
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mēs PAR tīru Latviju! 

 
 

Zaļās Patruļas pārbaudīs Rīgu. 
 
 

Šajā pavasarī pētīt Rīgas zaļās teritorijas izies Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 
studenti. Patrulēšana notiks šonedēļ un nākamnedēļ, rezultātā iegūstot datus par piesārņojumu Rīgā , sekojošās 
teritorijās  - Buļļupes labais krasts, Kleistu mežs, Ziepniekkalns, Ulbroka, mežs starp Vecdaugavu, Vecāķi un Jaunciems, 
kā arī daļa no Mangaļsalas. 

 
Pašreiz Zaļajām patruļām ir pieteikušās 25.grupas aptuveni 113 studenti (vides zinātnieki, ģeogrāfi, ģeologi, 

ķīmiķi un dabaszinātņu un IT skolotāji  
 

Finālā, visas grupas tiks vērtētas Vides ministrijā, kurā Vides ministrs Raimonds Vējonis un Zaļo Patruļu patrons 
Arturs Irbe, apbalvos labākās komandas. 

 
Žūrijā piedalīsies LU GZZF pasniedzēji : Jānis Šīre un Magnuss Vircavs, kā arī  LU ĢZZF dekāns, prof. Oļģerts 
Nikodemus. 

 
 
„Zaļo Patruļu” darbības apraksts 
 
„Zaļās Patruļas” ir izveidotas uz sabiedriskās iniciatīvas pamata sadarbojoties Projektam Pēdas, Rīgas tehniskai 
universitātei. un Latvijas Universitātei. 
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 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, ZP 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.” 
 
Vairāk informācijas pie Ievas Grudzinskas, LU ĢZZF Zaļo Patruļu koordinatores 
ieva.grudzinska@inbox.lv 
tel 28450224 
 
 
 
Rīga, 2009-04-22 
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