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Ja sanāk brīnīties par to, kas notiek, kad elektroiekārtas tiek
nodotas pienācīgi, nevis atstātas dabā vai sadzīves atkritumos,
tad Agnim no “Elektropunkts” ir atbilde, un tā iekļauj iespēju
saņemt atlīdzību. Kompānija ir atvērta gan uzņēmumiem, gan
arī indivīdiem, un pieņem elektroiekārtas, lai tās nonāktu līdz
pienācīgai pārstrādei. Ņemot vērā to, ka kompānijām Latvijā
ir likumisks pienākums atbrīvoties no elektroprecēm atbildīgi,
“Elektropunkts” piedāvā saviem klientiem gan palīdzēt sagataEMĪLS LUKJANSKIS drīz svinēs savu 24. dzimšanas dienu.
vot dokumentāciju, gan arī bez maksas transportēt ierīces.
Viņš ir viena no Latvijā populārākajiem zinātnes centriem –
Agnis pats atzīst, ka, piesakoties uz darbu uzņēmumā, vides
Zinoo, rīkotājdirektors. Emīla stāsts aizsākas Cēsīs – šarmanjautājumi viņam nav bijuši pārāk aktuāli – viņš vienkārši vēlējās
tā pilsētiņā aptuveni divu stundu braucienā no Rīgas, kur viņš
labu darbu. Viņš joko, ka pirms darba “Elektropunkts” viņš bija
ir dzimis, audzis un sācis žurnālistikas studijas universitātē.
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Pauls Irbins ir uzņēmējs, kas aizraujas ar zinātni, un 2011. gadā Cēsīs izveidoja Zinoo zinātnes centru.
Acīmredzot jaunā vīrieša dedzība un
inteliģence bija atstājusi uz Paulu ne“Visvairāk priecē redzēt,
dzēšamu iespaidu pārliecināja, ka viņš
ka cilvēki arvien vairāk
ir īstais cilvēks, kāds nepieciešams
saprot to, ka nevar dzīvot
šajā organizācijā. Emīlu Paula priekšbezatbildīgi metot visu,
likums pārsteidza, taču, ilgi nedomākur pagadās. ”
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Tas, kas modināja Emīla aizrautību, lai pievērstos šim darbam un
ieņemtu tik prestižu amatu tikai 23
gadu vecumā, bija organizācijas misija: veicināt bērnu interesi par zinātni.
ieviesa jaunu pakalpojumu – cieto disTādējādi ar dīvainām interaktīvām
ku utilizēšanu. Līdz ar šīm izmaiņām
izstādēm četros centros visā valstī
uzņēmumiem vairs nav atļauts vienkārun pastāvīgi skolās organizētām darbši izmest cietos diskus ar uzņēmuma
nīcām Zinoo zinātnes centrs sniedatiem, tāpēc “Elektropunkta” komandzis
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Agnis izsakās, ka pats svarīgākais, lai
virzītos uz ilgtspēju, ir kardināli mainīt domāšanu. Kā piemēru viņš min
to pašu atbrīvošanos no ledusskapja.
Latvijā bieži sastopamajā pēc-padomju
vērtību sistēmā ir tikai divas iespējas –
“vai nu man par to kāds samaksās, vai
es izmetīšu uz ielas”. Nepieciešams
saprast to, ka, izmetot ierīci atkritumos, zaudētāji ir visi, taču vistiešāk tas
iespaido vidi, kur pats atkritumu īpašnieks dzīvo.

Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.
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https://www.zinoo.lv
http://www.elektropunkts.lv

