Aicinājums sakopt savu apkārtni kampaņā ”Let’s Clean-Up Europe!”
Katru gadu jūrās un okeānos, mežos un citviet dabā nonāk milzīgs apjoms atkritumu,
kas mērāmi tonnās. Iemesli tam meklējami gan augošajā patēriņa kultūrā, ražošanas
modeļos, normatīvajos regulējumos, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu, kā arī
uzvedības
paradumos
un
attieksmē
pret
vidi. "Sakopsim
Eiropu!"
ir
programmas LIFE projekts, ko koordinē Pilsētu un reģionu otrreizējās pārstrādes un
ilgtspējīgas resursu pārvaldības apvienība, kura ir atbildīga arī par Eiropas Nedēļu
atkritumu apjoma mazināšanai (EWWR). Latvijā iniciatīvas “Sakopsim Eiropu”
nacionālie koordinatori ir Vides izglītības fonds.
Talkās var piedalīties brīvprātīgie no dažādām organizācijām: skolām, uzņēmumiem,
pašvaldībām, brīvprātīgo asociācijām utt, kā arī individuāli talkotāji ar draugiem un
ģimenēm. Ja Tev ir padomā kāda vieta, kurai derētu sakopšana, seko tālāk
norādītajiem soļiem, un piesaki savu komandu, aizpildot pieteikuma anketu Angļu
valodā šeit – ejuz.lv/cleanupurope. Norādiet kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un epasta
adresi; kādu organizāciju pārstāvat (skola, uzņēmums, utt.) un savu izvēlēto
sakopšanas teritoriju. Aktīvākie talcinieki iegūs arī “Let’s clean Europe” karogus no
Vides izglītības fonda.
Vairāk par iniciatīvu: http://www.letscleanupeurope.eu/
Kā noorganizēt “Lets Clean-Up Europe!” akciju?
Svarīgi ir laicīgi sagatavoties, tāpēc iesakam jums sekot šiem soļiem:
1. Identificējiet sakopjamo teritoriju: pārliecinieties, ka šī teritorija nepārklājas ar citu
talkotāju plānotajām sakopšanas aktivitātēm.
2. Dodaties apskatīt skopjamo teritoriju, un pārliecinaties, ka tā ir piemērota
plānotajam talcinieku skaitam un vecumam (piemēram ceļmalu sakopšanā nav
ieteicams iesaistīt mazus bērnus).
3. Atrodiet savus kompanjonus – aiciniet draugus, citas organizācijas, sazinieties ar
vietējo pašvaldību!
4. Informējiet nacionālo koordināciju (Vides izglītības fonds), lai piereģistrētu savu
akciju, un saņemtu oficiālo logo un komunikācijas atbalstu.

5. Vai jūs izmantojat sociālos portālus? Ja lietojat Facebook, izveidojiet pasākumu
un aiciniet tajā piedalīties, atzīmējot oficiālo “Lets Clean-Up Europe!” lapu. Ja
jums ir profis Twitter, informējiet par savu pasākumu, lietojot atzīmi
#cleanupeurope un @LetsCleanUpEU.
6. Nosūtiet nacionālajam koordinatoram (Vides izglītības fonds) precīzu adresi vai
GPS koordinātas savai sakopjamajai teritorijai, lai to varētu pievienot Eiropas
sakopšanas kartei!
7. Uzņemiet fotogrāfijas pasākuma laikā! Nofotografējiet visu talcinieku komandu, ja
iespējams, veiciet pirms/pēc sakopšanas uzņēmumus.
8. Painteresējieties par sponsorēšanas iespējām – ir daudzi uzņēmumi, kuri labprāt
atbalsta šādas iniciatīvas – ja ne ar finansējumu, tad varbūt ar materiāliem,
transport, našķiem vai kā savādāk.
9. Ļoti svarīgi ir laikus noskaidrot, ko darīt ar savāktajiem atkritumiem, un vai tos
iespējams sašķirot! Par atkritumu apsaimniekošanu ir atbildīgas pašvaldības –
neskaidrību gadījumā sazinieties ar tām. Īpaši svarīgi tas ir gadījumā, ja dabā
uzejat kādus īpaši lielus vai bīstamus atkritumus (ķimikālijas, lielgabarīta
elektropeces u.c.) – paši tos neaiztieciet, izsauciet atbildīgo instanci par to
parūpēties.
Noderīgu
informāciju
atradīsiet
šeit
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/apsaimniekosana/ .
10. Ja organizējat kādu pasākumu talkas ietvaros publiskā vietā (info punkts,
performance, prezentācija vai jebkas cits), saskaņojiet to pašvaldībā.
11. Informējiet par saviem plāniem apkārtējo sabiedrību ar mediju palīdzību – radio,
TV, presi, ja ir tāda iespēja. Ir būtiski veicināt sabiedrības informētību par
atkritumu problēmu, un tādā veidā jūs arī piesaistīsiet vairāk palīgus savai
akcijai.
12. Izveidojiet info punktu par savu akciju – no nacionālajiem koordinatoriem
saņemiet plakātu, kuru papildināt pēc saviem ieskatiem, logo un publicitātes
materiālus.
Neilgi pirms pasākuma:
1. Oficiālā mājas lapa www.letscleanupeurope.eu, Facebook lapa un Twitter konts
ir nozīmīgi intstrumeti, ko izmantot! Lietojiet atzīmi #cleanupeurope – tādā veidā
visi attēli, video vai ieraksti, ko publicēsiet par savu akciju būs viegli pieejami
tūkstošiem citu talkotāju visa Eiropā.
2. Izlieciet plakātu vietā, kur to var redzēt pēc iespējas vairāk cilvēku. Plakātus
iespējams saņemt no Vides izglītības fonda.
3. Apdomājiet, kāds apģērbs un materiāli būs nepieciešami – informējiet
dalībniekus par piemērotām drēbēm un apaviem. Ja iespējams, nodrošiniet
atkritumu maisus un cimdus. Ja tas nav iespējams, lūdziet dalībniekiem pašiem
tos ņemt līdzi, vai vērsieties pašvaldībā ar lūgumu tos nodrošināt.

Pasākuma laikā un pēc tā:
1. Pēc iespējas centieties atkritumus sašķirot! Tas bieži vien nav iespējams, dēļ tā,
kādā stāvoklī tie ir, bet vismaz stikla atkritumus un PET pudeles savākt atsevišķi
nevajadzētu būt problēmām.
2. Uzņemiet grupas foto kopā ar savākto atkritumu daudzumu un dalieties ar to
sociālajos portālos!
3. Novērtējums: aptuveni nosakiet savāktā atkritumu daudzuma svaru, kā arī
akcijas dalībnieku skaitu.
4. Nosūtiet atsauksmes par savu akciju aizpildot novērtējuma formu.
5. Neaizmirstiet pateikties visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu, lai “Let’s CleanUp Europe!” kampaņa būtu izdevusies!
6. Pēc paveiktā darba aizpildiet novērtējuma anketu šeit - ejuz.lv/evaluation
“Let’s Clean-Up Europe!” internetā:




Oficiālā mājas lapa: http://www.letscleanupeurope.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Lets-Clean-Up-EuropeOfficial/389840624481281?ref=tn_tnmn
Twitter: https://twitter.com/LetsCleanUpEU

Vides izglītības fonds:
Vides izglītības fonds nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental
Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.
Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lv, www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolas
Sagatavoja – Ieva Gedzuna
ieva.gedzuna@zemesdraugi.lv

Vides izgītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības fonda
darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības
fonda darbības stiprināšana“ (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros.

