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Ko zināt par 
ilgtspējīgu attīstību?

Prāta vētra



Un kas ir Jūsu lielais 
jautājums par 

ilgtspējīgu attīstību?
Prāta vētra



• Resursu patēriņš
• Cēlonis un sekas





Mēs ejam ārā no “spēles laukuma”

sabiedrības ekoloģiskā pēda

Zemes nestspēja

Sabiedrības ekoloģiskās pēdas nospiedums

1 
planēta

2010 patērējām 150%



http://vimeo.com/3654922
1



Energy slaves
• http://www.homesthatfit.com/blog/?p=648
• or
• https://www.youtube.com/watch?v=C93cL_zDVIM



Patēriņa kultūra
Rūpnieciski attīstīto valstu ekonomikas vidēji patērē 45 

000 – 85 000 kg dabas resursu gadā vienai personai
jeb

300 iepirkuma maisiņu nedēļā, kuru svars ir līdzvērtīgs 
vienai lielai luksus mašīnai.



Auto-orientēta pilsētas daļa (Toronto)



Auto-moto orientēta atpūta



Auto-moto orientēta atpūta



Gaismas piesārņojums Londonā naktī 



Velna tornis (Devil’s tower, ASV)



Ilgtspējīgas attīstības definīcija 1987. gadā 

ANO Vides un attīstības komisijas ziņojumā

“Ilgtspējīga attīstība ir 
attīstība, kas 
apmierina 
pašreizējās 
paaudzes 
vajadzības, neradot 
draudus 
nākamajām 
paaudzēm 
apmierināt to 
vajadzības” 



Ilgtspējas sistēmiskais 
modelis (pēc P.Senge et al 2010)

EKONOMIKA VIDESABIEDRĪBA

Enerģija

Zeme 

Dzīvotne

Ekosistēmas

Materiāli 

Ūdens 

Gaiss

Sabiedrība un 
kultūra

Veselība un 
labklājība

Izglītība un 
mācīšanās

Pārvaldība un 
politika

pārticība

Ekonomika



Ilgtspējīgas attīstības 
dimensijas
KO?

KĀPĒC?
•Indivīdu līdztiesība
•Reģionu līdztiesība
•Paaudžu līdztiesība

KĀ?
•DAUDZVEIDĪBA
•SUBSIDIARITĀTE jeb 
PAŠPĀRVALDE
•PIEDALĪŠANĀS 
•SADARBĪBA

ekonomika

sabiedrība vide



Indivīda dzīvesveida 
ietekme uz vidi

• Pārtika
• Transports
• Mājoklis
• Patēriņa preces



Indivīda ietekme uz vidi atkarībā no pārvietošanās 
veida un attāluma

Personīgā autom. Sab. transports

km

CO2 t 
gadā Laiks 

ceļā

EUR 
dienā/
mēn

CO2 t 
gadā

Laiks 
ceļā

EUR 
dienā/
mēn

Braucējs C
40 

kmx2 5,5

1h 
20 

min
6,40 
(140) 0,3

1h 
40 

min
3,4 
(74)

Braucējs B
20 

kmx2 4,5
50 

min
4,55 
(100) 0,2

60 
min

0,8-
1,6 
(50)

Braucējs A
5 

kmx2 1,1
30 

min
2,56 
(56) 0,1

40 
min

1,14 
(18)



«Eko» produktu 
ekoloģiskā pēda

produkts Transportēšanas 
veids

Izcelsmes valsts CO2 (t) / t

ICA medus Kuģis un 
kravas auto

Argentīna 2,160

Pūres āboli Kravas auto Pūre, Latvija 0,025

Dienvid-
tiroles
bio-āboli

Kravas auto Bolzano, 
Italy

0,55

Kuģis un 
kravas auto

0,84

vilciens 0,04



Kādas ir mūsu iespējas dzīvot 
atbildīgāk pret vidi?



Pamatmetodes, kā veicināt līdzcilvēkiem 

un videi draudzīgu uzvedību

Pamatu pamats – sāc ar sevi
Pēc tam:
• Ārējais ietvars, t.sk. likumi, normas, stimuli
• Izglītības programmas, dodot informāciju un 

mēģinot izmainīt cilvēku attieksmi
• Kopienas pārvalde
• Izmantojot morālus, reliģiskus un ētiskus 

pamudinājumus, ilglaicīga izglītība



Pilsētā ģimenes dārziņos audzēta pārtika – veselīga, lēta, sezonāla un vietējas 
izcelsmes  



22 m2 liela vieta dārzkopībai katram dzīvoklim daudzstāvu ēkā Malmē, Augustenborgā



• Paldies par uzmanību!


