
Konkursu atbalsta:
EIROPAS ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS 
BALVA UN  TAUPĪGA ENERĢIJAS 
IZMANTOŠANA SKOLĀ
Konkurss “Eiropas Enerģijas taupīšanas balva” ir  starptautiskā 
projekta “Taupīga enerģijas izmantošana skolā“ (IUSES - 
Intelligent Use of Energy at Schools) sastāvdaļa.  

Parasti mēs daudz nedomājam par tādām ikdienas darbībām 
kā apgaismojuma ieslēgšana, kāda dzēriena izņemšana no 
ledusskapja, mašīnas vadīšana. Taču, jau nelielas izmaiņas 
mūsu rīcībā var radīt ievērojamu enerģijas ietaupījumu un 
nozīmīgu piesārņojuma samazināšānos.  

IUSES palīdzēs vidusskolēniem izdarīt šīs izmaiņas, parādot 
enerģijas taupīšanas pamatprincipus un to  pielietošanu 
ikdienā. 
IUSES sniegs skolēniem ieskatu energoefektivitātes 
jautājumu risināšanai rūpniecībā un padziļinās izpratni par 
enerģijas patēriņu  sabiedrībā ikdienā.  

IUSES ir izveidojis plašu izglītojošu materiālu klāstu 
vidusskolām, lai energoefektivitātes un enerģijas taupīšanas 
tēmas varētu apgūt interesantā  un iedarbīgā veidā. 

Izglītojošo materiālu komplekts sastāv no:
• rokasgrāmatu komplekta skolēniem 
• skolotāja grāmatas

• DVD ar interaktīviem materiāliem
• instrumentu komplekta eksperimentiem

Instrumentu komplekts tiks izsniegts projektā iesaistītajām 
skolām bez maksas un tas var veicināt skolotāju iesaistīšanos 

starppriekšmetu sadarbībā. 

Eiropas Enerģijas taupīšanas balva tiks pasniegta Eiropas 

skolām un skolēniem, kas sniegs lielāko ieguldījumu 
enerģijas taupīšanā un izpratnes veidošanā. 

www.iuses.eu

Par šī bukleta saturu pilnībā atbild projekta dalībnieki.Tas var neatspoguļot Eiropas 
Padomes viedokli. Eiropas Komisija neatbild par šīs informācijas izmantošanu
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Jelgavas pašvaldības aģentūra 
„Zemgales INFO”  

Aģentūra " Zemgales EKO" Biedrība „Latvijas Zaļā Josta” 

SIA "Kanclers plus" Akciju sabiedrība „Latvenergo” 
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Kas var pieteikties? 
Konkursam var pieteikties Latvijas vidusskolēni un Latvijas 
vidusskolas 2009./2010.mācību gada sākumā. 

Konkursam var pieteikties 3 kategorijās: 

Skolas
Šajā kategorijā var piedalīties jebkura vidusskola, kas ir 
ieviesusi, risinājusi energoefektivitātes jautājumus skolā 
(piem., mācību, audzināšanas  darbā, pētnieciskajā 
darbībā, skolas ikdienas dzīvē) un ievērojami samazinājusi 
enerģijas patēriņu.

Individuāli skolēni
Šajā kategorijā var piedalīties individuāli skolēni vai 
skolēnu grupas (ne vairāk kā 3 dalībnieki), kas mācās 
vidusskolā un kas ir sasnieguši labus rezultātus enerģijas 
taupīšanā ikdienā (piemēram, mājās, mainot paradumus 
transporta izmantošanā, ietekmējot vecākus, draugus 
mainīt enerģijas izmantošanas paradumus, utt.) 

Video/Media (individuāli un /vai grupā)
Šajā kategorijā var piedalīties gan individuāli skolēni, 

gan grupas, klases, skolas, kas izveidojuši  video, 
reklāmu, īsfilmu, digitālo spēli, animāciju, 
programmatūru,  video mākslu utt. par enerģijas 

taupīšanas tēmām. 

Konkurss “Eiropas 
enerģijas taupīšanas balva”

Konkurss notiks divās kārtās:

1.kārta: valsts līmenis
Labākie darbi katrā kategorijā tiks apbalvoti, trīs labākie 
darbi tiks izvirzīti līdzdalībai 2.kārtā

2.kārta- Eiropas līmenis
Labākais darbs katrā kategorijā no katras valsts  tiks 
pieteikts līdzdalībai Eiropas konkursā. 

Apbalvošana 
Valsts līmeņa konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 2010.gada 
jūnijā.
Eiropas konkursa uzvarētāji katrā kategorijā tiks apbalvoti 
projekta “IUSES” noslēguma konferencē  Triestē (Itālija), 
2010.gada rudenī. 
Eiropas konkursa uzvarētāju līdzdalību konferencē  
apmaksās no projekta “IUSES”līdzekļiem. Konkursa 
uzvarētāji noslēguma konferencē prezentēs savu skolu, 
enerģijas taupīšanas plānu, sasniegumus, kā arī 

individuālos sasniegumus un video!

Konkursa dalībniekiem dokumentāli jāpierāda enerģijas 
ietaupījums, lai varētu piedalīties konkursa darbu 

vērtēšanas procedūrā. Iesniegtie darbi tiks vērtēti, 

izmantojot kritērijus, kas aprakstīti pieteikuma veidlapā 
(piem., ietaupītās enerģijas apjoms, popularizēšanas 
pasākumi, sabiedrības iesaistīšana, oriģinalitāte, utt.) 

Pieteikšanās konkursam līdz 2009.gada 
15.decembrim.
Konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapas un balvu 
fondu var atrast projekta “IUSES”mājas lapā:
www.iuses.eu

Vai es varu piedalīties 
konkursā?

Vai tu esi…
•  vidusskolēns/ vidusskola? 
•  vai tu dzīvo  Austrijā, Bulgārijā, Čehijā, Francijā,  Grieķijā, 
Īrijā, Itālijā, Latvijā, Nīderlandē, Rumānijā, Slovēnijā, 
Spānijā, Vācijā vai Lielbritānijā?

Vai tu .....
• plāno vai īsteno kādu darbību, projektu, plānu vai veido 
video/media, kas saistīts ar energoefektivitāti, attieksmes 
maiņu saistībā ar enerģijas patēriņu, taupīšanu, 
atjaunojamajiem energo resursiem vai transporta 
sastrēgumu novēršanu, vai gaisa piesārņojuma 
mazināšanu, izmantojot citus pārvietošanās veidus? 

Ja tu atbildi ar “jā“uz šiem jautājumiem, tad tu vari 
piedalīties konkursā par EIROPAS ENERĢIJAS 
TAUPĪŠANAS BALVU!

Konkursā mēs gaidām dažāda veida projektus, aktivitātes, 

plānus, kas vērsti uz energoefektivitātes paaugstināšanu, 

enerģijas taupīšanu, kas mainītu skolēnu attieksmi un 
rīcību ikdienā – skolā, mājās, transporta izmantošanā, utt. 

Lejuplādē projekta “IUSES” mācību materiālus! 
Rokasgrāmatas, DVD ar interaktīvajiem materiāliem 
palīdzēs skolām, skolotājiem un skolēniem izveidot 

enerģijas taupīšanas plānu, sniedzot lietderīgus padomus 
un ieteikumus, kā uzlabot energoefektivitāti, uzvarēt 
konkursā un iegūt balvas!


