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Ievads 

Vides aizsardzības mērķis: ir saglabāt zemes spēju 

atbalstīt dzīvību visā tās daudzveidībā, ievērojot, ka 

planētas dabas resursi ir ierobežoti, un nodrošināt 

augstu vides kvalitātes aizsardzības un uzlabošanas 

līmeni. Nepieļaut un mazināt vides piesārņojumu un 

veicināt ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu, lai 

likvidētu saikni starp ekonomikas izaugsmi un vides 

degradāciju.  



Atmosfēras 

piesārņojums... 

 Viens no lielākajiem gaisa 

piesārņojuma cēloņiem ir 

organiskā (fosilā kurināmā - ogļu, 

naftas, dabasgāzes utt.) kurināmā 

dedzināšana. 

 Gaisa piesārņošana var būtiski 

ietekmēt klimatu - izraisīt 

siltumnīcas efektu un globālo 

sasilšanu, kā arī izraisīt ozona 

slāņa samazināšanos. 

 



Ūdens piesārņojums... 

 Ūdens piesārņotāji var būt dažādi sāļi, 

skābes, sārmi, smagie metāli, no 

organiskajiem savienojumiem – nafta un tās 

produkti, virsmaktīvās vielas, 

pesticīdi,organiskās atliekas un citas vielas.  

 Ja cilvēki lieto ūdeni ar palielinātu nitrātu 

daudzumu, mainās asiņu spēja pārnēsāt 

skābekli. 

 Slimības izraisošais piesārņojums galvenokārt 

veidojas no sadzīves atkritumiem un satur 

patogēnas baktērijas, vīrusus, vienšūņus, 

parazītiskos tārpus. 

 

 



Bioloģiskās daudzveidības 

samazināšanās... 

 Speciālisti uzskata, ka līdz 2100. gadam 

varētu izmirt aptuveni 50% no visām pašlaik 

vēl sastopamajām sugām. Un galvenais 

iemesls tam ir iznīcinātās dzīves vietas, kur 

sugas pirms tam dzīvojušas; daudzas vietējās 

sugas aiziet bojā, ja, labākus dzīves 

apstākļus meklējot, šeit ienāk vēl nebijušas 

sugas vai arī tās ieved cilvēki. Dzīvās radības 

iznīcina piesārņojums. No dzīvnieku valsts 

izstrādājumiem gatavo pārtiku, apģērbu, 

rotājumus, mēbeles un citus priekšmetus. 



Kūdras 

dedzināšana... 

 Kūlas dedzināšanas dēļ samazinās 
sugu daudzveidība, kas attiecīgi 
samazina dabas estētisko 
skaistumu – dabā izzūd dažādas 
krāsas, smaržas un skaņas, ko 
rada floras un faunas 
daudzveidība. Vislielākais 
ļaunums tiek nodarīts, dedzinot 
kūlu lielās platībās, kad ir 
pamodušies dzīvnieki, izveidotas 
putnu ligzdas, sadētas olas mitrās 
pļavās un palienēs. Jāpiemin arī, 
ka dedzinot kūlu kūdrainās 
augsnēs, notiek ilgstoša kūdras 
gruzdēšana, kā arī kūlas 
dedzināšana var izraisīt meža 
ugunsgrēkus. 



Kāpēc ir svarīgi šķirot 

atkritumus? 

 
 Atkritumu šķirošana ir veids, kā ikviens no mums 

var ikdienā gādāt par taupīgu dabas resursu 

izmantošanu, jo pareizi sašķiroti atkritumi tiek 

pārvērsti par ražošanas izejvielām, kas 

izmantojamas atkārtoti, tādējādi netiek 

piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to netiek 

radīti draudi cilvēku un citu dzīvo būtņu 

veselībai. Ir svarīgi, lai atkritumu šķirošana 

taptu par neatņemamu katra iedzīvotāja 

sadzīves daļu, un jo agrāk šis ieradums 

iedibinās, jo labāk. 



Mežu izciršana... 

 

 Izzāģējot un iznīcinot lielo 

daudzumu mežu, mēs paši 

rokam sev kapu burtiskā 

nozīmē. Koki ar savām lapām 

fotosintēzes procesā ra ažo 

mums tik ļoti nepieciešamo, It 

sevišķi tagad, skābekli. Pie 

šodienas lielā atmosfēras 

piesārņojuma, skābeklis mums 

ir ļoti, ļoti nepieciešams. 



Kas notiktu, ja 
aizliegtu medības... 
 

 Kā piemēru ņemsim vilkus 

 Būtu postījumi lopkopju 

ganāmpulkiem un daudz lielāki 

postījumi mājdzīvniekiem, arī 

suņiem. Vilki daudz biežāk 

parādītos apdzīvotās vietās un 

ļoti drīz varētu sagaidīt arī 

uzbrukumus cilvēkiem. 



Zvejas metodes 

 Cena, ko nākas maksāt, ja 

izvēlātās zvejas metodes nav 

saudzīgas, ir augsta – zivju krājumi 

samazinās, ir liela piezveja, tiek 

degradēta jūras vide un nereti 

ātrāk vai vēlāk ekonomiski cieš arī 

zvejnieki.Šobrīd izmantotās 

zvejniecības metodes galvenokārt 

ir intensīvas. Ir ļoti maz tādu 

zvejas veidu, kurus var pielietot, 

nedomājot par to ietekmi uz vidi. 



 
 

Veidojam nākotni, 
kurā cilvēki un daba 

dzīvo harmonijā. 
 
 

Paldies par uzmanibu! 


