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Katrs cilvēks mūsdienās 
izmanto 4 reizes vairāk resursu 

nekā 20. gs. sākumā

• Pasaules iedzīvotāju skaits pieaudzis vairāk 
kā 4 reizes (no 1,5 līdz 7,2 miljardiem)

• Pasaules ekonomiskais apgrozījums 
palielinājies 14 reizes

• Ražošanas apjoms pieaudzis 40 reizes

• Enerģijas izmantošana palielinājusies 16 
reizes

• Oglekļa dioksīda izmešu apjoms pieaudzis 
17 reizes

• Sēra dioksīda izmešu apjoms pieaudzis 13 
reizes

• Okeāna nozvejas apjoms pieaudzis 35 
reizes

• Cūku skaits pieaudzis 9 reizes



Planētas robežas – procesi un sistēmas regulē planētas stabilitāti

Simanovska, J. (2019) Indes biķeris ir pārpildīts. Vides Vēstis. 
Rockström, J; Steffen, WL; & 26 others (2009), Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity, Ecology and Society 14 (2): 32.

Gonçalves, A. (2022) Planetary boundaries: chemical pollution has now passed the safe limit for humanity. 

Cilvēka izraisītu pārmaiņu 
ietekmē radušies globālie 
izaicinājumi. 

Pieci ir pārsnieguši stabilitātes 
robežu:

• Zemes izmantošanas izmaiņas,
• Sugu izzušana, 
• Klimata pārmaiņas, 
• Piesārņojums ar sintezētajām 

ķīmiskajām vielām un 
plastmasām,

• Fosfora un slāpekļa savienojumu 
daudzums biosfērā.

http://www.anthropocene.info/planetary-boundaries.php
http://www.videsvestis.lv/indes-bikeris-ir-parpildits/
https://www.stockholmresilience.org/download/18.8615c78125078c8d3380002197/ES-2009-3180.pdf
https://youmatter.world/en/planetary-boundaries-chemical-pollution-novel-entities/




Mums joprojām ir iespēja izvēlēties “drošu 
un sociāli taisnīgu” 1,5°C ceļu ...



Patēriņa ietekmes uz vidi



KĀDAS IR 1,5 °C DZĪVESVEIDA RĪCĪBAS?

Pāreja uz augu valsts 
diētu
Pārtikas atkritumu 
mazināšana
Bioloģiskā pārtika
Sezonāla pārtika
Ēd ne vairāk, kā 
nepieciešams

Izmanto sabiedrisko 
transportu, 
riteņbraukšanu un 
iešanu kājām 
Izvēlies elektroauto
Dzīvo tuvāk darba vietai
Kopbraukšana, auto 
koplietošana

Samazini iekštelpu 
temperatūru
Pagarini preču 
kalpošanas laiku
Samazini dzīves telpu
Uzlabo 
energoefektivitāti
Izmanto atjaunojamo 
enerģiju

No avio uz vilcienu 
Samazini darba laiku un 
mājsaimniecības 
ienākumus
Atturies no luksusa 
patēriņa 
Ekoloģiski un ētiski 
personīgie ieguldījumi

Uzturs Mobilitāte Mājoklis Atpūta



Personīgā dzīvesveida ietekme uz vides ilgtspēju

https://livingthechange.net/ES/what-can-i-change-in-my-life

LED spuldžu izmantošana

Drēbju žāvēšana

Atkritumu pārstrāde

Drēbju mazgāšana vēsā ūdenī

Parasta auto aizstāšana ar hibrīdu

Augu izcelsmes diēta

Parasta auto aizstāšana ar elektro

Atjaunojamās enerģijas izmantošana

Viens transatlantiskais lidojums

Dzīve bez auto

https://livingthechange.net/ES/what-can-i-change-in-my-life


Vispopulārākās rīcības

● Es samazināšu pārtikas atkritumus 
mājsaimniecībā

● Es samazināšu izmantotā karstā 
ūdens daudzumu

● Es ēdīšu tikai tik, cik vajadzīgs, lai 
būtu vesels

● Es nosiltināšu savu māju 
● Es uzstādīšu savus saules paneļus

Visnepopulārākās rīcības

● Es pāriešu uz vegānisku, veģetāru 
uzturu

● Pudelēs pildītā ūdens vietā dzeršu 
krāna ūdeni

● Izklaides braucienos mazāk došos ar 
auto

● Es aizstāšu liellopa, cūkas gaļu ar 
vistu vai zivi

● Es atteikšos no liekās mājokļa 
platības



Slikti ieradumi ir kā ērta gulta –
viegli iegulties, bet grūti izkļūt



IZAICINĀJUMU RISINĀŠANA

Struktūras

Politika

Tehnoloģijas

Ekonomika

Indivīdu rīcība
Sabiedrība
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Ja mēs nemainīsim savu kustības virzienu, 

mēs nonāksim tu uz kurieni gājām

mailto:Janis.brizga@lu.lv

