Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas
Zilā karoga programmas vides izglītības aktivitāšu plāns 2016.gadam
sadarbībā ar Rīgas 19. vidusskolu
Aktivitātes nosaukums

Vides sakopšanas talka dabas parka „Piejūra” teritorijā
un Vakarbuļļu peldvietā, pavasara monitorings
Aktivitātes mērķis
Sakopt un saglabāt pievilcīgu vidi, vienlaicīgi iepazīstot arī
Buļļu salā esošās aizsargājamās teritorijas un papildus tiks
veikts pavasara monitorings
Mērķa grupa
Rīgas 19.vidusskolas audzēkņi, ikviens pilsētas iedzīvotājs
Aktivitātes norises
Aktivitāte norisinās “Lielās talkas” ietvaros un līdz ar to arī
apraksts
paredz dažādu vecumu iedzīvotāju aktīvu līdzdalību tajā.
Gatavojoties talkai, jau savlaicīgi notiks izglītojoši
pasākumi, kampaņas, kas galvenokārt sekmēs iedzīvotājus
vērst uzmanību dabas resursu saudzēšanai, apkārtējās vides
tīrības un sakoptības nozīmei, pašu dzīves kvalitātes
uzlabošanai un iegūt atziņas par dabas vērtībām savas
dzīves, darba vai mācību vietas tuvākajā apkārtnē. Dabas
parks Piejūra ir Rīgas pilsētas īpaša vērtība, tāpēc vides
kvalitātei tajā būtu jāatbilst pasaules augstākajiem
standartiem.
Buļļu salas pludmale un kāpu zona tiks sakopta, gatavojoties
pludmales sezonai un izglītoti par atkritumu ietekmi
piekrastē.
Aktivitātes pamatojums Aktivitāte, kas paredz aktīvu līdzdalību. Līdz ar to palielināt
un sasaiste ar ZK
iedzīvotāju izpratni par piekrastes un ūdens vides vērtībām,
mērķiem
veicinot atbildīgu uzvedību
Aktivitātē iesaistītie
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, nodibinājums „Lielā
partneri
talka”, Rīgas 19.vidusskola
Aktivitātes nosaukums
Aktivitātes mērķis

Mērķa grupa
Aktivitātes norises
apraksts

Pasaules ūdens diena.
Pasaules ūdens diena Latvijā tiks atzīmēta 20 reizi. Ūdens
diena “Saprast ūdeni – nozīmē saprast Visumu, visus dabas
brīnumus un pašu dzīvi”.
Mērķis ir piesaistīt jauniešus rūpēties par ūdeni, kas vieno
cilvēkus, pilsētas un valstis, par tās kvalitāti.

Rīgas 19. vidusskolas izglītojamie
Tiks organizētas mācību nodarbības, integrējot ūdens tēmu.
Paredzēta izglītojoša mācību ekskursija uz SIA “Rīgas
ūdens” attīrīšanas staciju “Daugavgrīva”.
6.-9.klasēm izglītojošas nodarbības par dabas vērtībām un
teritorijām Piejūras dabas parkā.
Tiks izstrādāti projekti ar prezentācijām par notekūdeņu,
kanalizāciju sistēmu Bolderājā un Zilā karoga kustību.
Aktivitātes pamatojums Aktivitāte paredz palielināt jauniešu izpratni par ūdens vides
un sasaiste ar ZK
vērtībām, veicinot atbildīgu uzvedību. Un izglītoti jaunieši
mērķiem
par Zilā karoga kustību.
Aktivitātē iesaistītie
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, Rīgas 19.vidusskola, SIA
partneri
“Rīgas ūdens”

Aktivitātes nosaukums

Zilā karoga pacelšanas svētki, izstāde “Es dzīvoju pie
jūras”
Aktivitātes mērķis
Pievērst uzmanību apkārtējās vides, jūras un dabas
aizsardzībai
Mērķa grupa
Iedzīvotāji, skolu audzēkņi un pludmales apmeklētāji
Aktivitātes norises
Ikgadējs pasākums. Zilā karoga kampaņa sevi pieradījusi kā
apraksts
lietderīgu instrumentu vides jautājumu sakārtošanai
pašvaldībās. Pārdaugavas izpilddirekcija sadarbībā ar citām
institūcijām jau savlaicīgi informē apkārtnes iedzīvotājus un
pludmales apmeklētājus par darbu, kas veikts pludmales
labiekārtojuma un servisa jomās, rūpēm par apmeklētāju
drošību un labsajūtu peldsezonas laikā. Ik gadu servisa jomā
ir uzlabojumi un novitātes.
Lai izglītotu un veicinātu interesi par Zilo karoga kustību,
Izpilddirekcija ik gadu iesaista tuvējo skolu audzēkņus
dažādās radošās aktivitātēs, kas ļaujot bērniem un
jauniešiem izmantot savas mākslinieciskās spējas un radošo
izdomu. Veicinot interesi par vidi un jūru, mācot saudzīgi
izturēties pret dabu bērni un jaunieši tiek rosināti zīmēt,
veidot, fotografēt. Zilā karoga pacelšanas dienā izstādi varēs
aplūkot pludmalē, pēc tam darbi tiks izstādīti Rīgas
Pārdaugavas izpilddirekcijas telpās un vairākās citās
Pārdaugavas izglītības iestādes.
Zilā karoga pacelšanas dienā tradicionāli ir veidota kā īpaša
svētku reize, kad pludmalē pulcējas tuvējās apkārtnes
iedzīvotāji un skolēni. Atsaucību guvuši arī Glābšanas
dienesta speciālistu demonstrējumi, Sarkanā krusta biedrības
aktīvistu piedalīšanās un muzikāli priekšnesumi, kas veltīti
jūras un vides tēmām.
Aktivitātes pamatojums Aktivitāte paredz palielināt iedzīvotāju izpratni par piekrasti,
un sasaiste ar ZK
vidi un ūdens kvalitātes nozīmību, kā arī vairo izpratni par
mērķiem
Zilā karoga kā populāra eko sertifikāta nozīmību un
pašvaldības ieguldījumu tā iegūšanā.
Aktivitātē iesaistītie
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, nodibinājums „Vides
partneri
izglītības fonds”, Rīgas 19.vidusskola

Aktivitātes nosaukums
Aktivitātes mērķis

Mērķa grupa
Aktivitātes norises
apraksts

Vides izzināšana dabas parkā „Piejūra”
Piesaistot jauniešus izzināt dabas vērtības un galvenos
jautājumus, kuri jāņem vērā atrodoties dabas parka teritorijā
un piekrastē, kā arī praktisku iemaņu sniegšana dabas
vērtību ilgtspējīgā izmantošanā ikdienā.
Skolu audzēkņi
Iepazīstināt skolēnus ar jūras piekrastē sastopamajām dabas
vērtībām, izprast jūras ietekmi uz tām, veicot praktiskus
darbus, pētījumus dabā.
Skolēni strādās grupās, izpētīs piekrastes ekosistēmas
raksturīgās detaļas, vērtēs jūras ietekmi. Pētījuma rezultāti,
atbilstoši vecuma grupām, tiks attēloti vizuāli vai rakstveidā.
Šāda vides izzināšana izglīto jauniešus, veicina interesi par

vidi, kurā dzīvo un galvenais - māca saudzīgi izturēties pret
dabu.
Pasākums sniegs skolniekiem informāciju par dabu, vidi,
piekrasti un to aizsardzību. Tiks izmantots dabas izzināšanai
un pētīšanai paredzēts aprīkojums, darba lapas, izspēlētas
dažādas vides izziņas spēles.
Aktivitātes pamatojums Jauniešu iesaistīšana vides izglītības programmās.
un sasaiste ar ZK
mērķiem
Aktivitātē iesaistītie
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, Rīgas 19. vidusskolas un
partneri
VARAM Dabas aizsardzības pārvalde

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas pasākumu koordinatori:
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Inese Meiere, tālr. 29496136, e-pasts: Inese.Meiere@riga.lv

