"Cradle to Cradle" ("No
sūpuļa līdz šūpulim")
"Mēs iemācījāmies, ka dzīvi interesantu padara nevis tas, kas
tev pieder, bet tas, ko tu pieredzi."

Lasāmvielas
rekomendācijas

Samazinās impulsīvi, neapdomāti pirkumi

"Tā filozofija ir balstīta uz praktiskām
darbībām, kuru mērķis ir izvairīšanās no
atkritumiem, cik vien iespējams."

Vienkāršāk uzturēt kārtību mājoklī
Zaļāka un veselīgāka vide mums apkārt (samazina
piesārņojumu un sekmē dabas saudzēšanu)

Kas ir
bezatkritumu
dzīvesveids?

"[..] rīkoties, lai samazinātu
nevajadzīgus atkritumus un apturētu to
nokļūšanu mājās."

Pieaug apzinātība
Brīvības sajūta
Attīstās radošā domāšana

Ieguvumi no
bezatkritumu
dzīvesveida

Parādās brīvais laiks, vairāk enerģijas
"[..] tad, ja ir mazāk lietu, paliek vairāk laika nodarbēm, kas
mums sagādā prieku."

"Natural Capitalism" ("Dabiskais kapitālisms")
Elainas Sentdžeimsas grāmatas
Lauras Ingalsas-Vailderes grāmatas

Patērētāja atbildība par
savu rīcību

"[..] plašāk palūkojos uz saviem izmisīgajiem centieniem iztikt
bez jebkādiem atkritumiem. Es skaidri ieraudzīju, ka daudz
kas no tā, ko centos darīt, mani sociāli ierobežoja, atņēma
pārāk daudz laika un tādēļ nebija ilgtspējīgs."
"Aptvēru, ka vēlmē dzīvot bez atkritumiem esmu aizgājusi par
tālu. Dieva dēļ, es pat vācu sūnas, lai izmantotu tās tualetes
papīra vietā!"
"Savos izmēģinājumos neiztiku bez neveiksmēm. Reiz izgāju
vakariņās ārpus mājas, uzkrāsojusi kādu no pašas gatavotās
skropstu tušas variācijām un noskaidroju, ka (a) manas
draudzenes nebrīdina, ja kaut kas nav kārtībā ar kosmētiku,
un (b) tuša bija izplūdusi, un es izskatījos pēc jenota."

Bea Džonsone
"Māja bez
atkritumiem"

Apkārtējo
neizpratne,
dzēlīgas
piezīmes

Mainās dzīves vērtības, paradumi
Veselības uzlabošanās

Bezatkritumu
dzīvesveida grūtības

"[..] indivīda rīcībai ir nozīme un pārmaiņas ir mūsu pašu
ziņā."

Plānot ēdienreizes

"Mode, kuru mēs dēvējam par tendencēm, ir gaistoša, dārga
un iznīcina vidi, savukārt mode, ko sauc par stilu, ir pieejama
visiem, un to ierobežo tkai katra radošums un drosme."

Vienkāršot virtuvi,
atbrīvoties no
liekās virtuves
tehnikas utt.

Bezatkritumu
dzīvesveids praksē

Aktīva
izmešana

Svētku
svinēšana
Izmantot citādi /
radoši

Improvizēt, valkāt kārtās

"Sociālie tīkli un plašākā mērogā internets ir neizlēmīga
cilvēka posts."
Izdzēst personīgos sociālo mediju kontus, saglabāt biznesa
kontus
Veidot sarakstu ar uzdevmiem, kas jāpaveic internetā
Peredzēt konkrētu laiku e-pastu lasīšanai
Turēt tīru datora darbvirsmu

"Bezdarbība jeb vienaldzība pret
atkritumiem veicina to rašanos,
bet darbība var rosināt
pārmaiņas. Nosūtot atkritumu
(kopā ar ieteikumu vēstuli)
atpakaļ, mēs demonstrējam
problēmas nozīmību."

Nejaukt ar pārstrādi, kas nozīmē produkta atkārtotu apstrādi,
lai piešķirtu tam jaunu veidolu.

Maisi un auduma maisiņi

Atkārtoti lietojamo
priekšmetu
kontrolsaraksts:

4. Nodot pārstrādei (to, no
kā nevaram atteikties, ko
nevaram samazināt vai
izmantot atkārtoti)

Svētku programmā iekļaut "labos darbus", piemēram,
palīdzība zupas virtuvē u.tml.

Termokrūzes
Burkas un pudeles
Lupatas un virtuves dvieļi, auduma salvetes un kabatlakatiņi
Lādējamās baterijas, akumulatori

Organisko, dabas atkritumu pārstrādes metode, kas liek
dabiskajam materiālam laika gaitā sadalīties, lai barības
vielas atgrieztos atpakaļ augsnē

Dāvināt pieredzi, piedzīvojumus, atmiņas

Atbildēt uz
jautājumiem
Digitālā
detoksikācija

Atkārtota izmantošana = lietot priekšmetu vairākkārt tā
oriģinālajā formā, pēc iespējas palielinot tā pielietojumu un
paaugstinot derīgumu

3. Atkārtoti izmantot (to,
ko lietojam)

Vērtība ir kopā pavadītajā laikā, nevis jaunās mantās

Aizņemties, samainīties, aiznest atpakaļ uz veikalu
Nokrāsot, salāpīt, salabot, noņemt, salīmēt, nogriezt utt.

Bezatkritumu
dzīvesveida
pamatprincipi

Izvairīties no tirdzniecības centriem, "Melnās
piektdienas" u.tml.

Pirkt plaši izmantojamu apģērbu

Izmantot aksesuārus

Pārvērtēt patēriņa paradumus un atrast veidus, kā samazināt
tos, kuri nav ilgtspējīgi

Vienkāršot svētku svinēšanas tradīcijas, rotājumus

Garderobē

Iegādāties lietotu apģērbu

Vai visas lietas, kas ir manā mājoklī, man ir nepieciešamas?

"Esmu secinājusi, ka iepērkoties ar saviem traukiem,
vieglāk ir neprasīt atļauju. Piemēram, sastopot jaunu
cilvēku aiz letes, es saku: "Četrus kalmāru steikus
šajā burkā, lūdzu," - un pasniedzu savu burku,
izklaidīgi vērojot kalmāru steikus letē. Lūkošanās uz
personālu, it kā lūdzot atļauju, tikai liks viņiem
šaubīties."

Personīgā patēriņa samazināšana ir daudz personiskāka
nekā atteikšanās.

Veidot iepirkumu sarakstus, plānot pirkumus un uz veikalu doties
ne biežāk kā 1-2x nedēļā

Recepšu grāmatu vai recepšu kolekcijas revīzja (atteikties no
tām receptēm, kuru pagatavošanai nepieciešams daudz
iepakotu produktu)

Atteikties no reklāmas pasta, bezmaksas lietām, vienreiz
lietojamiem plastmasas priekšmetiem

Atbrīvoties no visa liekā

Pārtikas iegāde

Virtuvē

"[..] Atteikšanās ir koncepts, kas balstīts uz
kolektīvismu: ja mēs visi atteiksimies no bezmaksas
lietām, ko piedāvā viesnīcās, tās vairs netiks
piedāvātas; ja mēs visi atteiksimies no čekiem, vairs
nebūs nepieciešamības tos drukāt."

"Atteikšanās praktiskā puse ir diezgan sausa. Vienkārši
jāsaka "nē"."

2. Samazināt (to, kas ir
nepieciešams)

Etiķis kā efektīvākais
uzkopšanas līdzeklis

Pirkt pārtikas produktus bez iepakojuma

"Sabiedrībā, kuras virzītājspēks ir patērēšana,
netrūkst piedāvājumu, kurus ir vērts noraidīt."

Netālredzīga prakse (piemēram, pieņemt čekus vai
vizītkartes, kuras nekad nebūs vajadzīgas; iegādāties visu
iepakojumā un izmest to, necenšoties mudināt ražotāju
mainīties)

Vai es tiešām
varu kaut ko
ietekmēt?

"Tas, ko mēs patērējam, tiešā veidā ietekmē vidi, ekonomiku
un veselību; mēs atbalstām noteiktas ražošanas prakses un
radām pieprasījumu, lai noteiktas preces tiktu ražotas vēl.
Citiem vārdiem sakot, iepērkoties mēs balsojam, un ikdienas
izvēlēm ir nozīme. Mums ir iespēja - darīt sabiedrībai pāri vai
dziedināt to."

"Dzīve bez atkritumiem drīzāk ir kā ideālistisks
mērķis, vilinājums, kas aicina tuvoties ideālam, cik
vien iespējams."

Atziņas

1. Atteikties (no tā,
kas nav
nepieciešams)

Eksperimentu, arī neveiksmju, periods, kamēr
ierastajiem produktiem atrodi alternatīvas

"Bezatkritumu dzīvesveids ir pašsaprotamākā no vidi
saudzējošajām metodēm" /Džefrijs Holenders,
uzņēmuma "Seventh Generation" vadītājs/

"Garbology" ("Atkritumoloģija")
"Simplicity Parenting" ("Vienkāršība bērnu audzināšanā")

Ietaupīti finanšu līdzekļi (līdz pat 40% mājsaimniecības
budžeta)

"Mana virtuve ir zinātniskā laboratorija. Ja izņemu no
ledusskapja bietes, no tām var iznākt salāti,
lūpukrāsa vai ūdenskrāsas."

"[..] ikvienai vienreizējas lietošanas mantai ir
pieejama daudzkārt izmantojama vai daudzkārt
uzpildāma alternatīva."

"In Defense of Food" ("Ēdiena aizstāvībai")

"[..] sapratām, ka tuvošanās vienkāršībai padarītu mūsu dzīvi
bagātāku un jēgpilnāku."

Kā atrast
līdzsvaru un
neieslīgt
galējībās?

Rubber Duck "Slow
Death" ("Lēna nāve no
gumijas pīles")

"Atkritumu pārstrāde ir
aspirīns, kas atvieglo
milzīgas kolektīvas
paģiras... pārmērīgu
patēriņu."
Grāmata veicina izpratni par to,
cik toksiski ir parasti
mājsaimniecības priekšmeti

Vai tas tiek glabāts vainas apziņas dēļ?
Vai tas apdraud ģimenes veselību?

5. Kompostēt
organiskos
atkritumus

Vai es to paturu, jo "visiem tāds ir"?
Vai vietu, kura atbrīvosies, varētu izmantot kam citam?
Vai ir vērts tērēt savu dārgo laiku, lai to tīrītu / slaucītu
putekļus no tās?
Vai to var izmantot atkārtoti?
Vai tas tiek lietots regulāri?
Vai tas ir darba kārtībā? Vai tam nav beidzies derīguma
termiņš?
Vai tādas lietas ir divas?

Ideāls veids virtuves un dārza atkritumu pārstrādei,
nenogādājot tos izgāztuvē, kur dabiskā sadalīšanās
notiktu lēnāk un veicinātu gaisa un augsnes
piesārņojumu

