
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prāta Vētra atbalsta Zaļās Patruļas un iestājas par tīru vidi. 
 
 

2008. gadu Pēdas uzsāka sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti. 
Kopīgi tiek plānoti pasākumi, lai sekmīgi realizētu 2007. gadā uzsāktās Zaļās Patruļas. 

Šobrīd ap 140 studentiem sadalījušies komandās pēta Rīgas zaļās zonas. Patruļnieku uzdevums ir noteikt 
un piefiksēt piesārņojumu, izpētīt piesārņotās vietas nozīmību un veikt iedzīvotāju aptauju. 

Īpaša pateicība LU Ģeogrāfijas fakultātes dekānam Oļģertam Nikodemum un studentu pašpārvaldes 
domniece Ievai Grudzinskai. 

 
30. aprīlī no LU ģeogrāfijas fakultātes izbrauks autobuss, kurš patruļniekus vedīs uz kārtējo vietu izpēti. 

Tomēr tas būs īpašs un neparasts brauciens, jo kopā ar LU studentiem kopā patrulēs Zaļo Patruļu patrons 
Arturs Irbe, Vides ministrs Raimonds Vējonis, ZP idejas autore un Projekts Pēdas vadītāja Vita Jaunzeme, 
Ģeogrāfijas fakultātes pasniedzēji, rakstniece Anna Žīgure un  

ĪPAŠIE VIESI - „Prāta Vētra”! 
Aicinām arī žurnālistus pievienoties šim izbraucienam un klātienē novērtēt ZP darbību. 
 
„Zaļās Patruļas” ir izveidotas uz sabiedriskās iniciatīvas pamata. 
To uzdevums ir veikt zaļo zonu ( parku, mežu, ezeru un upju)  un citu teritoriju izpēti. 
Veicot iedzīvotāju aptauju noskaidrot reālo situāciju saistībā ar vides piesārņojumu un no tā izrietošajām 

problēmām. 
Veicot neformālo izglītību sabiedrībā, Zaļās Patruļas uzņemas sabiedrisko iniciatīvu un rūpēties par 

apkārtējo vidi, kas ir mūsu visu kopējais īpašums. 
Informēt sabiedrību un atbildīgās institūcijas un amatpersonas par iegūtajiem rezultātiem. 
Zaļās Patruļas neveic sodu piemērošanu uz vietām konstatējot pārkāpumu. To pienākums ir informēt 

policiju un vides inspektorus  par pārkāpumu vai tā iespējamību. 
Zaļo Patruļu dalībnieku iesaistīšanās vides aizsardzībā un sabiedrības informēšanā un neformālajā 

izglītošanā, veicinās dabas piesārņojuma samazināšanos, sabiedrības izglītošanu un līdzatbildību un 
iesaistīšanos vides problēmu risināšanā. 

 

Vita Jaunzeme, „Projekts Pēdas” vadītāja, „Zaļās Patruļas” idejas autore: 

„Šobrīd nepieciešamība pēc sabiedrības iesaistīšanās vides aizsardzībā ir aktualizējusies tik lielā mērā, 
ka ir nepieciešama iedzīvotāju aktīva līdzdalība, lai dabas piesārņošanās samazinātos. Mūsu atbildība ir 
jāmeklē mūsos pašos un motivācija, lai no vienaldzīgiem vērotājiem kļūtu par aktīviem savu tiesību 
prasītājiem – jo tās ir mūsu visu tiesības: elpot tīru gaisu, baudīt tīru dabu – ir jāatrod sevī. Daba nekad tā 
īsti nebūs kāda indivīda privāta lieta un īpašums. Es ļoti vēlētos, lai ikviens pilsonis, ar kuru esmu spiesta 
dzīvot vienā laikā un vienā telpā, saprastu, ka atgriezeniskā saite no manas un pārējo darbošanās šajā jomā, 
būs mūsu visu ieguvums vai zaudējums. Tāpēc aicinu visus pārdomāt par prioritātēm mūsu dzīvē un reizēm 
noziedot savu laiku, enerģiju un līdzekļus, lai Daba pēc iespējas ilgāk būtu mūsu iedvesmas un veselības 
avots 
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