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Ecotopia Biketour ir pašorganizēta starptautiska kopiena, kas rīko 
velo braucienus dažādos Eiropas reģionos kopš 1990. gada. Brau-
cienos mēs apciemojam projektus, kas saistīti ar vides vai sociālām 
tēmām, kā arī praktizējam dažādus aktīvisma veidus un ilgtspējī-
gu dzīvesveidu. Mēs lietojam vegānu uzturu, piekopjam kolektīvu 
lēmumu pieņemšanu un dalāmies ar savām prasmēm dažādās no-
darbībās. Ecotopia Biketour ir dmāta visiem, kam interesē ceļo-
šana ar velosipēdu, dzīve kopienā, „dari pats“ dzīves veids, vides 
jautājumi un mācīšanās darot. 
Parasti mēs esam 20-40 velosipēdistu liela grupa. Lielākā daļa cil-
vēku pievienojas uz 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem un braucienā pie-
dalās pirmo vai otro reizi. Reti mēs braucam visi kopā, parasti daži 
aizbrauc pa priekšu, atzīmējot maršrutu ar bultām uz ceļa. Pārējie 
seko mazākās grupās katrs savā ātrumā. Mēs ieturam distanci tā, 
ka dalībniekiem nav nepieciešama īpaša fiziskā sagatvotība vai pie-
redze. 
Mēs mēģinām izveidot bez-hierarhijas vidi, mainot pienākumus, 
daloties ar savām prasmēm un cienot personiskās vajadzības. Cil-
vēki var pieteikties ikdienas darbiņiem (ēst gatavošana, treilera 
vilkšana, ceļa atzīmēšana utt.), bet katrs individuāli var izlemt, cik 
daudz vēlas darīt. Ik pa dažām dienām mēs sapulcējamies, lai iz-
runātu, kā mums iet un kopīgi pieņemtu lēmumus. Viena no mūsu 
pamatvērtībām ir nediskriminējošas vides radīšana.
Mēs kopīgi gatavojam ēst uz uguns, paši vedam visu nepieciešamo 
un mēģinām pirkt viedējo un bioloģisko pārtiku, kā arī dampster-
daivingot (meklēt atkritumos izmesto vērtīgo pārtiku), kur tas 
iespējams. Dalībnieki ir lūgti ziedot 3-5 EUR dienā ēdiena izmaksu 
segšanai, bet arī tie, kuri nevar atļauties šo ziedojumu, ir aicināti 
pievienoties.
Šogad tēma būs Atkritumi, tāpēc papildus riteņbraukšanai un da-
žādu projektu apskatei īpaša uzmanība tiks pieversta atkārtotai 
atkritumu izmaintošanai, miskastošanai (meklēt atkritumos iz-
mesto vērtīgo pārtiku), sapratnes veicināšanai, prasmju apmaiņai 
un pasākumu veidošnai saistībā ar atkritumiem. Mēs sāksim jūnija 
vidū Varšavā- Polijā un brauksim 3 mēnešus caur Minsku, Viļņu, 
Klaipēdu, Rīgu, Tartū līdz Tallinai Igaunijā.Precīzs maršruts un 
datumi tiks paziņoti mūsu mājas lapā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka 
Baltkrievijā, lielākai daļai dalībnieku būs nepieciešama vīza, ko 
mēs varam noorganizēt priekš jums. Lūdzu, izlasiet informāciju 
mūsu mājas lapā un informējiet mūs agri, ja jums ir nepieciešama 
vīza.
Ja jums ir ieteikumi kādus projektus, kolektīvus un pasākumus 
mēs varētu apmeklēt pa ceļam, vai vēlaties palīdzēt sagatavot ce-
ļojumu, rakstiet uz 2016@ecotopiabiketour.net
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