
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP3:  aktivitāšu piemēri 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai» ir inovatīva mācīšanās programma ar jaunu 
pieeju vides izglītībai un izglītībai ilgtspējīgai attīstībai skolās. Tā ir vērsta uz 
veselīgākām, atbildīgākām un elastīgākām vietējām kopienām, un attīsta 
kompetences, kas 21. gadsimtā būs nepieciešamas, lai kopīgiem spēkiem 
pārvarētu tādus izaicinājumus kā klimata pārmaiņas.  

«Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai» mudina skolēnus sadarboties ar vietējo 
sabiedrību un attīstīt projektu pielāgoties spējas uzlabošanai enerģijas, 
atkritumu, ēdiena vai transporta jomā. Projektam vajadzētu stiprināt kopienas 
spēju atrisināt izaicinājumus, saistīt vietējās problēmas ar globālām ilgtspējības 
problēmām un palīdzēt iedrošināt, motivēt un radīt jaunas iespējas jauniešiem 
aktīvi līdzdarboties savās kopienās.  

Projektā izstrādātie mācību plāni iekļaus ieteicamās aktivitātes, ko jaunieši var 
īstenot savās kopienās. Paredzams, ka uzsāktie projekti stiprinās viņu sasaisti 
ar apkārtējiem cilvēkiem un vidi, tādējādi stiprinot gan viņu pašu, gan viņu 
kopienu pielāgoties spēju. 

Vienkārši runājot, kopienas pielāgoties spēja jeb elastība nozīmē veidot labākas 
kaimiņattiecības un stiprināt sociālās saites; veicināt vietas izjūtu, spēju kopīgi 
risināt problēmas un pārvaldīt resursus.  

Projekta piedāvātā darbība jeb intervence vietējā apvidū izraisīs skolēnu 
mācīšanos, kam vajadzētu notikt kopienā, nevis klasē, savukārt skola var tikt 
izmantota kopienai domātu pasākumu rīkošanai.  

[PIEZĪME: Atkarībā no projekta programmas ieviešanai pieejamā laika var būt 
nepieciešams sašaurināt skolēnu projektu izvēles iespējas.] 

Lai palīdzētu partneriem, skolēniem un skolotājiem, šeit ir ieteikumi un 
piemēri aktivitātēm, ko jaunatne var radīt, lai veicinātu kopienas 
pielāgoties spēju un ilgtspējību.  

Sarunas ar vecākiem cilvēkiem - veidot kopienas sajūtu, jauniešiem intervējot 
vecākus cilvēkus viņu dzīvesvietās par ilgtspējību un pielāgoties spēju, 
piemēram: «Kā agrāk šeit tika nodrošināta pārtika?» Šis vingrinājums var būt 
daļa no projekta, kas palīdz jauniešiem izpētīt savu vietējo kopienu un novērtēt 
tās stiprās un vājās puses, vajadzības un iespējas. Iedrošinot jauniešus intervēt 
uzņēmumus vai citas ieinteresētās puses, lai novērtētu savu kopienu, savā ziņā 
palīdzam viņiem pilnveidot savas sociālās prasmes, kam var izmantot viņiem 
pazīstamās tehnoloģijas kā sociālie mediji.  

 

Kopienas kartēšana - dažkārt saukta arī par kopienas aktīvu kartēšanu, tā ir 
līdzdalību veicinošs plānošanas rīks, kas iesaista jaunatni kopienas resursu 
apkopošanā, organizēšanā un vizuālā attēlošanā. Rezultāts var būt uz papīra 
vai internetā veidota karte, kas identificē resursus, bioloģisko daudzveidību, 



 

 

pārstrādi, ūdeni un citus vietējā apvidū esošus resursus.   

Kopienas aptaujas - veidojot un īstenojot intervijas savā apvidū jaunieši var 
stiprināt vietas izjūtu un ievākt informāciju par kopienas vajadzībām savam 
ilgtspējības projektam. Tas var ietvert aptaujas par bioloģisko daudzveidību, 
uzskatiem par atjaunojamo enerģiju u.c. 

Kopienas pasākumi - jaunieši var attīstīt savas kompetences, organizējot 
dažāda veida pasākumus skolā vai kopienā. Tie var būt dažādi: diskusija, 
tirdziņš, izstāde, mielasts, filmu skate, apkārtnes sakopšanas talka, lugas 
uzvedums vai multimediju performance. Skolēnu uzdevums var būt izplānot, 
izreklamēt un novadīt pasākumu par kādu no projekta piedāvātajām tēmām. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Gadījumu izpēte  
Projekta partneri ir apkopojuši piemērus ar aktivitātēm, kuras skolēni var īstenot īsā laika posmā un 
kas var dot pienesumu viņu vietējās kopienas pārveidei, vienlaikus pilnveidojot viņu kompetences.  
 

Spānija 

Basku gadījuma izpēte, lai iedvesmotu vietējus projektus «Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai» 
programmā.  

 

Projekta nosaukums  

Eiropas atmiņu koplietošana 

 

 

 

Apraksts  

Šis projekts iesaistīja jauniešus savas kopienas atmiņu par 20. gadsimta konfliktiem Eiropā 
kolekcionēšanu, lai ne tikai atjaunotu liecības un stāstus, bet arī paustu savas pārdomas ar 
mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem. Anketā skolēni intervēja vecus cilvēkus par viņu atmiņām no 
1950-jiem un 1960-jiem gadiem un organizēja pasākumu par ciemata vēsturi kopš 19. gadsimta. 
Skolēni projektā piedalījās dažādu vietējo grupu sastāvā.  

Rezultāts  

Projekta rezultāti tika prezentēti pasākumā, ko ciemata kultūras nedēļas ietvaros organizēja 
pilsētas dome, vietējā skola un Aranzadi zinātņu biedrība.  Pasākumu apmeklēja ap 550 cilvēku, 
no kuriem vairāk kā 130 piedalījās kā brīvprātīgie (skolēni, palīgi, liecinieki, organizācijas u.c..).  

 

 



 

 

Pasākums sastāvēja no īsfilmas, teātra izrādes (tradicionālas tautas poēmas uzveduma), ko 
sagatavoja vietējā teātra apvienība, ciemata mūzikas skolas bērnu orķestra izpildītas 
tautasdziesmas un vietējās deju skolas priekšnesuma. Līdz ar to pasākums bija nevis tikai skolēnu 
darbu izstāde, bet gan visas pilsētas kopīgs darbs.  

 

Nepieciešamie resursi 

Intervijām un digitālo stāstu izstrādei vajadzīgas tikai programmatūra un IKT lietošanas prasmes. 
Pasākums nebūtu bijis iespējams bez pašvaldības uzticēšanās, kas nodrošināja aprīkojumu, 
atļaujas, ārkārtas dienestu un tehnisko atbalstu (apgaisme, apskaņošana u.t.t.) 
 

Tīmekļa saite  - https://vimeo.com/44974426  (aktivitāšu video apkopojums) 

  

Latvija 
Latvijas gadījuma izpēte, lai iedvesmotu vietējus projektus «Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai» 
programmā.  

 

Projekta nosaukums  

Brīvības dārzā  

 

 

 

 

https://vimeo.com/44974426


 

 

 

 

Apraksts  
 

“Brīvības dārzs” atradās Rīgā, Vidzemes tirgū. Šis bija pētniecisks, estētiski ekoloģisks, uz 
sabiedrības dalību vērsts projekts, kā mērķis – izveidot īstu pilsētas dārzu. Projekta pamatideja bija 
rosināt domāt par pilsētas dārza ideju pašā pilsētas centrā un atgriezties pie pamatvērtībām, 
tradīcijām un sen aizmirstām prasmēm jeb paša spēkiem uz palodzēm, balkoniem un terasēm 
izaudzēt augus – ēdamlietas un tautas medikamentus. Projektu īstenoja starpnozaru mākslas 
grupa SERDE. 

 

Rezultāts  
 

Projekta laikā tika pievērsta uzmanība dārziem pilsētā. Maijā organizēja augu stādīšanas akciju 
Vidzemes tirgū izveidotajā vertikālajā dārzā un semināru par pilsētas dārza veidošanu uz 
palodzēm, balkonos, terasēs. Interesenti varēja dabūt rokasgrāmatu par augu audzēšanu pilsētā. 
Savukārt rudenī izveidotais dārzs tika novākts, organizējot Brīvības dārza Ražas svētkus, kur 
cilvēki dalījās konservēšanas receptēm, degustēja izaudzēto, kopīgi zīmēja dārza stāstu. Vakaru 
noslēdza muzikāla performance “Aroniju uvertīra”.  

 

Nepieciešamie resursi 
 

Dēļi, no kuriem uzcelt kaskādi podiem, izlietotas plastmasas ūdens pudeles, caurules 
apūdeņošanai, augsne, dažādu augu sēklas. 

 

Tīmekļa saite 

http://riga2014.org/BrivibasDarzs?qPage=1&   

http://www.serde.lv/?q=lv    

  

http://riga2014.org/BrivibasDarzs?qPage=1&
http://www.serde.lv/?q=lv


 

 

Projekta nosaukums 

Iesakņotāji 

 

 

 

Apraksts 

 

„Iesakņotāji” ir paaudžu komunikācijas un tolerances attīstošs projekts, kura pamatā ir sociālā 
aprūpes centra iemītnieku un sākumskolas skolēnu sadarbība radošās dārzkopības/dizaina 
darbnīcās, kur ir iespēja kopā mācīties, radīt un draudzēties. 

 

Viens no svarīgākajiem projekta mērķiem ir aktualizēt jautājumu par aktīvām un cieņpilnām 
vecumdienām, t.sk. arī aprūpes centros. Lai uzlabotu aprūpes centra iemītnieku ikdienu, projekta 
ietvaros pansionātā izveidoja dārza zonu, kur tā iemītniekiem aktīvi un radoši darboties.  

 

Rezultāts 

 

Projekta laikā 10 seniori sociālās aprūpes centra “Ezerkrasti” un 10 sākumskolas skolēni no Rīgas 
6.vidusskolas tikās un kopīgi sēja augus, piķēja, veidoja mobilās dobes, pavadīja laiku sarunās un 
radošās darbnīcās.  

 



 

 

Izveidotās dobes tika izmantotas aprūpes centra izrotāšanai. Seniori un bērni ātri sadraudzējās un 
tikās arī ārpus projekta – bērni uzaicināja seniorus uz koncertu skolā. Projekta noslēgumā tika 
noorganizēta izstāde par projekta gaitu un kopīgs pikniks. 

 

Nepieciešamie resursi 

 

Augu kastes, augsne, sēkla, vēlme draudzēties un darboties. 

 

Tīmekļa saite 

 

http://iesakno.lv/  

http://riga2014.org/lat/news/6237-lai-aug-berni-un-seniori-projekta-iesaknotaji  

 

 

Projekta nosaukums 

Jauniešu mobilais tehniskais SOS dienests 

 

 

http://iesakno.lv/
http://riga2014.org/lat/news/6237-lai-aug-berni-un-seniori-projekta-iesaknotaji


 

 

 

Apraksts 

SOS dienesta darbība izpaužas palīdzībā senioriem tikt galā ar mūsdienu modernajām 
tehnoloģijām, kā piemēram, priekšapmaksas kartes atjaunošana mobilajā telefonā, e-pasta 
atvēršana internetā, palīdzība maksājumu veikšanai internetā, elektrības skaitītāju nolasīšana, 
bateriju nomaiņa kabatas lukturīšos vai elektroniskajos termometros, TV programmu ieregulēšana 
un daudzas citas lietas, kuras senioriem sagādā grūtības, bet jauniešiem padodas viegli. 

 

Rezultāts 

Projektā brīvprātīgi darbojas jaunieši – pusaudži no Lēdmanes, Krapes, Rugāju un Lazdukalna 
pagastiem, kas uz maiņām ierodas uz senioru izsaukumiem. Jaunieši izbraukumos brauc pa divi, 
aprīkoti ar Latvijā izgatavotiem elektrovelosipēdiem, planšetdatoru un interneta pieslēgumu.  

 

Planšetdatorā ir uzstādīta īpaša izsaukumu apkalpošanas programma “Mappost”, kur var redzēt 
izsaukuma atrašanās vietu un problēmu, kuru nepieciešams atrisināt. Viensētu iemītnieki var 
izsaukt šo dienestu, piezvanot dispečeram un vienojoties par konkrētu laiku, kad jaunieši var 
atbraukt palīdzēt. 

 

Nepieciešamie resursi 

 

Velosipēds, planšetdators ar interneta pieslēgumu, programma Mappost, uzņēmība. 

 

Tīmekļa saite 

http://www.lielvarde.lv/page/182&news_id=3646  

http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.12.2014-jaunieshu-sos-dienests-steidz-paliiga-senioriem.id41337/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lielvarde.lv/page/182&news_id=3646
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.12.2014-jaunieshu-sos-dienests-steidz-paliiga-senioriem.id41337/


 

 

 

Projekta nosaukums 

Miera ielas republika  

 

  

 

Apraksts  

 

Sākoties krīzei Latvijā, kad daudzviet darbošanās apsīka, Rīgā Miera ielā tieši otrādi – rosība 
sākās. Vietējie ātri saprata, ka arī šajos laikos spēks ir vienotībā un nodibināja organizāciju “Miera 
ielas republika”, kas ir viens no veiksmīgākajiem iedzīvotāju kopienas piemēriem. Viena pēc otras 
uzradās radošās kafejnīcas, darbnīcas, veikaliņi.  

 

Rezultāts  

 

Miera ielas republikā darbojas entuziasma pilni, uzņēmīgi cilvēki, kas ne tikai veido sava kvartāla 
seju, bet maina visas Rīgas raksturu. Šajā kvartālā ir ne tikai interesanti mazie uzņēmumi, kā 
frizētava – lasītava “Melnais knābis”, kultūras kafejnīca Pa Taku, telpaugu apmaiņas punkts Mājas 
svētība, stikla pārvērtību punkts Buteljons u.c., bet iedzīvotāji organizē paši savus kopīgos ielas 
svētkus gan Ziemassvētkos, gan Vasarsvētkos. Miera ielas Vasarsvētki pat ir pārvērtušies jau par 
visas Rīgas festivālu “Miera ielas Vasarsvētki”. 

 

Nepieciešamie resursi 

Idejas, vēlēšanās būt un darboties kopā.  

 



 

 

 

Tīmekļa saite 

 

http://riga2014.org/lat/news/5023-republika-bez-prezidenta-miera-iela  

http://www.mieriela.lv/  

http://www.riga2014.org/lat/news/4348-miera-ielas-republika-aicina-uz-vasarsvetkiem  

 

  

http://riga2014.org/lat/news/5023-republika-bez-prezidenta-miera-iela
http://www.mieriela.lv/
http://www.riga2014.org/lat/news/4348-miera-ielas-republika-aicina-uz-vasarsvetkiem


 

 

Īrija 
Īrijas gadījuma izpēte, lai iedvesmotu vietējus projektus «Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai» 
programmā.  

 

Projekta nosaukums  

Zaļā paaudze 

 

 

 

Apraksts  

Turles (Tiperarī grāfistē) profesionālās vidusskolas skolēni attīstīja projektu «Zaļā paaudze», kura 
mērķis bija pievērst kopienas, un jo īpaši uzņēmumu, uzmanību pieejamajiem tīriem alternatīvās 
enerģijas avotiem.  

Tika izveidota prezentāciju par vietējo lielveikalu, kas bija samazinājis enerģijas patēriņu un 
uzstādījis saules baterijas, ko demonstrēja citiem vietējiem uzņēmumiem, lai iedrošinātu tos 
izmantot tīrāku un zaļāku enerģiju. Beigās skolā tika organizēta Enerģijas taupīšanas diena, kas 
piesaistīja citus skolēnus, vecākus un ciema iedzīvotājus.  

 

Rezultāts  

2012. gadā projekts uzvarēja Īrijas Ilgtspējīgas enerģētikas pārvaldes rīkotā konkursa «Viena laba 
ideja» kopvērtējumā. Tas pārstāvēja Īriju konkursa «U4Energy» apbalvošanas ceremonijā un 
ieguva balvu par labāko praksi ārpus «U4Energy». Viņu Enerģijas taupīšanas diena palielināja 
izpratni kā arī tai dienā samazināja enerģijas patēriņu par 40%.  



 

 

 

Nepieciešamie resursi 

Projektam bija nepieciešams tikai nedaudz resursu. Skolēni veica pētījumu, izstrādāja prezentāciju, 
izmantojot PowerPoint programmu, un noorganizēja pasākumu skolā.  

 
Tīmekļa saite 

 http://www.seai.ie/Schools/Post_Primary/One-Good-Idea-Project/Overall_winner_2012_-
_Generation_Green.html 
 

 

 

 

Projekta nosaukums 

Domā par ēdienu!  

 

 

 

Apraksts  

 

Šis Dundalkas (Lūtas grāfiste) Svētā Luisa vidusskolas skolēnu projekts ieguva Eko-līdera balvu 
Jauno vides pētnieku konkursā. Viņi uzskatīja, ka pārtikas jūdžu jautājums cīņā ar klimata 
pārmaiņām ir nepietiekami novērtēts un ka pārāk maz cilvēku ņem to vērā, izvēloties produktus.  

 

http://www.seai.ie/Schools/Post_Primary/One-Good-Idea-Project/Overall_winner_2012_-_Generation_Green.html
http://www.seai.ie/Schools/Post_Primary/One-Good-Idea-Project/Overall_winner_2012_-_Generation_Green.html


 

 

Tādēļ viņi apņēmās pievērst daudz lielāku savu vienaudžu un kopienas uzmanību pārtikas jūdzēm 
un ekoloģiskajai pēdai. Viņi izveidoja Facebook un Twitter lapas, kur ievietoja informāciju par 
pārtikas jūdzēm un sezonāliem produktiem, kā arī internetā atrastu pārtikas jūdžu kalkulatoru. 
Projekta gaitā tika arī apkopota informācija par vietējiem pārtikas ražotājiem. 

 

Rezultāts 

 

Skolēni izpētīja, cik svarīgi ir samazināt pārtikas jūdzes un kā to izdarīt, šo informāciju apkopoja 
plakātā un PowerPoint prezentācijā, un veica informēšanas kampaņu. Lai vāktu līdzekļus augļu 
dārzam, viņi noorganizēja ēdienu tirdziņu, kurā pārdotie produkti bija gatavoti pilnībā no tuvējā 
apkārtnē audzētām vai ražotām sastāvdaļām. Par iegūtajiem € 300 iestādīja 8 augļu kokus, kas 
tagad ne tikai nodrošina skolu ar svaigiem augļiem, bet arī absorbē oglekļa dioksīdu un tādējādi 
palīdz cīņā ar klimata pārmaiņām.  

 

Nepieciešamie resursi 

 
Projekts tika radīts Eco-UNESCO Jauno vides pētnieku 2015. gada konkursam.  Konkurss kopš 
1999. gada iedrošina jauniešus attīstīt projektus, lai saglabātu un aizsargātu apkārtējo vidi un 
iedrošinātu citus darīt tā pat. Tajā jau piedalījušies desmitiem tūkstošu jauniešu no visas Īrijas 
Republikas un Ziemeļīrijas.  Šī projekta īstenošanai bija nepieciešami tikai komandas enerģija un 
apņemšanās, IKT lietošanas prasmes, radošums, internets un printeris, kā arī spējas izveidot un 
uzturēt sociālo mediju lapas. 
 

Tīmekļa saite  

 

http://www.ecounesco.ie/eco-unesco-young-environmentalist-awards-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecounesco.ie/eco-unesco-young-environmentalist-awards-2013


 

 

 

Itālija 
Itālijas gadījuma izpēte, lai iedvesmotu vietējus projektus «Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai» 
programmā. 

 

Projekta nosaukums  

Iestādi to! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apraksts  

G. Carducci vidusskolas (Olginate) skolēni klasē mācījās par dažādiem mājsaimniecībās izmantotiem 
enerģijas avotiem un, intervējot savas ģimenes, noskaidroja vidējās «ūdens-metāns-elektrība-transports-
atkritumi» cikla izmaksas. Ar speciālista palīdzību viņi izrēķināja katras ģimenes radītās CO2 emisijas un cik 
daudz koku vajadzētu iestādīt, lai to izlīdzinātu. 

Tad viņi izgatavoja skrejlapas, ko dalīja cilvēkiem kopienas populārākajās un apmeklētākajās vietās - 
vietējos iknedēļas tirdziņos, sporta centrā, laukumos pie rātsnama un baznīcām. Skolēni arī skaidroja, kā 
izmantot vienkāršu rīku oglekļa pēdas aprēķināšanai.  

Pēc kopienas zaļo teritoriju kartēšanas, skolēni pilsētas domes sēdē prezentēja sava pētījuma rezultātus un 
piedāvājumu iestādīt jaunus kokus. Koku stādīšanai un kopšanai tika izveidots dažādu paaudžu brīvprātīgo 
tīkls.   

 

 

 



 

 

Rezultāts  

 
Projekta gaitā skolēni: 
* ar informātikas skolotāja palīdzību izveidoja projekta lapu skolas un pašvaldības interneta vietnēs; 
* reklamēja līdzekļu vākšanas pasākumus, piemēram, mājās ceptu kūku un no otrreizējās pārstrādes 
materiāliem izgatavotu eko-dizaina priekšmetu tirdzniecība; 
* ar vietējo biedrību brīvprātīgo palīdzību organizēja koku stādīšanu, iesaistot pamatskolas skolēnus, 
radiniekus un citus līdzpilsoņus; 
* regulāri apraudzīja savus kokus un uzturēja to apkārtni tīru. 

 

Nepieciešamie resursi 

Speciālists no ārpuses, brīvprātīgie, vietējās biedrības, dārza instrumenti, koku stādi. 

 

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums 

Izmanto, nevis izmet     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apraksts   

Stundā lasot vietējo avīzi, skolēni atklāja, ka pašvaldība tikusi sodīta par nepareizu šķiroto 
mājsaimniecības atkritumu savākšanu.  Viņi organizēja sarunu ar pilsētas mēru, lai noskaidrotu, 
kādi pakalpojumi iedzīvotājiem varētu tikt nodrošināti, lai minimizētu atkritumu daudzumu. Tad viņi 
intervēja savus tuviniekus un kaimiņus, lai noskaidrotu, ko viņi zina par šo problēmu un kā soda 
nauda ietekmē kopienu. 

Viņi pārbaudīja, vai skola šķiro atkritumus atbilstoši pašvaldības institūciju tīmekļa vietnēs 
pieejamajām instrukcijām.  

Beigās skolēni grupās izveidoja karti ar visām šķiroto atkritumu savākšanas vietām un meklēja 
risinājumus, kas palīdzētu iedzīvotājiem uzlabot atkritumu šķirošanu. 

 

Rezultāts  

 

Lai pievērstu uzmanību pareizas atkritumu šķirošanas nozīmīgumam un palīdzētu līdzpilsoņiem 
uzlabot savus paradumus, skolēni: 

 analizēja intervijās iegūto un skolas un pašvaldības tīmekļa vietnēs atrasto informāciju; 

 organizēja atkritumu šķirošanas sacensības starp savas skolas klasēm; 

 organizēja viktorīnu par atkritumu šķirošanu skolēniem un vecākiem; 

 izveidoja uzlīmes skolas un pilsētas atkritumu tvertnēm ar attēliem - ko mest un ko nē; 

 vietējos pasākumos uzstājās ar praktiskiem demonstrējumiem un organizēja sacensības par atkritumu tvertņu 
konstrukciju, atkritumu savākšanu un šķirošanu; 

 iesaistīja vietējos iedzīvotājus atkritumu tvertnes «adopcijā» un pastāvīgā novērošanā. 

 

Nepieciešamie resursi 

 

 līmējamais papīrs uzlīmju izgatavošanai 

 šķiroto atkritumu tvertnes 

 skolas sporta zāle skolēnu-vecāku sacensībai 

 vietējās biedrības un brīvprātīgie 

 

Tīmekļa saite:  

Uz Lesko pašvaldības publicēto brošūru  

http://www.sileaspa.it/files/news/opuscolo%20raccolte%20lecco.pdf 

 

 

http://www.sileaspa.it/files/news/opuscolo%20raccolte%20lecco.pdf


 

 

Lielbritānija 
Lielbritānijas gadījuma izpēte, lai iedvesmotu vietējus projektus «Skolas ilgtspējīgai 
sabiedrībai» programmā. 

 

Projekta nosaukums 

Stādīšanas propaganda 
 

  
 
Apraksts  
 
Tā vietā, lai sūdzētos par to, ko viņi nevar, IET (Incredible Edible Todmorden – Neticami ēdamā 
Todmordena) vienkārši sāka darīt to, ko viņi var. Tā kā pilsētā trūka lauksaimniecības zemju, 
IET iedrošināja iedzīvotājus veidot puķu kastes un stādīt augļus un dārzeņus, palīdzot pašiem 
sev. Viņi pat bez atļaujas apstādīja novārtā atstātus zemesgabalus. 
 
Rezultāts 
 
Piesaistot uzmanību pārtikas audzēšanai, IET ir izraisījusi diskusijas, kas rosinājušas dažādus 
projektus visā pilsētā. Iespējams, lielākā ietekme ir tam, ka vairākums aktivitāšu sākušās nevis 
plānotas attīstības rezultātā, bet gan tādēļ, ka iedzīvotāji vēlējās iesaistīties un piedalīties - stādīt 
augļu krūmus gar kanālu, pirkt vairāk vietējo pārtiku vai piedalīties kādā no daudzajiem vietējiem 
pasākumiem. Iedzīvotāju aptauja liecina, ka 96% patīk, ka dārzeņi aug publiskās vietās un 67% 
teica, ka esot ņēmuši šajās dobēs izaugušos produktus. 
 
Nepieciešamie resursi 
 
Kokmateriāli puķu kastēm, komposts, sēklas un piedzīvojumu gars. 



 

 

 
Tīmekļa saite 
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/home 
http://www.theecologist.org/green_green_living/2202429/incredible_edible_todmorden.htm
l 
 
 
 
 
Projekta nosaukums 

Olu karte: kā paātrināt vietējās pārtikas pārpilnību 
 

 
 
Apraksts  
 
Daļa no «Neticami ēdamā Todmordena» pašpietiekamības dzinuļa bija kampaņa «Katra 
ola ir svarīga», kas demonstrēja praktiskos ieguvumus no savas pārtikas ražošanas - 
pietiekami daudz olu savai ģimenei un pārpalikums, ko pārdot kaimiņiem. Tā sākās 2009. 
gadā ar bezmaksas pankūkām, dimanta olu krāsošanu un ķiveru rotāšanu ar vistas 
spalvām. Tajās Lieldienās mūsu Eggstraordinārais pavasara festivāls izcēlās ar jautrību 
visu vecumu bērniem un tā pamatā esošo nopietno vēstījumu: mēģināsim paši sev 
nodrošināt pietiekami daudz olu. 
 
Rezultāts  
 
Projekta rezultātā vairāk cilvēku bija pieejamas vietējās olas. Olu kartē tika apkopoti 32 
ražotāji, bet vēl daudz vairāk cilvēku apsver domu par vistu audzēšanu. Katrs punkts šai 
kartē ir māja, ferma vai uzņēmums, kam ir vistu būris. Daudzi no viņiem sāka audzēt vistas 
šīs kampaņas ietvaros. 
 
Ņemot vērā, cik produktīvas vistas mēdz būt, nav nemaz tik grūti saražot vairāk nekā 
nepieciešams. Tādēļ lielā daļā šo objektu ražo vairāk olu nekā pašiem vajadzīgs. Bez tam 
kampaņa pievērsa pilsētas iedzīvotāju uzmanību svaigu uz vietas ražotu olu 

http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/home
http://www.theecologist.org/green_green_living/2202429/incredible_edible_todmorden.html
http://www.theecologist.org/green_green_living/2202429/incredible_edible_todmorden.html


 

 

priekšrocībām - no būtiski labākas garšas, īpaši, ja to ēd 48 stundu laikā pēc izdēšanas, 
līdz apgalvojumam, ka tās ir daudz labākas cilvēka veselībai par tik pat svaigām veikalā 
nopērkamajām rūpnīcas olām (nepierādīts, iespējams, tas ir ļoti atkarīgs no vistas šķirnes 
un barības). 
 
Nepieciešamie resursi 
 
Cāļi, piedzīvojumu gars. 
 
Tīmekļa saites 
Olu karte: www.incredible-edible todmorden.co.uk/resources/todmorden-egg-
maphttp://www.resilientcommunities.com/the-egg-map-how-to-accelerate-local-food-
abundance/ 
 http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/resources/eggcellent-advice 
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/blogs/spring-festival-incredible-photo-gallery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/resources/todmorden-egg-map
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/resources/todmorden-egg-map
http://www.resilientcommunities.com/the-egg-map-how-to-accelerate-local-food-abundance/
http://www.resilientcommunities.com/the-egg-map-how-to-accelerate-local-food-abundance/
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/resources/eggcellent-advice
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/blogs/spring-festival-incredible-photo-gallery


 

 

Dānija  
Dānijas gadījuma izpēte, lai iedvesmotu vietējus projektus «Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai» 
programmā. 

 

Projekta nosaukums 

Pērc vietējo pārtiku Dānijā 

 

 

Apraksts 

Šai projektā tika apkopota vienā mājas lapā informācija par visām Dānijas fermām, lai pircēji 
var viegli atrast, kur var nopirkt vietējas izcelsmes dārzeņus un gaļu, un popularizēja to 
sociālajos medijos kā Facebook, Instagram un Twitter. Lietotāji var saņemt ziņas par 
speciāliem piedāvājumiem vai pasākumiem viņu apkaimē.  

Rezultāts  

Projekts dod iespēju cilvēkiem vieglāk nopirkt vietējas izcelsmes pārtiku un tādējādi dzīvot 
ilgtspējīgāk. 

Nepieciešamie resursi 

Dators, viedtālruņu lietotnes. 

Tīmekļa saite:  

www.ditlandkoeb.dk  

http://www.ditlandkoeb.dk/

