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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

Laura 
Grundmane
“Radi Vidi Pats” 
brīvprātīgā

https://www.facebook.com/RadiVidiPats

Dažādu organizāciju darbinieki bieži izmanto brīvprātīgā 
darba starptautisko projektu piedāvātās iespējas, lai iegūtu 
nozīmīgu pieredzi un apgūt prasmes darbam nevalstiskajā 
sektorā. Laura ir viens no šādiem cilvēkiem, tāpēc viņa ar 
savu stāstu dalās no Itālijas, kur atrodas organizācijas “Radi 
Vidi Pats” (RVP) ietvaros. Laura pašlaik dzīvo Massa Lubren-
se pilsētā - uz pussalas, kurā norisinās Eiropas Brīvprātīgā 
Darba projekta aktivitātes.

Pievienošanās organizācijai pirms astoņiem gadiem Lau-
rai “atvēra acis”, par to, ka mūsdienu cilvēka dzīvesveids ir 
ļoti izšķērdīgs un nepārdomāts. Nozīmīgākās problēmas, ar 
ko strādā RVP ir: pārtikas industriālā ražošana un patērēša-
na, enerģijas resursu izniekošana, modes industrija un dau-
dzas citas jomas. Viens no RVP fokusiem ir arī jūras dabas 
aizsardzība, kas “Happy Water Project” projektā izvērtās 
sadarbībā ar biedrību “homo ecos:”. “Happy Water Project” 
mērķis – vairākām organizācijām sadarbojoties, kopīgi izstrā-
dāt labākās metodes, kā aktualizēt jūras dabas aizsardzības 
tēmu. Savu pirmo nozīmīgo pieredzi Laura ieguva kāpu zonas 
aizsardzībai veltītā projektā Normandijā, kur galvenā jūras 
dabas problēma ir plastmasas piesārņojums. Šī pieredze lie-
pājnieci pamudināja sākt interesēties par jūras bioloģiju un 
tās stāvokli Baltijas jūrā - vēlmei šo stāvokli uzlabot sekoja 
Lauras lēmums izpētīt iespējas studēt jūras bioloģiju. 

Lai būtu droša par savu tālāko studiju izvēli, Laura izman-
toja iespēju izmēģināt ikdienā savu iespējamo nākotnes pro-
fesiju un tieši tāpēc pēdējos astoņus mēnešus atrodas Itālijā. 

Laurai ir jāveic Ieranto līča pieskatī-
šana un jāattur neautorizētas laivas 
no iebraukšanas tajā, informējot laivu 
vadītājus par iemeslu, kāpēc atrasties 
līcī nav atļauts. Lauras aizsargātajā līcī 
var atrast vienu no Vidusjūras apdrau-
dētākajām jūras zāļu sugām, kas ražo 
skābekli un kalpo par barību zivīm un 
bruņurupučiem. Šī jūras zāle ir spe-
cifiska, jo tai nav stipras sakņu sistē-
mas - tādējādi, ja laivas vadītājs izmet 
enkuru Ieranto līcī, kad viņš to pacels, 
tiks iznīcināti visi augi, kas pieskar-
sies enkuram, turklāt jūras zāle ataug 
tikai 15 gadu laikā. Apkaimes pilsētās 
ik dienu ierodas tūkstošiem tūristu, 
kam ir iespēja noīrēt laivas, taču par 
apkārtējās vides aizsardzību tūristi 
izglītoti netiek. Paralēli komanda vāc 
statistiku par kustību līcī, veic plud-
maļu tīrīšanu, kā arī no jūras nāku-
šo atkritumu apsekošanu iekšzemes 
ūdenstilpnēs. Vislielāko smaidu sejā 
Laurai izraisa atmiņas par darbu ar 
bruņurupučiem - gan to rehabilitāciju 
un palaišanu brīvībā, gan arī, attiecī-
gajos gada laikos, to šķilšanās uzrau-
dzīšanu pludmalē. Šīs pludmales ir 
svarīgas bruņurupuču populācijai, jo 
atšķirībā no privātajām pludmalēm, 
tās ir aizsargātas no kaitniekiem. 

Dzīvojot Itālijā, Laura ir novēroju-
si, cik ļoti cilvēki var būt distancēti no 
jūras, pat dzīvojot tās tuvumā – cilvē-
kiem trūkst izpratnes par procesiem, 
kas notiek jūrā. Laura uzskata “Pro-
ject MARE” par labās prakses piemē-
ru, kas ir jāpārņem arī citām valstīm, 

jo sešos projekta gados ir sasniegts 
ļoti daudz. Latvijas kontekstā Lau-
ra min piemēru par roņu mazuļiem 
Ventspils pludmalē, noslēdzot domu 
ar jautājumu: “Kāpēc lai mēs nesāk-
tu Baltijas jūrā līdzīgu projektu? Mēs 
esam pieraduši, ka tajā jūrā nekā nav, 
un tad kad jūrā parādās kas dzīvs – to 
pašu paņemam.” 

“Pieredze šajā projektā 
man ir parādījusi to, cik 
daudz iespējams darīt. Katrs 
cilvēks, kas vides aizsardzības 
procesam var iedot savādāku 
skatījumu, ir ļoti vērtīgs. ”

– LAuRA


