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ELĪNA KOLĀTE ir ieguvusi vides zinību izglītību Latvijas 
Universitātē. Savulaik strādājusi kā pašnodarbinātā, orga-
nizējot savu laiku atbilstoši savām vēlmēm un nopelnot ap-
mierinošu algu. Vienlaikus viņa zināja, ka pilna laika darba 
piedāvājumu pieņems tikai tad, ja tas būs kas tāds, kas viņu 
patiešām interesē. Tā arī notika, kad aptuveni pirms trim 
gadiem viņa saņēma e-pasta vēstuli no kolēģa, kurš strādāja 
Latvijas Hidroekoloģijas institūtā. Kolēģis rakstīja, ka insti-
tūts meklē Baltijas Jūras un saldūdens programmas vadītāju. 
Elīna neko nezināja par šo projektu, bet izpētot saprata – tas 
ir darbs, kura dēļ viņa varētu piekrist mainīt savu darba dzīvi, 
un piedāvājumu pieņēma.

Baltijas Jūras un saldūdens programma ir daļa no Pa-
saules Dabas fonda (WWF) Latvija, un strādā ciešā sadar-
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bībā ar visām Baltijas jūras valstīm. 
Viena no lielākajām problēmām, kas 
tiek risināta projekta ietvaros, ir aļģu 
vairošanās. Šo nelabvēlīgo parādību 
izraisa pārmērīga minerālmēslu lie-
tošana lauksaimniecībā, kas veicina 
ārkārtēju aļģu izplatīšanos, galarezul-
tātā piesārņojot ūdeņus un sliktākajā 
gadījumā padarot tos toksiskus sakarā 
ar skābekļa trūkumu. Saprotams, ka 
problēma ir patiešām nopietna, un, 
lai gan tā vēl nav skārusi no upēm te-
košo ūdeni, ko 50% Latvijas iedzīvotā-
ju izmanto kā dzeramo ūdeni, pastāv 
risks, ka nevēlamais scenārijs varētu 
īstenoties ātrāk, nekā plānots. Pie-
mēram, kaimiņvalstī Polijā tieši tā jau 
notiek, un tas ir pietiekams iemesls 
uztraukties. Problēmas risinājums ir 
patiess izaicinājums, jo neviens īsti 
nezina, kā to izdarīt, tehnoloģijas vēl 
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nav tiktāl attīstītas, lai risinātu šādu 
apdraudējumu lielā mērogā – citiem 
vārdiem sakot, labāk parūpēties par 
drošību laicīgi nekā nožēlot pēc tam. 

Elīnas pienākums ir radīt un izpla-
tīt zināšanu bāzi un informāciju par 
šāda veida tēmām, pastāvīgi veicot 
izpēti, izplatot informāciju un nodar-
bojoties ar lobēšanu. Cilvēki domā, 
ka Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija ir tā, kas galveno-
kārt nodarbojas ar vides jautājumiem, 
bet tā tas nav. Ministrija, kurai vides 
jomā ir lielākā teikšana un resursi, ir 
Lauksaimniecības ministrija. Diemžēl 
dialogs ar viņiem praktiski nepastāv. 
Acīmredzot ministrijai nerūp pilso-
niskā sabiedrība un vides aizsardzība. 
Šķiet, tā vēl joprojām dzīvo padomju 
laikos un tur strādājošajiem nav ne 
mazākā nodoma strādāt pie šiem jau-
tājumiem. Šis ir galvenais šķērslis Elī-
nas darbā, lai nodrošinātu saldūdens 
krājumu aizsardzību, jo lauksaimnie-
cības prakses maiņa ir vienīgais veids, 
kā risināt problēmu.

“Es domāju, ka šis 
ir labākais veids, kā 
pārliecināt politiķus; viņi 
nebaidās no mums, bet 
baidās no tā, ka cilvēki 
varētu nebalsot par viņiem. 
Tāpēc, ja mums izdosies 
pārliecināt sabiedrību, 
mums izdosies pārliecināt 
arī viņus.”
- ELĪNA KOLĀTE
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
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Jānis Ulme
“Vides Izglītības 
Fonds” vadītājs,

valdes priekšsēdētājs

http://www.videsfonds.lv/lv/s-kums

“Vides Izglītības Fonds” (FEE Latvia) sadarbojas ar “Pa-
saules Vides Fondu” un “UNESCO”, un liela daļa no izglītības 
aktivitātēm tiek saistītas ar Ilgtspējīgas Attīstības Mērķiem 
(IAM). Latvijā fonds realizē abu organizāciju programmas, 
iedalot tās divos galvenajos blokos – tiešā vides izglītībā sko-
lām un sabiedrībai, un sektoru ilgtspējas attīstīšanā un iesais-
ti vides aizsardzībā caur eko-sertifikāciju darbu. Organizācija 
pro-aktīvi cenšas veicināt starpsektoru sadarbību ilgtspējīgu 
attīstību aizskarošajos jautājumos vides aizsardzībā, iesaistās 
aktivitātēs arī citās sfērās, kurās Latvijā trūkst “seguma” un ne-
tiek pievērsts pietiekami daudz uzmanības.

Jānis iesaistās vides aizsardzībā jau kopš vidusskolas – kopā 
ar draugiem Valmierā viņš dibināja jaunatnes organizāciju, lai 
informētu sabiedrību un “jauniešu radikālismā” rīkotu protes-
tus. Pārceļoties uz Rīgu, Jānis bez īpaša plāna nonācis toreizē-
jajā “Vides Aizsardzības Klubā”, kur bija nepieciešama palīdzī-
ba projektā. Viens projekts pārtapa par 20 gadus ilgu karjeru. 
Jānis atklāj, ka personīgi nozīmīgākās tēmas viņam mainās – 
pašlaik viņš, iedziļinoties gan caur sabiedrības informēšanu 
un likumu analīzi, gan arī “pus-akadēmiski”, fokusējas uz jūru 
piesārņojošiem atkritumiem. Šai tēmai, pēc Jāņa domām, nav 
jāatrodas aktuālāko vidū, jo salīdzinājumā ar tādām tēmām kā 

klimata pārmaiņas, tā neprasa tik kom-
pleksus risinājumus, bet tieši tāpēc ir 
tik svarīgi to atrisināt. Piesārņojums ir 
rādītājs – ja nevar atrisināt ko tik vien-
kāršu, tad, iespējams, nav vērts melot 
nākamajām paaudzēm par klimata 
izmaiņu iespējamo apstādināšanu un 
planētas glābšanu. Sapnis, ko Jānis 
vēlas sasniegt ir frāzi “Latvija – zaļākā 
valsts pasaulē” padarīt par īstenību. 

Svarīga vieta ūdenim ir katrā vides 
izglītības programmā, un fonda darbī-
bā ilgākais projekts šajā saistībā ir “Zi-
lais Karogs”  – lielisks piemērs starp-
sektoru sadarbībai vides aizsardzībā, 
kas veicina sadarbību starp nevalstisko 
sektoru, pašvaldībām un valsti jau kopš 
1998. gada. Jānis apmeklēja Baltijas jū-
ras konferenci, kurā modelēta vīzija 
“Baltijas jūra 2049” un notika diskusija 
arī par dzeramā ūdens nākotni – viņš 
uzskata, ka šī tēma paliks arvien kritis-
kāka turpmākajās desmitgadēs, tāpēc, 
ka, dzīvojot šeit, mēs esam pieraduši 
pie privilēģijas piekļūt dzeramajam 
ūdenim gandrīz neierobežotā dau-
dzumā, kamēr daudz kur pasaulē tiek 
piedzīvots ūdens trūkums. Pētījumu 
paredz, ka ūdens drīz var kļūt par “jau-
no naftu”.

Jānis uzskata, ka mēs kā pārmaiņu 
sabiedrība joprojām dzīvojam apstāk-
ļos, kur lietas, kas nozīmīgas sabied-
rības nākotnei, nekad nav prioritāte. 
Atšķirībā no sabiedrību tieši ietekmē-
jošām sfērām, apdraudētajai grupai  – 
dabai, dzīvniekiem, nākotnes paau-
dzēm – nav savas balss.

Iniciatīvas “Mana Jūra” ietvaros 
fonds veica atkritumu monitoringu, 
kur saskārās ar kritisku situāciju pie 
Apšuciema  – pludmalē sadedzināta 
riepa tika aprakta zem smiltīm. Jānim 
bija atsevišķi jāsaskaita un jāprotokolē 
katra no 1300 stieplītēm, kas paliek, 
kad riepa sadeg. Tas viņam aizņēma 
daudz laika, līdz, tuvojoties saulrietam, 
beidzot varēja doties uz nometnes 
vietu. Jānis pustumsā ieraudzīja divus 
rosīgus stāvus, kuriem tuvojoties izrā-
dījies, ka tas ir tēvs ar aptuveni septiņ-
gadīgo meitu. Uz jautājumu “Ko jūs te 
darāt?” viņi atbildēja: “Sakopjam”. Lai 
gan Jānis vēlējās uzņemt fotogrāfijas 
un dalīties ar labo piemēru, ģimene at-
teicās un atbildēja: “Mēs te nekopjam 
tāpēc, ka gribam glābt pasauli, bet gan 
tāpēc, ka šeit esam – šīs ir mūsu mā-
jas.” Šis kontrasts Jānim spēcīgi palika 
atmiņā.

“Caur ekoskolu programmu 
mēs redzam, ka ir izaugusi 
jauna paaudze, kurai atbildība 
pret vidi nav nekāda ekstra, 
bet gan dabīga rīcība.”


