
Diena bez iepirkšanās 



Dienu bez iepirkšanās pirmo reizi 
atzīmēja Kanādā 1992.gadā 

 

Šobrīd Dienu bez iepirkšanās 
atzīmē vairāk nekā 65 valstīs, arī 
Latvijā 

 

Dienas bez iepirkšanās mērķis ir 
izvērtēt patēriņa ietekmi uz vidi un 
veicināt ilgtspējīgu iepirkšanos 



Vai tu zini, ka ... 



Vai tu zini, ka ... 

• Eiropas Savienībā  dzīvo mazāk nekā 
10% pasaules iedzīvotāju, taču tie 
patērē 50% no pasaulē saražotās 
gaļas, 25%  no saražotā papīra un 
15 % enerģijas 

 

• Ja pārējie pasaules iedzīvotāji dzīvotu 
kā eiropieši, būtu vajadzīgas vairāk 
nekā divas planētas, lai tos uzturētu 

 



Vai tu zini, ka ... 

• 1/3 pasaulē saražotās pārtikas netiek 
apēsta un nonāk atkritumos 

 

• Eiropas Savienībā katru gadu tiek 
izšķērdēti 90 miljoni tonnu pārtikas 
jeb 180 kg uz vienu iedzīvotāju 

 

• Mājokļi, mājsaimniecības preces, 
pārtikas produkti un ceļošana kopā 
veido 70–80 % no kopējās ietekmes 
uz vidi 



Vai tu zini, ka... 

• Viens Latvijas iedzīvotājs gada laikā 
rada aptuveni 333 kg atkritumu  

 

• Apmēram 30 % no kopējā sadzīves 
atkritumu svara veido iepakojums 

 

• Ik gadu Latvijā no jauna uzkrājas līdz 
700 000 tonnām atkritumu, no kuriem 
apmēram puse rodas mājsaimniecībās 



 

 

Kādas ir tavas idejas, kā 
mazināt nelabvēlīgo 

ietekmi uz vidi?  

 



 

Viena no iespējām, kā 
mazināt nelabvēlīgo 

ietekmi uz vidi ir ilgtspējīgi 
iepirkties 

 



Kā iepirkties ilgtspējīgi (I) 

• Pērc mazāk 

 

• Pērc lietas, kuras kalpo ilgāk 

 

• Izvērtē vēlmes un vajadzības. Pirms 
iepērcies pajautā sev: „Vai man 
vajag?” , „Vai es to vēlos?” Pērc tikai 
to, ko tev patiešām vajag 

 

• Izvērtē reklāmas, kuras aicina 
iepirkties  

 



Kā iepirkties ilgtspējīgi (II) 

• Pērc vietējo ražotāju produkciju 

 

• Centies samazināt plastmasas  
iepakojumu. Izvēlies preces, kuru 
iepakojumā izmantots mazāk  
materiāla 

 

• Pērc sezonas augļus un dārzeņus 

 

• Pievērs uzmanību preču marķējumam 

 

 



Aplūko preču marķējuma 
piemērus un atbildi uz 

jautājumiem 
  

1. Kādus ilgtspējīga  patēriņa  aspektus 
tie atbalsta? 

 

2. Kādus vēl preču marķējumus, kuri 
atbalsta ilgtspējīgu patēriņu, tu zini?  



 

 

ES bioloģiskās 
lauksaimniecības 
produkta 
marķējums norāda, 
ka produkts ir audzēts 
ilgtspējīgi 

ES ekomarķējums 
apliecina, ka 
ražošanā ietekme uz 
vidi samazināta līdz 
minimumam 



Latvijas eko produkts 
apliecina, ka produkts ir 
ražots no ekoloģiski 
tīrām izejvielām  

Baltais trusis 
apliecina, ka 
produkta 
ražošanā nav 
veikti 
eksperimenti uz 
dzīvniekiem 



Idejas pasākumiem skolā 
Dienā bez iepirkšanās 

1. Uzzīmē plakātu, kas aicina iepirkties 
ilgtspējīgi 

 

2. Uzzīmē karikatūru, kas rāda 
pārmērīgas iepirkšanās negatīvās 
sekas uz vidi 

 

3. Apspriediet reklāmas ietekmi uz 
patēriņu, izvērtējiet ietekmēšanas 
paņēmienus reklāmās  


