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Zaļais bizness
nav bizness,
tas ir dzīvesveids.
/S. Stabinge/

Izmantot ekosistēmu sniegtos pakalpojumus var jebkurš, taču māksla ir saglabāt līdzsvaru starp
dabas un cilvēku vajadzībām, saskatīt dabas piedāvātos risinājumus un izmantot sociālās un
ekonomiskās priekšrocības, ko tā sniedz.
Mūsu vidū ir uzņēmīgi cilvēki, kuri ciešu saikni ar dabu un Latvijas tradīcijām ir izvēlējušies par
pamatu savai dzīvei un darbam. Esam apkopojuši vien dažus iedvesmojošus piemērus.

VĒRTĪGI PRODUKTI
Biškopība nodrošina ar
medu un citiem biškopības
produktiem.
Bites ir arī neaizstājamas –
tās veic apputeksnēšanu,
tādējādi nodrošinot
kultūraugu ražu apkārtējās
saimniecības.

Foto:Ķemermedus

/kemermedus

Meža zemenes un avenes,
raspodiņi un liepziedi.
Zāļu tēju baudīšana ir viena
no senākajām tradīcijām.
Uzņēmīgu un radošu
cilvēku rokās tradīcijas
var pārtapt
par pamatu sekmīgai
uzņēmējdarbībai.

VESELĪBAS VEICINĀŠANA
"Meža pelde" jeb "meža
terapija" nozīmē apzināti,
kvalitatīvi, jēgpilni un
veselīgi pavadīt laiku mežā
jebkuros laikapstākļos,
rūpējoties par savu ﬁzisko
un garīgo veselību.
«Meža terapija" ir
apzinātības pārgājieni
mežā.

Foto: Andris Soms

/apzinatibaspargajieni

www.plukttea.com

Andris Soms

SKAISTUMAM
Daba, iemūžināta rotās,
sniedz estētisku baudījumu.

“

Daba ir brīnumaina, ikviena dabas
velte - vai tā būtu sūna, zieds,
sēkliņa, auglis vai akmens ir apbrīnas vērta.
/Dana Purviņa/
www.dabasrotas.lv

MĀJAI UN SADZĪVEI

Foto: Dabas Rotas

TŪRISMAM

Koks ir tradicionāls
izejmateriāls dažādu
sadzīves priekšmetu
radīšanai.

“

Mīlestība uz dabu un koku
mūs iedvesmoja sākt radīt
šos dizaina un interjera
darinājumus kā dabiskuma
un īstuma akcentus mūsu
dzīvē.
/IR WOOD/

Foto: IR WOOD

www.irwood.lv

K U LT Ū R A U N I Z G L Ī T Ī B A

Foto: Dabas aizsardzības pārvalde

Mūzikas un dabas festivāli, ko iedvesmojusi daba, stāsta
par dabu un tās procesiem, ļauj izjust to caur skaņu un
pozitīvām emocijām, kā arī izzināt zinātniskās un radošās
darbnīcās.
www.dabaskoncertzale.lv

Foto: Zaļie Pārgājieni
Foto: Andris Soms

Ekotūrisms ir vidi izzinošs, sociāli un ekoloģiski
atbildīgs tūrisms, un šajā kustībā iesaistītajiem arī dzīvesveids.
www.zaliepargajieni.lv

ZEMES AUGLĪBAI
Augsnes auglībai ir svarīga
loma kultūraugu
audzēšanā. Augsnes
auglību uztur ekosistēmās
notiekošie procesi, tostarp
augsnē mītošie organismi,
kas noārda augu atliekas,
pārvēršot tās humusā.
Arī humusa rūpnieciskās
ražošanas pamatā ir dabas
procesi.

Foto: Anita Austvika

www.ekozeme.com

Zini citus piemērus – raksti mums un veidosim sarakstu kopā!
ekosistemas@daba.gov.lv; http://ekosistemas.daba.gov.lv
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