Akcija: APZAĻUMOSIM LATVIJU!
Organizators: Latvijas Humusvielu asociācija (LHRPA)

Akcijas norises laiks: 01.04.2018. – 31.12.2019.

Sadarbības partneri un atbalstītāji:
Ø Latvijas Humusvielu Institūts (LHVI),
Ø SIA “Ražošanas Tehnoloģijas”,
Ø GreenOK produkta zīmols,
Ø Latvijas uzņēmēji un pašvaldības.
_____________________________________________________________________________________
Akcijas moto: Latvijai simtgadē!
“Strādāsim šodien ar rūpēm par rītdienu.
Dāvāsim bērniem dabīgu un zaļu Latviju!”
Akcijas logo:

Akcijas mērķi:
1. Veicināt Latvijas pilsētvides apzaļumošanu ar videi draudzīgu paņēmieniem.
2. Latvijas augšņu uzlabošana un bagātināšana ar dabīgas izcelsmes organiskām vielām.
3. Ugunsgrēku postījumu novēršanu ar dabiskas izcelsmes humusvielām.
4. Apdzīvojamās vides kanalizāciju, to attīrošo dūņu un bioloģiskas izcelsmes atkritumu
kompostēšana-pārstrāde.
5. Veicināt ikviena Latvijas iedzīvotāja iesaistīšanos savas sētas sakopšanā.
Vairāk par akcijas mērķiem:
1. Mērķis Nr.1 ietver pašvaldību līdzdalību sabiedrības informēšanā un aktīvā līdzdarbībā.

Katrs no mums ir saimnieks savā sētā, un savā pilsētā/apdzīvotā vietā. Bieži ir tā, ka apdzīvotas vietas centrs
ir sakopts, bet nomalēs un intensīvi apmeklētu objektu apkārtnē zāle ir slikti kopta un augsne nabadzīga. Gājēju
celiņu un ielu būvniecībā izmantojam smilts, grants vai šķembas, savukārt zaļai zonai tiek neliela augsnes
atjaunojuma kārta uzbērta, kura satur mazu daudzumu organisku vielu. Līdz ar to apzaļumojums neveidojas
vienmērīgs un vasaras karstumā bieži redzam neapzaļumotus vai izdegušus laukumus. Mums un mūsu bērniem
ievērojami labāk, veselīgāk, ja apkārtējā vide ir skaista un zaļa!

2. Mērķis Nr.2 ietver Latvijas lauksaimniecības institūciju un Latvijas zemnieku līdzdalību
informācijas izplatīšanā un augsnes uzlabošanā.

“Latvijā pieaug augsnes degradācijas procesi, kurus izraisa augsnes paskābināšanās, organiskās un augu
barības vielu satura samazināšanās augsnē un citi faktori, ko veicina vienveidīgā augu maiņa un organiskā
mēslojuma trūkums…” (www.varam.gov.lv). Lai situāciju uzlabotu, ir vajadzīga augsnes bagātināšana ar
organiskajām vielām. Kā to izdarīt ar vislielāko efektivitāti? Tāds veids ir - bioloģiski aktīvu humusvielu iestrādāšana
augsnē! Līdz ar to panāk var ātru efektu un iestrādātās aktīvās humusvielas veiks augsnes mikrobioloģisko
struktūras atjaunošanu.

3. Mērķis Nr.3 ietver Latvijas ugunsdrošības un ugunsdzēsības dienestu iesaistīšanos
informācijas izplatīšanā un augsnes uzlabošanā mežu un kūlas ugunsgrēku dzēšanas seku
likvidēšanā.

Pavasaros un vasaras karstumā bieži notiek kūlas dzēšana un mežu dzēšanas pasākumi. Izdeg augi un
augsne pārklājas ar pelnu virskārtu. Lai ātrāk pārstrādātu pelnus un sadegušos atlikumus ir jāveic augsnes
bagātināšana un apstrāde ar bioloģiski aktīvām humusvielām. Mēs varam netērēt papildus līdzekļus uz augsnes
apstrādi, jo vērā ir ņemams fakts, ka kūlas un meža ugunsgrēka dzēšanas laikā, papildus ūdenim var pievienot
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bioloģiski aktīvās humusvielas, līdz ar to nokļūstot humusvielām augsnē, tās nekavējoties uzsāks augsnes
mikrobioloģisko atjaunošanu.
Ugunsdrošības un ugunsdrošības likumā ir definēts ugunsdzēsības jēdziens, kur ir teikts 3.panta (1) daļā
“Ugunsdzēsība ir organizēta darbība, kuru veic, lai likvidētu ugunsgrēku, glābtu fiziskās personas un materiālās
vērtības, kā arī aizsargāt vidi ugunsgrēka dzēšanas laikā.”

4. Mērķis Nr.4 ietver Latvijas apdzīvoto vietu kanalizāciju savākšanas un attīrīšanas
pakalpojumu sniedzēju un atkritumu glabāšanas poligonu apsaimniekotāju iesaistīšanos
videi draudzīgā - bioloģiski aktīvu organisko atlieku kompostēšanā.

Katras apdzīvotas vietas kanalizācijas, atkritumu savākšanas un pārstrādes galvenās problēmas ir
nepatīkama smaka, kura traucē iedzīvotājiem un organisko vielu sadalīšanās procesa ātrums. Izmantojot bioloģiski
aktīvu organisko atlieku kompostētāju var ātri un efektīvi kompostēt visa veida organiskās atliekas, tai skaitā
kūtsmēslus, pārtikas atkritumus, ražas atliekas.

5. Mērķis Nr.5 ietver Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanu savas sētas un pagalmu sakopšanā.

Aicināt katru Latvijas iedzīvotāju iesaistīties savas sētas un pagalmu sakopšanā, uzrunāt caur pašvaldībām
un veicināt apzaļumošanas akciju arī privātīpašumu teritorijās.

Akcijas mērķu iespējamie sadarbības partneri:
Mērķis Nr. 1 - Latvijas pašvaldību savienība.
Mērķis Nr. 2 –
• Latvijas Lauku Konsultācijas un izglītības centrs;
• Latvijas Zemnieku Savienība;
• Latvijas Zemnieku Federācija.
Mērķis Nr. 3 - Valts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Mērķis Nr. 4 –
• Latvijas pašvaldību savienība;
• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Mērķis Nr. 5 - Latvija 100 komiteja.
Sadarbības partneru un atbalstītāju ieguldījums:
ü Atbalsts (dāvinājums) augsnes uzlabošanai ar Humate GreenOK
produktiem akcijas ietvarā - Latvijas skolām, bērnudārziem,
bērnunamiem no SIA “Ražošanas Tehnoloģijas”.
ü Atbalsts zemniekiem – ekonomiskais ieguvums augsnes
uzlabošanā ar Humate GreenOK produktiem akcijas īpašais piedāvājumu - produktu pieejamība
par pašizmaksas cenu no SIA “Ražošanas Tehnoloģijas”.
ü Atbalsts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam noteikts daudzums _________ humusvielu
dāvinājums no SIA “Ražošanas Tehnoloģijas”.
ü Atbalsts LLKC – Latvijas augšņu kvalitātes uzlabošanai, noteikts daudzums _______ humusvielu
produktu dāvinājums no SIA “Ražošanas Tehnoloģijas”.
ü Visas akcijas laikā ikkatram Latvijas iedzīvotājam savas sētas sakopšanai – pieejams bezmaksas
produkcijas paraugs izmēģinājumiem.
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