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Mājasdarbi, B2 valodas prasmes līmenis 

Vārds

Uzvārds

VIDEI DRAUDZĪGS DZĪVESVEIDS ‒  
ZAĻĀ DOMĀŠANA

 / Lasiet tekstu un izvēlieties iederīgo vārdu/vārdformu!

Katrs Latvijas iedzīvotājs gada laikā rada/rāda  apmēram 430 kg atkritumu. Lai 

gan Latvija neatrodas atkritumu šķirošanas teicamnieku saraksta augšpusē, statistika/viedoklis 

 rāda, ka pēdējo gadu laikā atkritumu šķirošana ir pieaugusi/paaugusies 

.

Cilvēces atrastie/saražotie  atkritumi ir viens no svarīgākajiem globālā un 

lokālā vides attīrīšanas/piesārņojuma  elementiem. Nešķirotie atkritumi pēc 

izmešanas/pārstrādes  nekur nepazūd – tie joprojām atrodas uz planētas:

• atkritumu poligonos – izmestās mantas izgāztuvēs var dzīvot/atrasties  

vairākus simtus gadu, aizņemot vietu, veicinot/mazinot  piesārņojumu 

un nonāvējot dzīvniekus, kas apēd plastmasas iepakojumus vai nopinas/sapinas 

 tajos;

• tuvējā apkārtnē – bezatbildīgi apsaimniekoti atkritumi nonāk/aiziet mežos, laukos un pļavās vai 

tikt iededzināti/sadedzināti , tādējādi veicinot/apturot  

gaisa piesārņojumu (dedzinot plastmasas atkritumus, izplatās veselībai kaitīgā tvana gāze un 

citas vielas);

• ūdenstilpnēs – atkritumi, kas nonākuši ūdenstilpnēs, nodara lielu ļaunumu/labumu 

 ekosistēmai. Piemēram, Klusajā okeānā daudzu gadu laikā ir izveidojusies 

milzīga atkritumu sala/pietura , kas sastāv lielākoties no plastmasas 

iepakojuma un aizņem līdz pat 0,8% no kopējās okeāna teritorijas. Plastmasa bioloģiski 

nenoārdās/atjaunojās , tās mikrodaļiņas nonāk zivju un citu jūras 

iemītnieku un līdz ar to arī cilvēku barības ķēdē, atstājot sekas uz dzīvo būtņu veselību.
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 / Apskatiet plakātu vēstījumus, izvēlieties vienu no tiem un uzrakstiet savas pārdomas!  

(7‒12 teikumi)
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 / Raksturojiet minētos jēdzienus, veidojot atbilstošu vārdu un vārdu savienojumu virknes!

Piesārņojuma avoti: plastmasa,

 

Zaļā enerģija:

 

Videi draudzīgs dzīvesveids: 

Klimata pārmaiņas:
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