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Kustība “Zaļākai Latvijai” aktīvi reģistrē jauniešu paveiktos darbus vides
sakopšanā
Aizvadīti SIA „Zaļā josta” un Valsts izglītības satura centra rosinātās kustības
„Zaļākai Latvijai” darbības pirmie pieci mēneši, kuru laikā bērni un jaunieši no
dažādām Latvijas vietām paveikuši darbus tīras Latvijas vides veidošanā un savas
dzīvesvietas apkārtnes sakopšanā. Kopumā šobrīd ir reģistrēti 24 zaļie darbi.
Vislielāko aktivitāti izrādīja Vidzemes un Zemgales reģiona iedzīvotāji.
Kustības „Zaļākai Latvijai” darbība uzsākta aizvadītā gada septembrī, aicinot
vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības iestāžu audzēkņus un vides
izglītības pulciņu audzēkņus īstenot vides sakopšanas un uzlabošanas darbus savas
dzīvesvietas apkārtnē, darbojoties gan individuāli, gan kolektīvi. Kustības dalībnieki
organizēja talkas, stādīja kokus, gatavoja putnu būrīšus, iekopa rudenīgas puķu dobes,
kā arī priecājās par pašu izaudzētām lielākajām saulespuķēm. Īpaši populāras bija
vides sakopšanas talkas, kuras rīkoja lielākā daļa kustības dalībnieku. Talkās skolēni
skolotāju pavadībā sakopa skolas apkārtni, piesārņotās sabiedriskā transporta
pieturvietas, parkus un māju apkārtni.
Iesaistīties kustībā „Zaļākai Latvijai” iespējams līdz pat 2013. gada rudenim, līdz
2013. gada 1. oktobrim reģistrējot vides sakopšanas un uzlabošanas darbus speciāli
izveidotajā kartē eko medijā „Tīrai Latvijai” www.tirailatvijai.lv.
Kustība „Zaļākai Latvijai” sniedz iespēju bērniem un jauniešiem pavēstīt plašākai
sabiedrībai par paveikto vides labā, tādējādi iedvesmojot vienaudžus līdzīgu darbu
veikšanai savā dzīvesvietā. Visi kustības dalībnieku paveiktie zaļie darbi ir apskatāmi
vienuviet kartē, kas ļauj iepazīt Latvijas zaļākos un sakoptākos reģionus un
apdzīvotās vietas, iepazīties ar bērnu veikumiem, aplūkojot fotogrāfijas, kā arī balsot
par saviem favorītiem.
Šī gada novembrī kustības organizatori apbalvos vislielāko balsotāju atzinību guvušos
zaļo darbu autorus ar pārsteiguma balvām, tādējādi motivējot viņus neapstāties pie
sasniegtā un turpināt padarīt savas dzīvesvietas apkārti vēl zaļāku un tīrāku.
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