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Aicina līdz Latvijas simtgadei kopīgi paveikt 100 vides darbus
Gatavojoties Latvijas simtgadei, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums ZAAO ir
uzsācis vides iniciatīvu „100 darbi Latvijai” un aicina iedzīvotājus apvienot savas
zināšanas, idejas, prasmīgās darba rokas un resursus, lai līdz 2018. gada 18.
novembrim kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides
labiekārtošanā, izdaiļošanā un izglītībā.
Kultūras ministre Dace Melbārde: "Latvijas ainava ir daļa no Latvijas nacionālās identitātes. Tieši
Latvijas daba ir viena no spēcīgākajām saitēm, kas cilvēkiem Latvijā ļauj sajusties piederīgiem
simboliskai kopienai. Tāpat mūsu ainavas savdabība un ar to saistītās tradīcijas arī ārzemēs
dzīvojošajos latviešos rada visspēcīgāko vēlmi kādreiz atgriezties Latvijā. Tādēļ simtgades
kontekstā ir svarīgi ar rūpēm un lepnumu izcelt šo neizsīkstošo piederības avotu."
„„100 darbi Latvijai” mērķis ir sapost Latviju uz tās nozīmīgo jubileju, mudināt iedzīvotājus
padarīt skaistāku savu apkārtējo vidi un izcelt tos pozitīvos un paliekošos darbus, kas stiprinās
Latvijas dabas vērtības nākotnē. Visi darbi tiks apkopoti vienotā kartē iniciatīvas mājas lapā
www.100darbilatvijai.lv, vērienīgākie un oriģinālākie tiks iemūžināti īpašos video žurnālos, bet
projekta noslēgumā taps Latvijas simtgadei veltīts vides tūrisma ceļvedis,” stāsta ZAAO valdes
priekšēdētājs Aivars Sirmais.
ZAAO ir apņēmies šos labos vides darbus apkopot, un, uzrunājot pēc iespējas plašāku sabiedrību,
savest kopā tos, kuriem ir idejas, resursi un amata prasmes. Sadarboties vides darbu realizācijā
apliecinājušas jau 28 Vidzemes un Latgales puses pašvaldības. Interesi par šo projektu izrādījuši
arī uzņēmēji, kuri ir gatavi ieguldīt savus resursus apkārtējās vides uzlabošanā.
Darbus veikt ir aicināts ikviens - iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija,
uzņēmums, pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kas ceļā uz Latvijas simtgadi vēlas paveikt
ko paliekošu un nozīmīgu. Tie var būt dažādi vides labiekārtošanas, izdaiļošanas, atjaunošanas un
sakopšanas darbi, kā arī aicinām organizēt vides izglītības aktivitātes ar mērķi radīt sabiedrībā
skaidru izpratni par savas rīcības ietekmi uz vidi. Darbiem nav ierobežojumu un rāmju, tos var
īstenot gan privātā, gan publiskā teritorijā ar vienīgo nosacījumu, ka darba augļus bauda pēc
iespējas lielāka sabiedrības daļa.
Savu labo vides darbu aicinām savlaicīgi piereģistrēt www.100darbilatvijai.lv,
sadaļā „Piesaki savu darbu”, jo tiek plānota interesantāko darbu filmēšana. Līdz pat
mūsu valsts dzimšanas dienai vides iniciatīvas notikumiem varēs sekot līdzi arī
sociālajos tīklos - Facebook un YouTube.
Vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” autors ZAAO ir pašvaldību dibināts uzņēmums, kas nodrošina
kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus 28 novados, Vidzemes un Latgales pusē. Līdzās
savai pamatdarbībai uzņēmums veic ievērojamu sabiedrības informēšanas un izglītošanas darbu ar mērķi
radīt izpratni par pareizu atkritumu apsaimniekošanu un cilvēku rīcības sekām uz vidi. 2015. gadā ZAAO
saņēma Valsts vides dienesta apbalvojuma "Zaļās izcilības balva" augstāko vērtējumu.
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