
 Kas bija mērķauditorija? 
Kampaņa bija vērsta uz 25 līdz 40 gadus veciem iedzīvotājiem, 
īpaši koncentrējoties uz pilsētā dzīvojošiem jauniešiem un ģime-
nēm ar maziem bērniem.

 Kas ir resurstaupība? 
Resurstaupība nozīmē padarīt vairāk, izmantojot ierobežotus 
resursus, un darīt to ilgtspējīgi, tādējādi mazinot mūsu  
ietekmi uz vidi. Mūsu nākotne ir atkarīga no tā, kā izmantojam 
tādus resursus kā ūdens, gaiss, metāls, izrakteņi, meži, zeme, 
pārtika un bioloģiskās daudzveidības sistēmas. Šie resursi ir  
būtiski mūsu labklājībai un labsajūtai, tomēr mēs tos izlietojam 
ātrāk, nekā tie spēj atjaunoties.

Mums jāmaina veids, kādā izmantojam resursus, gan katram  
pašam, gan kopā kā sabiedrībai. Tādējādi mums un mūsu bērniem 
nākotnē tiks nodrošināta laba dzīves kvalitāte, aktīva tautsaim-
niecība un veselīga vide.

 Kampaņas „Generation Awake“  
 norises gaita 
Kampaņa tika uzsākta 2011. gadā, izveidojot daudzvalodu tīmekļa 
vietni, Facebook fanu lapu, video, kas tika popularizēts ar interneta 
resursu starpniecību, un īstenojot publicitātes pasākumus. 
Kampaņas ietvaros tika izveidoti varoņi – Rutīnas Roberts, Tuklais 
Tomiņš un Impulsīvā Inga – personalizēti iepirkumu maisiņi, kas 
apzīmēja tipisku patērētāju izvēli.

2012. gadā kampaņa bija vērsta uz ūdens patēriņu. Tika ieviests 
papildu varonis – Ūdens fanāts Uldis – kopā ar atbilstošu saturu 
un video, kas aicina ilgtspējīgi izmantot ūdens resursus. Tāpat arī 
tika izveidota jauna tīmekļa vietne, lai informētu par ūdens patē-
riņu, kas paliek apslēpts, ikdienā izmantojot patēriņa preces.

2014. gads iesākās ar jaunu posmu, pievēršot uzmanību atkritu-
mu apsaimniekošanas pilnveidošanai, kas ir viens no būtiskāka-
jiem elementiem, lai sasniegtu videi draudzīgas ekonomikas 
mērķus. Jaunais varonis Ričards Resursmīlis ieradās ar vēstījumu, 
ka atkritumi, no kuriem mēs nevaram izvairīties, ir vērtīgs resurss.

Kampaņa devusi taustāmus rezultātus. Kampaņas tīmekļa vietnes 
ir skatījuši jau vairāk nekā 1 miljons apmeklētāju, video ir aplū-
koti gandrīz 10 miljonus reižu, Facebook sekotāju skaits ir sasnie-
dzis gandrīz 140 000, bet publicitātes pasākumu ietvaros par 
kampaņu tika sagatavoti vairāk nekā 2 000 rakstu.

 Kampaņas atbalstītāji 
Kampaņu atbalstīja vairāk nekā 130 valsts un privātas organi-
zācijas, kuras izplatīja vēstījumu par resursu efektivitāti un  
atkritumu pārvaldību savos kanālos.

„Generation Awake“ bija izglītojoša resurstaupības kampaņa. Tās mērķauditorija bija sabiedrība kopumā, bet uzdevums 
– iepazīstināt ar paņēmieniem, kā sadzīvē iespējams samazināt atkritumu apjomu un lietderīgāk izmantot tādus dabas 
resursus kā ūdens, enerģija, koksne un metāls. Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts uzsāka kampaņu 2011. gadā, 
lai palīdzētu Eiropai kļūt resurstaupīgai, veidojot videi draudzīgu (jeb aprites) ekonomiku. Kampaņa aicināja cilvēkus 
domāt par patēriņa paradumiem un to ietekmi uz vidi, dabas resursiem, dzīves kvalitāti, veselību un labklājību.
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