
ZERO WASTE 

 
 Atteikšanās ir pamatu pamats Zero Waste.  

 Dažreiz pietiek ar daudzuma samazināšanu.  

 Lietot atkārtoti – piemēram, no degvielas uzpildes stacijas iznākt ar personīgo 

krūzīti, nevis ar papīra vai plastmasas trauciņu. 

 Šķirot – noskaidrot pieejamās šķirošanas atkritumu vietas. 

Izmest - pēc Zero Waste principiem, no kā vajadzētu atteikties. Ja iziet cauri visiem soļiem, 

tad atkritumos vienkārši nav, ko mest. 

 

Aprites ekonomika 

 

 

 

APĢĒRBA APRITE 

 
Atver skapi! Apģērbs lieks? 
Padod tālāk! Citiem prieks! 

 

 
 

 

 

 

 



 

 Iepērcies atbildīgi – pērc kvalitatīvu tekstilu un šūšanas piederumus, jo tie 

kalpos ilgāk un labāk. Ja iespējams, izvēlies tekstilu no atkārtoti izmantotām 

šķiedrām. 

  Šķiro atkritumus – neizmet tekstilu un šūšanas adatas sadzīves atkritumos! 

Sakrāj tekstila atgriezumus, lai nodotu pārstrādei. Tekstilmateriālus un arī 

šūšanas adatas, var nodot vairākos atkritumu pieņemšanas punktos (atrodi sev 

tuvāko – www.atkritumi.lv). 

 Tekstilu mazgā pēc norādījumiem, lai tas kalpotu ilgāk un efektīvāk. Centies 

īpaši atbildīgi izmantot sintētisko polimēru tekstilmateriālus (akrilu, poliesteru, 

neilonu, likru), jo tie praktiski ir plastmasa, kas dabā nesadalās. 

 Rūpējies par savu garderobi – izmanto savu radošumu, pērkot lietotus 

apģērbus, kurus uzlabo, salāpi vai pāršuj. 

 Tādi tekstilmateriāli kā neilons, poliesters, vinils un citi (ar tradicionālajiem 

polimēriem pārklāti) tekstilmateriāli nesadalās vai sadalās nepilnīgi un 

ārkārtīgi lēni. Rūpējas par to otrreizēju pārstrādi. 

 Latvijā neviena rūpnīca neveic tekstila pārstrādi. 

 Bojāto apģērbu neizmet, bet nodod pārstrādei! 

 “Adidas” prezentēja no pārstrādātiem jūras plastmasas atkritumiem ražotas 

sporta kurpes. “Timberland” ražotā apavu līnija “Earthkeepers” iekļauj no PET 

pudelēm ražotas šķiedras un 42% pārstrādātas gumijas zolēm. 

 Mūziķis Pharell Williams sadarbībā ar modes zīmolu “G-Star Raw” ir 

izveidojis džinsa kolekciju, kur audumā izmantota šķiedra, kas radīta no 

pārstrādātiem okeānā sasmeltiem plastmasas atkritumiem. 

 No pārstrādātām PET pudelēm iegūst šķiedru, no kuras var aizgatavot ne tikai 

džemperus, T-kreklus, bet arī virsjakas, džinsus, polsterētas segas, paklājus, pat 

telefona vāciņus, bruģi u.c. 

 27 PET (polietilēnteraftalāta) pudeles = 1 džemperis. 

 

 

Tekstilmateriālu var nodot (dažādas šūtās drēbes, adījumi u.c.) 

https://www.atkritumi.lv/lv/skirosana/tekstilmateriali/: 

  

Andele Mandele: 

 Balvu Andele. https://m.facebook.com/groups/991295054266587 

 Oficiālais Andele Mandele “Pērļu Medību” portāls. https://www.andelemandele.lv/  

 Atverskapi.lv - Lielākais apģērbu sludinājumu portāls Latvijā 

 Bezmaksas sludinājumi.  Facebook 

 Bezmaksas Andele -  Veikals “Zaļais” Atbrīvošanas aleja 95c, Rēzekne 

Labdarība: 

 Veikali “Otrā elpa”: 

 Rīga, Marijas iela 13 - 1, Berga Bazārā  +371 27 730 302 

 Rīga, Stabu iela 35   +371 22 557 770 

 Liepāja, Graudu iela 31/33 – 1    +371 27 767 276 

 Portāls “Ziedot.lv” - labdarības vietu adreses 

Pārstrādei: 

 Veikali ''H&M" 

 

 

http://www.atkritumi.lv/lv/karte/tekstilmateriali/
https://www.atkritumi.lv/lv/skirosana/tekstilmateriali/
https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAw8aq8IHYAhXoNpoKHbXbB7EQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fatverskapi.delfi.lv%2F&usg=AOvVaw31Yt2Y4pOWMEDtZ4Dah0As

