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Atklāta īpaša vides izglītības infrastruktūra - 3K
Uzsākot jauno mācību gadu, Dabas un tehnoloģiju parkā URDA atklāta jauna vides izglītības infrastruktūra 3K
- dabas Koncertzāle, āra dabas Klase, Latvijas iežu un minerālu Kolekcija. 3K ir vieta, kur mācīšana un
mācīšanās gan bērnudārzu audzēkņiem un skolēniem, gan studentiem notiek mūsdienīgā un dabā integrētā
veidā.
Projekts 3K tapis pateicoties „Latvijas vides aizsardzības fonda” finansējumam, un ir vieta, kur vides
izglītības saturā tiek mazināta tiešā didaktika, to aizstājot ar izziņas un spēles prieku, un mācību procesā
iespējams apvienot zināšanas par vides, izglītības, kultūras un dabas norisēm. 3K dod apmeklētājiem
iespēju gan papildināt teorētiskās zināšanas ar praktisku darbošanos dabā, gan piedzīvot apkārtējās vides
un tehnoloģiju tuvināšanās pieredzi, gan izbaudīt Latvijas dabas un kultūras radošo dialogu.
“3K ir vieta, kas paveras dabas takas noslēgumā. Ejot cauri mežam, pēkšņi iznāc klajumā, kur slejas mājīgs
namiņš, kurā var atpūtināt nogurušās kājas, apsēsties un pārrunāt redzēto un dzirdēto. Tā ir vieta, kur apēst
savu pusdienu maizi un nomazgāt rokas, jo URDĀ viss ir radīts tā, lai varētu aptaustīt ar rokām, iebrist ar
kājām, sajust, sadzirdēt un sasmaržot. Šeit jāģērbjas laika apstākļiem atbilstoši, bet tai pat laikā var droši
kāpt uz skatuves un radoši izpausties, kaut vai skaitot latviešu tautas dziesmas par dabu, tādejādi mācoties
gan dabas mācību, gan latviešu literatūru”, stāsta projekta 3K vadītāja Dženita Katiša.
Dabas un tehnoloģiju parks URDA ir Latvijā pirmā nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūra, un tā
atrodas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra “Daibe” teritorijā, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.
URDAS mācību programma un saturs tiek veidots sadarbībā Latvijas vadošajām augstskolām - RTU, LLU, LU,
RA, VIA, DU, Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas Dabas muzeju, Tartu Leduslaikmeta muzeju, UNESCO,
Ziemeļvalstu ministru padomes biroju Latvijā, dažādām vispārējās izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem
Neste Latvija un Volvo Truck Latvia. URDAS teritorijā atrodas mācību ēka, veselības, pārdomu un izziņas
takas, pļava ārstniecības augu iepazīšanai un ievākšanai, purva taka un garšaugu dārzs, kukaiņu māja,
atrakciju laukums un šķēršļu josla. Iecerēta arī zemūdens vērošanas platforma, ūdens turbīna – strūklaka un
ar video kameru aprīkots skudru pūznis. Tāpat mācību procesā tiks nodrošināta iespēja padziļināti iepazīties
ar dažādām atkritumu apsaimniekošanas, biogāzes ražošanas, ūdens attīrīšanas, siltumapgādes, vēja
ģeneratoru, kompostēšanas un elektrības iegūšanas iekārtām. 3K ir Dabas un tehnoloģiju parka URDA
jaunais papildinājums.
URDAS vīzija ir, īstenojot iedvesmojošu, dabaszinātnēs balstītu apmācību, radīt kvalitatīvas izmaiņas cilvēku
domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi jau šodien un nākamībā. Mācību programmas ir balstītas četrās
dabas stihijās – zeme, ūdens, uguns, gaiss, un tās realizē speciāli sagatavoti pedagogi. URDA ir vieta, kur
zināšanas smelties gan bērnudārzu un skolu audzēkņiem, gan augstskolu studentiem un pētniekiem.
Nākotnē iecerēts organizēt dažādus vides un kultūras pasākumus, kurus būs iespējams apmeklēt ikvienam
interesentam. Pieteikties URDAS apmeklējumam var mājas lapā www.urda.lv.
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