Izaicinājums “Atkritumiem NĒ”
Iesaistoties izaicinājumā “Atkritumiem NĒ”, tava komanda sper pirmo soli pretim
bezatkritumu dzīvesveidam. Piekopt bezatkritumu dzīvesveidu, proti, neradīt
atkritumus nemaz, ir samērā liels izaicinājums, kas paredz būtisku ikdienas ieradumu
maiņu. Tāpēc, ja šādas krasas pārmaiņas šķiet biedējošas, neraizējies – arī mazas
pārmaiņas radītā atkritumu apjoma samazināšanai ir ievērojams solis tīrākas vides
veidošanai!
!!! Uzziņai !!!
Bezatkritumu jeb zero waste dzīvesveids balstās uz sekojošu pamatmērķi – samazināt
līdz minimumam apglabājamo atkritumu apjomu. Lai to sasniegtu, bezatkritumu
dzīvesveida piekritēji atsakās no nevajadzīgu lietu iegādes, maksimāli izmanto lietas
atkārtoti, remontē salūzušo, nedaudzos radītos iepakojuma un citus atkritumus nogādā
uz atkārtotu pārstrādi, bet, ko nevar pārstrādāt – kompostē.
Izaicinājuma mērķis ir meklēt veidus, kā un cik lielā mērā tava komanda spēj mainīt
ikdienas ieradumus, lai radītu pēc iespējas mazāk atkritumu, lai radītie iepakojuma
atkritumi nekaitētu videi, rast iespējas atteikties no lieka iepakojuma, izmantot to
atkārtoti. Iespēju ir daudz, tāpēc tieši šī izaicinājuma dalībniekus mudinām būt
radošiem, domāt daudzveidīgi un racionāli.
!!! Uzziņai !!!
Bezatkritumu pieejas hierarhija
Atsakies – no videi kaitīgām lietām, kuras iespējams aizstāt ar videi draudzīgākām
alternatīvām. Piemēram, atsakies no plastmasas maisiņiem, kokteiļsalmiņiem, neņem
reklāmas bukletus vai nelieto svētkos balonus utt.
Samazini – patērēto lietu apjomu līdz minimumam, nepērkot neko lieku. Piemēram,
nepērc jaunas modes preces, kuras tev nebūt nav vitāli vajadzīgas, neiegādājies vairāk
pārtikas, nekā spēj apēst utt.
Lieto atkārtoti – dod priekšroku lietām, kas kalpos ilgi un būs lietojamas daudz reižu,
kā arī atbalsti lietotu preču iegādi. Piemēram, pērc kafiju savā termokrūzē, bet ūdeni lej
savā atkārtoti uzpildāmā pudelē; dod priekšroku lietotu apģērbu un mēbeļu veikaliem,
saremontē salūzušo elektroiekārtu vai sašuj saplīsušās drēbes utt.
Pārstrādā – ja neizdodas atrast preces bez iepakojuma, tad dod priekšroku tādiem
materiālu veidiem, kas ir piemēroti atkārtotai pārstrādei. Atceries sašķirotos
iepakojumus, neglābjami saplēstās elektroiekārtas, videi kaitīgu preču atkritumus
nogādāt pārstrādei!
Kompostē – tevis radītie bioloģiskie atkritumi – augļu un dārzeņu mizas pēc
kompostēšanas kļūs par vērtīgu mēslojumu augsnei.

