
Vides piesārņojums 

Par ko vispār ir runa? 

Vides piesārņojums tiek definēts kā "zemes/atmosfēras sistēmas fizikālo un bioloģisko komponentu 

piesārņojums tādā mērā, ka tas negatīvi ietekmē normālos vides procesus". 

Kāda ir piesārņojuma ietekme un, kā tas skar mani? 

Piesārņojums var radīt dubļainas ainavas, saindēt augsni un ūdens ceļus vai nogalināt augus un 

dzīvniekus. Piesārņojuma dēļ cilvēkiem regulāri tiek nodarīts kaitējums. Piemēram, ilgstoša gaisa 

piesārņojuma iedarbība var izraisīt hroniskas elpceļu slimības, plaušu vēzi un citas slimības. 

Nopirkt, pavalkāt, izmest. 

Tieši šādi mūsdienās domā ļoti daudzi cilvēki. Nopirkšu apģērbu, kad tas apniks vai pie mazākā 

bojājuma, izmetīšu, pēc tam atkal varēšu nopirkt ko jaunu. No 2000. līdz 2015. gadam apģērba 

ražošanas apjoms pasaulē ir dubultojies. Vaina ir nevis drēbēs bet mūsu pašu bezpersonīgajā 

patērniecībā. Sintētiskie materiāli (viskoze, neilons, akrils, poliesters, likra u. c.) dabā nesadalās līdz 

pat 200 gadiem. Liela daļa cilvēku to nemaz nezin. Turklāt arī dabīgas izcelsmes šķiedras, piemēram, 

kokvilna, sadaloties izdala metānu, kas ir viena no jaudīgākajām siltumnīcas efektu radošajām gāzēm. 

Kokvilnas audzēšanai ir nepieciešams milzīgs daudzums ūdens, jo tā aug sausos un karstos reģionos. 

Kopumā apģērba un apavu ražošana rada 10% no siltumnīcas efekta gāzēm – tas ir gandrīz tikpat, 

cik visa Eiropas Savienība, kā arī vairāk nekā starptautiskie avio un kuģu pārvadājumi kopā. 

Lai viņi mirst, man vienalga. 

Ļoti bieži cilvēki izmet plastmasas atkritumus kur pagadās. 

Dēļ mūsu „kur vien pagadās” atkritumu izmešanas, šobrīd ūdenī atrodas vairāk nekā 150 miljonu 

tonnu plastmasas atkritumu. 

Zivīm un citiem ūdens dzīvniekiem šo plastmasas atkritumu norīšana vai citu ķīmisku vielu ieplūšana 

organismā var izraisīt saindēšanās, aizrīšanās vai pat nāves procesus. Ar jūras piesārņojumu saistītās 

izmaksas ir sākot no 259 līdz pat 695 miljoniem eiro, galvenokārt izmaksas skars tūrisma un 

zivsaimniecības nozares. Un kā mēs justos viņu vietā? 

Noteikti ka ne labāk. 

Gribu braukšu, negribu nebraukšu! 

Mūsdienās lielākā daļa cilvēku kā galveno pārvietošanās līdzekli izmanto automašīnas. Tas nekas ka 

darbs atrodas 12 metru attālumā no mājas, aizbraukšu ar automašīnu. Kāpēc cilvēki nevar aiziet ar 

kājām? Automašīnu piesārņojums ir viens no galvenajiem globālās sasilšanas cēloņiem. Automašīnas 

un kravas automašīnas emitē oglekļa dioksīdu un citas siltumnīcefekta gāzes, kas veido piekto daļu no 

Amerikas Savienoto Valstu kopējā globālās sasilšanas piesārņojuma. Siltumnīcas efektu izraisošās 

gāzes aiztur siltumu atmosfērā, kas izraisa temperatūras paaugstināšanos visā pasaulē. Mūsu 

personīgie transportlīdzekļi ir galvenais globālās sasilšanas cēlonis. Kopumā automašīnas rada 



gandrīz piekto daļu no visām emisijām. Negatīvās sekas, ko rada automobiļu izmantošana, ir enerģijas 

patēriņš - šo milzīgo enerģijas daudzumu iegūst no neatjaunojamiem enerģijas avotiem, tādiem kā 

nafta un gāze, dramatisks nejaušas nāves gadījumu skaita pieaugums, aptaukošanās un sirds un 

asinsvadu slimību pieaugums, gaisa un trokšņa piesārņojums. 

Es turpināšu ražot. 

Rūpnieciskais piesārņojums ir piesārņojums, ko var tieši saistīt ar rūpniecību. Pastāv vairākas 

rūpnieciskā piesārņojuma formas. Rūpnieciskais piesārņojums var ietekmēt arī gaisa kvalitāti, un tas 

var iekļūt augsnē, izraisot plašas vides problēmas. 

Dažādi rūpnieciskā piesārņojuma veidi ir: ūdens piesārņojums - ādas rūpniecības atkritumi piesārņo 

ūdens avotus, gaisa piesārņojums - rūpnīcu dūmi piesārņo gaisu, augsnes piesārņojums - procesu un 

ķīmiskie atkritumi no rūpniecības nozarēm. Pasaules Veselības Organizācija lēš, ka no piesārņota 

gaisa iedarbības katru gadu mirst aptuveni 7 miljoni cilvēku. Tikai apkārtējā gaisa piesārņojums 2016. 

gadā izraisīja aptuveni 4,2 miljonus nāves gadījumu, savukārt mājsaimniecību gaisa piesārņojums, ko 

radīja ēdiena gatavošana ar piesārņojošu degvielu un tehnoloģijām, tajā pašā laika posmā izraisīja 

aptuveni 3,8 miljonus nāves gadījumu. Piesārņojuma novēršana nozīmē rūpnīcas darbības maiņu tā, 

lai tā radītu maz vai nevienu konkrētu piesārņotāju.  

 

Mūsu planēta, mūsu nākotne! No kā Tu esi gatavs atteikties, lai saglabātu mūsu planētu? Es 

aicinu aizliegt  ar likumu plastmasas ražošanu!  

Kā tas ietekmēs dzīvību uz Zemes? 

BŪS DZĪVĪBA UZ ZEMES. 

BŪS DZĪVĪBA ŪDENĪ. 

TIKS NODROŠINĀTA ILGTSPĒJA. 

GALVENAIS - VISIEM BŪS LABA VESELĪBA. 
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