SAGATAVOJIETIES
GREEN CHALLENGE!
IDEJAS DARBAM KLASĒ,
LAI VEIDOTU ZAĻĀKU EIROPU

SKOLOTĀJI NĀKOTNEI? IELŪGUMS
ES aicina iedzīvotājus kopīgiem spēkiem veidot Eiropu par ilgtspējīgu kontinentu.
Jūs, vidusskolēnu skolotāji, esat unikālā pozīcijā, kas ļauj
• izglītot nākamo paaudzi par vides problēmām un rīcības iespējām, kā arī
• iedrošināt jauniešus savā dzīvē rīkoties “zaļi”.
Vēlaties uzņemties šo lomu, bet īsti nezināt kā? Šī rīkkopa var palīdzēt!

INFORMĀCIJA PAR RĪKKOPU
Šī rīkkopa balstīta kampaņā ““DING DONG” – sagatavojieties Green Challenge” —
tā ir ES iniciatīva Eiropas jauniešu iesaistīšanai, lai veidotu ilgtspējīgu nākotni
(norises laiks: 2020. gada oktobris – 2021. gada jūnijs).
Tās centrā ir pieci būtiski ilgtspējības temati, kas ES un tās iedzīvotājiem tuvākajos gados
būs jārisina.
Tā ir veidota kā sadarbība ar piecpadsmit vietējiem ietekmes veidotājiem sociālajos
plašsaziņas līdzekļos, kuri
• apmeklēja iedvesmojošus ES veicinātus zaļos projektus,
• atsaucās “green challenges” jeb zaļajiem izaicinājumiem ar mērķi aizsargāt mūsu planētu.
Ietekmes veidotāju pieredze tiek publicēta sociālajos plašsaziņas līdzekļos un
“DING DONG” tīmekļa vietnē.

PIECI ILGTSPĒJAS TEMATI
Mājokļi/
Ēkas

Ražošana/
Patēriņš

Pārvietošanās/
Ceļošana

Dabas
saglabāšana

Pārtika

IZMANTOJIET “DING DONG”
KAMPAŅU KĀ ATSPĒRIENA PUNKTU
Šī rīkkopa skolotājiem palīdz:
• šos piecus ilgtspējas tematus apspriest ar 12 līdz 19 gadus veciem skolēniem;
• iedvesmot skolēnus, iepazīstinot ar konkrētiem vietēja mēroga zaļo projektu
piemēriem;
• gūt idejas par to, kādus green challenges izaicinājumus skolēni var īstenot skolā
vai ārpus tās;
• Atrast noderīgus resursus par ilgtspēju un ES rīcību turpmākai lasīšanai/mācīšanai.

RĪKKOPAS SATURS
Par katru no pieciem tematiem tā sniedz:
• kontekstu par

– konkrēto(-ajām) vides problēmu(-ām),
– ES mērķi un rīcību problēmas(-u) risināšanai;

• projektu piemērus no visām dalībvalstīm, lai demonstrētu to, kā ES un vietējās
iniciatīvas var kopīgiem spēkiem veidot ilgtspējīgu nākotni;
• idejas par ieguldījumu, kādu varam sniegt, — diskusiju tematus un “green challenges”
izaicinājumus skolēniem;
• saites papildu informācijai par tematiem.

RĪKKOPAS IZMANTOŠANA
Izvēlieties vienu vai vairākus no pieciem kampaņā apskatītajiem ilgtspējības tematiem.
Diskutējiet par tematu(-iem), izmantojot šajā prezentācijā sniegto informāciju.
Izvēlieties zaļos projektus no šīs prezentācijas noslēgumā sniegtā saraksta, lai parādītu
saviem skolēniem, ka vietēja mēroga vides aktivitātes rada pārmaiņas un ka ES atbalsta
šos sabiedrības centienus ilgtspējības jomā.
• Apspriediet šos projektus ar uzsvaru uz vides problēmām, kam tie ir veltīti, un
zaļajiem risinājumiem, ko tie piedāvā.
• Radiet kopā ar skolēniem idejas veidiem, kādos vēl iedzīvotāji un lēmumu pieņēmēji
var pievērsties šīm vides problēmām.
Iedrošiniet skolēnus rīkot “green challenges” — aktivitātes, kas viņu skolu, mājokli un
dzīvesveidu var padarīt ilgtspējīgākus.

RĪKKOPA

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA:
ES RĪCĪBA ILGTSPĒJĪBAS JOMĀ

PADARĪSIM EIROPU ATKAL ZAĻU!
Eiropas redzējums 2050. gadam
• Siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisijas
• Minimāls atkritumu daudzums
• Saglabātas ekosistēmas
Lai to īstenotu, mums jādzīvo, jāpatērē un jāražo citādi.
Nevienam nevajadzētu palikt aiz borta.
Kur lai atrodu
jaunu darbu?

KĀ TO PANĀKT?
AR ES PALĪDZĪBU REĢIONI UN PILSĒTAS VAR KĻŪT
PAR PĀRMAIŅU VEIDOTĀJIEM
Laikā no 2021. līdz 2027. gadam ES atbalstīs vietēja mēroga “zaļās” aktivitātes, paredzot
tām vairāk nekā 100 miljardus eiro. Atbalstīti tiek, piemēram, tādi projekti kā:
• saules enerģiju izmantojošas elektrovelosipēdu novietnes;
• bioloģisko produktu izmantošana skolu ēdnīcās;
• cīņa pret jūras piedrazojumu;
…vairāk projektu piemēru skatiet sarakstā,
kas sniegts šīs prezentācijas noslēgumā.
ES vairs neatbalsta vidi piesārņojošas
vietējās aktivitātes.

PIECI ILGTSPĒJĪBAS TEMATI
IETEIKUMI AKTIVITĀTĒM KLASĒ

1. TEMATS — MĀJOKĻI/ĒKAS
KUR IR PROBLĒMA?
• Ar ēkām saistāmi 40 % no visas patērētās enerģijas un 36 % no visām CO2 emisijām.
• No visām ES esošajām ēkām 75% nav energoefektīvas, un pašlaik gada laikā
renovācija tiek veikta mazāk nekā 1 % no tām.
• Vairāk nekā 50 miljardi ES mājsaimniecību pieredz enerģētisko nabadzību —
trūkst piekļuves energopakalpojumiem, kas saistāms ar tādiem faktoriem kā zemi
ienākumi, lieli rēķini un neefektīvas ēkas.

Avoti: Eiropas Komisijas, Eiropas zaļais kurss | Enerģētiskās nabadzības observatorija

1. TEMATS — MĀJOKĻI/ĒKAS
KĀ ES RISINA ŠO PROBLĒMU?
ES ir apņēmusies ievērojami samazināt enerģijas patēriņu mājokļu jomā (daļa no
Eiropas zaļā kursa — plāna līdz 2050. gadam padarīt Eiropu par pirmo klimatneitrālo
kontinentu pasaulē).
Kurss atbalsta
• ēku renovēšanu, lai tās patērētu mazāk enerģijas, radītu mazākus rēķinus par
energopakalpojumiem un uzlabotu cilvēku veselību un labklājību;
• tādu jaunu ēku būvniecību, kas patērē ļoti maz enerģijas vai ražo vairāk enerģijas
nekā patērē (energoneitrālas vai “pasīvās” ēkas).

Avoti: Eiropas Komisijas, Eiropas zaļais kurss | Enerģētiskās nabadzības observatorija

1. TEMATS — MĀJOKĻI/ĒKAS
PROJEKTA PIEMĒRS: “VIEDĀS ENERĢIJAS AIZBILDŅI”
PALĪDZ SKOLĀM IETAUPĪT ENERĢIJU

https://allears.net/2020/09/16/marvels-guardians-of-the-galaxy-will-make-broadcast-premiere-on-abc

Avots: ES Komisija/©Energy@School; projekta apraksts pieejams šeit, horvātu, vācu, ungāru, itāļu, poļu un slovēņu
valodā. Sarakstu ar projektu piemēriem no visām ES valstīm skatiet šīs prezentācijas beigās.

1. TEMATS — MĀJOKĻI/ĒKAS
KĀ SKOLĒNI VAR RISINĀT ŠO PROBLĒMU?
1. izaicinājums: padariet savu skolu energoefektīvu
Skolēni izpēta savas skolas ēku energoefektivitāti. Ko iespējams darīt (istermiņā, vidējā
termiņā un ilgtermiņā), lai taupītu enerģiju un samazinātu emisijas? Viņi strādā nelielās
grupās un nosaka problemātiskās jomas, meklē iespējamos risinājumus. Pēc tam
skolēni ar saviem atklājumiem iepazīstina skolas vadību, lai iedrošinātu ieviest
pārmaiņas.

1. TEMATS — MĀJOKĻI/ĒKAS
KĀ SKOLĒNI VAR RISINĀT ŠO PROBLĒMU?
2. izaicinājums: iedrošiniet arī citus samazināt energopatēriņu
Skolēni rada idejas, kā samazināt enerģijas patēriņu ikdienā savās mājās un skolā
(piem., samazinot radiatoru temperatūru, atvienojot no elektrotīkla neizmantotās
ierīces). Katrs izveido jauniešiem paredzētu Padomu TOP 10 (piem., infografiku,
plakātu, publikāciju sociālajos plašsaziņas līdzekļos). Pēc tam skolēni šos padomus
pārbauda, iesaistot klasesbiedrus. Kāds ir iedarbībākais veids citu pārliecināšanai
ieviest pārmaiņas?

1. TEMATS — MĀJOKĻI/ĒKAS
KĀ SKOLĒNI VAR RISINĀT ŠO PROBLĒMU?
3. izaicinājums: atrodiet tuvumā esošu pasīvo māju
Skolēni noskaidro, kur viņu reģionā vai valstī ir kāda pasīvā māja/ēka, un uzzina vairāk
par ekodizainu un būvniecību. Kā tā ir būvēta? Kādi materiāli izmantoti? Kādi
nosacījumi jāizpilda? Skolēni, ja iespējams, intervē ekoloģisko ēku būvnieku/ekspertu
(klātienē vai virtuāli), lai uzzinātu vairāk par ekoloģisku būvniecību.
Skolēni sagatavo prezentāciju vai pasīvās ēkas modeli (virtuālu vai fizisku), noskaidrojot,
kā atšķiras pasīvās ēkas un standarta ēkas konstrukcija. Kā ēkas mūsdienās tiek būvētas,
lai tās būtu energoefektīvākas? Kādas ir šo tehnoloģiju izmantošanas priekšrocības un
trūkumi (īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā)? Viņi dalās savos atklājumos ar
klasesbiedriem un kopā tos apspriež.

2. TEMATS — RAŽOŠANA/PATĒRIŅŠ
KUR IR PROBLĒMA?
• Rūpniecība rada 20 % no ES kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām
• Tikai 12 % no ES rūpniecībā izmantotajiem materiāliem ir reciklēti.
• Tikai 40 % no visiem ES mājsaimniecību atkritumiem tiek atkārtoti izmantoti
vai reciklēti.
• Plastmasas atkritumi ir galvenā problēma, jo Eiropā reciklē mazāk nekā
trešdaļu to apjoma.
• Modes industrija rada 10 % no globālajām CO2 emisijām, un tiek lēsts, ka tā
ik gadu izlieto 1,5 triljonus litru ūdens.

2. TEMATS — RAŽOŠANA/PATĒRIŅŠ
KĀ ES RISINA ŠO PROBLĒMU?
ES ir apņēmusies:
• palīdzēt ES rūpniecībai savus procesus un produktus padarīt ilgtspējīgākus;
• samazināt savu resursu patēriņu;
• veicināt tādu jaunu uzņēmējdarbības modeļu veidošanos, kas būtu balstīti preču un
pakalpojumu nomā;
• līdz 2030. gadam panākt, ka viss ES izmantotais iepakojums ir atkārtoti izmantojams
vai pārstrādājams.
Šis darbs palīdzēs Eiropu noteiktā Eiropas zaļā kursa ietvaros līdz 2050. gadam padarīt
par pasaulē pirmo klimatneitrālo kontinentu.
Avoti: Eiropas Komisija, Zaļais kurss | Eiropas Komisija, Atkritumi |
Eiropas Parlaments, Plastmasas atkritumi | dabas apskati, Ātrās modes cena videi

2. TEMATS — RAŽOŠANA/PATĒRIŅŠ
PROJEKTA PIEMĒRS:
L‘OUVROIR – JAUNA DZĪVE LIETĀM VEIDO APRITES EKONOMIKU

Avots: L’Ouvroir; informācija par projektu pieejama šeit, franču valodā.
Sarakstu ar projektu piemēriem no visām ES valstīm skatiet šīs prezentācijas beigās .

2. TEMATS — RAŽOŠANA/PATĒRIŅŠ
KĀ SKOLĒNI VAR RISINĀT ŠO PROBLĒMU?
1. izaicinājums: atklājiet augsto maksu par ātro modi
Skolēni uzzina, kādu ietekmi uz vidi atstāj vienas apģērba vienības saražošana.
Apsveramie faktori: CO2 emisijas, izlietotais ūdens, izejmateriāli, iepakojums,
transportēšana. Kādas alternatīvas pastāv sekošanai mainīgajai modei?
Skolēni tiek izaicināti uz īpašu pasākumu (piem., skolas koncertu, gada noslēguma
balīti) saģērbties ilgtspējīgi, apģērbu aizņemotes, iegādājoties lietotu, pāršujot, uzšujot
vai nomājot. Viņi uzņem savu “jauno” tērpu attēlus un, lai iedvesmotu citus, publicē
videobloga vai emuāra ierakstu par ilgtspējīgu ģērbšanos.

2. TEMATS — RAŽOŠANA/PATĒRIŅŠ
KĀ SKOLĒNI VAR RISINĀT ŠO PROBLĒMU?
2. izaicinājums: veiciniet aprites ekonomiku savā apkārtnē
Skolēni izpēta aprites ekonomikas koncepciju un iespējas produktus veidot tādus, lai
tos būtu iespējams izmantot atkārtoti un reciklēt. Viņi izveido elektronisku sarakstu vai
tīmekļa lapu, kurā norādīti apkārtnē strādājoši dabai draudzīgi uzņēmumi un
pakalpojumu sniedzēji (piem., apģērbu nomas, beziepakojuma veikali, mantu labotavas
(repair-cafe) utt.). Iedrošiniet viņus reklamēt šo sarakstu skolā un sociālajos saziņas
līdzekļos, tādējādi atbalstot aprites ekonomikas principus savā apkārtnē!

2. TEMATS — RAŽOŠANA/PATĒRIŅŠ
KĀ SKOLĒNI VAR RISINĀT ŠO PROBLĒMU?
3. izaicinājums: atrodiet jaunu pielietojumu vecai lietai
Skolēni mājās atrod vecu, neizmantotu priekšmetu vai apģērbu, ko iespējams izmantot
atkārtoti vai citam mērķim. Vispirms viņi meklē dažādas praktiskas idejas un tehnikas
(piem., YouTube publicētajos video), izaicina cits citu izdomāt visradošāko jauna lietojuma
ideju. Pēc tam viņi individuāli vai nelielās grupās pārbauda savas prasmes, lietai piešķirot
jaunu dzīvi. Skolēni pārvērtības iemūžina “pirms” un “pēc” attēlos vai video.

3. TEMATS – DABAS SAGLABĀŠANA
KUR IR PROBLĒMA?
• Puse no pasaules iekšzemes kopprodukta (IKP), kas līdzvērtīga 40 triljoniem eiro,
ir atkarīga no dabas.
• Tikai 23 % sugu un 16 % dzīvotņu šobrīd ir pie labas veselības.
• 1 miljonam sugu draud izmiršana.
• Eiropas plaši izplatīto putnu populācijas kopš 1990. gada sarukušas par 12 %.
• Urbānās platības kopš 1992. gada ir vairāk nekā dubultojušās.

3. TEMATS – DABAS SAGLABĀŠANA
KĀ ES RISINA ŠO PROBLĒMU?
ES ir apņēmusies aizsargāt un atjaunot bojātās ekosistēmas, līdz 2030. gadam
plānojot sasniegt tādus mērķus kā:
• nodibināt aizsargātās zonas vismaz 30 % sauszemes platību un 30 % jūras
platību (Natura 2000 tīkls);
• atjaunot vismaz 25 000 km upju;
• iestādīt 3 miljardus koku.
Šis darbs palīdzēs Eiropu noteiktā Eiropas zaļā kursa ietvaros līdz 2050. gadam
padarīt par pasaulē pirmo klimatneitrālo kontinentu.

Avoti: Eiropas Komisija, Biodaudzveidības stratēģija | Eiropas Vides aģentūra |
Apvienoto Nāciju Organizācija, Ilgtspējīgas attīstības mērķi

3. TEMATS – DABAS SAGLABĀŠANA
PROJEKTA PIEMĒRS: ES UN VIETĒJIE IEDZĪVOTĀJI KOPĀ
VĒRŠAS PRET JŪRAS PIEDRAZOJUMU

Apturēsim šo tendenci!
Avots: Interreg Balkan-Mediterranean Meltemi; informācija par projektu pieejama šeit , angļu valodā.
Sarakstu ar projektu piemēriem no visām ES valstīm skatiet šīs prezentācijas beigās

3. TEMATS – DABAS SAGLABĀŠANA
KĀ SKOLĒNI VAR RISINĀT ŠO PROBLĒMU?
1. izaicinājums: sakopiet tuvumā esošu zaļo zonu
Skolēni rīko “atkritumu vākšanas pastaigu” kādā zaļajā zonā, ievērojot jebkādus jūsu
dzīvesvietā esošos ar COVID-19 saistītos ierobežojumus. Aiciniet pierakstīt, kāda veida
atkritumus viņi savāca, un izpētīt, cik ilgā laikā katra no lietām noārdās. Izmantojot šo
informāciju, skolēni veido informatīvo un plašsaziņas līdzekļu kampaņu, lai pārliecinātu
cilvēkus mainīt uzvedību.

3. TEMATS – DABAS SAGLABĀŠANA
KĀ SKOLĒNI VAR RISINĀT ŠO PROBLĒMU?
2. izaicinājums: apzaļumojiet savas skolas apkārtni
Skolēni noskaidro, kā veicināt bioloģisko daudzveidību un padarīt savas skolas apkārtni
zaļāku. Varbūt ir kāda zaļa zona, ko iespējams pārveidot par savvaļas puķu dārzu? Vai ir
iespējams vienkāršiem līdzekļiem atbalstīt dzīvo dabu (piem., ierīkojot kukaiņu mājās,
putnu būrīšus un barotavas, sikspārņu mājas)? Uz šo ideju bāzes skolēni rada dabas
atjaunošanas plānu, ko prezentē skolas vadībai, un pēc tam izveido skolēnu un skolas
personāla darba grupu tā īstenošanai.

3. TEMATS – DABAS SAGLABĀŠANA
KĀ SKOLĒNI VAR RISINĀT ŠO PROBLĒMU?
3. izaicinājums: kļūstiet par ekotūristiem
Kur atrodas jums tuvākā Natura 2000 aizsargājamā teritorija? Skolēni izpēta Natura
tīklu un tā mērķus. Kā konkrētā teritorija aizsargā vietējo bioloģisko daudzveidību? Cik
daudz cilvēku to ik gadu apmeklē? Kā ekotūrisms atšķiras no parastā tūrisma?
Katrs skolēns saraksta ekotūrista rokasgrāmatu. Viņi tiešsaistē dalās savās
rokasgrāmatās un rīko (klātienes vai virtuālu) Natura 2000 teritorijas apmeklējumu,
kurā savas rokasgrāmatas varēs izmēģināt praksē.

4. TEMATS — PĀRVIETOŠANĀS/CEĻOŠANA
KUR IR PROBLĒMA?
• Transports rada ceturto daļu no ES kopējā siltumnīcefekta gāzu (SEG)
emisijas apjoma, un šis daudzums turpina palielināties.
• Autotransports (vieglie pasažieru automobiļi, autobusi, kravas automobiļi) rada
vairāk nekā 70 % visu ar transportu saistīto emisiju.
• Transporta radītās emisijas ir arī galvenais iemesls gaisa piesārņojumam pilsētās.

4. TEMATS — PĀRVIETOŠANĀS/CEĻOŠANA
KĀ ES RISINA ŠO PROBLĒMU?
• Izvēloties ilgtspējīgākus transportlīdzekļus (piem., vilcienu, tramvaju, velosipēdu,
elektroauto), palīdzam samazināt emisiju daudzumu un uzlabot gaisa kvalitāti.
• ES ir apņēmusies līdz 2050. gadam SEG emisijas samazināt par 90 % (daļa no
Eiropas zaļā kursa — plāna līdz 2050. gadam padarīt Eiropu par pirmo
klimatneitrālo kontinentu pasaulē).

Avots: Eiropas Komisija, Eiropas zaļais kurss

4. TEMATS — PĀRVIETOŠANĀS/CEĻOŠANA
PROJEKTU PIEMĒRI: JAUNI VELOCEĻI UN MODERNIZĒTA
VILCIENU STACIJA ČEHIJAS REPUBLIKĀ

Avots: ES Komisija/© Čehijas Reģionālās attīstības ministrija; informācija par projektu pieejama šeit (veloceļi) un šeit (vilcienu stacija),
čehu un angļu valodā. Sarakstu ar projektu piemēriem no visām ES valstīm skatiet šīs prezentācijas beigās

4. TEMATS — PĀRVIETOŠANĀS/CEĻOŠANA
KĀ SKOLĒNI VAR RISINĀT ŠO PROBLĒMU?
1. izaicinājums: mazāk pārvietojieties ar auto
Vai skolēni spēj samazināt nedēļas laikā ar automobili nobraukto attālumu tā vietā
staigājot, izvēloties sabiedrisko transportu vai automobiļa koplietošanu, braucot ar
velosipēdu, elektroskūteri utt.? Skolēni veido videoblogus par savu zaļo pārvietošanos,
novērtē dažādos ilgtspējīga transporta veidus un dalās savā pieredzē sociālajos saziņas
līdzekļos, pievienojot kampaņas tēmturi.

4. TEMATS — PĀRVIETOŠANĀS/CEĻOŠANA
KĀ SKOLĒNI VAR RISINĀT ŠO PROBLĒMU?
2. izaicinājums: samaziniet savu oglekļa dioksīda pēdu
Vispirms skolēni aprēķina savu un/vai savas ģimenes oglekļa dioksīda pēdu, izmantojot
tiešsaistes kalkulatoru (piem., www.carbonfootprint.com/calculator.aspx), un salīdzina
to ar savu klasesbiedru iegūtajiem radītājiem. Pēc tam katrs izvirza oglekļa dioksīda
pēdas samazināšanas mērķi un termiņu. Skolēni reģistrē savus panākumus (piem.,
veidojot videodienasgrāmatu) un izaicinājuma beigās ar tiem iepazīstina savu klasi.

4. TEMATS — PĀRVIETOŠANĀS/CEĻOŠANA
KĀ SKOLĒNI VAR RISINĀT ŠO PROBLĒMU?
3. izaicinājums: iepazīsti pasauli ilgtspējīgi
Skolēni plāno gaidāmu vai izdomātu ceļojumu, izvēloties tam ilgtspējīgu transportu.
• Skolēni izpēta apskates objektus viņus interesējošajā reģionā (piem., kultūras, sporta,
kulinārijas, dabas skaistuma vietas) un plāno ceļojumu veikt, izmantojot ilgtspējīgas
transporta iespējas.
• Ja skolēni saņemtu Eiropas vienoto dzelzceļa dzelzceļa biļeti, uz kurieni viņi dotos un
kāpēc? Kāds ir lielākais attālums, ko iespējams veikt, izmantojot ilgtspējīgus transporta
veidus? Kura skolēna ceļojumam ir vismazākā oglekļa dioksīda pēda?
Skolēni iepazīstina klasi ar saviem ilgtspējīgajiem ceļojumiem (tā var būt, piemēram, karte,
oglekļa dioksīda pēdas aprēķins, publikācija blogā, raksts) un balsojot nosaka uzvarētāju.

5. TEMATS — PĀRTIKA
KUR IR PROBLĒMA?
• Lauksaimniecība rada 10 % no ES SEG emisijām (tās veido piem., lopkopība,
lauksaimniecības zemes, mēslošanas līdzekļi).
• Augsne ir plāns slānis trausla un neatjaunojama resursa, no tās atkarīgi 95 % visas
pārtikas ražošanas — taču tā strauji erodē.
• Katru gadu ES izšķērdē 88 miljonus tonnu pārtikas, kuras vērtība tiek lēsta
143 miljardu eiro apmērā.
• ES 2017. gadā viena no piecām nāvēm bija saistīta ar neveselīgu uzturu.

5. TEMATS — PĀRTIKA
KĀ ES RISINA ŠO PROBLĒMU?
ES ir apņēmusies līdz 2030. gadam sasniegt vairākus mērķus, tai skaitā:
• samazināt izmantoto mēslošanas līdzekļu apjomu par vismaz 20%;
• Samazināt izmantoto kaitīgo pesticīdu, kas piesārņo augsni, ūdeni un gaisu,
apjomu par 50 %;
• panākt, ka 25 % kopējās lauksaimniecības zemju platības tiek izmantoti
bioloģiskajai lauksaimniecībai;
• Samazināt izšķērdētās pārtikas daudzumu par 50%.
Šie mērķi palīdzēs Eiropu noteiktā Eiropas zaļā kursa ietvaros līdz 2050. gadam
padarīt par pasaulē pirmo klimatneitrālo kontinentu.
Avoti: Eiropas Komisija, Zaļais kurss | Eiropas Vides aģentūra | Eiropas komisija, Pārtikas izšķērdēšana

5. TEMATS — PĀRTIKA
PROJEKTA PIEMĒRS: PILSĒTAS LAUKSAIMNIECĪBA BRISELĒ
NODROŠINA ILGTSPĒJĪGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS

Avots: BoerenBruxselPaysans; informācija par projektu pieejama šeit, franču un nīderlandiešu valodā.
Sarakstu ar projektu piemēriem no visām ES valstīm skatiet šīs prezentācijas beigās.

5. TEMATS — PĀRTIKA
KĀ SKOLĒNI VAR RISINĀT ŠO PROBLĒMU?
1. izaicinājums: kopā pagatavojiet ilgtspējīgu maltīti
Skolēni gatavo ēdienus, izmantojot ilgtspējīgi audzētus vietējas izcelsmes sezonas
produktus. Uzaiciniet pavāru no vietējās kopienas klātienē vai virtuāli novadīt
gatavošanas stundu. Ja iespējams, izmantojiet vietējos produktus, kam piešķirts ES
pārtikas produktu kvalitātes marķējums. Skolēni izveido elektronisku pavārgrāmatu ar
pagatavotajiem ēdieniem un dalās tajā ar draugiem un ģimeni.

5. TEMATS — PĀRTIKA
KĀ SKOLĒNI VAR RISINĀT ŠO PROBLĒMU?
2. izaicinājums: sāciet ēst dabai draudzīgas pusdienas
Skolēni izpēta, cik daudz oglekļa dioksīda saistīts ar viņu pusdienām. Viņi vienu nedēļu
pieraksta, ko ēd pusdienās un kādus atkritumus viņu pusdienas rada. Nākamajā nedēļā
viņi ēd “zaļi”, lietojot tikai vietējos/veģetārus produktus, neradot atkritumus un
neizmantojot plastmasas iepakojumu un galda piederumus. Skolēni savu pieredzi
apspriež ar klasesbiedriem. Pēc tam viņi kopā veido humoristisku plašsaziņas līdzekļu
kampaņu, lai pārliecinātu pārējo skolu atteikties no oglekļa dioksīdu pārāk daudz
radošajām, plastmasas plēvē iesaiņotajām sviestmaizēm un ātrās ēdināšanas
uzņēmumu pasniegtajām pusdienām.

5. TEMATS — PĀRTIKA
KĀ SKOLĒNI VAR RISINĀT ŠO PROBLĒMU?
3. izaicinājums: uzskaitiet ar vidi saistītās izmaksas
Skolēni apmeklē zemnieku tirdziņu vai zemnieku veikalu, lai noskaidrotu vietējā ražojuma
produktu ēšanas priekšrocības pretstatā uz lielveikalu plauktiem simtiem un tūkstošiem
kilometru transportētu produktu patēriņam. Vai arī viņi izpēta, kāda ietekme uz vidi rodas,
iegādājoties tuvējā apkārtnē audzētus produktus (piem., ābolus, zemenes) un tādus pašus
produktus, kas importēti no attālas valsts.
Kādi vēl faktori ir svarīgi, aprēķinot mūsu pārtikas oglekļa dioksīda pēdu? Kā ar pārtikas
produktiem, kas saistāmi ar atmežošanu, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos vai
vietējo kopienu ekspluatēšanu citās valstīs?
Skolēni izveido drukātu vai tīmeklī izvietotu lapu ar bieži uzdotajiem jautājumiem (BUJ), lai ar
tās palīdzību patērētāji iepērkoties varētu izdarīt ilgtspējīgas izvēles. Viņi sevis izveidotās BUJ
lapas pārbauda, iesaistot draugus un ģimeni. Vai viņiem izdodas mainīt savus ieradumus?

NODERĪGI RESURSI
Eiropas zaļais kurss
Eiropas Vides aģentūra
Jaunatne un klimats
Kohēzijas politikas projekti jūsu valstī un reģionā
Vairāk datu par ES Kohēzijas fondu
Resursi par zaļu dzīvesveidu skolotājiem

PROJEKTU PIEMĒRU SARAKSTS
Valsts

Temats

Projekta nosaukums Īss apraksts

Vairāk
informācijas:

Austrija

Pārtika

Austrijas un Vācijas
uzņēmumi izstrādā
augu valsts pārtikas
produktus

DE
EN

Beļģija

Ražošana/
Patēriņš

Ilgtspējīgas
Šis projekts atbalsta zaļu darbavietu nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti, piem.,
darbavietas cilvēkiem remonta vai reciklēšanas pakalpojumu jomā.
ar invaliditāti

Bulgārija

Pārvietošanās “Izstaigājamas”
/Ceļošana
pilsētas piedāvā
tīrāku, drošāku vidi

Projekts palīdz desmit Donavas reģiona pilsētām samazināt emisijas, troksni un
BG
sastrēgumus, uzlabojot apstākļus gājējiem. Pilsētas, kurās vieglāk pārvietoties kājām, CZ, DE, EN, HR,
ir patīkamākas dzīvošanai, drošākas un ar veselīgāku vidi.
HU, RO, SI, SK

Horvātija

Mājokļi/
Ēkas

Pamatskolu
renovācija energotaupības nolūkā

Nikolā Teslas pamatskola Rijekā pēc plašas renovācijas veikšanas apkurei patērē
divreiz mazāk enerģijas.

HR
EN

Kipra

Dabas
saglabāšana

Turēsim mūsu
okeānus tīrus

Grieķijas, Kipras, Abānijas un Bulgārijas vietējās amatpersonas, skolas un kopienas
kopā iesaistījās jūras piesārņojuma mazināšanā. Viņi pludmalē vāca atkritumus un
apsprieda vietējā līmenī īstenojamas atkritumu samazināšanas stratēģijas.

EL
EN

Pārāk liels gaļas patēriņš uzturā veicina klimata pārmaiņas un dažādu veselības
problēmu attīstīšanos. Tādēļ šī projekta ietvaros uzņēmēji un zinātnieki izstrādā
dabīgas augu valsts alternatīvas gaļai.

FR, NL
EN

PROJEKTU PIEMĒRU SARAKSTS
Valsts

Temats

Projekta nosaukums Īss apraksts

Čehijas
Republika

Pārvietošanās Jauns veloceļš
/Ceļošana
Čehijas Republikas
ziemeļrietumos

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu drošu ceļu uz darbu un skolu, Čehijas Republikas
ziemeļrietumu kopienas paralēli noslogotam autoceļam izveidoja veloceļu.

CZ
EN

Dānija

Mājokļi/
Ēkas

Samsē Enerģijas akadēmijā apmeklētāji var iepazīties ar atjaunojamo energoresursu
potenciālu. Akadēmija atrodas uz Samsē salas, kas ir “atjaunojamās enerģijas sala”
un lielāko daļu no nepieciešamās enerģijas iegūst no vietējiem atjaunojamiem
avotiem.

DA
EN, DE, FR

Igaunija

Pārvietošanās Velosipēdu
/Ceļošana
koplietošana Tartu

Tartu ir izveidots jauns velosipēdu koplietošanas tīkls, kas atvieglo iedzīvotāju
pārvietošanos pilsētā, nelietojot automobili un neradot emisijas. Tas ir lielākais
velosipēdu koplietošanas tīkls Baltijas reģionā.

EE
EN

Somija

Dabas
saglabāšana

Sala Dānijā iegūst
enerģiju no vides

Vairāk
informācijas:

Risina problēmu ar
Lai spētu samazināt jūras piesārņojumu, mums jāzina, no kurienes piedrazojums
FI
plastmasas
rodas. Tādēļ šī projekta partneri no Somijas, Zviedrijas un Latvijas pēta, kā plastmasas EE, EN , SE, LV
piedrazojumu Baltijas atkritumi no urbānajām platībām nokļūst Baltijas jūrā.
jūrā

PROJEKTU PIEMĒRU SARAKSTS
Valsts

Temats

Projekta nosaukums Īss apraksts

Vairāk
informācijas:

Francija

Pārtika

Francija un
Projekta ietvaros ir izstrādāta lietotne, kas lietotājiem ļauj sekot līdzi savu maltīšu
Apvienotā Karaliste ietekmei uz vidi un iedrošina izdarīt ilgtspējīgāku pārtikas izvēli.
izveido izaicinājumu
Cool Food Challenge

FI
EN

Vācija

Ražošana/
Patēriņš

Aizlaista zeme kļūst
par dinamisku
sabiedrisko vietu

Projekta laikā vecs kravas terminālis un šķirotava Leipcigā pārtapa par iedzīvotājiem
patīkamu vietu. Tagad šai apkārtnē pieejamas iespējas vietējās uzņēmējdarbības
attīstīšanai, kā arī veselīga vide āra aktivitātēm.

DE
EN

Grieķija

Mājokļi/
Ēkas

Grieķija un
Ziemeļmaķedonija
apvieno spēkus, lai
taupītu enerģiju

Šis pārrobežu projekts saveda kopā Grieķijas un Ziemeļmaķedonijas Republikas
vietējās iestādes, uzņēmumus un skolas, lai uzlabotu sabiedrisko ēku
energoefektivitāti. Turklāt projekts arī uzlabo vietējo iedzīvotāju un organizāciju
izpratni par enerģijas izlietojumu un vides aizsardzību.

EL
EN

Ungārija

Dabas
saglabāšana

Atbalsts pilsētas
zaļajām zonām

Projekts kopīgā darbā ar vietējām apvienībām, iedzīvotājiem un iestādēm palīdzēja
atdzīvināt pamestas zonas un palielināt pilsētas zaļo zonu apmeklētāju skaitu.

HU
CZ, DE, EN, HR,
IT, PL, SI

PROJEKTU PIEMĒRU SARAKSTS
Valsts

Temats

Projekta nosaukums Īss apraksts

Vairāk
informācijas:

Īrija

Ražošana/
Patēriņš

Izmetami zvejas rīki
kļūst par iespēju
uzņēmējdarbībai

EN
Ar šī projekta palīdzību vide tiek padarīta tīrāka, vienlaikus palīdzot maziem un
vidējiem uzņēmumiem atkritumus izmantot kā jaunas iespējas. Projekta partneri no
Īrijas, Apvienotās Karalistes un Norvēģijas kopā pētīja iespējas no izmestiem zvejas
rīkiem veidot apģērbu un būvmateriālus un laist tos tirgū, izmantojot ekomarķējumu.

Itālija

Pārtika

Ilgtspējīgas skolu
ēdnīcas

“BioCanteens Transfer Network” skolā pasniegtās maltītes gatavo no vietējiem
bioloģiskajiem produktiem, lai tādējādi sargātu cilvēku veselību un vidi.

Latvija

Dabas
saglabāšana

Igaunija un Latvija
apvieno spēkus
drošākai jūras
piekrastei

Projekta mērķis ir aizsargāt jūras vidi, īstenojot labāku Latvijas un Igaunijas glābšanas LV
dienestu koordināciju un nodrošinot labāku aprīkojumu un infrastruktūru. Tādējādi
EE
abas valstis spēj ātri reaģēt uz naftas noplūdēm un citiem apdraudējumiem,
EN
minimizējot to ietekmi uz jūras iemītniekiem un ekosistēmām.

Lietuva

Ražošana/
Patēriņš

Cannamella: no
aizraušanās uz
aizrautīgu
uzņēmējdarbību

Jauna lietuviešu uzņēmēja ar ES atbalstu dibināja “Cannamella” — dabīgu, ar rokām
taisītu karameļu zīmolu, kas strādā pret vidi atbildīgi.

IT
BG, EL, EN, FR,
PT, RO

LT
EN

PROJEKTU PIEMĒRU SARAKSTS
Valsts

Temats

Projekta nosaukums Īss apraksts

Vairāk
informācijas:

Luksemburga Mājokļi/
Ēkas

Būvdarbos un ēku
Vai esat domājuši par to, kas notiek ar visiem atkritumiem, kas rodas, ēkas
nojaukšanā radušos būvniecības laikā un to nojaucot? Tas ir būtisks vides jautājums, jo betonam ir
atkritumu otrā dzīve iespaidīga oglekļa dioksīda pēda. Tādēļ šis projekts pēta iespējas būvdarbos un ēku
nojaukšanā radušos atkritumus reciklēt.

DE
FR
EN

Malta

Ražošana/
Patēriņš

Jauna notekūdeņu
attīrīšanas
infrastruktūra Maltā

MT
EN

Nīderlande

Pārvietošanās Nīderlandē radīts
Bijušie Eindhovenas Universitātes studenti izstrādājuši ar saules enerģiju darbināmu NL
/Ceļošana
novatorisks, ar saules automobili, kas ieinteresējis cilvēkus visā pasaulē. Viņu pētījums bruģē ceļu uz mazāk EN
enerģiju darbināms piesārņojošu transporta nozari.
automobilis

Polija

Pārtika

Apkaro pārtikas
izšķērdēšanu

Projekta ietvaros tika izbūvēta un esošajai notekūdeņu sistēmai pieslēgta jauna
notekūdeņu attīrīšanas iekārta. Šī iekārta spēj attīrīt 500 000 cilvēku radītos
notekūdeņus un novērš kaitīgu vielu nonākšanu dabā.

Šis projekts palīdz pārdalīt pārtikas pārpalikumu un viecina izpratni par to, kā novērst PL
CZ, DE, EN, IT
pārtikas izšķērdēšanu. Šī projekta partneri pārtikas izšķērdēšanas problēmai veltītu
hakatonu ietvaros aicina lietotņu izstrādātājus un IT entuziastus radīt jaunas idejas,
kas palīdzētu cilvēkiem izmest mazāk pārtikas.

PROJEKTU PIEMĒRU SARAKSTS
Valsts

Temats

Projekta nosaukums Īss apraksts

Vairāk
informācijas:

Portugāle

Dabas
saglabāšana

Aizsargā
Jūras biologi, aizstāvji un glābšanas dienesti vienoti aizsargā Ria de Aveiro lagūnas
Ria de Aveiro lagūnā jūras vidi. Viņi, piemēram, glābj dzīvniekus, kad notikusi naftas noplūde.
dzīvojošos jūras
organismus

PT
EN

Rumānija

Pārtika

Lauksaimniecība
pilsētā veicina
sociālo iekļaušanu

RO
BG, CZ, DE, EN,
HU, SK, SI

Slovākija

Pārtika

Biškopības atgriešana Bites ir nozīmīgas bioloģiskās daudzveidības un zemkopības ražas nodrošināšanai,
taču to skaits samazinās. Šī projekta mērķis ir tendenci pavērst pretējā virzienā,
lauku dzīves sirdī
izveidojot īpašus bišu stropus, biškopības muzeju, telpas izglītošanai un biškopības
produkcijas pārstrādes vietas.

Slovēnija

Mājokļi/
Ēkas

“Viedās enerģijas”
skolas aizbildņi

Projekts ar pilsētas lauksaimniecības palīdzību iedzīvotājus iesaista ilgtspējīgā
apkaimes attīstībā. Atstumšanas riskam pakļautie cilvēki — piem., nabadzīgie,
bezdarbnieki, bezpajumtnieki, romi, seniori, sievietes un jaunieši — tiek iedvesmoti
piedalīties lēmumu pieņemšanā par viņu apkaimi un padarīt savas kopienas par
labāku dzīves vidi.

SK
EN, FR, HU

Projekta ietvaros skolēni tika apmācīti par “viedās enerģijas aizbildņiem”, kuri savām SI
skolām palīdz ietaupīt enerģiju.
DE, EN, HR, IT,
HU, PL

PROJEKTU PIEMĒRU SARAKSTS
Valsts

Temats

Projekta nosaukums Īss apraksts

Spānija

Pārvietošanās Energotaupība
/Ceļošana
dzelzceļa stacijās un
autoostās

Šis projekts dzelzceļa stacijas un autoostas padarīja videi draudzīgākas, piemēram,
ierīkojot saules paneļus un energoefektīvākus gaismas ķermeņus. Nauda, ko
transporta uzņēmēji ietaupīja ar mazāku rēķinu par energopakalpojumiem dēļ, tika
izmantota, lai šīs vietas padarītu pasažieriem ērtākas.

Zviedrija

Dabas
saglabāšana

Šis projekts iegulda darbu tajā, lai Skandināvijā glābtu apdraudētās polārlapsas. Lai to SE
panāktu, tika izveidots Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas valsts iestāžu un pētniecības EN, FI
institūtu pārrobežu tīkls.

Polārlapsu skaita
palielināšana
Skandināvijas
ziemeļos

Vairāk
informācijas:
ES
EN

