
2007. gadā 
Projekts Pēdas kopā ar UNEP kampaņā 
Biljons koku planētai.
 
 
Pēdas aicina Latvijas iedzīvotājus, ģimenes, skolas, augstskolas, iestādes, organizācijas -   
stādīsim kokus!  
Šīs kampaņas ideja ir panākt, ka 2007. gadā kopā uz visas planētas tiktu iestādīti viens biljons 
( Eiropas biljons) 1000 000 000 000 koku. 
 
 
Kāpēc Projekts Pēdas piedalās? 
 
Cilvēks ir izjaucis dabā noteikto un nepieciešamo balansu, kā rezultāta cieš gan daba, gan pats 
cilvēks. Ir būtiski apzināties, ka ir jāsāk darboties un ir jāsāk izlabot pieļautās kļūdas un kas ir 
pats būtiskākai, tas ir jāsāk tūlīt un šodien.  
 
„Kad mēs iestādām koku, mēs dodam iespēju gan dzīvot viņam, gan elpot sev, gan cerību 
nākamajām paaudzēm.” 
Vita Jaunzeme, Projekts Pēdas vadītāja 
 
Ko varat darīt jūs? 
 
Jūs varat stādīt kokus - vienalga kādus un vienalga kur.  
Vide, kas ir mūsu ( cilvēces) kopējais īpašums tiek modificēta lielā mērā pateicoties cilvēka 
aktivitātēm. Šīs pārmaiņas iespējams ir neatgriezeniskas tuvākajām paaudzēm. 
Daba nav paredzējusi nospraust robežas starp gaisu Latvijā un gaisu Briselē, kā arī nav 
paredzējusi novilkt robežas uz upēm, debesīs un uz zemes. Robežas ir nospraudis cilvēks - un 
pārsvarā uz papīra. Realitātē mēs visi piedalāmies kopīgā dabas piesārņošanā un indējam cits 
citu. 
Tāpēc - saudzēsim mūsu planētu un iestādīsim šogad 1000 000 000 000 koku, kas ir tieši tik 
daudz lai vismaz samazinātu gaisa piesārņojumu un ar to radītās klimata izmaiņas. 
 
Cik Latvija iestādīs kokus? 
 
Tas būs atkarīgs no mums un jums. 

 
 
Kā sākās šī vispasaules kampaņa? 
 
Stāds planētai: miljards koku kampaņas ideju iedvesmoja profesore Vangari Maatai, 2004. 
gada Miera prēmijas laureāte un dibinātāja Kenijas Zaļās jostas kustībai, kura kopš 1977. 
gada 12 gados iestādījusi vairāk nekā 30 miljardus koku. Kad kāda korporatīva grupa 
Amerikas Savienotajās Valstīs pastāstīja profesorei Maatai, ka plāno iestādīt miljonu ( 1 000 
000 ) koku, viņas atbilde bija: „Lieliski, bet tas, kas mums patiešām vajadzīgs ir – iestādīt 
biljonu ( 1 000 000 000 000) kokus”. 



 
Kampaņa notiek Vangari Maatai un prinča Alberta aizbildnībā 
 
 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programma (UNEP) ir uzsākusi lielu vispasaules 
kokus stādīšanas kampaņu. Stādi planētai miljards koku kampaņas ietvaros cilvēki, 
mikrorajoni, uzņēmumi un rūpniecība, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un valdības tiek 
rosinātas tiešsaistē ievietot koku stādīšanas solījumus ar mērķi 2007. gadā iestādīt vismaz 
vienu biljonu = 1 000 000 000 000  koku. 

UNEP biljons koku kampaņa - vairāk informācijas: http://www.unep.org/billiontreecampaign/  

http://www.unep.org/billiontreecampaign/

