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Uzziniet par labu praksi un iedvesmojošiem EURONET 
50/50 MAX projekta rezultātiem 

 
 

Mēs priecājamies piedāvāt Jums trešo izdevumu par EURONET 50/50 
MAX projektu. Tas ir jau otrais 50/50 enerģijas taupīšanas koncepcijas 
īstenošanas gads vairāk nekā 500 skolās un 48 citās sabiedriskās ēkās 
65 pašvaldībās, kas uzņēmās centienus samazināt enerģijas patēriņu, 
mainot skolēnu, skolotāju un citu telpu lietotāju uzvedību. Un mūsu darbs 
atnesa pirmos rezultātus - šodien mēs varam parādīt jums ne tikai to, ko 
mēs darījām, bet arī, cik daudz naudas un enerģijas mēs esam 
ietaupījuši. 

Nākamajos rakstos jūs uzzināsiet vairāk informācijas par pirmajiem iedvesmojošiem rezultātiem, ko veic 
enerģijas komandas, kas izveidotas skolās un citās sabiedriskās ēkās , kā arī secinājumiem, kas iegūti 
projektā. Mēs arī ziņojām par dažādās projekta valstīs organizētiem pasākumiem un bērnu apbalvojumiem 
par saviem enerģijas taupīšanas centieniem, kā arī pašreizējo projektu novērotājiem, kas palīdz mums 
izplatīt 50/50 koncepciju ,50/50 svētkiem, un Coopenergy projektu, kas informē par daudziem izpētes 
gadījumiem enerģijas taupīšanā sabiedriskajās ēkās. Jūs varat arī uzzināt vairāk par mūsu ikdienas 
notikumiem un sasniegumiem no EURONET 50/50 MAX Facebook profila. 
 

Sekojiet Euronet 50/50 MAX Facebook! 
 
Mēs gribētu atgādināt, ka EURONET 50/50 MAX projekts ir Facebook. No mūsu angļu 
(https://www.facebook.com/EURONETMAX/) un valsts Facebook profiliem varat uzzināt par mūsu 
interesantākajām aktivitātēm, kā arī par aktivitātēm ko veic skolas, sabiedrisko ēku 
administrācijas un pašvaldības, kas iesaistītas 50 / 50 tīklā. Jūs variet dalīties informācijā par jūsu 
rīcību un prezentēt savas idejas un inovatīvas pieejas enerģijas taupīšanai, iedvesmot citus un 
iedvesmoties no viņiem! 

 
  
Daži iedvesmojuši labas prakses piemēri arī ir iekļauti tekstā. Jūs varat uzzināt par Štīrijas (Austrija) 
skolām, kas īsteno 50/50 koncepciju rīkoto pasākumu, par enerģijas taupīšanas pasākumiem, kas veikti ar 
Junior High School of Kastelli (Grieķija) un SUCCURSALE School Šmartno ob Dreti (Slovēnija) un par 
Dąbrowa Górnicza (Polija) 50/50 organizētām svinībām. Arī Spānijas partneriem bija vairākas labas 
prakses, tostarp ACTIWATT mācību spēles, treniņi, kas bāzēti 50/50 metodikā un paredzēti nākotnes skolu 
skolotājiem un izpratnes par enerģiju veidošanas pasākumiem skolās, tai skaitā virtuves ēdienu 
pagatavošana saules krāsnī. Apsveicam visus!! 

 
 

Par Euronet 50/50 MAX 
EURONET 50/50 MAX ir programmas IEE finansēts projekts, kura mērķis ir mobilizēt enerģijas 
ietaupījumus skolās un sabiedriskās ēkās, izmantojot 50/50 metodikas, kas paredz aktīvu ēkas 
lietotāju enerģijas lietošanas pārvaldību. Sasniegtie finanšu ietaupījumi tiek sadalīti vienādās 
daļās starp skolu un vietējo pašvaldību, kas apmaksā patērētās enerģijas rēķinus. 



 
 
 
Ziņu lapa nº 3/2015 

 
 
 
 
 

Ko mēs darām tagad? 
 
 
Pirmie EURONET 50/50 MAX projekta rezultāti 
 
1. cikla 50/50 īstenošana skolās un citās 
sabiedriskās ēkās ir pabeigta un novērtēta, 
pierādot, ka enerģijas taupīšana atmaksājas! 
Projekta skolēni un skolotāji no 516 Eiropas 
skolām apņemas analizēt enerģijas situāciju 
savās ēkās, izstrādāt, kā arī īstenot enerģijas 
taupīšanas pasākumus, un palielināja enerģijas 
izpratni daloties ar saviem kolēģiem un citiem 
locekļiem skolas kopienas. Savā darbā skolēni 
izrādīja lielu radošumu un viņiem izdevās 
sasniegt patiesi iespaidīgus rezultātus. 

1 728 tonnas CO2 - mazāk emisijas 
atmosfērā; 
 
saglabāts vairāk nekā 5 806 MWh.; 
 
439 928,80 € saglabāts  

 
 
 
 

 
 
Enerģijas komanda no skolas Complex nº 4 
Krzesławice, Polijā, atzīmē veikto mērījumu 
rezultātus. 

 
Lielākie finanšu ietaupījumi, ir sasniegti Vladimir 
Prelog Zinātnes skolā Zagrebā, Horvātijā, kur 
ietaupīti 16 846,74 €! Puse no šīs naudas tiks 
atdota atpakaļ skolai, un enerģijas komandai būs 
grūts uzdevums lemt par labāko veidu, kā, 
izmantojot šo summu par labu visas skolas 
kopienai. 

 
 
Enerģijas komanda no skolas Complex nº 4 Krzesławice, 
 Polijā, temperatūras mērīšana skolā. 
 
Pirmie partneru veiktie aprēķini liecina, ka lielākai 
daļai skolu ir izdevies samazināt elektroenerģijas 
patēriņu, siltuma (kurināmā) patēriņu, tādējādi 
panākot arī finansiālus ietaupījumus un iegūstot 
papildus naudu savām vajadzībām. No 233 
skolām, kur visi aprēķini jau ir pabeigti, 172 
skolas (vairāk nekā 70%), panāca ietaupījumus 
ar šādiem konkrētiem rezultātiem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izglītības plakāts vienai no Slovēnijas enerģijas 
komandām  
. 
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Ko mēs pašlaik darām? 
 
 
Viss iepriekš minētais ir sasniegts tikai pateicoties 
skolēnu un skolotāju uzvedības izmaiņām un 
nelielām investīcijām, kā piemēram logu blīvju 
ielikšanai, radiatoru termostata vārstu ierīkošanai 
vai veco spuldžu nomaiņai pret energoefektīvām. 
Skolēni arī darīja visu iespējamo, lai iesaistīt 
savus kolēģus enerģijas taupīšanas pasākumos. 
Kopā veicām gaismas slēdžu un ūdens krānu 
marķēšanu ar enerģijas taupīšanas lozungiem, 
gatavojām plakātus ar padomiem, kā atbildīgāk 
izmantot enerģiju, organizējām skolas enerģijas 
dienas un citus pasākumus. Iegūtie rezultāti 
liecina, ka mūsu ēkās pastāv liels enerģijas 
taupīšanas potenciāls, tādēļ mūsu ikdienas 
darbības un mazi ieguldījumi var nodrošināt 
būtiskus rezultātus! 

iekļaut ikdienas darba grafika, lielākā daļa skolu 
apstiprināja savu aktīvu iesaistīšanos projekta 
aktivitātēs un piekrita, ka dalība projektā ir 
veicinājusi enerģijas izpratnes pieaugumu un 
skolēnu un skolotāju izmaiņas ikdienas enerģijas 
patēriņa paradumos. Kas ir svarīgi, 84% 
respondentu uzskatīja, ka projekts ietekmēs 
skolas enerģijas patēriņu nākotnē, un 90% no 
viņiem ir pārliecināti, ka skolēni saprot, ka viņi var 
ietekmēt enerģijas patēriņu un ka viņu darbības 
var kaut ko mainīt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daži no aptaujas rezultātiem, kura veikta starp 
skolotājiem, kas piedalās EURONET 50/50 MAX 
projektā. 

 
 
Tā kvalitatīvie rezultāti ir tikpat svarīgi kā 
kvantitatīvie tiem ─ un mēs bijām patiesi 
ieinteresēti par Euronet 50/50 MAX iesaistīto 
skolēnu, skolotāju un citu ēku lietotāju 
atzinumiem. Aptauja liecina, ka projekts ir 
interesants gan skolēniem, skolotājiem un citiem 
lietotājiem, kaut gan veicamie darbi ne vienmēr 
viegli. 

Vaasa pilsētas bibliotēka - viena no 32 ārpus 
skolas ēkas, kas nolēmuši pievienoties 50/50 
tīklu. 

 
Ne tikai skolas, bet arī citas sabiedriskās ēkas 
pievienojās 50/50 tīklam un veica pasākumus, lai 
taupītu enerģiju, mainot ēku lietotāju uzvedību. 
32 sabiedriskās ēkās ( ieskaitot sporta iekārtas, 
birojus, muzejus, bibliotēkas un kultūras centrus), 
tika pārbaudīta 50/50 metodikas īstenošana 
dažādos apstākļos. Ir pierādīts, ka enerģijas 
taupīšana ir iespējama visur , mainot motivāciju 
un aktivizējot iesaistīšanu. Jūs uzzināsiet vairāk 
par mūsu sasniegumiem no nākamiem 
paziņojumiem
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Ko mēs pašlaik darām? 
 
 
Projekta novērotāji 

 
Projekta novērotāji ir ļoti svarīga daļa no mūsu 
50/50 sabiedrības. Tie novērtē mūsu darbību un 
rezultātus, atbalsta mūs ar saviem padomiem un 
izmantojot savu kontaktu tīklu, palīdz mums 
izplatīt 50/50 koncepciju pēc iespējas plašāk. 

 
Katrā projekta valstī ir vismaz viena iestāde, kas 
izpilda novērotāja lomu un tiek regulāri informēta 
par mūsu attīstību. Tie ir enerģijas aģentūras, 
izglītības organizācijas, profesionālās apvienības, 
nevalstiskās organizācijas, kas aktīvi darbojas 
vides izglītības jomā, valsts iestādēs un daudzi 
citi. Jūs varat redzēt, kas viņi ir, mūsu mājas lapā 
sadaļā: www.euronet50-50max.eu/en/about- 
Euronet-50-50-max / projekta-novērotāji. Ja jūs 
vēlaties pievienotos mūsu komandai un kļūt par 
EURONET 50/50 MAX novērotāju, lūdzu, 
sazinieties ar mums! 

 
50/50 svinības 

 
Lai apbalvotu skolēnus par viņu radošo darbu 
samazināt enerģijas patēriņu savās skolās katrā 
no projekta dalībvalstīm tika organizētas dažādas 
50/50 svinības. Bērniem un skolotājiem bija 
iespēja dalīties savā pieredzē un veicināt savu 
tālāko darbību attiecībā uz enerģijas un ūdens 
taupīšanu un atkritumu apsaimniekošanu. Svētku 
notikumos bija iekļautas dažādas atrakcijas, 
piemēram,  ar enerģiju saistītie eksperimenti, 
dažādi konkursi, izrādes, plakātu izstādes, videi 
draudzīgu  instrumentu un materiālu izplatīšana. 
Viss tas ne tikai ļāva bērniem pārbaudīt un 
pierādīt savas zināšanas enerģijas taupīšanas 
jomā, atjaunojamo resursu izmantošanā un cīņā 
pret klimata pārmaiņām, bet arī palīdzēja viņiem 
apgūt jaunas lietas un iemācīja jaunas prasmes. 
 
 
 
 

 
 
 
Notikumi bija ļoti jautri visiem, par ko liecina 
daudzas svētku laikā veiktas "enerģiskas bildes" 
Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet savu nacionālo 
mājas lapas versiju. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURONET 50/50 MAX partija Jūras muzejs 
Barselonā. 
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Ko mēs pašlaik darām? 
 
 
Tīkls ar citiem ES projektiem - uzziniet par 
Coopenergy 

 
 
ES līmenī daudz kas notiek enerģijas 
pārvaldīšanas jomā. Līdztekus Euronet 50/50 
MAX, ir arī citi interesanti projekti un iniciatīvas, 
par enerģijas taupīšanu un cīņu pret globāla 
klimata pārmaiņām. Mēs vēlētos jūs iepazīstināt 
ar Coopenergy projektu, kas arī tiek līdzfinansēts 
no IEE programmas. Tā mērķis ir atrast, testēt un 
dalīties ar enerģijas iniciatīvu piemēriem. 
Coopenergy mājas lapā šodien jau ir pieejami 60 
piemēri un to izpēte, tai skaitā liels piemēru skaits 
par enerģijas taupīšanu sabiedriskās ēkās. 

Ir informācija par projektu, kurš vērsts uz 
sabiedrisko ēku renovāciju paātrināšanu 
provincē Limburg, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENA finansēta projekta par iniciatīvu 
pašvaldības ēku renovācijā Milānas provinces 
un SensorCIS M & R - datu bāzi. Citu starpā par 
iniciatīvas ESCOLIMBURG 2020 Ilgtspējīgas 
enerģijas iestādes (SEAI) instrumentu, ko 
izmanto, lai uzraudzītu un ziņotu par enerģijas 
izmantošanu katra publiskā sektora celtnē Īrijā. 
 
 
 

Apmeklējiet mājas lapu Coopenergy lai piekļūt 
pilnīgai datu bāzei 
 http: // www.coopenergy.eu/good-practice-
resources~~HEAD=pobj. 
 Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet kontaktu 
Samantha Simmons, Coopenergy komunikācijas 
vadītājs,  
e-pasts:.climate.change@kent.gov.uk. 

http://www.coopenergy.eu/good-practice-resources%7E%7EHEAD=pobj
http://www.coopenergy.eu/good-practice-resources%7E%7EHEAD=pobj
mailto:climate.change@kent.gov.uk
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Skolu un citu sabiedrisko ēku jaunumi 
 

 
Zemāk jūs varat atrast dažādās valstīs jauno 
izstrādāto paraugprakšu piemērus no 
dalībniekiem, kas piedalās EURONET 50/50 
MAX projektā. Iedvesmojieties ar viņiem un 
dalieties tajos ar citiem. 
Austrija 
Laba prakse 1:  
Konkurence starp Štīrijas skolām kas iesaistītas 
50/50 shēmā. Austrijā pašlaik 25 skolas ievieš 
50/50 koncepciju, lai taupītu enerģiju. Klimata 
alianse Štīrija un Štīrijas valdība nolēma dot 
Štīrijas skolām, kas piedalās shēmā, papildus 
atlīdzību par viņu centieniem samazināt enerģijas 
patēriņu un līdz ar to palielināt iedvesmojošu 
konkurenci. Protams, vissvarīgākais šajā 
konkursā ir ietaupīt pēc iespējas vairāk enerģijas 
skolas ēkā, mainot lietotāju uzvedību. Visi, kas 
piedalās taupības darbībās, var nopelnīt papildus 
punktus, strādājot pie ikmēneša tēmām, kas 

saistītas ar klimata aizsardzību un enerģijas 
taupīšanu, piemēram, mobilitāte, atbildīga 
iepirkšanās / patēriņa veidi, enerģija un ūdens, 
atkritumu apsaimniekošana, atjaunojamie 
enerģijas resursi. 
Uzvarētāji ir visi, kas piedalās, skolas, kas 
samazina enerģijas izmaksas, bet trīs 
veiksmīgākās enerģijas komandas saņems 
papildus balvu, piemēram, braucienu uz 
ilgtspējīgās enerģijas objektu. 
Somija 
Laba prakse 2: 
Uzraudzība enerģijas Consumption Somijā. Viens 
no svarīgiem jautājumiem energotaupības 
projektos ir ēku enerģijas patēriņa regulāra 
uzraudzība. To darot, ir daudz vieglāk redzēt 
veikto pasākumu ietekmi. Enerģijas patēriņa 
rādītāju ikmēneša saņemšana ļauj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e 

 

 

 

Enerģijas komanda pamatskolā Weiz  

Atkritumu šķirošanas prakse. Bērni sastādīja 
kontrolsarakstus, lai padarītu šķirošanu vieglāk! 

 

 

 

 

 

 

 

pamanīt iespējamās problēmas ēkā samērā ātri. - 
Piemēram, sabojāta iekārtu vai noplūdes. Ir 
iespējams reaģēt uz pēkšņām patēriņa izmaiņām 
daudz vieglāk. Otrs būtisks ieguvums ir arī tas, ka 
ir vieglāk motivēt ēku lietotājus taupīt enerģiju, ja 
viņi var ātri redzēt sava darba rezultātus. 
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Skolu un citu sabiedrisko ēku jaunumi 
 
 
 
Somijā ikmēneša monitorings ir galvenā metode, 
kuru izmanto lai veicināt 50/50 projekta 
aktivitātes. Katra sabiedriskā ēka saņem 
ikmēneša kopsavilkumu par savu 
elektroenerģijas, siltuma un ūdens patēriņu tādā 
viegli visiem ēkas lietotājiem saprotamā formā. 
Tādēļ nav nepieciešams veikt tehnisko ekspertīzi. 
Ikmēneša monitorings ir viegli ieviešams Somijā, 
jo visas ēkas ir aprīkotas ar viedajiem skaitītājiem 
un pašvaldības jau ir šādi patēriņu dati par katru 
mēnesi visās sabiedriskās ēkās par ilgu periodu. 
Jaunums sakarā ar projekta 50/50 parādīšanos ir 
tas, ka šī informācija tiek demonstrēta arī ēkas 
lietotājiem. 50/50 enerģijas  komandas ļoti pozitīvi 
vērtē situāciju, jo darboties ar ēkas iemītniekiem 
tagad ir  daudz vieglāk. 

 
Publicētais grafiks ilustrē patēriņa skaitļus vienā 
no 50/50 skolām Somijā. Zilā kolonna attēlo 
atsauces vērtību. Tas ir vidējais patēriņa katrā 
mēnesī pēdējo trīs gadu laikā. Sarkanā kolonna 
parāda patēriņa apjomu pirmajā projekta 
īstenošanas gadā, un zaļa rāda patēriņu otro 
projekta ieviešanas gadā. Visbeidzot, horizontālā 
pīlārs uz lapas augšpusē rāda summāro patēriņu 
katru gadu salīdzinājumā ar atsauces vērtībām. 
Pa kreisi - panākumus pirmajā īstenošanas gadā, 
un pa labi - otrajā gadā. Šajā piemērā skolā ir 
saglabāts milzīgs elektroenerģijas apjoms 50/50 
īstenošanas laikā. 

 
 

Grieķija 
Laba prakse 3:  
Enerģijas taupīšana Junior High School of 
Kastelli. 
 Kad EURONET 50/50 MAX tika ieviests, otrās 
pakāpes Junior High School of Kastelli 
skolēniem, nebija šaubu, ka tas ir izcils veids, kā 
likt energotaupību darbībā. Kopā ar saviem 
skolotājiem, Olga Riga un Stella Markaki, viņi 
nekavējoties sāka darbu pie 9 soļus 50/50 
metodikas īstenošanas un tagad jau ir radīts 
integrēts enerģijas taupīšanas rīcības plāns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenti 2. pakāpes no Kastelli Junior High 
School (Krēta, Grieķija) ar saviem skolotājiem, 
Mrs Olga Riga un Mrs Stella Markaki,  

 
 
Te materializējas virkne labu ideju, lai pilnveidotu 
savu rīcību un izplatītu informāciju par enerģijas 
taupīšanu. Pirmkārt, sagatavoti tematiskie slaidi, 
ko demonstrēja katrā klasē, lai informētu visus 
skolēnus par projektu un iesaistīt tos kopīgos 
centienos samazināt enerģijas patēriņu. 
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Skolu un citu sabiedrisko ēku jaunumi 
 
 
 
Otrkārt, viņi radīja lielu informatīvu plakātu par 
siltumnīcas efektu un vēl vienu, kur tika ilustrētas 
vienkāršas, ikdienas darbības, enerģijas patēriņa 
samazināšanai. Turklāt tika izmeklētas un 
reģistrētas visas nelielas un nozīmīgas 
problēmas, kas saistītas ar skolas ēku un 
infrastruktūru, saistītas ar siltuma un 
elektroenerģijas zudumiem, un par to tika 
informēts skolas direktors. 

 
Skolēnu ģimenes nepalika malā. Bērni 
sagatavoja īpašu anketu par atkritumiem un 
enerģiju un lūgumu mainīt savu enerģijas 
patēriņa praksi savās mājās. Skolēni arī 
pierakstīja daudzus praktiskus enerģijas 
taupīšanas paņēmienus un izveidoja ilustrētu 
instrukciju, kas tika iespiesta uz otrreiz 
pārstrādāta papīra. Visi enerģijas taupīšanas 
pasākumi tiek publicēti interneta blogā skolā. 
 

 
Studenti, skolotāji un direktore Kastelli Junior 
High, Mr Giorgos Sfakianakis, grib aicināt visas 
pārējās skolas īstenot 50/50 metodiku, jo tā ir ļoti 
laba, tādēļ, ka māca gudri izmantot enerģiju. 
Svarīgi zināt ne tikai par pašreizējām 
priekšrocībām, bet saprast, ka ekonomēt šodien 
ir ieguldījums nākotnei  

 
 

Polija 
Laba prakse 4:  
EURO NET 5 0/50 MAX svētki Dąbrowa 
Górnicza. Vairāk nekā 200 skolēni un gandrīz 30 
skolotāji piedalījās EURONET 50/50 MAX 
svētkos Dąbrowa Górnicza, kas notika 2015. 
gada 29. maijā. Pasākums tika organizēts 
pilsētas parkā un bija kopīgs ar Dąbrowa 
Górnicza plisētas dienu. To oficiāli atklāja mēra 
vietnieks Henryk Zaguła, kurš uzsvēra izveidoto 
enerģijas komandu svarīgu lomu. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenti piedalās EURONET 50/50 MAX svinības 
Dąbrowa Górnicza (foto: PNEC). 
 

 
 
Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja piedalīties 
enerģijas konkursā, kas sastāvēja no dažādiem 

uzdevumiem. Iesaistītām enerģijas komandām 

vajadzēja, apmeklējot 7 stendus. Tie bija aprīkoti ar 
uzdevumu kartēm, aprakstiem, jautājumiem, un 

„enerģijas” krustvārdu mīklām. Sniedzot pareizo 
risinājumu vai atbildi, komanda saņēma krāsainu 
karti ar vēstuli. Pēc visu uzdevumu izpildes skolēni 
varēja veidot projekta "Euronet" nosaukumu, 
izmantojot uzrakstam saņemtās kartes kā 
materiālu. 
Enerģijas komandas darbojās jautri, un viņu 
fotogrāfijas bija pilnas ar pozitīvu enerģiju un 
optimismu. Pēc tam visi piedalījās speciālā loterijā. 
Uzvarēja visi. 
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Bērnu aktivitātes ietvēra zīmju, plakātu un uzlīmju 
izgatavošanu ar enerģijas taupīšanas padomiem 
("Nelieto pārāk ko izvietoja dažādās skolas 
vietās. Viņi pat uzrakstīja ekoloģisko himnu, kas 
skanēja: "Mēs sadalām atkritumus dažādu krāsu 
tvertnes, plastmasa iet uz dzeltenu, papīrs iet uz 
sarkanu Mēs taupām ūdeni, mēs izslēdzam 
gaismu.". 

 
 
 
 
 
 
 
Viens no eksperimentiem (foto: P. Zieliński). 
 
EURONET 50/50 MAX svētki Dąbrowa Górnicza 
bija lieliska iespēja enerģijas komandām tikties, 
iesniegt savus darbus, piedalīties konkursā, kur 
viņi varēja dalīties ar savām zināšanām, un darīt 
to visu jautri. Tā bija arī atlīdzība par skolēnu labo 
darbu un viņu aktīvu iesaistīšanos projekta 
īstenošanā. Šie jaunieši parādīja ne tikai 
zināšanas un māksliniecisko talantu, bet arī spēju 
strādāt kopā. 

 
 
Slovēnija 
Laba prakse 5:  
Parauga darbības  Succursale skolā Smarthno ob 
Dreti. Skolas Šmartno ob Dreti skolēni izrāda lielu 
apņēmību taupīt enerģiju un mainīt  attieksmi pret 
enerģijas tēriņu saviem kolēģiem un skolotājiem. 
Interese strādāt enerģijas  komandā skolēniem 
bija tik spēcīga, ka viņi nolēma strādāt pie 
projekta brīvprātīgi, ārpus skolas laika , jo 
projekta aktivitātes  bija grūti iekļaujamas  mācību 
stundu laikā. 

 
 
 
 
 
Saules baterijas  uz skolas ēkas jumta. 
 
Skolēni rūpīgi pārbaudīja savas skolas ēku. 
Redzot, ka tā nav labā formā, viņi uzrakstīja 
vēstuli direktoram, ierosinot dažu darbu veikšanu, 
piemēram, nomainīt vecos logus, ierīkot 
termostata vārstu, utt. Un tas nostrādāja. Logi 
tagad tiek pakāpeniski mainīti visā ēkā. Skola arī 
ieguldīja līdzekļus  termostata ventiļu iepirkšanai, 
kas ļaus regulēt temperatūru dažādās telpās 
atsevišķi.. 
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Enerģijas komanda SUCCURSALE Skolas 
Šmartno ob Dreti. 
 

Iespējams, lielākais enerģijas komandas 
sasniegums bija veicināt skolas lēmumu par  
nelielu saules baterijas uzlikšanu(sadarbībā ar 
privāto investoru) uz skolas jumta. Skola tagad var 
izmantot šo ierīci  mācību nolūkos. Enerģijas  
komanda regulāri vāc saules baterijas saražotās 
enerģijas datus  un tagad viņiem  ir labāk saprast 
ko atjaunojamie enerģijas resursi  īsti nozīmē.  
 
Spānija 
Laba prakse 6: 
ACTIWATT ─ mācīties spēlējot. ACTIWATT ir 
spēle, kas izstrādāta saskaņā ar EURONET 
50/50 MAX projekta prasībām. Tās mērķis ir 
palīdzēt skolēniem nostiprināt savas zināšanas 
par energoefektivitāti un energotaupību 
izklaidējošā veidā. Spēli var spēlēt ne tikai skolās, 
kas piedalās 50/50 tīklā, bet arī jebkurā citā skolā  
jebkurā nodarbībā, kas ir saistīta ar enerģijas 
tēmu. 

 
 
 
 
 

ACTIWATT spēle izstrādāta saskaņā ar EURONET 
50/50 MAX projekta prasībām Barselonas provinces 
padome. 

 
ACTIWATT ir liela formāta galda spēle, kas  
paredzēta 4 līdz 16 spēlētājiem, kuri ir sadalīti 
komandās (no 2 līdz 4 cilvēkiem katrā.) Tā ir 
paredzēta bērniem no 6 gadu vecuma un ietver 
dažādas sarežģītības jautājumus (atkarībā no 
dalībnieku vecuma). Spēlēt ir ļoti vienkārši. 
Kauliņi tiek izmesti, un cipars norāda cik 
kvadrātus var nosoļot uz priekšu. Tad jārisina 
kvadrātā ierakstīts uzdevums, kas ir vienmēr 
saistīts ar energoefektivitātes un enerģijas 
taupīšanas tēmām. Tie varētu būt: vienkāršie 
jautājumi, mīmiskie vingrinājumi, zīmēšanas testi 
vai prasmju pārbaudes. Par katru pabeigto 
uzdevumu komanda nopelna punktus, un par 
katru neveiksmi vai kļūdu ir jāvirzās atpakaļ  
noteikts kvadrātu skaits. 

 
Visa spēle ir sagatavota, balstoties uz ilgtspējības 
kritērijiem Tiek izmantoti vietējie, dabas materiāli:  
korķis, koks un kartons. 
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ACTIWATT oficiāli tika spēlēta pirmo reizi 
projekta svētkos, kas notika 2015.gada 9. jūnijā, 
un ir pieejama Barselonas provinces skolās no 
2015. gada septembra. 

 
 
Laba prakse 7:  
Apmācība par 50/50 metodiku topošajiem 
skolotājiem. Huelva provinces padome, kas 
koordinē EURONET 50/50 MAX projekta 
īstenošanu reģionā, izveidoja auglīgu sadarbību 
ar Huelvas universitātes Ilgtspējīgās attīstības 
departamentu, kas ir viens no oficiālajiem 
projekta novērotājiem. Lai izplatītu 50/50 
koncepciju un nodrošinātu, ka tā tiek iekļauta 
dažādos izglītības plānos un programmās, 
padome ierosināja trīs mācību iniciatīvas. Tās ir 
paredzētas studentiem, kuri  nākotnē kļūs par 
skolotājiem vai izglītības nozares darbiniekiem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Topošo skolotāju 50/50 apmācība Huelvas 
Universitātē. 
 

Vidējās izglītības skolēniem, kuri pašlaik 
mācās pēdējo gadu un apsver iespēju 
mācīties  Huelvas universitātē, un  izvēlas  
nākotnes profesionālās  karjeras virzienu, 
tika piedāvāts DIHU sagatavotais materiāls 
par  EURONET 50/50 MAX projektu.  

Vienas nedēļas laikā, no 2015.gada 17. līdz 
20. februārim aptuveni 400 studenti katru 
dienu apmeklēja speciālu stendu, kur 
uzzināja par iniciatīvu un saņēma 
informāciju par dažādiem enerģijas 
taupīšanas  veidiem. 

 
 
 
 
 
Studentiem, kuri pašlaik mācās universitātē 
un plāno kļūt par skolotājiem no 2015. 
gada 22.janvāra tika organizēti īpaši treniņi 
pie Paulo Freire paviljona Tika nolasītas 
lekcijas par tēmu "Apmācība, 
Eksperimentālā zinātne". Sesijas laikā 
topošie skolotāji uzzināja par projektu un 
50/50 metodoloģiju, kā arī tās iespējamo 
piemērošanu kā praktisko mācību 
instrumentu, kas jālieto nākotnes 
skolēniem. 

 
 
 
 
Pēdējās klases skolēniem, kas nolēmuši 
specializēties kā skolotāji ( Master in 
Taaching  kurss.) 2015. gada februārī tika 
organizēta divu stundu apmācība ar 
nosaukumu "Mācība par tēmu 
pasniegšanu". Turklāt tika panākta arī 
vienošanās, ka DIHU un maģistrantūras 
studiju koordinators uzturēs kontaktus, lai 
iekļautu 50/50 metodikas saturu oficiālajā 
maģistrantūras studiju programmā 
nākamajam mācību gadam (2015./2016). 
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EURONET 50/50 MAX Open Days stends pie 
Huelva universitātes  

Katrs seanss sastāvēja no teorētiskās un 
praktiskās daļas, bija iekļautas tēmas: enerģija, 
enerģijas vienības, enerģijas avoti, enerģijas 
pārstrāde, racionālā enerģijas izmantošana un 
citi. Arī tika apspriests siltumnīcas efekts un 
klimata pārmaiņas. Sesijas beigās skolēni 
izmantoja saules krāsni ēdiena gatavošanai.  

l

 
Šie apmācības pasākumi palīdzēja nodibināt 
pirmo kontaktu ar studentiem, kuri plāno strādāt 
par skolotājiem. Mērķis bija iepazīstināt tos ar 
50/50 metodoloģiju, ko var izmantot savā 
turpmākajā darbā pamatskolas un vidusskolas. 
Organizējot apmācības kursus, DIHU ir sazinājies 
ar Huelvas universitātes Izglītības zinātņu 
fakultāti. Rezultātā   50/50 koncepcija tiks iekļauta 
oficiālajā maģistrantūras programmā, kā arī   būs   
viens no elementiem sākumskolas skolotāja 
grāda saņemšanai. 

 
DIHU ir arī sazināties ar Andalūzijas Izglītības 
departamenta vadību par kursu organizēšanu 
skolotājiem par 50/50 metodiku. Ir arī paredzēts 
uzsākt 50/50 projekta īstenošanu visās provinces 
pamatskolās.  

 
Laba prakse 8: Informatīvie energoefektivitātes 
semināri. Lai stiprinātu projekta aktivitātes un 
palielināt ar enerģiju saistītās zināšanas 12 
Huelva provinces skolu enerģijas komandām tika 
organizēti izpratnes veidošanas semināri. Vienas 
dienas seminārs notika katrā no skolām un bija 
koncentrēts uz EURONET 50/50 MAX projekta 
tematisko saturu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enerģijas tematiskā darbnīca pamatskolā no 
Menendez y Pelayo. 

 
Treniņa budžets ļāva  sagatavot papildu mācību 
materiālus, ne skaitot saules krāsni, komplektu no 6 
saules rotaļlietām. Pamatskolas skolēni Menendez  
Pelayo (Valverde del Camino pašvaldība)  pēc 
semināra nodarbojās ar 3, 4 un 5 gadu veciem 
bērniem , izskaidrojot viņiem enerģijas jēdzienus un 
stāstot par siltumnīcas efektu. Pēc tam  visi 
gatavoja  dažāda veida ēdienus, izmantojot saules 
krāsni , kuru viņi nosauca   "Saules Pavarmeistars". 
 



 
 
 

Ziņu lapa nº 3/2015 
 
 
 
 

Sazinieties ar projekta partneriem 
 
 
 EURONET 50/50 MAX Projektu īsteno 16 
motivētu partneru konsorcijs no 13 Eiropas 
valstīm, ar lielu pieredzi energotaupības un 
energoefektivitātes izglītības jomās. 
 

 
Pieredzējis partneris 

Barcelona Provincial Council 
(DIBA) – project coordinator 
Website: www.diba.cat 
E-mail: euronet@diba.cat 

 
Independent Institute for 
Environmental Issues (UfU) 
Website: www.ufu.de 
E-mail: almuth.tharan@ufu.de 

 
Local Agency for Energy and 
Environment (ALESA) 
Website: www.alesachieti.it 
E-mail: info@alesachieti.it 

 
University of Vaasa (UVA) 
Website: www.uva.fi 
E-mail: merja.pakkanen@uva.fi 

 
Association of Municipalities 
Polish Network “Energie 
Cités” (PNEC) 
Website: www.pnec.org.pl 
E-mail: biuro@pnec.org.pl 

 
Region of Crete 
Website: www.crete.gov.gr 
E-mail: elhatziyanni@crete.gov.gr 

 
Energy Agency of Savinjska, 
Šaleška and Koroška Region 
(KSSENA) 
Website: www.kssena.si 
E-mail: info@kssena.velenje.eu 

Jauns partners: 
 

Climate Alliance Austria (CAA) 
Website: www.klimabuendnis.at 
E-mail: office@klimabuendnis.at 

 
City of Zagreb 
Website: www.zagreb.hr 
E-mail: maja.sunjic@zagreb.hr 

 
Cyprus Energy Agency (CEA) 
Website: www.cea.org.cy 
E-mail: info@cea.org.cy 

 
Energy Agency of Vysocina 
(EAV) 
Website: www.eav.cz 
E-mail: eav@eav.cz 

 
TOP-ENVI Tech Brno 
Website: www.topenvi.cz 
E-mail: info@topenvi.cz 

 
Florence Energy Agency 
Website: www.firenzenergia.it 
E-mail: info@firenzenergia.it 

 
Riga Managers School (RMS) 
Website: www.rms.lv 
E-mail: rms@rms.lv 

 
Kaunas Regional Energy 
Agency (KREA) 
Website: www.krea.lt 
E-mail: info@krea.lt 

 
Huelva Provincial Council 
(DIHU) 
Website: www.diphuelva.es 
E-mail: 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 (rms@rms.lv) vai 

apmeklējiet projekta “EURONET 50/50 MAX” mājaslapu: 

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