
Projekts “Euronet 50/50 MAX” -
MĀCĪŠANĀS DARBOJOTIES!

Šajā nu jau otrajā projekta “Euronet 50/50 MAX” ziņu lapā mēs ar 
lepnumu iepazīstinām Jūs ar īpašiem jaunumiem no visiem projekta 
partneriem, kas pēdējā gadā ir ieviesuši projekta 50/50 metodoloģiju. 
Jau gadu vairāk nekā 500 skolas un 48 citas sabiedriskās ēkas no 65 
pašvaldībām centās ietaupīt enerģiju un līdzekļus, izglītojot par 
enerģijas jautājumiem skolēnus, skolotājus un citus ēkas lietotājus, 
kā arī iesaistot visus enerģijas taupīšanas aktivitātēs.

Katrai ēkai un tās dalībniekiem ir sava pieredze enerģijas izglītībā, enerģijas lietderīgākā izmantošanā un 
darbā ar enerģijas komandu, kas izveidota katrā ēkā. Izmantojiet iespēju, mācoties no citiem, smeļoties 
iedvesmu un pastāstot par saviem sasniegumiem, labākajiem prakses piemēriem un noderīgiem 
padomiem! Lai palīdzētu Jums to izdarīt, esam izveidojuši “EURONET 50/50 MAX” Facebook profilu 
(https://www.facebook.com/EURONETMAX) kuru varēsiet izmantot, lai:

uzzinātu par mūsu interesantākajām aktivitātēm, kā arī citu 50/50 Platformā iesaistīto skolu, 
sabiedrisko ēku un pašvaldību aktivitātēm un sasniegumiem;

veiktu ierakstus par savām aktivitātēm;

iepazīstinātu ar savām idejām un pieeju enerģijas taupīšanai; • 

dalītos attēliem, iedvesmotu citus un ļautu citiem iedvesmot Jūs pašus.

Nolēmām kā 50/50 Platformas vietu izmantot Facebook, jo par to nav jāmaksā, kā arī vietne ir parocīga, un 
to izmanto jau daudzas skolas un sabiedriskās iestādes. Ja Jums vēl nav Facebook profila, izveidojiet to un 
pievienojieties mums!

Jūs varat ne tikai sekot līdzi mūsu Facebook profilam angļu valodā, bet arī apskatīt valstu “EURONET 50/50 
MAX” profilus, kuriem var piekļūt caur projekta mājaslapu (www.euronet50-50max.eu).

Ziņu lapā uzzināsiet arī par rīkiem un materiāliem, kas radušies, lai palīdzētu Jums ietaupīt enerģiju, tāpat 
varēsiet izlasīt arī par interesantām aktivitātēm, kuras aizsākušas projektā iesaistītās skolās un ēkas. Un 
tiešām, visi kopā panāk pārmaiņas – tie ir jau 82 593 skolēni un 6 182 skolotāji, kas apvienojušies ar mērķi 
ietaupīt vismaz 8% patērētās enerģijas.

“EURONET 50/50 MAX” ir IEE finansēts projekts ar mērķi aktualizēt un panākt enerģijas 
ietaupījumus sabiedriskajās ēkās, ieviešot 50/50 metodoloģiju, kas enerģijas uzraudzībā 
un pārvaldībā aktīvi iesaista ēkas lietotājus. Finansiālie ietaupījumi tiek vienlīdzīgi 
sadalīti starp ēkas lietotājiem un vietējo pārvaldi, kas sedz enerģijas rēķinus.
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50/50 materiāli un rīki
Projekta ietvaros esam izstrādājuši dažādus
noderīgus materiālus un rīkus, kas var Jums 
palīdzēt 50/50 koncepta īstenošanā un enerģijas 
lietderīgākā izmantošanā. Ar dažiem no tiem 
turpinājumā varēsiet iepazīties. Projekta 
mājaslapā tos iespējams lejuplādēt bez maksas.

Rokasgrāmata “Enerģijas 
taupīšana skolās” (1. un 2. daļa)

Rokasgrāmata piedāvā 
daudz noderīgu padomu 
skolotājiem, lai palīdzētu 
ieviest 50/50 metodoloģiju 
un strādāt ar skolas 
enerģijas komandu. Tajā 
iekļauti darba lapu un 
eksperimentu paraugi, 
kurus iespējams izmantot,

lai palielinātu skolēnu zināšanas par enerģijas un 
klimata jautājumiem. Pirmā daļa ir veltīta 
pamatskolas skolotājiem, savukārt otrā daļa – 
vidusskolas skolotājiem.

Rokasgrāmata “Enerģijas 
ekonomija sabiedriskajās ēkās”

doloģijas ieviešanu citās 
sabiedriskajās ēkās, ne tikai 
skolās. Atrodama informā-
cija par kritērijiem, kas 
jāievēro, lai ēkā būtu 
iespējams īstenot 50/50 
projektu, rakstīts par vietējās 
un reģionālās pārvaldes 
nozīmi, enerģijas komandu, 

kā arī soli pa solim izskaidrots, kā ieviest 50/50 
metodoloģiju, lai panāktu enerģijas un finansiālos 
ietaupījumus.

Rokasgrāmata “Kā vadīt enerģijas 
komandu?”
Rokasgrāmata adresēta skolas pārvaldei (kaut 
gan arī 50/50 projektā iesaistītie skolotāji rokas-
grāmatā var atrast daudz vērtīgu padomu). Tā 
palīdzēs sagatavoties darbam ar enerģijas 
komandu, tai skaitā arī organizēt un izveidot ener-
ģijas pārskatu par skolas 
ēku.
Pārvaldei un uzraugiem 
šajā projektā ir liela nozīme, 
jo tieši šie cilvēki labāk 
pārzina skolas ēku un tās 
enerģijas sistēmu. Viņi var 
palīdzēt skolēniem analizēt 
enerģijas situāciju skolā un 
īstenot enerģijas taupīšanas 
pasākumus.

“EURONET 50/50 MAX” 
termometrs

Termometru veidojuši partneri 
no Huelvas (Andalusias). Tas 
parāda gan telpu temperatūru, 
gan informē, kāda tempera-
tūra dažādos gadalaikos būtu 
piemērota atšķirīgās ēkas 
vietās un telpās. Noderīgi, vai 
ne tā?
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Ko mēs darām pašlaik?

Šis materiāls papildina rokasgrāmatu “Enerģijas 
ekonomija skolās”, bet liek uzsvaru uz 50/50 meto-



Stratēģiska 50/50 koncepta 
ieviešana
Viens no galvenajiem “EURONET 50/50 MAX” 
mērķiem ir stratēģiska 50/50 koncepta ieviešana. 
Iecere ir mainīt vismaz 100 vietejās stratēģijas, 16 
izglītības stratēģijas, izmantot 16 reģionālos 
plānus un 13 nacionālos darbības plānus, ieviešot 
50/50 aktivitātes. Tās var būt klimata vai 
ilgtspējīgas enerģijas stratēģijas, izglītošanas 
plāni, nacionāli enerģijas efektivitātes plāni utt. 
50/50 metode ir ļoti saistošs un efektīvs enerģijas 
taupīšanas rīks, kas pilnībā saskan ar Pilsētu 
mēru pakta mērķiem. Līdz šim vietējā līmenī 
50/50 projekts ir ticis iekļauts kā aktivtāte 
Enerģijas efektivitātes darbības plānā.

Reģionālā līmenī “EURONET 50/50 MAX” 
partneri līdz šim ir atraduši 8 dažādas stratēģijas, 
kas ieviesīs 50/50. Spānijā tas tiks iekļauts kā 
ALEC aktivitāte. Austrijā koncepts tiks iekļauts 
divos “Klimats un reģions – parauga 
reģioni” (Klimats un reģions – parauga reģions 
Dabas parks Eisenwurzen, Klimats un reģions – 
parauga reģions Weiz-Gleisdorf) un Štīrijas 
provinces valdības “E 25 enerģijas stratēģijā”.

Viens no sarežģītākajiem stratēģiskā koncepta 
ieviešanas uzdevumiem ir atrast un iesaistīties 
nacionālos plānos, kas cīnās par klimata 
izmaiņām, nacionālos enerģijas efektivitātes 
plānos, vides izglītības stratēģijās utt., kam varētu 
piemērot 50/50 konceptu. Pagaidām konceptu ir 
iekļāvušas 3 nacionālās stratēģijas.

Katram projekta partnerim ir jāatrod institūcijas 
projekta uzraudzībai, kas palīdzētu izplatīt 50/50 
idejas valstī un Eiropā.

Uzraudzībā ir iesaistītas 8 pašvaldības, 6 
enerģijas aģentūras, 1 izglītības ministrija, 2 
izglītības organizācijas, 2 pašvaldības vai pilsētu 
asociācijas, 1 skolu direktoru asociācija, 1 
universitāte un 1 Eiropas informācijas centrs. 22 
esošajiem “EURONET 50/50 MAX” novērotājiem 
ir liels potenciāls efektīvi izplatīt 50/50 konceptu 
plašas mērķauditorijas vidū. Tā kā ir vēlams, lai 
informācija un koncepts aizsniegtu arī valstis 
ārpus projektā iesaistītajām valstīm, informācija 
tiks izplatīta arī citos tīklos un iniciatīvās ES 
ietvaros.

Ja vēlaties iekļaut 50/50 konceptu arī savā 
vietējā/reģionālā/nacionālā stratēģijā, sazinieties 
ar mums!

50/50 gada svinības tuvojas!

Tā kā mācību gads tuvojas 
noslēgumam, projekta partneri 
plāno dažādas svinīgas 
aktivitātes, lai apsveiktu 
skolēnus ar labi paveiktu darbu 
un apbalvotu par iespaidīgajiem 
panākumiem. Katrā valstī 
„enerģiskās” 50/50 svinības tiks
atzīmētas ar lielu prieku un iespēju vēl paplašināt 
zināšanas par klimatu un enerģiju. Tiek plānotas 
daudzas interesantas aktivitātes, ieskaitot 
prezentācijas, skolēnu priekšnesumus, balvas un 
videi draudzīgus materiālus.

Šie pasākumi būs arī iemesls ielūgt savas 
ģimenes, lai visi varētu kopīgi iesaistīties 
enerģijas taupīšanas aktivitātēs. Varbūt visa 
ģimene tiks ieinteresēta un nolems uzsākt 50/50 
projektu arī savās mājās? Tas dotu iespēju 
bērniem nopelnīt arī papildu kabatas naudu. 
Sekojiet līdzi jaunumiem Facebook, lai uzzinātu 
vairāk!
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Austrija
1. prakses piemērs: Aktivitātes Barwitzius

pamatskolā (Wiener Neustadt). Barwitzius 
pamatskola, kas atrodas Wiener Neustadt, ir 
viena no 10 Euronet 50/50 max skolām Austrijā. 
Enerģijas komanda sāka darboties 50/50 
koncepta ieviešanā 2013. gada oktobrī, cenšoties 
ietaupīt pēc iespējas vairāk elektrības, apkures 
līdzekļu un ūdens. Papildus skolai izdevās 
samazināt arī atkritumu daudzumu. Pirmajā gadā 
skolai jau izdevās ietaupīt 19%, tātad 7200 €.

Lielāko daļu ietaupījumu (vairāk nekā 4000 €) 
izdevās panākt uz apkures rēķina: tika ietaupīti 
38096,79 kW/h (16,70%). Tas mums parāda, ka ir 
vērts pievērst uzmanību apkures sistēmai. 
Elektrības patēriņš samazinājās par 24,69% 
(10187,30 kW/h).

Bez tā visa Barwitzius skolas enerģijas komanda 
arī iedvesmo samazināt atkritumu daudzumu un 
ūdens patēriņu. Ietaupot 28,47% ūdens, tā rēķini 
samazinājās par 2812,30 €, savukārt samazinot 
atkritumu daudzumu par 16,68%, tika ietaupīti vēl 
papildu 846,41 €.

Horvātija
2. prakses piemērs: “EURONET 50/50 max”
Vladimira Preloga Zinātnes skolā.  Skolotājas 
Mara Husaina un Gorica Grozdaniča, pasniedzot 
mācību stundas skolēniem, juta, ka skolēniem ir 
daudz enerģijas un iedvesmas, daudz vairāk kā 
nepieciešams mācību stundās, tāpēc skolotājas 
nolēma, ka šo enerģiju var pielietot un darīt ko 
labu, no kā ieguvēji būtu gan paši skolēni, gan 
skola. Skola ir nolēmusi ieguldīt 100% savas 
enerģijas, lai panāktu maksimālus enerģijas 
ietaupījumus savā ēkā.

Komandā iesaistīts skolas direktors Zlatko Stičs, 
kā arī uzraugs Janezs Grubars, kurš nolēmis 
pievienoties un palīdzēt izprast enerģijas 
taupīšanu vēl dziļāk. 
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Uzraugs bija priecīgs par iespēju strādāt ar 
mums. Arī pārējie skolas iemītnieki un viesi ir 
ieinteresēti tajā, ko darām.

Viss sākās ar lampas izveidi, kas radīta no 
pārstrādātiem materiāliem. Tas bija tikai pats 
sākums – kamēr “radītāji” strādāja pie 
dekorācijām, kas veidotas no plastmasas 
pudelēm un CD diskiem, citi cīnījās ar 
“Photoshop”, izvēloties fontus un krāsas ID 
kartēm.Praktiķi ielavījās klases telpās ar dīvainām 
ierīcēm un kaut ko mērīja, tikmēr analītiķi nolēma, 
kādai temperatūrai jābūt katrā klasē un telpā. Pēc 
izdzirdēšanas par projektu skolēni pie ziemas 
aukstuma sāka vainot “tos enerģijas taupīšanas 
cilvēkus”. Tas, protams, bija nepatiesi, taču tajā 
pašā laikā arī diezgan aizraujoši dzirdēt šādas 
sūdzības.
Cītīgie radītāji darbojās skolas gaiteņos, klāti ar 
krāsu, kas radīja izbrīnu citos skolēnos, kuriem 
pavisam drīz skaidrību ieviesa detalizēts plakāts 
par projektu un uzlīmes. Visu notiekošo 
iemūžināja “paparaci”. 

Enerģijas zaudēšanas problēmu tika nolemts 
risināt pie logiem – aiz radiatoriem tika izvietots 
alumīnija materials, kas ļauj saglabāt siltumu un 
nogādā to atpakaļ telpā.

Neuztraucieties, mūsu skolas “preses darbinieki”, 
kura tekstu lasāt, parūpēsies, lai esat informēti 
par visu mūsu skolā notiekošo!

Kipra
3. prakses piemērs: Izglītojošās aktivitātes
Kipras Enerģijas aģentūrā. “Euronet 50/50 max” 
īstenošanas un ieviešanas nolūkos Kipras 
Enerģijas aģentūra izmanto iespēju sazināties ar 
skolām un paplašināt izglītojošo kampaņu, 
izglītojot par enerģijas efektivitāti un atjaunojamo 
enerģiju. Papildus materiāliem, kas izstrādāti 
projekta ietvaros, Kipras Enerģijas aģentūra vada 
izglītojošās “Enerģijas dienas” skolās, kas 
iekļautas 50/50 programmā, kuras piedāvā 
darbnīcas un prezentācijas atbilstoši skolēnu 
vecuma grupām. Izglītojošos nolūkos 
prezentācijas skolās tiek izmantotas arī turpmāk, 
ārpus 50/50 projekta.
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Līdz ar “Euronet 50/50 max” projekta 
izsniegtajiem materiāliem skolēniem tiek piedāvāti 
arī plakāti, kas informē par enerģijas efektivitātes 
nosacījumiem, kurus vēlams ievērot klases 
telpās. Vizītēs tika sniegtas arī darba lapas, 
uzlīmes, kalendāri un citi materiāli. Skolēnus 
iedrošināja izmantot aģentūras izglītības sadaļu, 
kas atrodama mājaslapā, lai papildinātu 
zināšanas par enerģijas ekonomiju. Vizītes beigās 
skolēniem bija iespēja piedalīties spēlē “Lielā 
enerģijas čūska”, kas padarīja mācības 
aizraujošākas. Skolām tiek sniegta arī “Enerģijas 
čūskas” galda spēle, kuru iespējams spēlēt 
brīvajā laikā.
Turklāt Kipras Enerģijas aģentūra organize arī 
izglītojošas un aizraujošas ekskursijas uz 
dažādām atjaunojamās enerģijas vietām, kur 
skolēniem iespējams dzīvē redzēt, kā no 
atjaunojamās enerģijas avotiem tiek iegūta 
elektrība.

Lai pārliecinātos, ka arī skolotājiem tiek sniegta 
nepieciešamā informācija un zināšanas par 
atjaunojamās enerģijas avotiem un enerģijas 
efektivitāti, ar Izglītības ministrijas atbalstu Kipras 
Enerģijas aģentūra ir sagatavojusi material 
skolotājiem. Šis izglītojamais materials tiks 
izsniegts ne tikai 50/50 skolām, bet arī citām 
skolām (vairāk nekā 350 skolām) visā Kiprā.

Itālija
4. prakses piemērs: Enerģijas ekonomija
Florences sporta iestādēs. Ar lepnumu 
paziņojam, ka Florences provinces padome ir 
piekritusi plānam uzlabot sabiedrisko sporta 
iestāžu enerģijas patēriņu, lai patērētu mazāk. 
Nolikuma grozījumi tika apstiprināti 2015. gada 
februārī, kas paredz ieviest intervences program-

mu, kas balstās uz ESCO un Eiropas projektiem, 
tādiem kā “Euronet 50/50+” (vairāk informācijas:
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=190073). 

5. prakses piemērs: Enerģias komanda
Florences Gandhi institūtā. Projektā iesaistīto 
skolu lokā ir arī Florences Gandhi institūts. Skola 
atrodas dzīvojamā zonā, kur ir atrodama liela 
ķīnas tautības komūna. Pirmā darba grupas 
tikšanās tika aizvadīta, lai iepazīstinātu ar teoriju. 
2013. gada novembra sākumā satikās 3 
dalībnieki (Andžela, Dominiks un Džons), Ata 
biedri (Klaudija, Laura, Simons un Tiziana) un 
enerģijas konsultants AFE (Maikls). Tika 
apspriests enerģijas komandas darbs.

Ideja bija iesaistīt pēc iespējas vairāk klašu un 
izveide un aktivitātēs vadību ļaut uzņemties 
puišiem. Grupā vajadzīgi divi pārstāvji no katras 
pirmās un otrās klases.
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Šajā skolā enerģijas komanda tika veidota gan 
no itāliešu skolēniem, gan arī citu valstu vai 
izcelsmes skolēniem, galvenokārt bērniem no 
Ķīnas. Bērni apvienojās un sadarbojās bez 
problēmām. http://www.icsgandhifirenze.gov.it/

progetti/euronet-50-50-2013-2016.html). 

Līdzekļi, kā sasniegt mērķi, atrodami “E-pakā” un 
pēdējo divu mēnešu laikā tika pielietoti, lai 
mainītu temperatūru un apgaismojumu klases 
telpās – sekretariāta, sporta zālē, informātikas 
telpās, zālē, ķīmijas klasē, bibliotēkā. Ar laiku tika 
prezentēta arī informācija par datiem un 
temperatūru, izmantojot skolas plānojuma karti un 
iekrāsojot telpas, kas uzreiz ļauj redzēt, vai klases 
telpa ir pārāk silta vai pārāk vēsa.

2014. gada 7. jūnijā, atzīmējot mācību gada 
beigas, skolēni izveidoja skaistas izkārtnes, kuras 
nevarēja nepamanīt! Par turpinājumu varēsiet 
uzzināt jaunākos materiālos.

Lietuva
6. prakses piemērs:  Nelielas mērījumu ierīces
Panemunes bibliotēkā. Otrajā projekta 
īstenošanas gadā Panemunes bibliotēka kā 
sabiedriskā ēka tika iesaistīta „EURONET 50/50 
MAX” projektā. Bibliotēka atrodas Kauņā, Lietuvā. 
2014. gada 15. decembrī nelieli elektrības 
skaitītāji un temperatūras fiksētāji tika uzstādīti 
bibliotēkas ēkā, lai izprastu dažādus enerģijas 
patēriņa aspektus.

Elektrības patēriņa noteikšanai tika izvēlēti 
EFERGY E2 mērītāji. Šo ierīču uzstādīšana ir pa-
visam vienkārša, kā arī tā sniedz svarīgus un 
noderīgus datus. Detalizētāka enerģijas mērīšana 
ļauj noteikt arī enerģijas patēriņa daudzumu 
dažādās zonās, piemēram, apgaismojuma, da-
toru, apkures sistēmas utt. Tā parāda arī elekt-
rības patēriņa augstākos punktus, kuru samazinā-
šana ir svarīgākā, vēloties panākt enerģijas ietau-
pījumus.  Detalizētās enerģijas mērīšanas ierīces 
ļauj arī vērot pašreizējo enerģijas patēriņu dažā-
dās zonās un dažādām ierīcēm, kā arī redzēt 
kopējo patēriņu. Pašreizējais patēriņš ir redzams 
uz LCD monitoriem visu laiku, motivējot ēkas lie-
totājus samazināt enerģijas patēriņu, ja tas konk-
rētajā brīdī nemaz nav nepieciešams. Patē-riņa 
datu analīze mudina uz enerģijas taupīšanu ēkā.

Ziņu lapa Nr. 2/2015

Jaunumi no skolām un citām sabiedriskajām ēkām

http://www.icsgandhifirenze.gov.it/progetti/euronet-50-50-2013-2016.html
http://www.icsgandhifirenze.gov.it/progetti/euronet-50-50-2013-2016.html


Bibliotēkas patēriņa datus analizēja projekta 
koordinators, un gūtie rezultāti tika prezentēti 
enerģijas komandai. Tika apspriests enerģijas 
patēriņš un kas rada lielāko patēriņu, meklējot 
efektīvākās enerģijas taupīšanas iespējas. 
Rezultāti uzrādīja, ka lielāko enerģijas patēriņa 
daļu (41%) veidoja apgaismojums bibliotēkā. Tika 
pievērsta liela uzmanība gaismām un tā 
lietderīgākai izmantošanai. Tāpat tika apsriestas 
arī citas elektrības ekonomijas iespējas.

Uzstādīja arī temperatūras datu fiksētājus. Tika 
izvēlēts LASCAR EL-USB-2-LCD fiksētājs, kas 
nolasa temperatūru ik pēc stundas un veido 
diagrammas, kas ir vērtīgas apkures sistēmas 
izzināšanā un uzlabošanā. Apkures sistēmas 
kontrole ir daudz efektīvāka, izmantojot 
temperatūras datu fiksētājus. Tā saglabā telpas 
temperatūras izmaiņas darba stundu laikā, kad 
temperatūrai nevajadzētu pārsniegt 20 

o
C,

Savukārt nakts laikā vai nedēļas nogalēs 
temperatūrai vēlams būt 16-17 

o
C. robežās. 

Mērījumos tika noskaidrots, ka bibliotēkas darba 
laikā telpas bija pārāk siltas, tāpēc risinājums bija 
pielāgot apkures sistēmu, šajā laikā samazinot 
telpu temperatūru un tādējādi mazinot enerģijas 
patēriņu. 
Enerģijas komanda bija priecīga saņemt aprēķinu 
ierīces un cerēja, ka iegūtie mērījumu dati 
palīdzēs sasniegt jūtamus enerģijas ietaupījumus 
nākotnē, kā arī radīt ērtāku un patīkamāku darba 
vidi.

Polija
7. prakses piemērs: Dzierzoniow 5. pamatskolas
mācības enerģijas lietderīgā izmantošanā.
Paplašināt skolēnu redzesloku jautājumos par 
klimatu un enerģiju ir viens no svarīgākajiem 
projekta „EURONET 50/50 MAX” soļiem.

Ir daudz interesantu un efektīvu veidu, kā nodot 
zināšanas par izmantotajiem enerģijas veidiem, 
enerģijas taupīšanu, klimata pārmaiņām un 
aizsardzību. Vienu no šādām metodēm izstrādāja 
Myszakowska, Dzierzoniow 5. pamatskolas 
skolotāja, kura uzsāka projektu „Atbildīgs 
patērētājs”.

Projekts tika īstenots dabaszinātņu stundu laikā, 
lai iesaistītu kā enerģijas komandu, tā arī pārējos 
skolēnus. Viņi tika sadalīti trīs grupās, katrai 
atbildot par atšķirīgu avotu, kuru izmantojam vai 
radām, – enerģiju, ūdeni un atkritumiem. Katra 
grupa saņēma sarakstu ar tematiem, kuriem 
jāpievērš uzmanība:

Enerģijas grupa: enerģijas avoti, dažāda 
veidu enerģijas ražošanas plusi un mīnusi, 
enerģijas taupīšana, enerģijas patēriņš 
dažādu ēku apstākļos, dažādu apgais-
mojuma veidu plusi un mīnusi.
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Ūdens grupa: ūdens enerģijas iegūšanas 
veidi, ūdens patēriņš saimniecības ēkās, 
veidi, kā iespējams ietaupīt ūdeni, pasaules 
daļas, kur raksturīgs ūdens trūkums.

Atkritumu grupa: atkritumu veidi un to 
iedalījums, slāņi, atkritumu pārstrādes 
plusi, atkritumu daudzuma samazināšanas 
metodes, veicot ikdienas iepirkšanos, 
paterētāju pienākumi un atbildība attiecībā 
uz atkritumiem.

Skolēniem tika dots uzdevums atrast detalizētu 
informāciju par minētajiem tematiem un sagatavot 
prezentācijas citām grupām, izmantojot dažādus 
komunikācijas paņēmienus un rīkus – plakātus, 
zīmējumus, fotogrāfijas, prezentācijas utt. Tika 
demonstrēti arī dažādi rekvizīti, piemēram, 
dažādas gaismas spuldzes un somas. Skolēni ar 
uzdevumu ļoti labi tika galā, bija manāms 
entuziasms un radošums. Viņiem patika šādi 
strādāt, un, pārrunājot un apkopojot projektā 
iegūto, tika noskaidrots, ka bērni spēja atcerēties 
daudz noderīgas informācijas - daudz vairāk nekā 
gadījumos, kad jāklausās tikai skolotājas 
stāstījums.

Projekts skolēniem māca arī to, ka katra indivīda 
darbība un rīcība ir svarīga un var radīt 
pārmaiņas.

Spānija
8. prakses piemērs:  „EURONET 50/50 MAX” un
„ManagEnergy”. Viena no pēdējā laika 
aktuālākajām tēmām “ManagEnergy” izdevumā ir 
izglītošana par enerģiju. Tajā varat atrast daudz 
veiksmīgu pieredzes stāstu, kā enerģijas 
efektivitātes tēmu pasniegt pamatskolas un 
vidusskolas skolēniem. Arī „EURONET 50/50 
MAX” sniedz savu devumu! Projekts parādās 
rakstā, kas sniedz informāciju par Can Besora 
skolas pieredzi (http://www.managenergy.net/

news/articles/568).  Tā ir viena no 500 projektā 
iesaistītajām skolām, kas veic dažādas aktivitātes 
enerģijas taupīšanas un CO2 emisiju 
samazināšanas nolūkā.

9. prakses piemērs: Can Besora skolas stāsts.
Can Besora skolā, kas atrodas Barselonā, bērni 
ar prieku un sajūsmu darbojas projektā. “Mums 
patīk šis projekts, jo mēs ietaupām naudu un 
enerģiju,” apgalvo sestās klases skolnieces Idaira, 
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Alba un Naia, “ar ietaupīto naudu mēs palīdzam 
skolai ietaupīt vēl vairāk. Mēs varam arī nopirkt 
galda tenisu un instrumentus laboratorijai.” 

“Sākumā bija grūti,” stāsta angļu valodas 
skolotāja un Euronet pārstāve Eva Alvarez, “mūsu 
skolai bija vieni no zemākajiem ietaupījumu 
rādītājiem, jo tā veidota ar augstāko enerģijas 
izmantojuma pakāpi, kā arī mūsu skolas virtuvē 
katru dienu paredzēts gatavot svaigu bioloģisko 
pārtiku, kas paredz enerģijas patēriņu, kuru ir 
sarežģīti samazināt...” Taču projekta skolām tiek 
izsniegtas enerģijas pārraudzīšanas ierīces un 
vienkāršas datora programmas, kas palīdz sekot 
līdzi enerģijas patēriņam. E-pakas, skolotāju 
rokasgrāmatas, darba lapas tiek izplatītas visā 
platformā, sniedzot atbalstu skolotājiem un 
mudinot mācīties jaunus enerģijas ekonomijas 
paņēmienus, kā arī enerģijas jautājumos izglītot 
savus skolēnus.

Can Besora skolā programma, kā izrādās, ir 
lielisks palīglīdzeklis skolotājiem mācību procesā, 
jo rezultātā bērni mācās ne tikai par enerģijas 
taupīšanu, bet iepazīstas arī ar daudz ko citu, kas 
iekļauts mācību programmā. Lai apgūtu 
nepieciešamos mācību priekšmetus, skolēni veic 
atšķirīgus uzdevumus.

„EURONET 50/50 MAX” sniedz lielisku iespēju 
mācīties praktiski, veicot dažādus uzdevumus. 
Alvarez stāsta: “Kad bērni uzraksta, piemēram, 
desmit enerģijas taupīšanas nosacījumus, viņiem 
jāpievērš uzmanība arī valodai un vārdiem.” Bērni 
arī rēķināja un veidoja grafikus, kuros atveidoja 
enerģijas pētījumos atklāto. Skolotāji bija patīkami 
pārsteigti par izdomu un entuziasmu, ko projekts 
modināja bērnos. „Viņi veidoja atgādinājumus par 
enerģijas taupīšanu, kurus izvietoja dažādās 
vietās klasē – pie loga, pie durvīm, blakus datora 
monitoram, līdzās gaismas slēdžiem...” paskaidro 
Alvarez. „Bērni pie slēdžiem pielīmēja arī 
krāsainas uzlīmes, lai tās gan skolēniem, gan 
darbiniekiem atgādinātu, ka nav nepieciešams 
ieslēgt visus gaismas slēdžus uzreiz un bieži vien 
pietiek tikai ar zaļo slēdzi, kas dod nelielu 
gaismu.”

Tā kā šī programma Can Besora skolai līdz šim 
bijusi ļoti vērtīga, skolotāji ir nolēmuši, ka turpinās 
izmantot projekta konceptu arī pēc projekta 
noslēguma! 
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Projektu “EURONET 50/50 MAX” īsteno 16 
motivēti partneri no 13 Eiropas valstīm ar lielu 
pieredzi enerģijas taupīšanas un enerģijas 
izglītības jomā.

Pieredzējušie partneri:
Barselonas Provinces Padome
(DIBA) – projekta koordinators
Mājaslapa: www.diba.cat

E-pasts: euronet@diba.cat

Neatkarīgais Vides jautājumu
institūts (UfU)
Mājaslapa: www.ufu.de

E-pasts: almuth.tharan@ufu.de

Chieti provinces vietējā Enerģētikas
un Vides aģentūra (ALESA)
Mājaslapa: www.alesachieti.it

E-pasts: info@alesachieti.it

Vaasa Universitāte (UVA)
Mājaslapa: www.uva.fi

E-pasts: merja.pakkanen@uva.fi

Polijas pašvaldību asociācija
“Energie Cites” (PNEC)
Mājaslapa: www.pnec.org.pl

E-pasts: biuro@pnec.org.pl

Krētas reģions
Mājaslapa: www.crete.gov.gr

E-mail: elhatziyanni@crete.gov.gr 

Enerģētikas aģentūra Savinjskas,
Šaleškas un Koroškas reģionā
(KSSENA) 

Mājaslapa: www.kssena.si

E-pasts: info@kssena.velenje.eu

Jaunie partneri:
Austrijas Klimata alianse (CAA)
Mājaslapa: www.klimabuendnis.at

E-pasts: office@klimabuendnis.at

Zagreba
Mājaslapa: www.zagreb.hr

E-pasts:maja.sunjic@zagreb.hr

Kipras Enerģētikas aģentūra (CEA)
Mājaslapa: www.cea.org.cy

E-pasts: info@cea.org.cy

Vysocina Enerģētikas aģentūra
(EAV) 

Mājaslapa: www.eav.cz

E-pasts: eav@eav.cz

TOP-ENVI Tech Brno
Mājaslapa: www.topenvi.cz

E-pasts: info@topenvi.cz

Florences enerģētikas aģentūra 

Mājaslapa: www.firenzenergia.it E-

mail: info@firenzenergia.it 

Rīgas Menedžeru Skola (RMS) 
Mājaslapa: www.rms.lv

E-pasts: rms@rms.lv

Kauņas Reģionālā Enerģētikas  
Aģentūra (KREA) 

Mājaslapa: www.krea.lt 
E-pasts: info@krea.lt

Huelva Provinces padome 

(DIHU) 

Mājaslapa: www.diphuelva.es 
E-pasts: macevedo@diphuelva.org
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Pievienojieties 50/50 Tīkla skolām un citām sabiedriskajām ēkām! 

Lai saņemtu plašāku informāciju par projektu, rakstiet uz euronet@diba.cat vai apmeklējiet projekta 
“EURONET 50/50 MAX” mājaslapu:

Par 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 
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