Gatavojoties Latvijas simtgades pasākumiem, padariet savu biroju videi draudzīgāku
Vides organizācija “homo ecos:” aicina Latvijas simtgades svētku rīkotājus būt videi
draudzīgiem un pārdomāti organizēt darbu birojā, lai tādā veidā samazinātu patēriņu un
saudzētu dabas resursus, kā arī optimizētu biroja uzturēšanas izdevumus.
Lielu daļu dienas mēs pavadām birojā, kas ir mūsu ikdienas dzīves un arī darba telpa. Lai veidotu
videi draudzīgu biroja vidi, nozīmīga ir ikviena darbinieka iesaiste. Kopā darītiem darbiem ir lielāka
ietekme, kopā ir vieglāk rast iedvesmu jaunām iniciatīvām, turklāt zaļa darbavieta var mudināt uz
zaļu rīcību arī ārpus biroja, citās ikdienas gaitās.
Lai veidotu videi draudzīgu biroju, “homo ecos:” aicina spert trīs soļus.
Veikt biroja pašnovērtējumu, izmantojot darbarīku Daba-birojs-daba.
Darbarīks palīdzēs novērtēt, cik videi draudzīgs šobrīd ir jūsu birojs un ko vēl būtu nepieciešams
uzlabot. Tas ietver jautājumus par dažādiem biroja darbības aspektiem, piemēram, enerģijas,
papīra un ūdens patēriņu, iekštelpu klimatu, pirkumiem, atkritumu šķirošanu, transportu un
informēšanu. Kopumā darbarīkā ietverti 98 jautājumi ar apakšjautājumiem, taču atbildes uz tiem
lielākoties ietver tikai “jā” vai “nē” un, lai atbildētu uz visiem jautājumiem, ir nepieciešamas
aptuveni 20 minūtes.
Izvietot zaļās norādes birojā
Birojā izvietotas norādes atgādinās par šķietami ikdienišķām un zināmām darbībām, kuras darba
dunā tomēr mēdz aizmirsties. Norādes palīdzēs arī biroja viesiem, kuri ikdienā neatrodas jūsu
biroja telpās un nezina par jūsu biroja darba rutīnu. Jūs varat iedvesmoties no mūsu radītajām
norādēm, kā arī izveidot savas, vai arī izmantot mūsu izstrādātās. Tās atradīsiet šeit - Zaļās norādes.
Izdarīt trīs labus darbus.
Lai jūsu biroja dzīve kļūtu zaļāka, vienojieties par trim darbiem, kurus visi biroja darbinieki veiks
kopā. Piemēram, samaziniet papīra patēriņu, pārvietojieties vairāk ar kājām, sabiedrisko transportu
vai velosipēdu, sarūpējiet veģetāras vai vegāniskas uzkodas biroja pasākumos. Pārvietošanās ar
velosipēdu kļūst arvien ērtāka, jo pašvaldības vairāk rūpējas par velo infrastruktūru, turklāt dati
rāda1, ka 2015. gadā rīta stundās no pl. 7.00 līdz 9.00, kad cilvēki brauc uz darbu, bija tikai 51 diena,
kad ir bijuši nokrišņi. Būtiski, lai jūsu apņemšanos varētu arī izmērīt un tādā veidā konstatēt
pārmaiņas un uzlabojumus, tāpēc izvirziet reāli sasniedzamus mērķus.
Ja jums ir jautājumi par aprakstītajām aktivitātēm, droši sazinieties ar biedrību “homo ecos:”.
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