II Starptautiskā konference par ilgtspējīgu attīstību
TAUPĪSIM ENERĂIJU - PALĪDZĒSIM KLIMATAM
Izvēlies ilgtspējīgu enerăiju nākotnei

INFORMĀCIJA – IELŪGUMS
Mums ir patiess prieks ielūgt Jūs uz 2. Starptautisko konferenci par ilgtspējīgu
attīstību „Taupīsim enerăiju – Palīdzēsim klimatam”, kas notiks 2008.gada 2. un
3. oktobrī Jūrmalas viesnīcā „Baltic Beach Hotel”.
2006.gada septembrī tika rīkota 1. Starptautiskā konference, kas bija veltīta vides un
sporta izglītībai ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Šajā pieredzes apmaiĦas
konferencē tika prezentēti gan dažādi vides izglītības, gan arī cilvēka veselības
veicināšanas projekti. Lai turpinātu pieredzes apmaiĦu un pulcinātu interesentus par
ilgtspējīgas attīstības tēmām, šogad mēs rīkosim 2. Starptautisko konferenci, veltītu
enerăijas un klimata izmaiĦu tēmām.
Klimata un enerăijas jautājumi ir kĜuvuši par vienu no galvenajiem jautājumiem
politiskajā dienaskārtībā, un tie tiek aktīvi apspriesti arī sabiedrībā starp dažādām
interešu grupām. Ir izskanējuši dažādi ierosinājumi un scenāriji par to, kā veidot
ilgtspējīgu enerăijas nākotni, jo tas ir vienīgais veids lai novērstu klimata pārmaiĦu
draudus. Politiėi, zinātnieki, nevalstiskās organizācijas un enerăijas eksperti aktīvi
debatē par nepieciešamību īstenot konkrētus enerăijas taupīšanas pasākumus un
palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru. Tomēr lielākais efekts klimata
pārmaiĦu novēršanā ir sasniedzams mainot savu ikdienas uzvedību, dzīves stilu un
patēriĦa modeĜus. Šie pasākumi ir īstenojami, veicinot sabiedrības izpratni un paredz
ikviena sabiedrības pārstāvja aktīvu līdzdalību. Lai gan šajā jomā jau ir novērojams
pakāpenisks progress, tomēr mēs varam un mūsu pienākums ir darīt daudz vairāk.
Mērėi:
•

Dalīties esošajā pozitīvajā pieredzē Latvijā sabiedrības vides apziĦas celšanā un
praktiskajās aktivitātēs enerăijas taupīšanas un klimata pārmaiĦu jomās;

•

Diskutēt pār izmantotajam pieejām un iepazīt veiksmīgākos sabiedrības
izglītošanas projektus skolās, universitātēs (formālā izglītība) un NVO sektorā
(neformālā izglītība);

•

Iepazīties ar ārvalstu labās prakses piemēriem un izglītojošiem projektiem, kuri ir
veicinājuši sabiedrības apziĦas celšanu un uzvedības maiĦu;

•

Atrast jaunus veidus un formas kā komunicēt ar sabiedrību par enerăijas un
klimata izmaiĦu jautājumiem.

1

Dalībnieki:
•

Organizācijas un institūcijas, kuras pārstāv formālo izglītības sistēmu (skolas,
universitātes) un neformālo izglītību (NVO, masu mediji);

•

Enerăijas un klimata eksperti;

•

Sabiedriskās organizācijas – NVO, asociācijas un citi interesenti;

•

Latvijas valdības un pašvaldību iestādes;

•

Ielūgtie eksperti no ārvalstīm.

Formāts:
Konference tiks rīkota pēc world-café metodes, kur sākumā tiks piedāvātas
plenārsēdes, pēc kurām savukārt diskusijas norisināsies vismaz 6 dalībnieku grupās.
Pirmās dienas vakarā tiks piedāvāts Ideju tirdziĦš, kura laikā konferences
dalībniekiem (NVO, skolām, universitātēm un uzĦēmējiem) būs iespēja aplūkot pašu
dalībnieku sagatavotos informāciju stendus par savām aktivitātēm enerăijas un
klimata tēmu jomā. Pēc konferences, interesantākie un vērtīgākie materiāli un
prezentācijas tiks apkopoti DVD formātā un brošūrā.
Konferences valodas:
AngĜu un latviešu (sinhronā tulkošana plenārsēdēs un tulkošana diskusiju laikā)
Organizatori:
Konferenci rīko Vides izglītības fonds „Par sakoptu Latviju”, Latvijas ZaĜā kustība un
Fridriha Eberta Fonda birojs Baltijas valstīs, sadarbībā ar Vides izglītotāju asociāciju
(VIA), Zviedrijas Starptautiskās sadarbības aăentūru (SIDA), Zviedru institūtu (SI),
ZiemeĜvalstu vēstniecībām, ZiemeĜu Ministru Padomes biroju Rīgā, Dānijas Kultūras
institūtu un LR Vides ministriju.
Reăistrēšanās dalībai konferencē:
Līdz 20. septembrim
Informācija:
www.parsakoptulatviju.lv e-pasts: janis.matulis@parsakoptulatviju.lv
Latvijas ZaĜā kustība, Lāčplēša iela 24 – 505, Rīga LV-1011, Latvija
Tel: +371 2653 8871; Fax: +371 6783 0326
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