
        
 

 

Silto džemperu diena  

 “Silto džemperu diena” ir ikgadēja 

akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par 

klimata pārmaiņām un veicināt videi un 

klimatam draudzīgākus paradumus. “Silto 

džemperu dienā” skolas telpās nedaudz 

samazinājām temperatūru, un visi 

ieradāmies siltākos džemperos, tādējādi, 

simboliskā veidā apliecinot atbalstu 

iniciatīvai.  

Kampaņa aizsākās 2005. gadā, kad 

Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo “Silto džemperu 

dienu”. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot 

veikt vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku 

džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās 

nelietojam, un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā izdevās Flandrijas teritorijā uzskatāmi 

samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu 

pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku. 

“Silto džemperu diena” ir arī izdevība veidot sadarbības tīklus starp skolām, 

organizācijām, uzņēmumiem, pašvaldībām un pat valstu valdībām, lai kopīgi sniegtu lielāku 

ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā. Latvijā 

Ekoskolas akcijā aktīvi iesaistās jau vairākus gadus, un daudzas īsteno ne tikai vienojošo 

aktivitāti – gaisa temperatūras samazināšanu telpās, bet arī iesaista citas vietējās organizācijas, 

uzrunā sabiedrību, organizē diskusijas un konkursus par klimata tēmu, rīko nodarbības ārā, tā 

taupot arī elektrības resursus, un daudzas citas aktivitātes. 

Mūsu skolā notika divi pasākumi. Skolas pirmā stāva foajē starpbrīžos vadījām 

nodarbību par bioloģiskās pārtikas  grozu, aicinot skolēnus rīkoties atbilstoši vispārējai 

ekoloģijas filozofijai – pārliecināties, ka uzturā lietotie augļi un dārzeņi ir audzēti Latvijā un 

atbilst sezonai (nav konservēti vai tālu transportēti) un ka to iepakojums ir minimāls, pēc 

iespējas vairāk pašiem audzēt vietējās sugas, atsakoties no ķīmiska mēslojuma un pesticīdu 

lietošanas. Uz elektroniskā afišu stenda (TV ekrāna) skolas pirmā stāva foajē  demonstrējām 

prezentāciju “52 darbības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai”. Svinību zālē pulcējām 

visus interesentus un stāstījām par klimatu ietekmējošiem faktoriem, cilvēka ietekmi uz 

klimata mainības raksturu un klimata pārmaiņu ietekmi uz dzīvajiem organismiem, cilvēka 

veselību, kā arī informējām klātesošos par E-Space Ekoskolu starta projekta 

apritē centrētai ekonomikai jau notikušajām un turpmākajām aktivitātēm. 
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