
PADOMI, KO MĒS KATRS VARAM DARĪT 
BALTIJAS JŪRAS LABĀ

Dedzini tikai ar sintētiskām vielām neapstrādātu koksni, 
uzmanot, lai pelni nenonāk ūdenī. 

Respektē vidi un dabas resursus. Dod priekšroku 
sabiedriskajam transportam vai velosipēdam. 
Ja tomēr nākas braukt ar mašīnu, dari to kopā ar 
draugiemvai kaimiņiem.

Nebraukā pa kāpām ar motorizētiem transporta 
līdzekļiem.
Cieni jūras un piekrastes dabu, centies neplūkt puķes, 
netraucēt dzīvniekus un pastaigām izmantot takas.
Pavasarī un agrā vasarā neuzturies putnu 
ligzdošanas vietās.

Ierobežo papīra produktu lietošanu. Izvēlies tādus 
produktus, kas nākuši no ilgtspējīgi apsaimniekotas 
mežsaimniecības, piemēram, FSC sertificētu 
papīru un mēbeles.

Baltijas jūras mencas un laši ir apdraudētas sugas. 
Tu vari palīdzēt atjaunot nārsta vietas mazajās lašupēs, 
piedaloties upju attīrīšanas talkās.

Atceries, ka atkritumus dabā atstāt nedrīkst.

Ap Baltijas jūru izvietojušās deviņas valstis, taču 
piesārņojumu uz jūru atgādā arī upes, kas tajā
ieplūst, nesot ūdeņus no daudz tālākām valstīm, 
un tas palielina piesārņojošo valstu skaitu līdz 12. 
Visas šīs valstis ir industriāli attīstītas, daudzās 
notiek intensīva lauksaimniecība un 
mežsaimniecība lielās platībās.  
Šīs saimnieciskās darbības sekmē barības vielu - 
galvenokārt fosfora un slāpekļa savienojumu - 
ieplūšanu Baltijas jūrā. Tas, savukārt, rada jūras 
pārmēslošanu, aļģu intensīvu savairošanos un tai 
sekojošu eitrofikāciju, kas izraisa skābekļa badu.

Lēnā ūdens apmaiņa ir viens no iemesliem, kādēļ 
šī seklā iekšzemes jūra ir sevišķi jūtīga pret 
piesārņojumu. Kaitīgās, pat toksiskās vielas, kas 
no apkārtējās vides tiek ievadītas Baltijas jūras 
dibenā un dzīvajos organismos,kas šeit barojas. 
Relatīvi zemās ūdens temperatūras dēļ vielu 
sadalīšanās šeit noris lēni. Baltijas jūras jūtīgumu 
nosaka arī ūdens masu noslāņošanās. 
Sāļais ūdens vairākus gadus paliek dziļākajās 
ieplakās, patērētā skābekļa krājumi netiek papildināti, 
tādejādi izraisot pilnīgu skābekļa trūkumu. 

Skābekļa bads un intensīvā kuģu satiksme ir iemesls 
tam, ka jūra tiek pārmērīgi piesārņota un nespēj vairs 
attīrīties.

Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām 
jūrām pasaulē. Arī Tavos spēkos ir palīdzēt
to aizsargāt!

Taupi ūdeni! Pēc iespējas mazāk izmanto karsto ūdeni 
no krāna (mazgājies dušā, nevis pielej pilnu vannu). 
Mazgā veļu tikai ar videi draudzīgu veļas pulveri. Izmanto 
veļas pulveri, kas ražots ne tālāk par 300 km no tavas 
mītnes valsts - tā neatbalstīsi aizvien pieaugušo 
transporta izmešu apjomu. 
Skaties, lai veļas mazgāšanas līdzeklis nesatur optiskos 
balinātājus - tie vidē nenoārdās.

Izvairies no trauku mazgāšanas un veļas skalošanas 
līdzekļiem - ar notekūdeņiem nonākuši jūrā, tie kaitē zivīm. 
Vasarā ūdens sildīšanai vari izmantot sauli.

Seko savas ģimenes paradumiem elektroenerģijas patēriņā.

Ja iespējams, audzē pārtiku pats.
Atbalsti ilgtspējīgu lauksaimniecību, iegādājies preces, kas 
marķētas ar Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības zīmi.
No ārzemēs ražotiem produktiem 
(piemēram, kafija, kosmētika) izvēlies tādus, 
kas marķēti ar “Soil Association” sertifikātu.

Ejot iepirkties, ņem līdzi savu iepirkumu maisiņu.

Jebkurā jomā centies patērēt mazāk, tādejādi radot 
mazāk atkritumu.

Iegādājies savvaļā, nevis zivju audzētavā augušas zivis. 
Neiegādājies nepieaugušas zivis, neēd zivis, kas vestas 
no ārzemēm (arī Norvēģijas lasi un lielāko daļu lielveikalā 
pieejamo zivju.

Dārzā neizmanto sintētiskus ķīmiskos līdzekļus kaitēkļu 
apkarošanai un mākslīgo mēslojumu, jo daļa no šīm 
vielām nonāk jūrā. 
Veido kompostu no organiskajiem atkritumiem.

Materiāla tapšanā izmantoti Pasaules Dabas fonda pētījumi un 
žurnālā “Vides Vēstis” pieejamā informācija


