
SKOLĀM 
IR AUGSTS ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS 

POTENCIĀLS! 
IZMANTOJIET TO, IESAISTOTIES 50/50 

AKTIVITĀTĒS, LAI 

Izpētītu pašreizējo enerģijas patēriņu skolā
           Izglītotu skolēnus enerģijas jautājumos 

Ietaupītu enerģiju un naudu
Samazinātu  CO2 emisijas 

un atstātu pozitīvu ietekmi uz klimatu! 

publikācijas saturu atbild tikai tās autori. Tam nav obligāti jāatspoguļo Eiropas Kopienas viedoklis. Eiropas Komisija nav atbildīga par 
jebkādu šīs informācijas izmantošanu. www.euronet50-50max.eu

50/50 tīkls
Projekta 50/50 tīklā iesaistījušās vairāk nekā 500 skolas un 48 citas sabiedriskās ēkas – 
pievienojies! 

139 skolas Spānijā

139skolas Polijā

96 skolas Grieķijā

32 skolas Itālijā

30 skolas Slovēnijā

30 skolas Vācijā

19 skolas Somijā

14 skolas Čehijā

10 skolas Lietuvā

10 skolas Latvijā

10 skolas Austrijā

10 skolas Horvātijā

5 skolas Kiprā

Kā pievienoties 50/50 tīklam?
Aizpildiet veidlapu:  http://euronet50-50max.eu/en/join-the-50-50-network. 
Mēs Jums palīdzēsim!

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet mūsu mājaslapu  
www.euronet50-50max.eu vai arī sazinieties uzreiz, rakstot uz e-pastu                                                                                                                    
euronet@diba.cat .(EN), mil.aleks.mil@gmail.com  (LV)
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Kas piedalās 50/50 projektā?

Skolēni: Viņi ir līderi, enerģijas patēriņa izpētītāji un skolā ieviesto pasākumu 
autori.

Skolotāji: Viņi palīdz skolēniem noskaidrot, kā enerģija tiek izmantota un no 
kurienes tā nāk – ne tikai skolā, bet arī ārpus tās. Skolotāji arī iedrošina skolēnus 
un uzrauga enerģijas komandu.

Uzraugi: Viņi zina visu par enerģiju skolā, tāpēc ir galvenie palīgi skolēniem, kas 
cenšas samazināt enerģijas patēriņu.

Citi skolas iemītnieki: Viņi var iesaistīties un palīdzēt skolēniem sasniegt 
mērķus, mainot paši savus paradumus.. 

Vietējās pārvaldes: Viņi atbalsta skolas visā 50/50 īstenošanas procesā un 
atalgo, atmaksājot daļu no ietaupījumiem. 

50/50 metožu īstenošana
Enerģijas komanda tiek izveidota skolā, un darbība balstās uz  deviņiem 50/50 
soļiem. Gada beigās tiek aprēķināti enerģijas ietaupījumi (ar vietējās pārvaldes 
palīdzību) un Jūs saņemat atalgojumu par paveikto!

Kāda ir “EURONET 50/50 MAX” 
būtība?

Projekts “EURONET 50/50 MAX”
...mērķis ir veicināt enerģijas taupīšanu sabiedriskajās ēkās, pielietojot 50/50 
metodes, kas enerģijas taupīšanas pasākumos aktīvi iesaista ēkas ikdienas 
lietotājus. Ietaupītie līdzekļi tiek vienādi sadalīti starp skolas vai ēkas lietotājiem 
un vietējo pašvaldību, kas sedz enerģijas rēķinus. 

...balstīts uz pieredzi un iepriekšējā projekta “EURONET 50/50” rezultātiem, kas 
kopīgos centienos taupīt enerģiju apvienoja 6 900 skolēnu, skolotāju u. c. 
aktīvistu.

...veido Eiropas 50/50 tīklu, kas apvieno vairāk nekā 500 pamatskolas un 
vidusskolas, daloties pieredzē un rezultātos.

...palīdz samazināt enerģijas patēriņu skolās, vēršot uzmanību uz skolēnu, 
skolotāju un citu ēkas lietotāju paradumu maiņu.

50/50 projektā skolēni veic nepieciešamās aktivitātes, tādējādi paplašinot 
zināšanas par enerģijas patēriņu. Skolēni izveido enerģijas komandas, kas 
pieņem lēmumus par projektā veicamajiem pasākumiem un veidiem, kā tiks tērēti 
ietaupījumi.

Katra skola, kas pievienojas 50/50 tīklam, saņem E-pack, kas ietver: 

detalizētu 50/50 metodoloģijas aprakstu; 

rokasgrāmatu “Enerģijas taupīšana skolās”;

rokasgrāmatu “50/50 soli pa solim. 
Enerģijas efektivitāte un taupīšana skolās”;

citus izglītojošus materiālus, tai 
skaitā nodarbību plānus, spēles utt.;

mērīšanas līdzekļus un plānu.




