Ekoskolu Rīcības dienas 2019
Ekoskolu Rīcības dienas ir lielākā vides kampaņa Ekoskolu tīklā
Šogad tās notiks no 4. novembra līdz 10. novembrim

Kopīgā tēma – “Par nākotni bez klimata krīzes”
Rīcības dienas ir laba iespēja uzsākt vienu no Ekoskolu galvenajiem uzdevumiem – sabiedrības
iesaistīšanu un izglītošanu. Kopā vieglāk, tādēļ Rīcības dienas notiek vienlaicīgi visā Latvijā vienas
nedēļas laikā.
Šī gada Rīcības dienas veltītas Klimata krīzes tēmai. Joprojām iespējams novērst katastrofālas klimata
pārmaiņas, par kādām brīdina zinātnieki. Tas šobrīd ir atkarīgs tikai no mūsu izvēlēm.
Ar Rīcības dienu pasākumiem varat paši vairāk iepazīt bagātīgo informāciju par klimata pārmaiņu
cēloņiem un risinājumiem un stāstīt par tiem arī citiem. Papildus tam varat gan savā skolā, gan katram
atsevišķi veicināt izvēles par labu nākotnei bez klimata krīzes.

Par klimata krīzi
Nav šobrīd svarīgākas un steidzamākas vides problēmas par klimata krīzi.
Lai arī klimats lēnām mainījies vienmēr, pēdējā gadsimta laikā cilvēki ar naftas produktu, gāzes un
akmeņogļu dedzināšanu jau par 40% palielinājuši svarīgās CO 2 gāzes daudzumu Zemes atmosfērā,
aizsākot planētas sasilšanu un straujas, neparedzamas klimata pārmaiņas.
Pirmās izmaiņas redzamas jau šobrīd gan Latvijā, gan citur pasaulē, apdraudot dzīvo dabu,
lauksaimniecības ražas, veselu pilsētu un pat valstu pastāvēšanu. Tomēr tikai no mūsu rīcības
atkarīgs, vai klimata pārmaiņas nesasniegs katastrofālus apmērus, rezultātā padarot lielu Zemes daļu
cilvēkiem neapdzīvojamu.
2018. gadā zinātnieki pēc pasaules līderu lūguma publicēja visas aktuālās informācijas apkopojumu,
kurā secināts – lai novērstu katastrofālās sekas, nepieciešams pārstāt piesārņot atmosfēru līdz 2050.
gadam.
Tas joprojām ir pilnībā iespējams, lai gan prasīs lielas pārmaiņas mūsu dzīvēs. Tāpēc svarīgi
atgādināt, ka vēlamies nākotni bez klimata krīzes.

Kas būtu jādara citādāk, lai novērstu klimata krīzi?
Gan Latvijā gan pasaulē teju visu ietekmi uz klimatu rada tikai trīs mūsu dzīves jomas:
• Enerģija (mūsu elektrība un siltums ziemā)
• Transports (pārsvarā mūsu automašīnas, arī lidmašīnas)
• Pārtika (pārtikas ražošana rada ap ceturto daļu no ietekmes)
Lai līdz 2050. gadam novērstu piesārņojumu, mums vajadzēs citādāk audzēt pārtiku, ražot enerģiju un
pārvietoties. Bet to panākt būs daudz vieglāk, ja šajās trijās jomās samazināsim izšķērdību.
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Tas nozīmē:
Enerģijas jomā – Latvijā svarīgi samazināt siltuma zudumus apkures sezonā, bet jebkura elektrības
taupīšana palīdz. Vairāk – https://ekoskoluenergija.wordpress.com/about/
Transporta jomā – mazāk automašīnu, vairāk iešanas ar kājām un braukšanas ar velosipēdu. Vairāk –
https://transportsekoskolam.wordpress.com/transports-un-videinfografika/
Pārtikas jomā – svarīgākais mazāk pārtikas izmest atkritumos. Tāpat ļoti lielu ietekmi rada dzīvnieku
produkti, kuru daudzumu mūsu uzturā esam ļoti palielinājuši pēdējos gados – tādēļ gan ārsti, gan
vides zinātnieki iesaka to samazināt.
Vairāk – https://partikaekoskolam.wordpress.com/partiku-aun-videinfografika/
Ieskaties arī mūsu apkopotajos materiālos par klimata pārmaiņām – ej.uz/ekoklimats
BET KĀ TAD AR ATKRITUMIEM? Atkritumi rada daudzas vides problēmas, bet iepakojuma
ražošanas un atkritumu piesārņojuma ietekme uz klimata pārmaiņām ir niecīga. Tāpēc priecāsimies,
ja tā vietā pievērsīsieties trim saistībā ar klimatu svarīgajām jomām.

Kā izskatās Rīcības dienu pasākumi skolās?
Varat gūt nelielu ieskatu skolu idejās (un droši tās pārņemt) no 2017. gada Rīcības dienu
labāko ideju apkopojuma šeit.
Kā sagatavoties Rīcības dienām?
Lai Rīcības dienās paveiktais radītu pēc iespējas lielāku ietekmi, aicinām īstenot 3
soļus – izpētīt, plānot un izziņot, dokumentēt.
1. Izpētīt
Aicinām visai Ekopadomei pēc iespējas vairāk iepazīties ar aktuālo informāciju par šo
tēmu, izmantojot mūsu un citus materiālus (tos vēl papildināsim tuvākajās dienās).
2. Plānot un izziņot
Izplānojiet savu pasākumu datumus, un reģistrējiet tos Vides izglītības fonda Rīcības
dienu lapā. Pēc tam varēsiet sūtīt ielūgumus vietējiem medijiem, aicināt iesaistīties
pasākumos arī citas apkārtnes iestādes. Aicinām izmantot mūsu sagatavotās relīzes,
kas tiks publicētas Vides izglītības fonda Rīcības dienu lapā.
3. Dokumentēt
Pasākuma laikā uzņemiet fotogrāfijas un iesaistiet skolēnus rakstu sagatavošanā
(varbūt kāds var izveidot pat video). Pēc tam fotogrāfijas iesūtiet mums, lai piedalītos

Rīcības dienu konkursā un iegūtu vērtīgas balvas!

Ekoskolu programmas darbību atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu darbības
nodrošināšana Latvijā 2019. gadā” ietvaros. Par pasākuma saturu atbild projekta partneris Vides izglītības fonds.

