Sintija Brauere, 14 gadi
Jūrmalas mākslas skola

Darba nosaukums: „Tauriņu deja”
Es vēlos dot arī savu ieguldījumu apkārtējās vides izglītības un zināšanu līmeņa
paaugstināšanā, veidojot savu ainavas zīmējumu.
Lai apkārtējā vide būtu ziedoša, plaukstoša, zaļojoša, čivinoša un ar tīriem, ziliem
ūdeņiem vizuļojoša, ir aktīvi jādomā par resursu taupīšanu. Lai šos resursus taupītu, ir
jāveiz atkritumu šķirošana, to otrreizējā izmantošana un apstrāde.
Esmu piedalījusies makulatūras, PET pudeļu un bateriju vākšanas akcijās, talkas
dienās piedalos apkārtējās vides sakopšanā.
Lai apkārtējo vidi saudzētu – jāizprot un jābūt gatavam piedalīties vides problēmu
risināšanā, ar savu rīcību un jāveicina to darīt arī līdzcilvēkus.
 Jāsaprot, ka mūsu dzīve pilnībā ir atkarīga no dabas procesiem un to
pārmaiņām laika gaitā
 Sadzīves atkritumi jāšķiro, lai tos varētu atkārtoti pārstrādāt (šķirot papīra,
plastmasas un stikla atkritumu konteineros)
 Nepieciešamas savākšanas vietas medikamentiem, kas ir uzkrājušies katram
mājās, jo tie veido dabā toksiskus savienojumus un piesārņo ūdeni un gaisu
 Izveidot alumīnija iepakojuma (piem., dzērienu bundžiņu pieņemšanas
punktus, tādi kā Vācijā)

 Ieviest efektīvākus paņēmienus, lai iedzīvotāji sekmīgāk apsaimniekotu
sadzīves atkritumus (pie., es dzīvoju privātmāju rajonā, bet ne pie katras mājas
ir atkritumu konteineri, šie cilvēku savus atkritumu maisiņus panes un noliek
ceļa malās, mežā, grāvmalēs u.c.). Var būt vajadzētu piedāvāt 1 līdz 3 reizes
mēnesī atkritumu izvešanu bez maksas? Piedāvāt privātajam sektoram
krāsainus atkritumu šķirošanas konteinerus – neliela izmēra, lai ar savāktajiem
atkritumiem – pudelēm, papīriem nevajadzētu braukt uz savākšanas punktiem.
 Taupīgāk izmantot paīru, tik daudz nekopēt nevajadzīgus materiālus, tādējādi
saudzējot mūsu mežus
 Atjaunojot ekosistēmu (piem., stādot jaunus priežu stādiņus Jūrmalas kāpās).
Vienu reizi esmu stādījusi, bet, ja būtu piedāvājums, darītu to vēl, jo man
patika
 Taupīt enerģiju, izslēdzot elektrību, ja tā nav nepieciešama (piem., Jūrmalā
„Dzintaru mežaparkā” naktī ir izgaismots gaišs kā dienā, bet tas nav vajadzīgs,
jo naktī cilvēki uz parku atpūsties neiet)
Strādāsim, kopsim, neko nedarot, pasaule, mūsu tuvākā apkārtne tīrāka nekļūs.

