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Vai esat bagāti?





http://www.nms.ac.uk/explore/resources/from-minerals-to-your-mobile/

ESAT! Jo Jūsu telefonos ir vairāk kā puse no visiem 
ķīmiskajiem elementiem!



https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=796b31a9277dfb35f78a883091825f43&download

2017.gada augusta dati





https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview



https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=796b31a9277dfb35f78a883091825f43&download

Katru gadu + 1,5 miljardi jaunu telefonu



http://lolsnaps.com/funny/11866



Mazliet statistikas:
1. Cik vecs ir Jūsu telefons?

a. Mazāk par gadu;
b. 1-2;
c. 3 un vairāk gadi.

2. Kur “palicis” Jūsu 
iepriekšējais telefons?

a. stāv plauktiņā;
b. atdevu citam;
c. izmetu;
d. nodevu reciklēšanai;
e. cits variants (kāds?).

 visaktīvākie interneta lietotāji bija jaunieši vecumā no 16 
līdz 24 gadiem – 99,6 %;

 internetu visbiežāk izmantoja, lai lietotu e-pastu (86 % no 
interneta lietotājiem), lai tiešsaistē lasītu ziņas, avīzes un 
žurnālus (84 %) un lietotu interneta banku (76 %);

 44 % no Latvijas iedzīvotājiem ir pirkuši preces vai 
pasūtījuši pakalpojumus internetā.

http://www.csb.gov.lv/notikumi/csp-aptaujas-iedzivotajus-par-datoru-un-interneta-lietosanu-
46047.html

http://www.lia.lv/media/uploads/LIA_Nozare_Ciparos_2017.pdf



Tanskanen, P., 2012. 



«Katru gadu tiek pārdoti 1.2 (1.5) miljardi jaunu
telefonu, 60% no tiem visticamāk aizvieto jau
esošos, pie tam vecie tiek nomainīti pret
jaunajiem nevis tehnoloģisku iemeslu/problēmu
dēļ, bet gan tāpēc, ka modelis ir morāli
novecojis un vairs nekalpo kā statusa
apliecinājums.

Vidējais telefona lietošanas ilgums ASV ir tikai 
12 mēneši, Rietumeiropā – 18 mēneši»

“Mobilajiem telefoniem nav paradīzes. Pērkot
jaunu, mēs vairs nedomājam par veco, lai cik
pieķērušies tam esam bijuši. Mēs jau domās
dzīvojam ar jauno, spīdīgo.. un mums ir
vienalga, kur nonāk vecais”.

http://www.nytimes.com/2008/01/13/magazine/13Cellphone-
t.html?_r=2&oref=slogin&ref=magazine&pagewanted=all&oref=slogin



Chris Jordan 









Vienā telefonā ir…

http://www.mobilemuster.com.au

Vienā «standarta» I phone ir:

0.034 g zelta, 

0.34g sudraba,

0.015g pallādija, 

un < 1/1000 g platīna,

25 g alumīnija un 15 g vara.

http://www.bbc.com/future/story/20161017-your-old-
phone-is-full-of-precious-metals



http://www.mobilemuster.com.au/schools/calculator/

«Absurdi, ka mēs sākumā 
ieguldām lielu naudu, lai iegūtu 
metālus, izrokot no Zemes; pēc 
tam – aprokam atkal». Tim 
Townsend, Floridas Universitāte
http://www.nytimes.com/2008/01/13/magazine/13Cellphone-
t.html?_r=2&oref=slogin&ref=magazine&pagewanted=all&oref=slogin



https://pubs.usgs.gov/gip/0167/gip167.pdf

Kā tas izskatās dabā? 





https://pubs.usgs.gov/gip/0167/gip167.pdf



http://www.mobilemuster.com.au/schools/muster-
games/mapgame/#start



«Mēs varam aizsargāt tikai to, ko pazīstam. Lai aizsargātu, 
pasargātu, lolotu Tev tas ir jāiepazīst.

Mēs varam taupīt tikai tad, kad zinām, cik daudz tur ir…»

Mainīt sabiedrības ieradumus – kā? 

IZGLĪTOT



ANO ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS (“attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību 

apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai”)  MĒRĶI

https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki



ņem-izgatavo-patērē-izmet

APRITES EKONOMIKA – nākotnes 
ekonomika

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/economy/20151201STO05603/aprites-
ekonomika-ep-diskute-par-komisijas-priekslikumiem

Video: 
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/hea
dlines/economy/20151201STO05603/aprites-
ekonomika-ep-diskute-par-komisijas-
priekslikumiem



Atgriez apritē!
Nodot pārstrādei!

Meklē vairāk: 
https://www.geo.lu.lv/skolotajiem/projekts-60-elementi-tava-kabata/


