Rīgā, 2019.gada 8.martā.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem
AICINĀM JAUNIEŠUS RĪKOT IDEJU TALKAS
Gatavojoties 11. Lielajai Talkai, aizsākta tiek jauna aktivitāte, rosinot īpaši jauniešus sanākt kopā
Ideju talkās, lai pieteiktu sabiedrībai savus radošos un drosmīgos risinājumus apkārtējās vides
uzlabošanai ilgtermiņā. Lielā Talka, otrajā desmitgadē, arvien vairāk rosinās dažādas sabiedrības
grupas domāt un rīkoties, lai kopīgiem spēkiem varētu dzīvot veselīgā un pārtikušā vidē.
“Ir skaidrs, ka tikai atkritumu vākšana nav vienīgais atrisinājums pasaules ekoloģiskajai krīzei, ir
vajadzīgs visu līmeņu plašs skatījums par jauniem ekonomikas modeļiem, vides izglītību, ilgtspējības
risinājumiem. Arī caur Lielo Talku arvien plašāk raudzīsimies uz vides veselības jautājumiem, rādot
piemēru daudzām pasaules valstīm par to, kas ir patiess izdevīgums un ieguvums, domājot par Latvijas
izaugsmi un mūsu nākamajām paaudzēm,” saka Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.
Rīkojot Ideju Talkas ir iespējams piedalīties arī Lielās Talkas konkursā un saņemt balvas. Ideju Talka ir
skolēnu vai studentu “prāta vētra”, diskutējot par idejām, kā samazināt piesārņojumu Latvijā un
pasaulē, ar kādu iepakojumu varētu aizstāt plastmasas izstrādājumus, kā cīnīties ar klimata
pārmaiņām. Latvija var rādīt piemēru citām valstīm tīras un ilgtspējīgas valsts attīstīšanā u.c. vides
tematiem. Idejas jaunieši tiek aicināti nosūtīt īsa video formā Lielajai talkai un par labākajiem
www.talkas.lv lapā varēs balsot visa sabiedrība. Vairāk informācijas www.talkas.lv .
Lai piedalītos konkursā, aicinām:
1) Ideju talkās radušās idejas ierakstīt īsā video (līdz 3 minūtēm garā);
2) Augšupielādēt video Youtube kanālā un saiti uz video nosūtīt uz e-pasta adresi talkas@talkas.lv
līdz šī gada 15.maijam, e-pastā uzrakstot arī nelielu aprakstu par Ideju talkas norisi, idejas
autoru, tā kontaktinformāciju. (no vienas fiziskās vai juridiskās personas var tikt iesūtīti ne
vairāk kā 3 video un līdz ar video nosūtīšanu sūtītājs apliecina, ka nodod video Lielās Talkas
publicitātes vajadzībām).
Ikviens tiek aicināts izmantot savas digitālās prasmes, dodoties atkritumu “medībās”, izmantojot
aplikāciju “Vides SOS” (http://www.videssos.lv), sūtīt informāciju par piesārņotajām vietām.
10 labākos video, ko izvēlēsies Lielās Talkas žūrija, ievietosim Lielās Talkas Youtube kanālā un mājas
lapā www.talkas.lv, par tiem ziņosim arī Lielās Talkas FB un Twitter kontos;
Līdz š.g.15.septembrim aicināsim www.talkas.lv par šiem 10 labākajiem video balsot sabiedrību, bet
uzvarētāji tiks paziņoti 21.septembrī, otrās Pasaules talkas dienā, saņemot Lielās Talkas balvas!
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