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Konferencē „Esi vērīgs!” piedalās vairāk nekā 80 skolēni no 13 Latvijas skolām
25.novembrī Rīgā veiksmīgi norisinājās skolēnu konference „Esi vērīgs!”, kurā šogad ar dažādiem
pētījumiem par Baltijas jūru piedalījās vairāk nekā 80 skolēni no 13 Latvijas skolām.
Konferences pirmajā daļā skolēni kopā ar skolotājiem prezentēja savus pētījumus un eksperimentus.
Skolēni bija pētījuši gliemjus un nēģus, noteikuši ūdens kvalitāti, kā arī konstatējuši piesārņojuma
veidus un savākuši atkritumus jūras krastā. Skolēni bija aprakstījusi savas skolas ceļu līdz Baltijas jūrai,
pētot upes un strautus tuvākajā apkārtnē, kā arī iepazinušies ar gāzesvada „Nord Stream” iespējamo
ietekmi uz vidi un uzskaitījuši nogrimušos kuģu vrakus Baltijas jūras piekrastē.
Konferencē ar pētījumiem piedalījās: Rīgas 54.vidusskolas, Pumpuru vidusskolas, Ogresgala
pamatskolas, Rūjienas vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas, Skaistkalnes vidusskolas, Olaines
2.vidusskolas, Skultes sākumskolas, Zemītes pamatskolas, Remtes pamatskolas, Ventspils
4.vidusskolas, Rīgas Herdera vidusskolas un Rīgas 10.vidusskolas skolēni.
Konferences otrajā daļā skolēniem bija iespēja piedalīties piecās Baltijas jūrai veltītās radošajās
darbnīcās. Darbnīcā „Roņa ceļojums Baltijas jūrā” kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi Valdi
Pilātu skolēni uzzināja, ko eksperts domā par Baltijas jūru un roņiem, kā arī izspēlēja spēli „Roņa
ceļojums Baltijas jūrā” kopā ar tās autorēm, Engures vidusskolas skolniecēm Ingu Anmani un Montu
Kuzminu.
Biedrība „homo ecos:” sadarbībā ar biedrību „I-dejas māja” darbnīcā „Cilvēks dabā. Cits leņķis” ar
kontaktimprovizācijas metodēm mēģināja trenēt jauniešos vides apziņu un sadarbības prasmes, kā arī
spēju netradicionāli paraudzīties uz vidi, notikumiem, sevi un citiem.
Rīgas Amatniecības vidusskolas skolotājas Aiva Bumbures radošajā darbnīcā „Jūra un māksla” tapa
Baltijas jūrai veltīts mākslas darbs. Savukārt Rīgas Dabaszinību skolas skolotāja Agnese Zēbolde
darbnīcā „Ūdens kvalitātes noteikšana” rādīja un stāstīja par visbiežāk izmantotajām ūdens kvalitātes
vērtēšanas metodēm, kā arī ļāva skolēniem pašiem tās izmēģināt.
Piekto darbnīcu „Stāsti un zini par Baltijas jūru” vadīja Edīte Husare no Pasaules Dabas fonda. Šīs
darbnīcas laikā skolēni izveidoja avīzi par konferenci un Baltijas jūras aktualitātēm.
Pasākuma vadītājs Māris Olte kopā ar organizatoriem visiem jūras pētniekiem dāvināja atzinības
rakstus un spēli „Roņa ceļojums Baltijas jūrā”.
Noslēgumā pārsteigums bija folkloras kopas „Kokle” priekšnesums, kuras laikā skolēni un skolotāji
varēja klausīties dziesmas par Baltijas jūru.
Konferences bildes lejupielādēt var www.draugiem.lv/balticseanow.info.
Šogad konferenci „Esi vērīgs!” organizēja valsts SIA „Vides projekti” sadarbībā ar Valsts izglītības
satura centru un nevalstisko organizāciju Bērnu Vides Skola projekta "Balticseanow.info – Inovatīvs
līdzdalības forums Baltijas jūrai” ietvaros, ko līdzfinansē Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV
A programma 2007 – 2013.
Projekta ietvaros valsts SIA "Vides projekti" sadarbībā ar partneriem no Somijas, Zviedrijas un Igaunijas
veido portālu www.balticseanow.info.
Informāciju sagatavoja Anita Jansone, valsts SIA „Vides projekti” projektu vadītāja, tālr. +371 67215068.

