ZAĻĀ VISUMA
CEĻOJUMS
Lai svinētu
Eiropas sadarbības dienu
21. septembrī, 2019

Pavadone un fotogrāfe – Renāte

7:30 – izbraukšana
Adrese: Hotel RADISSON Blu, Elizabetes iela 55

9:15 – izbraukšana ar autobusu no Valmieras uz Daibi
Adrese: Stāvlaukums pie Valmieras pilsētas pašvaldības, Lāčplēša iela 2

10:00 – dalībnieki no Rīgas un Valmieras satiekas Daibes poligonā
Adrese: Poligons Daibe, "Stūri", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, Daibe, Stalbes pagasts

10:00 – 11.30
Izpētes brauciens pa Daibes poligonu, dabas un tehnoloģiju parkā
“URDA” lekcija un darbnīca par atkritumu apjoma samazināšanas veidiem,
vada vides izglītības projektu vadītāja Ieva Freimane-Mihailova. Pirms
izbraukšanas tiks piedāvāta sezonāla pusdienu zupa.

~ 13:00 – autobusā iekāpj dalībnieks no Valkas
Adrese: Valkas baznīca, Rīgas iela 14, Valka

14:00 – aktivitātes Tartu observatorijā, Teraverē, Igaunijā
Adrese: Observatooriumi 1, Tõravere, Nõo parish, Tartu county, Estonia

Iepazīšanās  Ekskursijas  Darbnīcas  Iespēja uzzināt par vides projektu
rezultātiem  Dalīšanās idejās par sadarbību  Vietējie gardumi 
Fotografēšanās  Izklaidējoši pārsteigumi  Noslēgums

18:00 – došanās mājup – Teravere – Valka – Valmiera - Rīga

#estlat #EstoniaRussiaCBC #ECDay2019 #GreenSpaceTour #INTERREG



Par projektu “Atkritumu māksla” vai “Waste Art”

Budžets - 344 452.87 EUR | ERAF finansējums – 292 784.92 EUR
Mērķis – palielināt informētību un mainīt cilvēku paradumus attiecībā uz videi draudzīgāku rīcību
saistībā ar atkritumu samazināšanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. WasteArt izmantos
mūsdienu mākslas iespējas un mākslas pielietošanas daudzveidību kā līdzekli, lai vairotu
sabiedrības izpratni par milzīgajiem atkritumu apjomiem, kas rodas ikdienas darbībās un
popularizētu atkritumu 3R plašas sabiedrības vidū. Kā arī, ieviešot “Atkrituma audita” pieeju, tiks
veicināta atkritumu 3R izmantošanas bērnudārzos un skolās.

Aktivitātes:
1. Ceļojošā mākslas izstādē “PROM no acīm, PROM
no prāta” būs skatāmi 14 mākslas darbi, kurus izstrādājuši mākslinieki no
Igaunijas, Latvijas un ārvalstīm, un kuri parādīs savu skatu uz šo problēmu. Šobrīd
izstāde izvietota Tartu dabas mājā. Šī kampaņa ir vērsta uz to, lai izplatītu
vēstījumus par to, ka mēs radām pārāk daudz atkritumu, ka atkritumi ir resurss un,
ka pastāv dažādi gudrāki veidi, kā samazināt, atkārtoti izmantot un pārstrādāt
atkritumus.
2. Kampaņa “Atkritumu revīzija un 3R” ir vērsta uz bērnudārzniekiem, skolas
bērniem un skolas darbiniekiem. Tā iesaista izglītības iestādes 3R pieejas izmantošanā.
Šis mērķis tiks sasniegts, izstrādājot un ieviešot atkritumu auditu 24 bērnudārzos un
skolās, kas nosaka atkritumu veidu un apjomu, tādējādi risinot problēmas cēloņus,
nevis sekas. Bērni iesaistīsies mākslas un amatnieku otrreizējās izmantošanas
pasākumos, tādējādi veicinot gan izpratni, gan, mainot uzvedību.

#estlat #EstoniaRussiaCBC #ECDay2019 #GreenSpaceTour #INTERREG

