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Pasaules Dabas Fonds izsludinājis konkursu
"Klimata vēstnieks 2021"
Date : 18/02/2021

Gaidot pasaulē vērienīgāko vides akciju, Zemes stundu, jau tradicionāli ikviens
Latvijas iedzīvotājs var pieteikties konkursam “Klimata vēstnieks 2021”. Konkursu
organizē Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar uzņēmumu Tetra Pak. Konkursa
organizatoru mērķis ir popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu un godināt cilvēkus,
kuri savā ikdienā veic ieguldījumu vides problēmu risinājumos un rosina sabiedrību
viņiem sekot.
Šogad izsludinātajam konkursam ir divas nominācijas: videi draudzīga dzīvesveida
vēstnieks un videi draudzīga dzīvesveida vēstnieks sabiedrībā. Konkursā var
pieteikties vai tikt pieteikts ikviens Latvijas valsts iedzīvotājs, kurš pats piekopj videi
draudzīgu dzīvesveidu vai kurš ir guvis būtiskus panākumus ietekmes uz vidi
mazināšanas iniciatīvu īstenošanā, iesaistot līdzcilvēkus visā valstī, pašvaldībā,
darbavietā, skolā vai citviet.
Pasaules Dabas Fonda pārstāve Elīna Pekšēna: “Konkurss “Klimata vēstnieks” ir
kļuvis par tradīciju, kas iedvesmo aizvien vairāk cilvēku un rada īpašu gaisotni
visiem, kas gaida Zemes stundu. Konkurss mudina katram paskatīties uz sevi un
ieraudzīt tās labās lietas, ko ikdienā darām, lai būtu dabai un klimatam
draudzīgāki.”
Pieteikties klimata vēstnieka konkursam varēs līdz 2021. gada 11. martam
(ieskaitot) vietnē ej.uz/klimatavestnieks2021. Pieteikuma pielikumi, kas nav
obligāta prasība, var tikt iesūtīti elektroniski ar norādi "KONKURSAM „Klimata
vēstnieks”" uz e-pasta adresi zemesstunda@pdf.lv tajā pašā dienā, kad tiek
aizpildīts elektroniskais pieteikums.
Katras nominācijas uzvarētājs iegūs dāvanu karti 500 eiro vērtībā aktīvās atpūtas
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inventāra veikalā “Ceļotājs”. Konkursa uzvarētāji tiks godināti Zemes stundai veltītā
pasākumā 27. martā.
Pļaviņu novada ģimnāzijas Ekopadome, pagājušā gada konkursa laureāts:
“Konkursa laureāta gods mūs motivējis un iedvesmojis turpināt iesākto, plānot un
īstenot jaunus pasākumus un aktivitātes vides jautājumu risināšanā. Konkursā
iegūto balvu izlietojām, lai iegādātos divdesmit nūjošanas nūju komplektus. Nūjas
tagad var lietot skolēni un skolotāji sportiskām aktivitātēm veselīga dzīvesveida
uzturēšanai.”
Klimata vēstnieks 2020, Matīss Kārlis Ļitvins (11. klase): “Šogad ir iespēja vairāk
laika pavadīt ārā pie dabas. Tas ļauj mums vairāk novērtēt to, kas mums ir līdzās.
Šajā laikā vēl vairāk piedomāju pie saviem un savas ģimenes paradumiem pārtikas, elektrības un ūdens patēriņa, atkritumu samazināšanas, vairāk pastaigu
nekā izbraucienu ar mašīnu. Manuprāt, šis ir īstais laiks, lai mēs katrs padomātu par
saviem paradumiem un mēģinātu ieviest pārmaiņas, lai būtu videi vēl draudzīgāki.”
Konkursa “Klimata vēstnieks 2021” nolikums atrodams www.pdf.lv .
Pasaules Dabas Fonds
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