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http://www.mbakva.lv/publikacijas.htm#vel  
SIA MB AKVA vietnē ievietota publikācija par veļas pulveru ietekmi uz notekūdeņiem, 
kas ieplūst Baltijas jūrā. Uzņēmums par mērķi ir izvirzījis padarīt nekaitīgus mūsu 
sadzīves notekūdeņus, tāpēc tiek informēti un izglītoti patērētāji, lai ikviens no mums 
zinātu, kā iespējams samazināt notekūdeņu piesārņojumu. Šis S. Baltmanes raksts 
vispirms ir publicēts žurnālā „Enerģija & Pasaule” 2004. g.  
 

  http://www.zb-zeme.lv/zalais-celvedis/tirisanas-lidzekli  
Sabiedriskās vides aizsardzības organizācijas “Zaļā brīvība” mērķis ir izglītot 
sabiedrību, lai tā dzīvotu saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi. Organizācijas vietnē ir 
atrodama plaša informācija latviešu valodā par ikdienā izmantotām precēm, to 
sastāvu un ietekmi uz apkārtējo vidi. Lapā par sadzīves mazgāšanas līdzekļiem 
uzskaitīti tirgū piedāvātie videi nekaitīgie veļas pulveri un mazgāšanas līdzekļi, kā arī 
tie līdzekļi, no kuru pirkšanas tomēr vajadzētu atturēties. Ir atrodama informācija par 
kaitīgajiem sadzīves ķīmijas komponentiem un minēti vienkārši, lēti un alternatīvi 
veidi, kā, piemēram, sodu, citronu un etiķi var veiksmīgi izmantot kā tīrīšanas 
līdzekļus. Sniegtā informācija ir ticama un viegli uztverama. Vietne tiek papildināta ar 
jaunu informāciju.   
 

http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=82&what=50 
http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=34&what=16 
Žurnāla “Vides Vēstis” arhīvā atrodami visi iznākušie numuri un informācija par 
interesējošo tēmu. Žurnāla auditorija ir zaļā dzīvesveida piekritēji – cilvēki, kuriem 
nav vienaldzīga apkārtējā vide un tās saudzēšana. Par mazgāšanas līdzekļiem ir 
atrodami divi interesanti raksti. Raksta autore I. Strazdiņa mudina cilvēkus pēc 
iespējas atteikties no rūpnieciskās ķīmijas produktiem un izvēlēties alternatīvus 
veidus, kā uzturēt tīru savu māju. Savukārt raksta autors Ģ. Strazdiņš sniedz 
informāciju par mazgāšanas līdzekļu kaitīgo komponentu ietekmi uz notekūdeņiem, 
kuri pēc tam ieplūst Baltijas jūrā. Doti padomi, kā cilvēkam neuzķerties reklāmās 
teiktajam, kritiski novērtēt produkciju – gan tās izmaksas, gan sastāvu. Valoda ir 
viegli uztverama un labi saprotama.  
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 http://www.dolceta.eu/latvija/Mod3/Biolo%C4%A3isk%C4%81-
no%C4%81rd%C4%ABsan%C4%81s-un.html Patērētāju interešu aizstāvības asociācija 
iepazīstina sabiedrību ar patērētāja tiesībām un aizsardzības likumdošanu. Vietnē 
cilvēkiem ir atrodama informāciju, kas būtu jāievēro, pirms iegādājas kādu 
produkciju. Ir ilustratīvi tabulu veidā pieejami visi sadzīves ķīmijas apzīmējumi, to 
skaidrojumi un ietekme. Informācijas mērķis ir cilvēkiem pievērt uzmanību 
marķējumam uz sadzīves ķīmijas iepakojuma, lai viņi ievērotu lietošana noteikumus, 
nepārdozētu to, izmantotu sadzīves ķīmiju apdomīgi un  neradītu veselības 
traucējumus un kaitējumu apkārtējai videi. Raksturotas mazgāšanas līdzekļu sastāvā 
esošās vielas, kas cilvēka organismam var radīt kaitējumu. 
 

  http://www.washright.com/la/index.html 
A.I.S.E. ir oficiālā ziepju, mazgāšanas un kopšanas līdzekļu ražotāju organizācija 
Eiropā. Tās mērķis ir popularizēt drošu produktu lietošanu, arī vienlaikus rūpējoties 
par apkārtējo vidi. Vietnē ir atrodams materiāls par saudzīgu veļas mazgāšanu. 
Vizuālais noformējums ir krāsains, atraktīvs un ar ilustrāciju maiņu piesaista 
uzmanību un interesi izlasīt dotos padomus. Informācija adresēta visiem cilvēkiem, 
kuri mazgā veļu un nav vienaldzīgi pret apkārtējo vidi. Tā kā organizācija pārstāv visu 
Eiropu, ir pieejama ļoti plaša valodu izvēle.  

 

http://www.liis.lv/majtur-psk/zala-dom/mazgasana.htm 
Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmas vietnē sadaļā „Zaļā domāšana” dots 
informatīvs materiāls, kas paredzēts izmantošanai mājturības stundās. Tā mērķis ir 
veicināt skolēnu un skolotāju pozitīvu attieksmi pret vides problēmām. Materiāls ir 
labi strukturēts, tur izlasāma informācija gan par mazgājamo līdzekļu veidiem, gan 
sastāvdaļu skaidrojumiem, gan doti interesanti fakti. Teksts kopumā veidots kā 
svarīgāko atziņu izklāsts. Valoda – viegli saprotama un uztverama.  
 

http://www.cleaninginstitute.org/  Ziepju un mazgāšanas līdzekļu 
asociācija pārstāv Ziemeļamerikas rūpnīcas, kuras ražo tīrīšanas līdzekļus. Vietnē 
angļu valodā ir atrodams plašs materiāls par mazgāšanas līdzekļu vēsturi, ķīmisko 
uzbūvi, komponentiem un to izgatavošanu. Vietnē ir pievienoti interesanti un 
krāsaini ilustratīvi materiāli. Vienā no vietnes lapām ir atrodama informācija par 
ziepju un tīrīšanas līdzekļu ražošanas un izgatavošanas procesiem un lapai ir 
pievienoti arī shematiski attēli.  
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http://n-t.ru/ri/kk/hm10.htm   

Vietnē publicēts raksts par mazgāšanas līdzekļu ķīmisko sastāvu, ziepju attīstības vēsturi un 

pielietošanu dažādos laika posmos. Raksts krievu valodā, tā nosaukums „Химия вокруг нас”,  

autors: Кукушкин Ю. 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Soap 

Raksts no interneta enciklopēdijas Wikipedia. Rakstā ir apkopota informācija par ziepju 

ražošanas tehnoloģijām un ziepju izmantošanu. 

 http://www.rigasoap.com/?l=1&m=1  

Kompānijas Rīgas ziepju manufaktūra mājas lapa. Kompānija dibināta Rīgā 2004.gadā un 

šodien tas ir viens no visstraujāk augošiem kosmētikas un higiēnas līdzekļu ražošanas 

uzņēmumiem valstī. Vietnē var iepazīties ar firmas produkciju, uzņēmuma vēsturi. 

 http://www.teachsoap.com/ 

Mājas lapa ir publicēta ļoti plaša informācija par ziepju ražošanu mājas apstākļos, aprakstītas 

piedevas, kuras izmanto ziepju krāsošanai, aromāta piešķiršanai un daudzu citu īpašību 

pastiprināšanai. Forumā var uzdot jautājumus lapas apmeklētājiem. 

  

 http://www.soapcrafters.com/ Interneta veikala mājas 

lapa, šeit var atrast un iegādāties visus ingredientus, kurus izmanto ziepju ražošanai. Ir 

publicēti ziepju sastāvdaļu īsie apraksti un pamācības kā var izvārīt ziepes mājas apstākļos. 

  

 http://www.n-tv.de/wissen/Nicht-besser-als-andere-

article228628.html Raksta ir publicēta informācija par veiktiem eksperimentiem, lai 

pārbaudītu antibakteriālo ziepju iedarbības efektivitāti.  
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