Manuprāt tas, ka mums katru gadu Latvijā norisinās lielās talkas ir ļoti labi, jo tad ir diena
vai vairākas dienas kad mēs cenšamies sakopt visu Latviju ,bet ne vienmēr tas sanāk, jo vienmēr
atrodas kāds kas visu piedrazos un visu izvandīs.Šīs talkas vajadzētu rīkot biežāk lai no šīm
talkām būtu lielāks labums un lielāka efektivitāte.Valstij vajadzētu vairāk padomāt par Latvijas
mežiem u.t.t.Manuprāt vejadzētu sodiem latiņu pacelt augstāk jo šie sodi nevienu neitekmē visi
domaai aiziešu izbēršu atkritumus šodien mēža jo līdz miskastei ir slinkums aiziet , nekas pet ja
pieķers mani samaksāsu tos pēris eiro nekes taču nenotiks. (14 gadi)

Es domāju ka, ja mainītos paši cilvēki mainītos arī zeme. Es vēlētos izbeigt atkritumu
mešanu uz zemes, cilvēku apcelšanu, Naftas liešanu ūdeņos kā arī atkritumu mešanu ūdeņos lai
dzīvnieki tajos nepītos. Jo ja neko nemainīs zeme aizies postā , vainu mēs noslīksim plūdos vai
uzprāks pasaulē lielākais vulkāns un tā lielo pelēko dūmu dēļ saule pazudīs, un tas viss var
nenotikt ja mēs mainamies un pārtraucam šo vaiprātu . gan jau atradīs cilvēki citu veidu ka
nopelnīt naudu. (14 gadi)

Gan jau, ka ir daudzi veidi kā to izdarīt, bet man prātā ir viens vai divi, iespējams
svarīgākie no visiem. Pirmais no tiem ir vienkāršs, bet svarīgs. Karantīnas laika vajadzētu nevis
izveidot jaunus ēšanas un dzeršanas rekordus, bet prasmes. Šis viens solis var samazināt
atkritumu daudzumu. Otrs par ko es esmu iedomājies ir svarīgāks par pirmo. Ja pēkšņi rodas
ideja iziet pastaigā, tad jāizmanto tā lietderīgi, jāizplāno maršuts ar otreizējās pārstrādes
kontieneri galapunktā. Ši pastaiga var samazināt atkritumus uz pusi. Tie ir abi veidi par kuriem
es iedomājos. (14 gadi)

Man šķiet, lai pēc šīs pandēmijas kļūtu labāk un sakārtotāks, vajag visiem cilvēkiem to
apzināties un jāmaina attieksme. Manuprāt, cilvēkiem tas būtu pa grūtu mainīt savu attieksmi
pret vidi, dzīvniekiem, un citam pret citu. Lai cilvēks varētu mainīties viņam vajag 100%
pārliecību, ka tas nāks par labu viņam. Es domāju, ka cilvēkiem vajadzētu pastāstīt un parādīt,

kas var notikt, ja turpinās postīt vidi, dzīvniekus un būt ļauns viens pret otru, un tad varbūt
cilvēki mainīs savu attieksmi, un tad gan jau viss būs labi. (14 gadi)

Manuprāt, mums katram vajadzētu dot iespēju tiem, kas to nav saņēmuši. Daudzi cilvēki
kritizē apkārtējos, jo viņiem šķiet, ka tos labi pazīst. Patiesībā mums katram ir savs stāsts un to
izvēlamies katrs mēs pats; mūsu dzīvi, lēmumus vai emocijas nevar noteikt kāds cits. Es uzskatu,
ka paskatoties uz dzīvi no citas puses, parādīsies jaunas emocijas, pavisam citas domas, cieņu
pret kādu, kuru kādreiz necienīja. Galu galā mēs katrs pats nosakām savas izvēles, tā ir mūsu
atbildība. Arī citām dzīvām būtnēm ir emocijas, pat ja cilvēki to neizprot, tas ir vienkārši
nepaciešami noskatīties uz dzīvnieku bēdām. (14 gadi)

Lai pasaule būtu labāka cilvèkiem ir vairāk jādomē par savu atieksmi pret vidi. Šis vīruss kas
tagad plosās pasaulē gan jau ir nācis no dabas dēļ cilvētku attieksmes un rīcības pret dabu. Pēc
pandēmijas cilvēkiem vajadzētu vairāk domāt ko viņi dara, lai neatkārtotos vēlreiz šādas
briesmīgas lietas. Cilvēkiem jāsaprot kā izturēties labi un pareizi pret dzīvniekiem un dabu. Kā
arī cilvēkiem savā starpā jābūt draudzīgiem, laipniem un jādzīvo saticībā, jo ja cilvēks satrīdas
viņš var izgāst dusmas uz dzīvnieku vai dabu. Manuprāt, pats galvenais ir cilvēku attieksme
citam pret citu. (14 gadi)

Viss svarīgākais ir mainīties pašiem cilvēkiem, jo neviens viņu vietā nevar mainīties tikai viņi
paši. Kad cilvēki mainīsies un sapratīs kas jādara lai palīdzētu pasaulei tad arī iespējas
realizēšana būtu reālāka. Es jau ilgu laiku gribu dzīvot zero waste, tas ir tad kad tu iepērcies bez
iepakojumu veikalā kur ir viss no pārstrādājamiem materiāliem. Man ir žēl tos dzīvniekus kas
nomirst apēdot atkritumus vai ietinoties viņos. Es domāju ka vajadzētu uztaisīt tādas izgāztuves
kur apkārt ir liels stikla kupols un tur nevar piekļūt dzīvnieki un tad to kupolu pildīt pilnu ar
atkritumiem, lai dzīvnieki netiktu klāt." (13 gadi)

Cilvēkiem vajadzētu vairāk censties izsprast citus cilvēkus, dzīvniekus, dabu. Cilvēki
daudz konkorē un cenšas pārspēt vienu otru. To darot, ciešs arī daba. Koki tiek cirsti milzīgos
daudzumos priekš materiāliem, lai sacenstos kompānijas savā starpā. Cilvēkiem vajadzētu
izspētīt dzīvniekus, sauvvaļu, un censties to apbrīnot, saprast, pasargāt. Lielākā problēma ir tas
ka konkorence mums palīdz atīstīties, bet tajā pašā laikā daudz ko iznīcina. Cilvēku bezrūpība arī
ļoti traucē, kā nomest atkritumus mežā, pat ja arī visur saka lai tā nedarot, zinot ka tas varētu
sāpināt dzīvniekus. Varbūt, vajadzētu mazliet stingrākus noteikumus pret piesārņošanu, ja tā
godīgi, kautko mainīt tagat būtu ļoti grūti vai pat neiespējami. (13 gadi)

Manuprāt cilvēki neizturas labi pret dabu. Tas, tāpēc, ka visiem vienalga. Nu varbūt ne
visiem, bet ļoti daudziem. It īpaši jauniešiem, kas nopērk, piemēram, kolu vai šokolādi un pēc
tam nomet zemē papīru, plastmasu vai metāla bundžiņu. Tas ir nopietni. Šo problēmu var risināt.
Es kaut kur lasīju, ka cilvēkiem ir 12 gadu laika, lai paglābtu šo zemi no globālās sasilšanas. Un
tas nav nemaz tik daudz! Jo daudzi turpinās mēslot šo zemi, jo viņuprāt 12 gadi ir daudz ,lai
paspētu paglābt šo zemi no plastmasas un piesārņojuma. Tāpēc būs cilvēki, kas turpinās to darīt.
Noteikti cilvēki satrauksies un palīdzēs dabai tad, kad jau būs par vēlu. Tāpēc cilvēkus ir
jāpierunā, lai varētu kaut ko sākt palīdzēt. Piemēram neatļaut PLASTMASAS maisiņus veikalā.
Mana ģimene, piemēram, šķiro atkritumus. (13 gadi)

Cilvēkiem vajadzētu plasmasas lietas beigt izstrādāt un to vietā lietas kas ir no plastmasas
var gatavot no auduma vai kā cita.Es redzot leiputrijas video no bēdām apraudājos jo man ir žēl
visu to nabaga dzīvnieciņu kuri dzīvo atkritumos un daudzi esprūst kādā bundžā vai plastmasas
maisiņā.Man nepatīk,ka tos visus atkritumus ved dabā uz izgāztuvi ar lielām mašīnām.Cilvēkiem
vajadzētu mainīt to,ka atkritumus jāved nevis uz izgāztuvi bet gan pārstrādāt,tas būtu labāks
piemērs gan mums,gan dzīvnieciņiem.Ja es varētu visai pasaulei pateikt lai nemet dabā
atkritumus tas būtu ļoti labi,bet es tā nevaru diemžēl izdarīt.Cilvēkiem vairāk jādomā par dabu
un visām radībiņām,jo ja cilvēki turpinās dabā izmest atkritumus visa pasaule būs vieni
atkritumi.
Lūdzu civēki rūpējieties par dabu! (13 gadi)

