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Atzīmējot Pasaules talku, “Zaļā josta” aicina doties dabā un
atbrīvot vidi no bezatbildīgi izmestiem izsmēķiem
Šo sestdien visa pasaule tiek aicināta apvienot spēkus, piedaloties Pasaules talkā.
Talkas nedēļas nogalē “Zaļā josta” izsludina vides sakopšanas fotokonkursu
“Pamani – sakop – iemūžini”, kura ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti apmeklēt savu
iecienītāko vietu pie dabas, attīrot to no cigarešu izsmēķiem. Savāktie izsmēķi
jānofotografē un kopā ar īsu stāstu par talkas norisi un piedzīvoto līdz nedēļas
beigām jāiesniedz konkursa organizatoriem. Konkurss tiek rīkots ar mērķi izglītot
sabiedrību par izsmēķu ietekmi uz vidi un mazināt izsmēķu radīto kaitējumu
dabai.
“Cigarešu izsmēķi ir pasaulē izplatītākā dabā sastopamā atkritumu vienība. Arī
Latvijas daba smagi cieš no patvaļīgi nomestu izsmēķu radītā piesārņojuma – tie
sastopami gan pilsētās, gan ceļmalās, gan masu pulcēšanās vietās, gan piekrastes
smiltīs. Izsmēķu radītais piesārņojums skāris jau 98% Latvijas pludmales piekrastes
teritorijas. Nonācis dabā, izsmēķis nepazūd un bioloģiski nedegradējas,” konkursa
nozīmi skaidro “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa.
Vides sakopšanas fotokonkursā “Pamani – sakop – iemūžini” aicināts piedalīties
ikviens – individuāli vai ģimenes lokā, ievērojot drošības pasākumus. Iespaidīgākie
veikumi tiks atspoguļoti gan interneta vidē, gan apbalvoti ar sportiskām balvām, lai
došanās atpūtā pie dabas būtu vēl videi draudzīgāka. Taču galvenais konkursa
uzdevums ir parūpēties, lai doties pie dabas būtu patīkami un vizuāli baudāmi – lai
starp zāles stiebriem un piekrastes smiltīs nemētātos mazie indīgie plastmasas
izstrādājumi – cigarešu izsmēķi.
“Lai arī smēķētāju skaits Latvijā ar gadiem sarūk, dabā nonākušo izsmēķu apjoms
turpina pieaugt. Lai izsmēķis dabā sadalītos, var paiet pat 15 gadi. Turklāt šo gadu
laikā izsmēķis piesārņo augsni vai ūdeni, kur tas atrodas, saindējot dabu ar toksīniem,
nikotīnu, plastmasas šķiedrām un smēķēšanas laikā radītām indīgām vielām, kas
būtiski apdraud gan ūdens iemītniekus, gan sējumus, gan mūsu pašu veselību,” norāda
L. Kubliņa.
“Zaļā josta” aktīvi strādā, lai izglītotu sabiedrību par cigarešu izsmēķu kaitīgo ietekmi
uz vidi, aicinot tos izmest sadzīves atkritumu konteinerā. Uzņēmuma mērķis ir
nodrošināt, lai izsmēķi nenonāktu dabā. Taču, lai attīrītu vidi no dabā jau esošajiem
izsmēķiem, nepieciešama ikviena iedzīvotāja iesaistīšanās. Fotokonkurss “Pamani –
sakop – iemūžini” tiek rīkots projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” ietvaros,
sniedzot nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanai par izsmēķu ietekmi uz vidi un
mazinot izsmēķu radīto kaitējumu dabai.
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