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Andris Ārgalis (Rīgas domes vicemērs):  
„Pēdas ir nelietderīgs pasākums” 
 

Projekts Pēdas jau 6 gadus darbojas jomā, ko sauc par neformālo vides izglītību, un, 
iesaistot jauniešus, studentus un ģimenes dažādos vides sakopšanas un atjaunošanas 
pasākumus, ir regulāri palīdzējus Rīgas pašvaldībai tikt galā ar milzīgo piesārņojumu, un 
ilgtermiņā sadarbojoties ar dažādām Rīgas domes institūcijām kopumā iesaistījis ap 9000 
cilvēku sakopšanas darbos. Talku laikā tikušas sakoptas un regulāri uzturētas kārtībā tādas 
vietas kā Šmerļa mežs, Ziepniekkalns, Mangaļsala, Šampētera parks un  tam pieguļošās 
teritorijas, Biķernieku mežs, Anniņmuižas parks, Daugavas krasts sākot no Grāpju pussalas 
un beidzot ar dārziņu teritorijām pie Rumbulas, Bābelītes, Juglas un Gaiļezera apkārtnes un 
,palīdzot zemūdens mednieku klubam, arī šo ezeru gultnes, kā arī daudzas citas piesārņotas 
vietas Rīgā. 

Tomēr pats būtiskākais – ir veikts neformāls izglītošanas darbs, kurā iesaistīti studenti 
no visām Rīgā esošajām augstskolām un skolēni no visām Rīgas skolām. 

Izprotot situāciju, ka galvaspilsētas pašvaldība nav spējīga tikt galā ar kopējo pilsētas 
piesārņojuma līmeni, neskatoties, ka budžetā tam ir paredzētas pietiekami apjomīgas summas 
( piemēram, Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai paredzētais budžets 2007. 
gadā sastāda 1486452 Ls.-,  

Piemēram, Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un veselības veicināšanai Rīgas 
budžetā ir paredzēta summa 400000 Ls-, Spodrības mēnešu izdevumi sākot no 2002. gada 
100 tūkstošiem ir izauguši līdz 800 tūkstošiem Ls, 2007. gadā). 

Tomēr daudzās vietās, kā to liecina iedzīvotāju sūdzības un konstatētais piesārņojums, 
kurš stāv ilgstoši un ar tendenci pārsvarā vairoties, cīņa ar sadzīves atkritumiem Rīgā vēl nav 
vainagojusies ar panākumiem. 

Pēdas aicinot iedzīvotājus uz talkām, protams, neveic pilsētas galveno sētnieku 
funkcijas un nekādā gadījumā neuzņemas sakopt visas netīrās vietas Rīgā, tomēr iespēju 
robežās esam centušies maksimāli veicināt izglītojošo procesu, kas mūsuprāt ir vien no 
galvenajiem kritērijiem, lai nākotnē cilvēki sāktu apzināties ko viņi drīkst un ko nedrīkst 
darīt. 

2007. gadā Projekts Pēdas saņēma finansējumu no Rīgas vides aizsardzības fonda 
3 tūkstošu Ls apjomā, kā rezultātā tika organizētas 6 talkas un sakoptas 6 teritorijas Rīgā, 
iesaistot ap 800 jauniešus no dažādām skolām un augstskolām.  

 
Izsakot pateicību un gandarījumu par iespēju sadarboties ar Rīgas vadību līdz šim un 

arī līdzšinējo atbalstu, kas ir devis iespēju kopīgi risināt pilsētvides problēmas, Projekts 
Pēdas ir uzskatījis, ka mūsu vide ir visu iedzīvotāju kopīga lieta un talcinieku brīvprātīgais 
darbs ir attīstāms un atbalstāms arī turpmāk. 

Protams, neuzveļot visus sakopšanas darbus uz talcinieku pleciem, kā arī nerisinot 
smagākās vides problēmas, tomēr kā izglītojošu aktivitāti tās būtu jāturpina atbalstīt. 
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Uzskatam, ka būtu ļoti normāli un atbalstāmi izteikt gada beigās pateicību visiem tiem, 

kuri ir brīvprātīgi veikuši šo ne visai patīkamo citu mēslu savākšanas darbu pilsētā, Pēdas 
līdz šim ir griezušās ar lūgumu finansiāli atbalstīt Noslēguma pasākumu, uz kuru tiek aicināti 
tikai tie, kuri ir piedalījušies sakopšanas talkās. 

Šī Noslēguma pasākuma būtība un mērķis ir pateikties visiem brīvprātīgajiem, kā arī, 
kas ir ļoti būtiski, veicināt aktīva un radoša dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū, tā kā 
pasākums ir paredzēts skolēniem, studentiem un vecākiem.  

Šajā Pēdu organizētajā pasākumā jau tradicionāli ar Latvijas Olimpiskās komitejas un 
Latvijas Olimpiešu kluba atbalstu piedalās Latvijas olimpieši (Arturs Irbe, Jānis Lūsis, 
Raimonds Bergmanis, Inese Jaunzeme, Uļjana Semjonova, Jēkabs Nākums, Ingrīda 
Amantova, Vsevolods Zeļonijs, Igors Vihrovs, Gundars Upenieks un daudzi citi). Ar 
Olimpiskās akadēmijas un Sporta un Pedagoģijas akadēmijas palīdzību tiek organizētas 
sporta atrakcijas, tādā veidā veicinot aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. 

Radošais konkurss „Es mīlu savu planētu ” kurā piedalīties ir aicinātas visas Latvijas 
skolas un labākie darbi tiek izstādīti šajā Noslēguma pasākuma, jau ir izpelnījies visu 
dalībnieku un Izglītības ministrijas atzinību.  

Augstskolu muzikālais jauno grupu konkurss un amatieru karaoke konkurss, kā arī 
daudzi citi pasākumi, kā labāko talcinieku apbalvošana un sveikšana - tas viss ir bijis par 
iemeslu, lai varētu šo pasākumu nosaukt kā labu alternatīvu ik vakara Rīgas klubu 
tradicionālajām un apšaubāmajam izklaides piedāvājumam. 

  
Tomēr RD finanšu komitejas sēdē /22. augusts/ izskanējušais apgalvojums, ka: 

„Projekts ir nelietderīga naudas izšķiešana” (A. Ārgalis) un ka: „šādus izklaides 
tusiņus Rīga piedāvā jauniešiem katru vakaru” (E. Cilinskis), liek izvērtēt Rīgas domes 
dažu deputātu galvenās prioritātes un tendences. 

 
Mēs izsakām pateicību visiem, kuri piedalījās talkās un atvainojamies talciniekiem par 

maldīgo informāciju, ka Pēdu Noslēguma pasākums notiks gada beigās ar Rīgas domes 
atbalstu Ķīpsalas hallē un informējam, ka Noslēgums tiek atcelts uz nenoteiktu laiku.  

Tāpēc aicinām visus saglabāt iegūtās brīvbiļetes, kamēr būs skaidrs kurā vietā un laikā 
šis pasākums notiks. 

 
 
 
 
Papildus info: 
 

• Pirmās sakopšanas talkas Rīgā notiks 31. augustā un 1. septembrī. Tiks koptas 
Latgales priekšpilsētas dārziņu rajons sadarbībā ar Latgales priekšpilsētas 
izpilddirekciju un Latvijas Universitāti. 

• Tiks organizētas koku stādīšanas talkas „Biljons koku planētai” kampaņas 
ietvaros ko Pēdas sadarbība ar UNEP organizē 2007. gadā. 

 
 
 
 
Novēlot visiem vairāk zaļu domu un uz tikšanos talkās -  
Jūsu Projekts Pēdas 
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