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Talkā tīrīs Dienvidsusēju no Aknīstes līdz
Elkšņiem
Date : 25/06/2020
Dienvidsusējas upes posmā no Aknīstes līdz Elkšņiem 27. jūnijā notiks vides lekcija
un atkritumu savākšanas talka.
Biedrība “Sēlijas laivas” aicina uz ceturto Sēlijas ūdeņu sakopšanas talku, kas šajā
reizē notiks laivās Dienvidsusējas upē Aknīstes un Viesītes novadā. Šī gada maijā
aizvadītas pirmās trīs talkas Jēkabpils novada Klaucānu un Priekulānu ezerā, kas
apliecināja augstu iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību.
Dienvidsusējas upes posms no Aknīstes līdz Elkšņiem ir viens no iecienītākajiem
laivošanas maršrutiem Sēlijā. Lai gan upe šajā 15 km posmā tikusi regulēta un šeit
nav strauju līkumu vai lielu kritumu, krastos augošie koki ik pa laikam izveidoto
sastrēgumus, kuros uzkrājas arī dažāda veida atkritumi. Rūpējoties par Sēlijas vides
sakoptību, talkas laikā upe tiks atbrīvota no vieglajiem atkritumiem, kas savā ziņā
būs arī labs pārbaudījums dalībnieku izveicībai un airēšanas prasmēm.
Talkā pievienosies arī vides un tūrisma attīstības kluba “Sēlija” vides gide Rasma
Draška un novadpētniece Rudīte Urbacāne. Rasma Draška palīdzēs izzināt upes
ekosistēmu un tās mijiedarbību ar cilvēku, bet Rudīte Urbacāne piedāvās izspēlēt
foto orientēšanās spēli Elkšņu ciematā, kā arī ļaus ielūkoties bijušajā Elkšņu
pamatskolas ēkā. Dienas noslēgumā talcinieki viesosies cigoriņu kafejas “Alīda”
ražotnē, izbaudot īpašo Sēlijas garšu.
Talkas laikā visi dalībnieki tiks nodrošināti ar darbam nepieciešamo inventāru –
laivām, atkritumu maisiem, darba cimdiem, drošības vestēm. Ievērojot drošības
prasības, kopīgajām pusdienām talkas dalībniekiem nepieciešams ņemt līdzi savus
traukus! Dalība ir bez maksas, bet “Alīdas kafejas” ražotnes apmeklējums 3 €.
Laivu skaits ierobežots, tāpēc pieteikšanās talkai obligāta. Pieteikšanās un sīkāka
informācija – 28616357, selijaslaivas@gmail.com.
Projekts “Domā globāli, rīkojies lokāli!” tiek īstenots Latvijas valsts budžeta
finansētās programmas ''NVO fonds'' ietvaros, ko organizē Sabiedrības integrācijas
fonds. Kopējais saņemtais finansējums ir 4513.42 eiro. Tā mērķis ar izglītojošām
vides aktivitātēm veicināt Sēlijas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un piederības
izjūtu Sēlijai.
Jānis Dzimtais,
biedrības “Sēlijas laivas” sabiedrisko attiecību speciālists
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