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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 

http://lv-pdf.panda.org

Elīna Kolāte, 
Pasaules dabas fonds

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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Linda Mežule
“RTU Ūdens 

pētniecības zinātniskā 
laboratorija” 

vadošā pētniece

http://wrl.rtu.lv/, https://www.facebook.com/UdensPetniecibasLaboratorija

“RTU Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija” (La-
boratorija) Latvijas iedzīvotāju ikdienā spēlē lielu, bet maz 
redzamu lomu – tajā strādā pie tehniskiem risinājumiem, lai 
uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti un padarīt metodes pie-
ejamākas, notekūdeņu filtrēšanas un videi draudzīgām attī-
rīšanas metodēm. Laboratorijas pētnieki atrod laiku skolu 
apmeklējumiem un izglītojošu materiālu izgatavošanai jau-
niešiem, lai kliedētu mītus, runātu par ūdens resursu taupī-
šanu, un nodotu specifiskas ziņas. Nelielam skaitam skolēnu 
pastāv arī visas iespējas izstrādāt savu pētniecisko darbu 
praktiskās daļas Laboratorijā. Kā daļa no RTU, Laboratorija 
ir mācību iestāde studentiem un cieši sadarbojas ar Ūdens 
Inženierijas Tehnoloģiju katedru, kā arī atbild par šīm tēmām 
Universitātes ietvaros.

Linda Laboratorijā strādā jau desmit gadu – jau no baka-
laura studiju laika, neilgi pēc Laboratorijas izveides, kad tās 
komanda sastāvēja no 4 pētniekiem. Gadu laikā komanda 
mainījās un paplašinājās, taču Linda joprojām fokusējas uz 
pētniecisko darbu – specifiskāk uz ūdens bioloģisko saturu, 
kvalitāti, drošību, mikrobioloģiskajiem organismiem un to 
atrašanu. Linda sevi dēvē par “biologu starp inženieriem”, 
taču piemetina, ka arī pāris ķīmiķus Laboratorijā ir iespējams 
atrast. Laboratorijā nereti nonāk arī ģeogrāfi no citām uni-
versitātēm, kas izvēlējušies pētniecisko Laboratoriju, lai strā-
dātu pie savām disertācijām. Linda norāda, ka šī dažādo spe-

cialitāšu cilvēku piesaistīšana noteikti 
nāk par labu, jo tas paplašina spektru, 
kurā Laboratorija strādā ar ūdeni.

Pašlaik aktuālākā tēma ir notek-
ūdeņi un to attīrīšana. Linda strādā 
pie idejām, lai radītu veidus kā efek-
tīvi izmantot visu to, kas no notek-
ūdeņiem ir izfiltrēts. Lielāko daļu no 
izfiltrētā materiāla sastāda tieši dū-
ņas  – bīstamas, jo satur sevī arī visu 
citu, ko mēs esam nogādājuši notek-
ūdeņos. Ņemot vērā to, ka ar laiku 
liels daudzums šo dūņu tiek izfiltrēts, 
jautājums par to drošu likvidēšanu 
vai vēl labāk – pielietojumu, kļūst ak-
tuālāks. Kā vienu no potenciālajiem 
apstrādes veidiem Linda min bom-
bardēšanu ar paātrinātām daļiņām  – 

“Ūdens mums ir pieejams 
un ļoti labas kvalitātes, 
grūti pat salīdzināt ar citām 
pasaules vietām, taču ļoti 
daudzi to nesaprot.”

metodi, ko izmanto CERN institūtā, 
mēģinot atbildēt visuma rašanās mīk-
lu. Linda atzīst, ka šī tehnoloģija nav 
tik sarežģīta, kā izskatās, taču iespējas 
to attiecināt uz notekūdeņu dūņām 
pagaidām vēl ir miglā tītas. Svarīgi ir 
būt spējīgiem pielāgoties dažādām 
jaunām un negaidītām lietām. Kā lielu 
Laboratorijas sasniegumu Linda min 
spēju izdzīvot ar pieejamo budžetu un 
turpināt strādāt gan sabiedrības, gan 
zinātnes labā  – Laboratorija spējusi 
gan noturēt komandu, gan arī darbo-
ties ar sociālās atbildības aktivitātēm.

Linda uzsver nepieciešamību 
kliedēt dažādus mītus, kas radīti kā 
iespēja nopelnīt. Arī biotehnoloģis-
kos, atkritumu apsaimniekošanas un 
resursu ieguves procesus viņa redz 
kā svarīgus jauniešu izglītībā  – Lin-
da norāda, ka tas nav absolūti nepie-
ciešams, taču stipri atvieglo dzīvi un 
uztveri par šo tēmu. “Latvijā ūdens ir 
ļoti labas kvalitātes un mēs esam lieli 
veiksminieki”  – dalās Linda, runājot 
par ūdens resursiem Latvijā. Lielākā 
daļa iedzīvotāju to nesaprot, taču iz-
pratne par šī resursa neizniekošanu 
noteikti uzlabojas. Linda dalās, ka 
vislielāko gandarījumu viņai nestu tie 
sasniegumi, kas rada labumu sabied-
rībai un tiek izmantoti un arī redzami 
ikdienā.


