
 
 

 

 

 

Attēli: Dreiliņu stādi facebook lapa un https://www.forever-green-christmas.co.uk/index.php?p=1_19_Gallery 

Forever Green Christmas trees 

Lielbritānijas uzņēmums “Forever Green Christmas trees” audzē eglītes podiņos un 

saviem klientiem sniedz iespēju uz Ziemassvētkiem iznomāt dzīvu eglīti podiņā. Uz 

šādu soli uzņēmumu pamudināja fakts, ka ik gadu tikai Lielbritānijā vien pēc 

Ziemassvētkiem atkritumos nonāk aptuveni 8 miljoni eglīšu.  

Uzņēmums speciālos podos ar visām saknēm audzē vairāku šķirņu eglītes, kuras 

pēc vajadzības iespējams ar podiņiem izrakt no zemes un iznomāt klientiem. Pēc 

svētkiem eglītes tiek nogādātas atpakaļ uzņēmumā, pārstādītas un par tām rūpējas 

līdz nākamajiem Ziemassvētkiem. Uzņēmums nodrošina arī servisu – eglītes pirms 

Ziemassvētkiem tiek nogādātas pie klientiem un pēc svētkiem savāktas atpakaļ.  

Eglītes tiek audzētas speciālos podiņos ar caurumiem, lai eglītes visu gadu varētu 

augt zemē, bet decembrī uz neilgu laiku tikt izceltas un priecēt cilvēkus mājās. Kad 

eglītes izaug pārāk lielas mājām un birojiem, tās tiek iestādītas mežā, kur turpina 

savu dzīves ciklu – turpina nodrošināt mājvietu putniem, vāverēm un kukaiņiem.  

Kopš 2017. gada līdzīgu praksi Latvijā piedāvā uzņēmums “Dreiliņu stādi”. Arī viņi 

piedāvā iespēju klientiem eglīti paņemt pie sevis tikai uz svētkiem un pēc tam atdot 

atpakaļ. Arī vēlāk uzņēmums rīkojas līdzīgi – lielās egles pēc atgriešanas audzētavā 

tiek izstādītas mežā vai parkos, bet mazās cītīgi aprūpētas un podos gaidīs 

nākamos svētkus.  

Dabas principu izmantošana uzņēmējdarbībā 

Daudzveidīgi ieguvumi – eglītes ne tikai tiek izmantotas kā mājokļa rotājums svētku 

radīšanai, bet, atrodoties mežā vai audzētavā, arī nodrošina mājvietu putniem un 



 
 

 

kukaiņiem.  

Atkritumi ir izejvielas – eglītes turpina augt un samazina atkritumu daudzumu, kas 

rodas, nocērtot eglītes un pēc svētkiem izmetot. Atkritumu rašanās tiek novērsta, 

pirms tie radušies – dabā atkritumi nerodas.  

Ko skolēni var mācīties?  

Lielisks piemērs tam, ka aprites ekonomikā iederas dažāda veida produktu noma, 

kur lielāka atbildība par produkta dzīvesciklu ir tieši ražotājam, nevis patērētājam. 

Šādā veidā tiek risinātas daudzas problēmas – tiek atgūtas izejvielas, samazinātas 

ražošanas izmaksas un maksimāli izslēgta atkritumu rašanās.  

Papildus informācija 

https://www.forever-green-christmas.co.uk/index.php?p=1_12_About-Us 

https://www.forever-green-christmas.co.uk/index.php?p=1_18_In-The-Media 

https://www.facebook.com/ForeverGreenChristmasTrees/info/?tab=page_info 

Par pieredzi Latvijā - https://www.dreilinustadi.lv/category/jaunums/ un 
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/aizvaditajos-ziemassvetkos-pirmo-
reizi-latvija-piedavata-eglisu-noma-ka-tai-veicies/ 
Vēl kāda uzņēmuma pieredze Lielbritānijā - http://primrosevale.com/christmas-
trees/ 
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