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SANITA RĪBENA ir Latvijas sieviete, brīvdomātāja, kas pada-
rījusi savu aizraušanos ar vidi par savu darbu. Pēc filozofijas 
izglītības diploma saņemšanas Sanita vienmēr izjutusi nepie-
ciešamību darīt darbu, kurā varētu paveikt kaut ko konkrētu 
sabiedrības labā. Vienlaicīgi viņa vienmēr izjutusi īpašu jutī-
bu pret vidi: “Mēs esam daļa no dabas, tāpēc tās aizsardzībai 
vajadzētu būt vienam no mūsu instinktiem.” Diemžēl viņa 
zina, ka vienmēr tā nenotiek: “Daudziem cilvēkiem vide nav 
prioritāte, pirmais šķērslis ir cilvēku prātā”. Šī iemesla dēļ 
2016. gadā Sanita sāka strādāt projektā “Mana jūra”. Tas ir 
projekts, ko 2012. gadā uzsāka starptautiska NVO “Vides iz-
glītības fonds”. 
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Projekta mērķis ir divējāds: no 
vienas puses, tas veicina kopienas 
apziņas veidošanu un izglītošanu par 
vides aizsardzību, no otras puses, tiek 
organizētas konkrētas ekspedīcijas, 
lai attīrītu piekrasti. Katru jūliju or-
ganizācijas brīvprātīgie dodas ceļā no 
Lietuvas robežas, lai noietu gandrīz 
500 km pa Latvijas piekrasti, sakopjot 
to līdz pat Igaunijai. Sanitai ir milzīgs 
prieks redzēt tik daudz cilvēku, kas 
sadarbojas tik svarīga kopējā ieguvu-
ma vārdā. Papildus atkritumu vākša-
nai savāktie materiāli tiek ierakstīti 
katalogā un analizēti, lai ilgtermiņā 
varētu noteikt galvenos atsevišķos 
piesārņojuma avotus un strādāt ar 
pašvaldībām, lai tos novērstu un uz-
turētu jūru un pludmales tīras. 

Sanita  
Rībena, 
Mana Jūra

Sanita nodarbojas ar sabiedrisko 
attiecību jautājumiem un informā-
cijas un datu izplatīšanu, izmantojot 
sociālos medijus. Viņas personiskais 
mērķis ir radīt tīklu, pamatojoties uz 
vienotu izpratni par kopīgām vērtī-
bām par kolektīvo atbildību un rūpēm 
par vidi. Tikai cilvēki ir tie, kas paši 
var mobilizēt spēkus, lai padarītu la-
bāku vidi, kurā viņi dzīvo. 

“Mēs visi esam daļa no 
dabas, tās aizsardzība 
man personiski ir kaut kas 
dabisks un instinktīvs.” 
- SANITA RĪBENA

http://www.manajura.lv
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.@LAPAS_LV

Anda Ikauniece
Latvijas hidroekoloģijas 

institūta direktore, 
vadošā pētniece

http://www.lhei.lv/lv/par-mums

Pusceļā uz Bolderāju, pašā Daugavas krastā var atrast 
svaiga izskata divstāvu māju, aprīkotu ar laboratoriju, kuru 
par savu darba vietu sauc vismaz 45 Latvijas Hidroekoloģi-
jas institūta (LHEI) darbinieki. Detalizētāku informāciju par 
institūta darbībām piekrita sniegt tā direktore Anda, kurai šī 
ir viņas vienīgā darba vieta jau vairāk nekā 25 gadus. Anda šo 
māju sauc par vienu no visnozīmīgākajiem sasniegumiem, jo, 
kā jau daudziem sasniegumiem, arī zinātnei pamatā ir laba 
infrastruktūra.  Ne velti Andai ir grūti iestādes kontekstā sevi 
saskatīt kā atsevišķu indivīdu, jo viņa strādā LHEI no pirmās 
tā izveidošanas dienas.

Institūts izveidojies, apvienojoties vairākām pētniecības 
grupām – Jūras Bioloģijas grupa no Bioloģijas institūta un Jū-
ras Monitoringa grupa no tālaika Hidrometeoroloģijas pārval-
des, lai uz jūras vides jautājumiem varētu koncentrēties viena 
iestāde. Anda norāda, ka kas līdzīgs bija padotībā institūtam, 
kas nodarbojās ar zivju resursiem, taču tur jūra tika apskatīta 
tikai no ekonomikas viedokļa. Turpretim LHEI pēta to, kas 
notiek vidē, ieskicē tendences un veic secinājumus par to, 
kas jādara, lai uzlabotu situāciju – pārsvarā, valsts pārvaldes 
(lielākoties - VARAM) līmenī, taču reizēm arī privātpersonas 
vēršas institūtā pēc padoma. LHEI ir ar likumu deleģēts veikt 
regulāru jūras monitoringu, iegūt datus un ziņot par rezul-
tātiem. Lielākoties tiek pētīta dažādu sauszemes procesu ie-
tekme uz jūru, taču ļoti daudzas industrijas aptvert ir grūti. 

Kā piemērs, kas visiem zināms - lauk-
saimniecība, jo ķimikālijas, kas tiek 
izmantotas industrijā, vienmēr atrod 
savu ceļu uz jūru caur daudzajām 
upēm, kuras ietek Rīgas līcī. 

Institūta pētījumi norisinās gal-
venokārt caur mikroorganismu pētī-
šanu, kas nozīmē, ka pētījums nekad 
nenotiks dzeramajā ūdenī. Andai pa-
šai vienmēr interesēja pētīt mikrosko-
piskus vēžveidīgos, un kas ietekmē/
kontrolē to skaitu, tāpat arī faktorus, 
kas nosaka sugu sastāvu. Tas ir svarīgi 
tāpēc, ka šie organismi ir barības ķē-
des apakšā - ar tiem barojas zivju ma-
zuļi, kas, savukārt, pētniekiem var ra-
dīt priekšstatu par jūras ekosistēmas 
veselību. Tāpat kā barības ķēdei uz 
sauszemes – jūrā tās posmiem jābūt 
līdzsvarā un viena strauja izmaiņa var 
ietekmēt visus pārējos posmus. 

Anda uzsver, ka pašlaik Baltijas jū-
ras līmenī tiek attīstīta iniciatīva, kas 
paredz gliemeņu audzēšanu, lai filtrē-
tu ūdens piesārņojumu, kā arī paralēli 
ražotu lopu barību. Latvijā tāda atro-
das Pāvilostas apkaimē. Ietekme uz 
vidi no industriālā sektora ir daudz 
lielāka, tāpēc tas ir proaktīvi jāregulē 
valsts līmenī. Kā piemēru Anda norā-
da jūras piekrastes sakopšanas aktivi-
tātes, kuras visdrīzāk nebūtu nepie-
ciešamas, ja valsts līmenī tiktu aktīvāk 
uzraudzīta iepakojumu ražošana un 
savākšana, kā arī tādi vienkārši uzla-
bojumi kā depozītsistēma plastmasas 
pudelēm.  

Institūtā šogad paredzēts radīt jau-
nu stratēģijas dokumentu, kurā jau 
paredzēta vieta Ilgstpējīgas Attīstības 
Mērķiem (IAM). Anda uzskata, ka par 
IAM Latvijā zina un runā pārāk maz, 
kamēr lielākajā daļā valstu no pārējā 
Baltijas jūras reģiona, IAM ir viens no 
vadmotīviem. Tāpat “pasaules elpa” 
jājūt, piedaloties starptautiskos tīklos 
un veicinot sadarbību, lai kopīgi mek-
lētu labākos risinājumus.  

“Ja skatās attīstības plānu 
līdz 20. gadam vai Latvija 
2030, tad jūra tajos parādās 
minimāli. Man ir žēl un 
gribas lietas labā ko darīt, 
jo mēs esam jūras valsts.”

–ANDA


