
Ceļā uz ilgtspējību. 

NordPlus projekta dalībnieki Dānijā. 

NordPlus Jauniešu izglītības programma turpinās. Tās mērķis ir vienot 

Ziemeļu un Baltijas reģiona jauniešus, lai kopīgi izglītojoties un 

iepazīstot globālos izaicinājumus, sniegtu padomus un piedalītos 

ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. 

Šoreiz no 24. līdz 28. februārim skolēni no Latvijas, Somijas, Igaunijas, 

Islandes un Lietuvas partneru sanāksmē viesojās Dānijā, Kalunborgas 

ģimnāzijā.  Mobilitātes tēma bija saistīta ar vienu no ANO pieņemtajiem 

17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem – “Atjaunojuma enerģija”. Latvijas 

komandas sastāvā bija Madonas pilsētas vidusskolas 11.a skolēni – Kima 

Krūmiņa, Rūta Medeniece, Kārlis Gailums, Aivis Reinis, Kalvis 

Zemenovskis un divas skolotājas – Lidija Butlere, Irina Šutka. 

Skolēni augstu novērtēja iespēju piedalīties šajā projektā. 

Rūta Medeniece atzīst: “Šis ir noteikti viens no labākajiem projektiem, 

kurā esmu piedalījusies, ieguvu jaunas zināšanas, kā arī jaunus draugus. 

Es uzskatu, ka šādus projektus vajadzētu rīkot biežāk. “ 

Kima Krūmiņa piebilst: “Es ieguvu jaunus draugus un pilnveidoju savas 

angļu valodas zināšanas. Liels pluss ir skolēnu un skolotāju sadarbība un 

iespēja iepazīties ar citu valstu kultūru. Pateicamies novada pašvaldībai 

par finansiālo atbalstu nokļūšanai no Madonas uz Rīgas lidostu un 

atpakaļ.” 

Kalvis Zemenovskis pievienojas: “Manuprāt projekts ir izdevies un es 

noteikti piedalītos vēlreiz. Projekta tēma šoreiz bija diezgan sarežģīta, bet 

svarīga un  interesanta. Visi cilvēki bija laipni un draudzīgi. Tikai žēl, ka  

laika apstākļi mūs nelutināja, un dažas aktivitātes tika atceltas.” 

 Aivis Reinis uzskata: “Projekts ir vērtīgs, jo liek visiem saprast, ka mēs 

esam globāli pilsoņi, bet tomēr jāsāk ar sevi. Es mazāk izmantoju 

transportu un vairāk velosipēdu. Dānijā patiešām ir ļoti daudz velosipēdu, 

ar kuriem pārvietojas daudzi dažāda vecuma cilvēki. Projekts palīdzēja 

saprast, kā varētu dzīvot labāk, apmeklējot “Kalunborgas Simbiozi” – 

viss nevajadzīgais ir kādam vajadzīgs.” 

Kārlis Gailums piekrīt saviem klasesbiedriem: “Vislielākais ieguvums ir 

jauni draugi, angļu valodas prasmes attīstīšana un projekta darbs, kurš 

dod iespēju iedziļināties globālajās problēmās, lai saudzētu dabu, 



ietaupītu enerģiju un saprastu, kas ir “rūpnieciskā ekoloģija”. Es ceru, ka 

projekts turpināsies.” 

NordPlus projekta izglītības programma mudina jauniešus skatīties 

plašāk, meklēt globāla līmeņa kopsakarības un veidot savu izpratni par 

starptautiskām attīstības prioritātēm un ilgtspējīgas attīstības principiem. 

Dānija tam ir spilgts piemērs – Kalunborgas Eko industriālais parks – 

partnerības un rūpniecības tīkls starp deviņiem privātiem un valsts 

uzņēmumiem. Parks ražošanā izmanto apļveida pieeju, kurā viena 

ražotāja atlikušie atkritumi nodrošina resursus citam. Šo pieeju ražošanai 

sauc par “rūpniecisko simbiozi.” Uzņēmumos ietilpst naftas pārstrādes 

rūpnīca, notekūdeņu attīrīšanas iekārta, fermentu ražotājs, ģipškartona 

ražotājs, enerģijas rūpnīca, insulīna ražotājs, bioenerģijas rūpnīca, 

pašvaldības  enerģijas izplatītājs un vietējās saimniecības. Kalunborga 

dod mums instrumentus ilgtspējīgas nākotnes sasniegšanai. 

Ilgtspējīgas attīstības mērķu padziļināta pētīšana palīdz atvērt cilvēku 

prātus un sirdis uz mūsdienu globalizētas pasaules realitāti, rosina iepazīt, 

izzināt un diskutēt par to, kas notiek pasaulē un kurp mēs ejam, kā 

notikumi pasaulē ietekmē mani, manus tuvākos, manu pilsētu, pagastu, 

valsti, kā es un mana rīcība ietekmē cilvēkus un procesus ārpus Latvijas, 

ko es varu darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta, kur dzīvot. 
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