
kompostēt. Un tikai tad, ja tas galīgi nav iespējams, jāmet
parastā miskastē, kuras saturs nonāks Getliņu atkritumu kaudzē. Jā, viņi tur no organiskajiem atkritumiem ražo metānu –
gāzi, kuru var izmantot siltuma un elektrības ieguvei. Jā, viņi
pat audzē tomātus. Tas it kā skan lieliski, bet kaut kā tomēr
šķiet nepareizi, ka nosūtām tādu kaudzi pārtikas uz izgāztuvi
un priecājamies par videi it kā draudzīgajiem tomātiem.
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Ko es darīšu
To, ka vajag izēst šķīvi, zina visi. Atsevišķās aprindās vari pat
izpelnīties nosodījumu, ja neesi aprēķinājis savas vajadzības
un pārtiku met ārā. Tomēr, kad sāku vienkārši skatīties uz
ēdienu un domāt, nonācu pie dažiem secinājumiem, kas tālāk
noveda vai nu pie jautājumiem, vai arī pie atbildes uz jautājumu: «Elīn, kāda ir tava Jaungada apņemšanās?»
• Konkursā «Vismazāk izmantotais, bet daudz pirktais auglis»
uzvar citrons! Visu citronu apēd tikai jukušie, parasti tas tiek
pārgriezts uz pusēm, lai ar tā sulu apslacītu kādu ēdienu. Labākajā gadījumā tiek izmantotas abas puses, parastajā – tikai
viena. Otra paliek uz galda, kamēr sapelē. Tātad, ja vēlamais
ieguvums ir citrona sula, vislabāk ir ņemt un kārtīgi izspiest
abas puses un lieko sulu vienkārši sasaldēt, lai izmantotu nākamreiz, kad ciemos atnāks Mārtiņš Rītiņš un ledusskapī ieraudzīs lasi.
• Atzīšos, kādu laiku arī pati veikalos esmu lūkojusies pēc
piena vai maizes, kam ir pēc iespējas vēlāks «Izlietot līdz…»
datums. Tas bija vienkārši stulbi. Priekš kam? Tā kā es parasti
nekad nesagaidu mirkli, kad šie produkti kļūs tiešām neēdami, šādai darbībai ir tikai mīnusi. Piemēram, izvēloties jaunāko produktu, es palielinu iespēju, ka vecais produkts netiks
nopirkts, bet nonāks miskastē. Pilnīgi kauns pašai par sevi!
• Nevajag baidīties no vientuļiem produktiem. Ļaudīm patīk,
ja var paņemt brokoli no pilna plaukta. Tādēļ veikali ir spiesti
pārbāzt plauktus tikai izskata pēc, nevis tāpēc, ka kāds tos
visus brokoļus tiešām pirks. Ļaudīm nepatīk pēdējais brokolis,
jo šķiet, ja jau tas ir palicis pēdējais, tad tas ir kaut kas slikts.
Līdzīgi kā skolā sporta stundās, kad, daloties komandās, pēdējais tiek izsaukts visvārgākais knariņš, kuru neviens savā
komandā negrib.
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kluci. Mīļie draugi! Ja kādreiz taisīšu kādas viesības, varat būt
droši, ka tiksit cienāti ar nocenotu pārtiku!
• Turpmāk izvēlēšos visnesmukākos dārzeņus ar visstulbāko
formu, jo citādi ir liela iespēja, ka tos nabadziņus neviens nepaņems. Tas, protams, tādā gadījumā, ja šie kroplīši vispār būs
tikuši līdz veikala plauktam vai tirgum.
• Gatavojot ēst, neizbēgami paliek pāri dažas šķēlītes dārzeņu
vai augļu. 21. gadsimts ir nācis ar jaunu piedāvājumu. Šie pārpalikumi jāsablenderē un jānosauc par smūtiju. Tā kļūsi ne tikai
par videi draudzīgu un veselīgu, bet arī ļoti stilīgu cilvēku.
• Tajā mirklī, kad saproti, ka esi nopircis pārāk daudz banānu, ir vēl viens risinājums, kas pie reizes tevi var padarīt par
modīgāko cilvēku ciemā. Banāns jāsasaldē! Un vēlāk jāsablenderē. Saldēts, blenderēts banāns veido ēdienu, kas ir gandrīz
kā saldējums, tikai ārprātā stilīgs. Tā kā pirms pieciem gadiem
ieņēmu 10. vietu Latvijas hipsteru topā, es zinu, ko runāju. Veselīgi, un šķebinošo banāna saldumu arī nejūt. Turklāt visi prasīs: «Hmm, cik interesanti! Iedosi recepti?» Tas gan prasa lielu
psiholoģisko noturību. To var darīt tikai tad, ja vari izturēt, ka
cilvēki 15 minūtes no vietas vārās un apbrīno šo recepti.
• Liepājnieki no biedrības «Radi vidi pats» Vācijā noskatījuši
ideju par labdarības ledusskapi, kurā cilvēki, kas attopas, ka
dodas ceļojumā un mājās jāatstāj lērums neapēstu produktu,
saliek tur savas aizsāktās sviesta paciņas, zaptītes vai maizes
klaipus, un šo ledusskapi var apciemot kāds mūžam izsalcis
students.
Šie ieteikumi nav radušies dziļas izpētes rezultātā. Ir vēlams
vienkārši mazliet atvērt acis, paskatīties ledusskapī, paskatīties veikalu plauktos un veicināt smadzeņu sadarbošanos ar
savām rociņām, kas stiepjas pretī veikala smukākajiem āboliem, stūrī atstājot vientuļus kroplīšus.

• Sākot domāt par vientulību dārzeņu un augļu pasaulē, sapratu, ka, piemēram, pērkot banānus, vienmēr ņemu ķekaru.
Ja tajā ir pārāk daudz augļu, daļu noplēšu nost. Un tad paskatījos uz augļu kasti – pēdējie tur paliek tie, kas ir pa vienam.
Kāpēc? Jo cilvēkiem nepatīk vientuļi augļi! Bet, ja tā padomā,
man tas ķekars baigi vajadzīgs? Nē, tāpat taču ēdīšu pa vienam! Tad kāpēc lai es nesalasītu veikalā tos, kas palikuši pa
vienam? Īstenībā nekādas praktiskas starpības nav. Tikai tā,
ka, ņemot tos vientuļos, samazinās iespēja, ka tie tiks izmesti
miskastē vienkārši tāpēc, ka ir vieni.
• Maizēm mēdz būt divi gali. Ir ļaudis, kuri tos galiņus neēd.
Tas ir stulbi, bet ne par to šoreiz runāsim. Ir nopērkamas arī
gatavas sviestmaizes sevišķi steidzīgiem vai nemākulīgiem cilvēkiem. Kāds kādreiz ir redzējis gatavu sviestmaizi veikalā vai
kafejnīcā, kurā būtu maizes galiņš? Iespējams, tos galiņus var
atrast tieši miskastē.
• Tagad ar lielu cieņu sāku uzlūkot veikalus, kuros ir īpašie
plaukti ar nocenotām precēm, kam tuvojas «Izlietot līdz…»
termiņš, kas, kā jau noskaidrojām, patiesībā neko daudz nenozīmē. Sevišķi noderīgi šie plaukti ir tad, ja paredzētas svinības ar daudz ēdājiem un ir skaidrs, ka sanāks apēst visu siera

1. Par pārtikas šķērdēšanas ietekmi uz vidi –
«Food Wastage Footprint. Impacts on Natural Resources». FAO, 2013.
2. Biedrības «Homo Ecos» aprēķins: www.homoecos.lv/lat/2013-pasvarigakais-par-partikas-atkritumiem/vai-izmetam-100-miljonuslatu-gada.
3. Sliņķiem, kam negribas lasīt, sevišķi iesaku filmu «Just Eat It:
A Food Waste Story».
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LIELĀKAIS ZINĀŠANU FESTIVĀLS BALTIJĀ – «HELSUS 2016»!
21. un 22. maijā Jelgavā, Pasta salā un pilī, līdz ar pirmajiem ziediem savus zināšanu dārzus apmeklētājiem vērs divu
dienu starptautiskais zināšanu festivāls «HELSUS 2016». Te
vienlaikus norisināsies lekcijas, fiziskie treniņi, darbnīcas,
koncerti un citas zināšanu un veselību bagātinošas nodarbes. «Ķermenis. Dvēsele. Veselība» – tie ir festivāla atslēgas
vārdi, lai izzinātu sevi. Šogad «HELSUS» piedāvā programmu,
kas vienuviet pulcēs vairāk nekā 100 meistaru – zinātniekus,
lektorus un praktiķus –, kuri ar zināšanām dalīsies septiņos
«HELSUS» dārzos: veselības, uztura, vides, dvēseles, sevis izzināšanas un fiziskās prakses dārzā, kā arī dārzā bērniem.

«Festivāla «HELSUS» mērķis ir sniegt zināšanas, iepazīstināt ar
dažādām praksēm un veidiem, kā padarīt dzīvi apzinātāku,
veselīgāku un saskanīgāku gan pašam ar sevi, gan vidi. Tautas
spēks ir garā, tautas gudrība – sirds viedumā. Ar «HELSUS»
mēs vēlamies arī izcelt jaunus atklājumus zinātnē, kas liek
pārdomāt līdz šim zināmo, iepazīstināt ar cilvēkiem, kuri uzdrošinās sekot savai sirdsbalsij, pārsteigt ar citādu skatījumu
un iespēju izkāpt no rāmjiem. «HELSUS» ir vieta, kur iepazīt
sevi, kur uzdrošināties, kur sajust, kur iedvesmoties, kur sajusties vienotiem! Būsim kopā arī šogad!» – tā par gaidāmo
pasākumu izsakās festivāla «HELSUS» aizsācēja Agnese Irbe.

Septiņi «HELSUS» dārzi
• Uzturs – par uzturlīdzekļiem, kas nepieciešami pilnvērtīgai ikdienai. Kāds ir veselīgs uzturs? Vai apzīmējumi «bio» un «eko» ir tik būtiski? Ilgtspējīgs patēriņš. Pašaudzēts uzturs. Apzinātā ēšana. Ūdens. Tiešā pirkšana.
Ajūrvēda, veģetārisms, uztura speciālisti u.c temati.
• Fiziskā kultūra – prakses ķermeņa un gara stiprināšanai. Joga, Tai-Ci, Ušu, Austrumu cīņas u. c. Fizioterapija,
jāšanas prakse – cilvēka un dzīvnieka mijiedarbība, deja,
biodeja.
• Veselība – klasiskā medicīna, alternatīvā medicīna,
homeopātija, Baha ziedi, mākslas, drāmas, mūzikas,
un krāsu terapija, fitoterapija, prenatālā psiholoģija,
zinātniski pētījumi, inovācijas u.c. metodes, zināšanas
un padomi, kā būt veselam.
• Bērni – alternatīvās skolas, prakses, kas palīdz
bērniem būt priecīgiem un veseliem, pasaku terapija,
smilšu terapija, bērnu izglītība, vecāku biedrības, Valdorfpedagoģija, Montesori, mājmācība. Vai ir nepieciešamas biedrības, kuras cenšas mūsu sabiedrībā ieviest
jauninājumus, kas skar bērnus u. c.
• Vide – kā cilvēku ietekmē vide, kurā tas uzturas, vai
vidi spējam radīt mēs paši? Svētvietas, izziņas parki,
āderes, arhitektūras ietekme uz cilvēku, ekobūves, cilvēks un vide, cilvēks un daba, ekociemati, kopienas u.c.
Šajā dārzā satiksiet arī «Vides Vēstu» veidotājus.

• Dvēsele – prakses, kas palīdz sadzirdēt vai izpaust
savu patieso es, savu dvēseli. Meditācijas, dziedāšana,
mandalu radīšana, retrīti, gongi, šamanisms, aromterapija, kristālu terapija.
• Sevis izziņa – kas ir cilvēks? Kas ir cilvēce? Planetārā
attīstība, antropozofija, dzīvā ētika, vēsture, latviskā
dzīvesziņa, reinkarnācija, astronomija, Helingers, psiholoģija, astroloģija, grāmatas, nometnes, sakrālā ģeometrija, dzimšana un nāve, karma u. c.
Katrs no «HELSUS» dārziem pulcēs dalībniekus, kuru stendos
risināsies sarunas, lekcijas, meistarklases un darbnīcas, dodot
iespēju uzzināt, izmēģināt un sajust ko jaunu. Būs vingrošanas laukums, kurā gan lieli, gan mazi varēs izmēģināt dažādas prakses. Pirts un SPA stūrītī varēs saņemt pirts pērienu un
ļauties masāžām. Festivāla laikā savus spēkus varēs izmēģināt
dažādās radošās darbnīcās.
Uz «HELSUS» skatuves notiks sadziedāšanās un koncerti, savukārt sestdienas vakarā būs «Ekodisko» ar igauņu mūziķiem
un biodeju. Savukārt Jelgavas pilī notiks «HELSUS» ārzemju
viesu lekcijas.
Festivālā viesosies Nīderlandes kardiologs, pirmsnāves pieredzes pētnieks Dr. Pims van Lommels (Pim van Lommel), Žaka
Fresko «Venēras projekta» vizionāre Sjū Everata (Sue Everatt),
profesors, biodejas pasniedzējs Dr. psych. Markus Štuks
(Marcus Stueck). Uzstāsies psihoterapeits Viesturs Rudzītis,
izaugsmes treneris Andžejs Reiters, filozofijas zinātņu maģistrs Valdis Svirskis, gastroenteroloģijas profesors Anatolijs
Danilāns, fiziķis un tautskolas «99 baltie zirgi» veidotājs Ojārs
Rode, dziedošās Vītolu ģimenes tēvs Jānis Vītols, Mag. phys. fiziķis Dainis Ozoliņš, Cēsu Jaunās sākumskolas direktore Dana
Narvaiša un citi.
Biļetes uz «HELSUS» festivālu vietnē «Ekase.lv» var nopirkt
jau laikus vai pasākuma dienā uz vietas Jelgavā, Pasta salā.
Vairāk informācijas par festivālu tīmekļa vietnē
www.helsus.org.
Edgars Bērziņš
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STRADIŅOS ŠĶIRO UN
SAMAZINA IZDEVUMUS

Anitra Tooma.

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Infrastruktūras un loģistikas departamenta tehniskais direktors Jānis Zaķis izrāda jaunos šķirošanas
laukumus.

Ejot cauri Paula Stradiņa Klīniskajai universitātes slimnīcai,
pamanīju košus konteinerus šķirotai plastmasai, stiklam un
makulatūrai. Ja es būtu ārzemēs, droši vien pat neiedomātos brīnīties, bet Latvijā ko tādu ieraudzīt nemaz tik bieži
negadās. Ieskatoties rūpīgāk, pamanīju, ka uz konteineriem
uzdrukāts – «Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca».
Tas nozīmē, ka slimnīca pati arī apsaimnieko sašķiroto. Vai tā
ir? Devos noskaidrot uz slimnīcas Infrastruktūras un loģistikas
departamentu. Tehniskais direktors Jānis Zaķis skaidro:

veidojuši slimnīcas teritorijā vairākus šķirošanas laukumus ar
lielajiem konteineriem papīram, plastmasai un stiklam. Katrā
nodaļā un reģistratūrās izliktas nelielas tvertnes izlietotā iepakojuma šķirošanai. Sašķiroto iepakojumu uzkrājam un tad
paši pārdosim pārstrādātājiem. Ja cilvēki apzinīgi visu šķiros,
mēs varēsim nopirkt presi placināšanai, un tad ienākumi no
otrreizējo izejvielu pārdošanas varētu būt vēl lielāki un jau
rudenī mēs varētu atjaunot soliņus un atkritumu urnas slimnīcas teritorijā.

«Kopš šā gada 1. janvāra mēs paši pārņēmām atkritumu
apsaimniekošanas lietu no uzņēmuma «Veselības aprūpes
nekustamie īpašumi» un paši sākām visu apsaimniekot. Vispirms Veselības ministrija konsultējās ar Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju, speciālisti izanalizēja
atkritumu veidu struktūru slimnīcā, kā arī svara un tilpuma
attiecību un izstrādāja vadlīnijas labākai atkritumu apsaimniekošanai. Tagad mēs strādājam saskaņā ar Veselības ministrijas norādījumiem, kā uzlabot atkritumu apsaimniekošanu.
Veselības aprūpes sfērā šis ir pilotprojekts, ceru, ka mūsu
pieredze iedvesmos pārējās valsts slimnīcas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pārņemt videi draudzīgo praksi.

Bīstamos medicīniskos atkritumus visas slimnīcas apsaimnieko saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un normatīvajiem aktiem – šļirces, sistēmas un citi izlietotie materiāli tiek
uzglabāti speciālos konteineros, un tad uzņēmums «Ragnsells» tos nogādā utilizācijai.»

Pirmie panākumi ir ļoti iedvesmojoši: izdevumus par atkritumu izvešanu mums izdevās samazināt par 40%! Par ietaupīto
naudu mēs iepirkām savus šķirošanas konteinerus, esam iz-

Veselības ministra padomnieks saimnieciskajos jautājumos
Ēriks Zaporožecs stāsta: «Ja mēs Latvijā gribam nonākt ne
tikai līdz modernai veselībai aprūpei, bet panākt, lai cilvēki
mazāk slimo, mums jādzīvo tīrā vidē. Tāpēc pilnīgi loģiski, ja
Veselības ministrijas pakļautībā esošās iestādes atsaucīgi uzņem vides aizsardzības speciālistu ieteikumus gan par atkritumu šķirošanu, gan zaļo iepirkumu un domā nevis par to, kā šo
jauno praksi apiet, bet kā ekonomiski izdevīgi ieviest. Tāpēc
atkritumu šķirošanas jomā mēs izvēlējāmies nevis vienkāršu,
lētu un mazefektīvu, bet gan dārgāku, toties zaļo mērķi efektīvi sasniedzošu veidu.»
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Turpinājums no 2. vāka

VIĻŅA SPUNDIŅA FOTOMIRKĻI

1.

2.
3.

1.

Pļavas ķirzaciņa. Bildēta fotoplenēra laikā Apes
pusē. Tekalēja pa koka stumbru, līdz izdevās to
notvert kadrā. Fotografēts ar Panasonic 		
Lumix DMC-LX5.

2.

Gliemezis uz magones pumpura. Fotografēts
Naukšēnu pagasta Jēču dzirnavās agri no rītā.

3.

Norasojusi spāre. Fotografēta Sēlijas fotoplenēra
laikā Ilūkstes novada Bebrenē. Naktis augusta
beigās jau bija pavēsas, un norasojusī spāre gaidīja
saullēktu, lai atmostos pēc nakts drēgnuma.

4.

Saules halo. Fotografēts Alsungas pusē ap
desmitiem no rīta. Kaut arī nācās bildēt pret sauli,
polarizācijas filtrs izcēla halo loku.

5.

Apsarmojoši koki uz tumša sniega fona. 		
Fotografēts pie Āraišu dzirnavām.

6.

Grūbas (Ieriķupītes) apakšējais ūdenskritums. Visi
droši vien zina Ieriķupītes dzirnavu ūdenskritumus,
bet ne visi zina, ka lejpus pa straumi no Ieriķu
dzirnavām ir vēl viens ainavisks ūdenskritums.

7.

Kanādas zosis un ziemeļu gulbji. Fotografēts pērn
marta beigās Brocēnu novada Gaiķos ceļa malā.

4.
5.

7.

6.

