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Ievads 

 

 

Autorei tēma ir aktuāla, jo viņa uzskata, ka daba ir visas cilvēces pamats. Cilvēki nemaz 

nevarētu dzīvot bez dabas, jo daba ir dzīvība. Piemēram, saule un gaiss ir svarīgākais jebkurai 

dzīvai būtnei. Daba visām dzīvajām radībām dod skābekli, ko ražo koki un citi augi. Jebkura dzīva 

radība bez skābekļa nevarētu elpot un dzīvot. Daba cilvēkiem dod ļoti daudz, tikai ne vienmēr 

cilvēki par to aizdomājas, un ne vienmēr saudzē dabu. Autore savā darbā pētīs, ko daba dod cilvēcei 

un ko cilvēki dod dabai.  

Darba tēma: Cilvēku atbildības un pašiniciatīvas nozīme dabas aizsardzībā. 

Darba mērķis: pētīt dabas un cilvēces mijiedarbību un tās radītās sekas. 

Darba uzdevumi: 

1. Analizēt informāciju par dabas un cilvēces mijiedarbības ietekmi uz ekosistēmu 

2. Veikt aptauju Kuldīgas iedzīvotāju vidū par dabas saudzēšanas iespējām. 

3. Apkopot iegūto informāciju, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus  

Pētīšanas metodes: literatūras apskats un anketēšana.                                                                                                                                                                                                                                                                      
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1. Dabas ietekme uz cilvēci 
 

Dabas ietekme uz cilvēci ir pastāvējusi mūžīgi. Cilvēki nekad nespēj un nespēs paredzēt, ko 

daba atnesīs šodien vai nākamajā dienā un cilvēki nekad nespēs kontrolēt dabu. Daba uztur 

cilvēkus, ja nebūtu daba, cilvēki nespētu elpot un dzīvot. Daba cilvēkiem jau daudzus gadsimtus 

dod dažādas ogas, sēnes un gaļu. Mūsu pasaule bez dabas nespēj pastāvēt, jo tad nebūtu nekādas 

dzīvības uz šīs planētas. Daba vienmēr ir ietekmējusi cilvēci un planētu, pateicoties dabai ir 

mainījušās dažādas vietas uz zemes, piemēram, pirms 180 miljoniem gadu sadalījās pēdējais 

superkontinents jeb zemes masa ,,Pangeja’’(skat. 2.pielikuma 1.attēlu). 
 
Tā rezultātā kontinenti 

sadalījās tā, kā tie tagad ir.
 1 

 

       Cilvēkiem vienmēr daba ir patikusi un viņi ļoti bieži labprāt atpūšas pie dabas. Dažkārt dabā 

cilvēkiem ir iespēja novērot dažādas brīnumainas parādības. Piemēram, ziemeļblāzmu, dažādas 

dabas stihijas un vēl daudzko citu. Ļoti bieži cilvēki ir nelaimīgi un dusmīgi par dabas sliktajiem 

laikapstākļiem vai gaisa temperatūru, taču cilvēki nav aizdomājušies par to labo, ko daba viņiem 

dod. Piemēram par skābekli, jo bez tā cilvēki nemaz nepastāvētu. Cilvēki savā ikdienā ļoti bieži 

nepamana pļavā ziedošās puķes vai kokus, kuri šūpojas vējā, taču viņiem tas viss patīk, viņi ir pie tā 

pieraduši, un viņi mīl dabu un tās skaistumu.
 
 

                                                                                                             

1.1. Dabas stihijas un katastrofas 
 

 Daba dažkārt cilvēkiem spēj nodarīt lielu ļaunumu. Gandrīz katru dienu kādā vietā uz mūsu 

planētas notiek kāda katastrofa, kas ietekmē visu turpmāko cilvēku dzīvi. Pie katastrofām 

vainojamas dabas stihijas, piemēram ,,cunami’’ viļņi, ,,tornādo’’, vulkānu izvirdumi utt. Miljardiem 

cilvēku uz pasaules ir sabojātas dzīves vietas un viņu turpmākā dzīve.  

       Lielie viesuļi, plūdi vai citas dabas stihijas ir nopostījušas pilnīgi visu, kas piederējis cilvēkiem. 

Tie, kuri, izdzīvojuši tos nogādā dažādos aprūpes namos un dod tiem patvērumu. Šīs dabas 

katastrofas jeb stihijas rodas dabas apstākļu rezultātā. Pārsvarā vulkānu izvirdumi norisinās uz 

dažādām salām nevis uz kontinentiem, piemēram, Sicīlijā, Filipīnās, Islandē un citās. Savukārt 

pārējās dabas stihijas var novērot visbiežāk tieši kādā no kontinentiem, nevis uz salām. Pēdējā 

vissmagākā dabas katastrofa notika 2004.gada. 24.decembrī, kad Indijas okeāns pārcieta spēcīgu 

zemestrīci, un tās rezultātā radās milzīgi, lieli ,,Cunami’’ viļņi, kas gāzās pāri Puketas salai Taizemē 

                                                 
1
  http://dabaveselibai.blogspot.com/2012/06/cilveces-attiecibas-ar-dabu-21gadsimta.html  

 

 

 
 

http://dabaveselibai.blogspot.com/2012/06/cilveces-attiecibas-ar-dabu-21gadsimta.html
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iznīcinot visu savā ceļā.(skat. 2 pielikuma 2.attēlu). Šie ,,Cunami’’ viļņi Āzijā, Indonēzijā un Āfrikā 

kopā nogalināja 300’000 cilvēku.
 2 

 

  

1.2. Dzīvā radība dabā 

 

 Dabā ir ļoti daudz dzīvā radība. Piemēram, zivis, kukaiņi, abinieki, reptili, kā arī dažādi 

putni un zvēri ar dažādām sugām. Katrai no sugām var būt sava īpatnība, dažāda ķermeņa forma, 

izskats, dzīvesveids utt. Ne visas, no sugām ir izdzīvojušas līdz pat mūsdienām, tādas sauc par 

izmirušām. Uz pasaules mūsdienās arī ir daudz sugas, kam draud izmiršana.  

         Piemēram, ,,Amūras’’ leopardiem, melnajiem degunradžiem, sarkanajiem vilkiem, sibīrijas 

tīģeriem un vēl ļoti daudzām sugām. Šīs visas sugas galvenokārt apdraud malumedenieki. 

Malumednieki ir nelikumīgi mednieki, kas neievēro un pārkāpj likumus. Viņi medī neatļautās 

vietās, liek dažādus slazdus un par nonāvētā dzīvnieka ādu un gaļu saņem savu algu. Katra 

dzīvnieka dzīvība ir svarīga dabai, lai to pilnveidotu.
 3

  

        Daba visos laikmetos cilvēkiem ir devusi visu, bet cilvēki nekad nav bijuši apmierināti un 

gribējuši sasniegt vēl vairāk. Līdz tas aiziet par tālu un cilvēks vairs nespēj novertēt ne dabu, ne 

patieso dzīves jēgu. Viss skaistais, ko viņš redz aiziet zudībā. Galvenais cilvēkam vienmēr būs, kā 

nopelnīt naudu arvien vairāk, lai būtu pārāks par citiem, un tādi cilvēki, kā malumednieki nekad 

nerēķināsies ar dabu. Viņi ar kāri pēc naudas nekad nesapratīs, ko izposta. Un lai pasargātu visas 

pasaules dabu vajadzētu ieviest vēl stingrākus likumus ar bargu sodu. Šāda malumedniecība netieši 

ietekmē visu cilvēci.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  http://citadapasaule.com/tag/dabas-katastrofas/ 

 
3
  http://spoki.tvnet.lv/aktuali/Dzivnieki-kas-drizuma-izmirs/560944 

 

http://citadapasaule.com/tag/dabas-katastrofas/
http://spoki.tvnet.lv/aktuali/Dzivnieki-kas-drizuma-izmirs/560944
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2. Cilvēku ietekme uz dabu 

 

 Šķiet, ka cilvēks ir tik mazs radījums, ka nekādi nevarētu ietekmēt dabu un nodarīt ļaunumu 

dabai, bet tā nav. Cilvēki spēj gan dabai palīdzēt, gan arī nodarīt ļaunu. Daba ir ļoti svarīga visas 

cilvēces dzīvē, jo tā dod vairāk labo nekā slikto. Vai vienmēr cilvēks dabai atdara ar labiem darbiem 

par to?  

           Cilvēki dabai nodara lielus postījumus, piemēram, dedzinot kūlu, piesārņojot pļavas un 

mežus ar atkritumiem, medījot retas sugas utt. Pie tā visa ir vainīgs pats cilvēks ar savu neapdomīgo 

rīcību. Cilvēki nepadomā, ka tādas rīcības dēļ aiziet bojā daudz kukaiņu un meža zvēru. Dažkārt 

cilvēki arī dabai palīdz un uzlabo to. Piemēram, rīkojot talkas, lai savāktu pašu cilvēku izgāstos 

atkritumus, vācot makulatūru, šķirojot atkritumus, stādot mežā jaunus kokus, kā arī cilvēki ir 

sastādījuši ,,Sarkano grāmatu’’, lai zinātu kurus zvērus nedrīkst medīt, jo viņiem draud izmiršana.
 
 

 

2.1. Dabai dotais labums 

 

 Ir ļoti daudz arī tādu cilvēku uz zemes, kas ir gatavi palīdzēt dabai, saudzēt to utt. Jau labu 

laiku, cilvēki uz pasaules katrā valstī, pilsētā, novadā un pagastā ir gatavi uzlabot apkārtējo vidi un 

palīdzēt sakopt to. Piemēram, katru gadu rīkojot talkas, kurās aicina piedalīties visus, kuri grib 

dzīvot tīrā un sakoptā dabā. Protams, ir liels cilvēku daudzums, kuri arī nepiedalās talkās, jo 

uzskata, ka tas nav vajadzīgs, bet autore domā, ja vismaz puse no katras valsts cilvēkiem piedalīsies 

talkās, tad noteikti katrā valstī cilvēkiem uzlabosies vēlme vairāk pabūt pie dabas un izbaudīt to tīru 

un sakārtotu, kā arī veidosies atbildības sajūta, kas neļaus aiz sevis atstāt atkritumu kaudzi meža vai 

upes malā.  

          Piemēram, Latvijā 2013.gada. 27.aprīlī. Lielās talkas dienā tika reģistrētas ap 2000 vietas, kur 

sakopa apkārtējo vidi. Un talkās piedalījās ap 85’000 Latvijas iedzīvotāji. Šie cilvēki bija gatavi 

satīrīt cilvēku atstātos atkritumus. Cilvēkus nebaidīja tas, ka bija slikti laikapstākļi, viņi piedalījās 

talkā (skat. 3.pielikuma 1.attēlu). Piemēram, Rīgā izveda 50 tonnas atkritumu vienā dienā. Cilvēki 

piedalās ne tikai ,, Lielajās talkās’’, bet arī stāda kociņus un ziedus gan mežā, gan citviet. Ir cilvēki, 

kas šķiro sadzīves atkritumus.
 4
 

        Kopš 2013.gada Latvijā ir izsludināta akcija ,,Šķirosim atkritumus’’. Tas nozīmē, ka visas 

produktu pakas, pudeles, gan stikla, gan plastmasas, kā arī konservu bundžas, kārbas un arī papīru 

var šķirot gan uzņēmumi, gan privātpersonas. Šādā veidā, pirmkārt ir daudz lētāka maksa par 

atkritumiem, otrkārt cilvēki piedalās ļoti nozīmīgā procesā, ko sauc par ,,otrreizēju pārstrādi’’. 

                                                 
4
  http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/116049/visa-latvija-sodien-notiek-liela-talka 

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/116049/visa-latvija-sodien-notiek-liela-talka
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Autore gribētu aicināt cilvēkus palīdzēt dabai, jo tad mēs arī palīdzam paši sev un ļoti daudzām 

dzīvajām radībām. 

            Autore gribētu aicināt visus cilvēkus, kuri grib dzīvot tīrā un sakoptā dabā, katru pavasari 

aprīlī noteiktā laikā un vietā katrā novadā, pagastā un pilsētā ierasties uz ,,Lielo talku’’, lai sakoptu 

savu apkārtējo vidi. Gan pašiem būs prieks, gan citiem būs prieks par skaistu un tīru dabu sev 

apkārt. Cilvēkiem būs vienotības sajūta, ja viņi to darīs kopā. Ja cilvēki gan Latvijā, gan citviet 

pasaulē pacenstos vairāk saudzēt dabu, tad mūsu planēta zeme būtu daudz veselīgāka. 

 

2.2. Ļaunums, ko cilvēki nodara dabai 

 

 Cilvēki nereti nesaudzē dabu, nodara tai ļaunumu. Vislielākais ļaunums, ko cilvēki nodara 

dabai ir piesārņojums. Viņi bieži neapzinās, ko viņi nodara zvēriem, kukaiņiem un arī paši sev. 

Piemēram, izgāž atkritumus mežos, pļavās un dažādās neskartās dabas vietās. Ar laiku no 

atkritumiem izdalās videi kaitīgas vielas, gāzes, kā rezultātā mirst ļoti daudz kukaiņu un meža 

iemītnieku. Tie var gan ieēst kautko no šiem atkritumiem un saindēties, gan arī sagriezties ar 

dažādierm asiem priekšmetiem un nomirt.  

            Lielus postījumus dabai nodara arī lielie kuģi, kas pārvadā dažādas kravas, piemēram, naftu. 

Dažos gadījumos kuģiem rodas sūce un līdz ar to okeānos un jūrās nokļūst arī šīs vielas, kas kaitē 

zivīm un jūras dzīvniekiem. Piemēram, Baltijas jūru piesārņo lauksaimniecības nepilnīgi attīrītie 

komunālie notekūdeņi, kuģu notekūdeņi, kā arī apkārt esošo vasarnīcu notekūdeņi. Katru gadu 

Baltijas jūrā nonāk aptuveni miljons tonnu slāpekļa un 35 tūkstoši tonnu fosfora. Tā rezultātā, ka 

mūsu Baltijas jūra ir stipri piesārņota, katru gadu tā lēnām aizaug ar zilaļģēm un tajās vietās, kur šīs 

aļģes aug, ir skābekļa bads kā dēļ daudzi jūras dzīvnieki nespēj vairoties un dzīvot šajās vietās. 

Parasti tur, kur aug zilaļģes, neiesaka peldēties arī cilvēkiem (skat. 3.pielikuma 2.attēlu). 

Stokholmas universitātes jūras pētnieki aprēķinājuši, ka fosforu saturošu veļas pulveru tirdzniecības 

aizliegums par 20% samazinātu Baltijas jūrā nonākušā fosfora daudzumu. Fosfāti ir viena no 

visplašāk izmantotajām mazgāšanas līdzekļu sastāvdaļām ūdens cietības mazināšanai, kas netiek 

pilnībā attīrīti no notekūdeņiem. Jau šobrīd septiņās Eiropas valstīs ir aizliegts tirgot fosfātus 

saturošos mazgāšanas līdzekļus, lai būtu mazāks piesārņojums ūdenstilpnēs. Mūsu Baltijas jūra ir 

viena no pasaulē jaunākajām jūrām un iesāļā ūdens platībām. Tur mīt daudz īpašu augu un 

dzīvnieku sugu. Autore ieteiktu dzīvot draudzīgāk videi un censties to uzlabot nevis piesārņot un 

darīt ļaunu.
5
 

                                                 
5
 http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=102&what=10 

 

http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=102&what=10
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                                         3. Aptauja 

 
Darba autore veica aptauju par dabas aizsargāšanu Kuldīgas iedzīvotāju vidū - izdalīja 

aptaujas anketas saviem radiem, draugiem, paziņām un arī klases audzinātājai. Tās kopā aizpildīja 

20 cilvēki. Darba autore gribēja noskaidrot cilvēku atbildes uz pieciem atšķirīgiem jautājumiem. 

Iegūtā informācija tika apkopota un pētījuma rezultāti iekļauti sekojošās diagrammās. 

 

        1.attēls. Vai Jūs cenšaties saudzēt dabu? 

 

No aptaujātajiem 20 cilvēkiem atbildes ir šādas: 

10 - Protams, ka cenšos. 

8 - Kā kuru reizi. 

1 - Negribu nemaz censties. 

1 – Nesaprotu, kāda jēga to darīt.   

 

     2.attēls. Vai Jūs piedalaties talkās? 
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No aptaujātajiem 20 cilvēkiem atbildes ir šādas: 

10 - Ja sanāk laika, tad jā. 

5 - Vienmēr piedalos. 

3 - Nav jēga piedalīties. 

2 - Nekad nepiedalos.  

      3.attēls. Vai Jūs piesārņojat dabu ar atkritumiem? 

 

No aptaujātajiem 20 cilvēkiem atbildes ir šādas: 

9 - Citreiz gadās. 

5 - Nē, nekad. 

4 - Nevēlos atbildēt. 

2 - Jā, piesārņoju. 

 

          4.attēls. Vai Jūs uzskatāt, ka ir pareizi piesārņot dabu? 

 

No aptaujātajiem 20 cilvēkiem atbildes ir šādas: 

15 - Nē, tas ir galīgi nepareizi, jo mums pašiem būs sliktāk. 
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 3 - Nezinu. 

1 - Jā, dabai nekas ļauns nenotiks. 

1 - Uzskatu, ka tas vispār nav aktuāli. 

 

5.attēls. Vai Jūs uzskatāt, ka Latvijā pastāv dabas piesārņojuma problēmas? 

 

  No aptaujātajiem 20 cilvēkiem atbildes ir šādas: 

  10 - Jā, pastāv un Latvijas daba ir apdraudēta. 

   5 - Nezinu. 

   3 - Nē, uzskatu, ka piesārņojuma problēmu Latvijā nav. 

   2 - Uzskatu, ka tas vispār nav aktuāli.        
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Secinājumi 

 

Darba autore secina, ka: 

1. Cilvēkiem pašiem jābūt atbildīgiem pret sevi, dzīvniekiem un apkārtējajiem cilvēkiem, 

nepiesārņojot dabu. 

2. Baltijas jūru piesārņo kuģi, prāmji ar notekūdeņiem, no tā mirst dažādi jūras iemītnieki. 

3. Dažādas dabas stihijas rodas dabas apstākļu rezultātā un ir cilvēku darbības sekas. 

4. Pētījuma rezultāti rāda, ka puse no aptaujātajiem cilvēkiem cenšas saaudzēt dabu, 

piedalīties sakopšanas talkās, kā arī domā, ka Latvijā noteikti pastāv piesārņojuma 

problēmas. 

5. Lai vide ap mums būtu sakopta, talkas un citus līdzīgus pasākumus vajadzētu rīkot 

biežāk. 

6. Institūcijām jārīkojas atbildīgi un rūpīgāk jāuzrauga kuģi un prāmji  Baltijas jūrā un arī 

citviet, lai tie nepiesārņotu pasaules ūdens tilpnes. 

7. Nepieciešams bargāks sods par nelegālu medniecību, zvejniecību un dabas piesārņošanu. 

8. Cilvēkiem piedaloties talkās paaugstinās viņu pašapziņa un lepnums, par to, ka arī viņi 

var palīdzēt savai valstij būt skaistākai, zaļākai un tīrākai, kā arī vairojas atbildība un 

cieņa pret to. 
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Priekšlikumi 

 

Darba autores priekšlikumi: 

1. Nepiesārņot dabu, būt atbildīgiem pret to. 

2. Dažādās atpūtas vietās savākt aiz sevis atkritumus, jo pašiem un arī citiem cilvēkiem pēc 

tam būs nepatīkami. 

3. Rūpēties par dabu un to saudzēt pēc iespējas vairāk, jo par padarīto darbu visiem būs prieks. 

4. Vecākiem mācīt saviem bērniem nepiesārņot dabu un savākt aiz sevis atkritumus. 

5. Piedalīties talkās gan lieliem, gan maziem, lai bērni varētu mācīties no vecākiem, bet pēc 

gadiem mācīt savus bērnus. 

6. Skolotājām rosināt gan lielus, gan mazus skolēnus aktīvāk piedalīties skolas rīkotajās talkās. 

7. Atbildīgajām institūcijām rūpēties par to, lai nelegāla medniecība un zvejniecība tiku 

apkarota. 

8. Piedalīties Latvijas rīkotajā akcijā ,,Šķirosim atkritumus’’, jo tas noteikti ir ekonomiskāk un 

draudzīgāk dabai. 

9. Piedalīties jauno kociņu stādīšanā mežā, jo tā tiek atjaunoti meži. 

10. Cilvēkiem priecāties par to, ko mums sniedz daba un censties tai pretī sniegt pašu labāko. 

11. Izbaudīt dažādus gadalaikus un gūt prieku no aktivitātēm svaigā gaisā. 

12. Īpaši saudzēt augu un dzīvnieku sugas, kas ir ierakstītas ,,Sarkanajā’’ grāmatā, lai tās 

neizmirtu. 
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                                                                                                                         Pielikums Nr.1 

Aptaujas anketa par dabas saudzēšanu 

 

1.Vai Jūs cenšaties saudzēt dabu? 

  a)Protams, ka cenšos. b)Nesaprotu, kāda jēga to darīt. 

  c)Negribu nemaz censties. d)Kā kuru reizi. 

 

2.Vai Jūs piedalaties talkās? 

  a)Ja sanāk laika, tad jā. b)Vienmēr piedalos. 

  c)Nekad nepiedalos.   d)Nav jēga piedalīties. 

 

3.Vai Jūs piesārņojat dabu ar atkritumiem? 

  a)Nē, nekad.   b)Citreiz gadās. 

  c)Jā, piesārņoju.  d)Nevēlos atbildēt. 

 

4.Vai Jūs uzskatat, ka ir pareizi piesārņot dabu? 

  a)Jā, dabai nekas ļauns nenotiks. b)Nē, tas ir galīgi nepareizi, jo mums pašiem būs sliktāk. 

  c)Nezinu.    d)Uzskatu, ka tas vispār nav aktuāli. 

 

5.Vai Jūs uzskatat, ka Latvijā pastāv dabas piesārņojuma problēmas? 

  a)Nē, uzskatu, ka piesārņojuma problēmu Latvijā nav. b)Nezinu. 

  c)Jā, pastāv un Latvijas daba ir apdraudēta.  d)Uzskatu, ka šī tēma nav aktuāla. 
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           Pielikums Nr.2

  

           

1.attēls - Superkontinents Pangeja.  

(Pieejams: http://spoki.tvnet.lv/vesture/Kada-bus-planeta-Zeme-tala-nakotne/617075)  

 

 

 

        

2.attēls - Lielais Cunami vilnis izposta visu, kas gadās ceļā.  

(Pieejams: http://www.irlaiks.lv/tourism/articles/article.php?id=559404) 
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           Pielikums Nr.3 

 

1.attēls – 2013.gada talkotāji pie Rīgas. 

(Pieejams: http://www.diena.lv/latvija/zinas/lielas-talkas-rikotaji-aicina-pieteikt-piesarnotakas-

vietas-13997917) 

 

 

 

2.attēls – Dēļ piesārņojuma Baltijas jūra aizaug ar Zilaļģēm. 

(Pieejams: http://oldwww.vvd.gov.lv/lv/?id=183) 
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