
CITIZEN-ID KARTE “DARĪSIM KOPĀ” 
CITIZEN PILSONIS

Tava ietekm
e

Tu ietekm
ē pilsētvidi, sam

azinot atkritum
u apjom

u, 
izm

antojot alternatīvas ražošanas un patēriņa 
m

etodes, un sociālās grupas, veicinot prasm
ju 

attī
stību, kopienu kohēziju un īpašum

tiesību 
apzināšanos.

Tavi izaicinājum
i 

Tev var būt nepieciešam
as zināšanas par ēkām

, kā 
arī padom

s koordinēšanas un ilgtspējīga biznesa 
m

odeļa izstrādes jautājum
os. M

eklē finansiālu un 
infrastruktūras atbalstu no iestādēm

, dem
onstrējot 

tām
 izm

ērām
us savas ietekm

es pierādījum
us.

Ko tu dari
Tu darbojies neform

ālās grupās vai bezpeļņas 
organizācijās, lai īstenotu alternatīvas prakses, 
dalītos ar inform

āciju, resursiem
 un prasm

ēm
 un 

palielinātu inform
ētību.

Kas tu esi
Tev patīk strādāt pie ilgterm

iņa projektiem
, 

sadarbojoties grupā, kura dala kopīgas vērtības 
ar tavējām

 atti
ecībā uz alternatīvu slēgta cikla 

ražošanas un patēriņa praksi ēku un pārtikas 
sistēm

ās un dažādās citās sistēm
ās.

CITIZEN-ID KARTE

Tava ietekm
e

Tu ietekm
ē pilsētvidi, piedaloties pilsētas 

plānošanā, kā arī sociālās grupas, veicinot tādu 
grupu izveidi, kas interesējas par kom

unālajiem
 

jautājum
iem

, un vairojot to zināšanas un izpratni.

Tavi izaicinājum
i 

Tev var būt nepieciešam
s plānot projektu finansiālo 

ilgtspējību, ja tie tiek īstenoti regulāri, kā arī tev 
nepieciešam

a koordinatoru palīdzība kontaktu 
veidošanā. Sadarbojies ar vietējām

 institūcijām
 

atbalsta iegūšanai projektu īstenošanā.

Ko tu dari
Tu līdzdarbojies pagaidu kopīgi radītos un kopīgi 
ražotos projektos, ko veicina koordinatori, lai 
reaģētu uz kom

unālajiem
 jautājum

iem
, palielinātu 

izpratni un veicinātu alternatīvus resursu 
izm

antošanas veidus.

Kas tu esi
Tev patīk darboties grupā, kas izveidota uz neilgu 
laiku, pam

atojoties uz kopīgām
 vērtībām

 un bažām
 

par vides un sociālajiem
 jautājum

iem
 (piem

ēram
, 

valsts zem
es izm

antošanu)  un par valdības rīcības 
nepilnībām

 apbūvētajā vidē.

STRATĒĢISKAIS 
CITIZEN PILSONIS

CITIZEN-ID KARTE

Tava ietekm
e

Tu ietekm
ē pilsētvidi, sam

azinot atkritum
u un 

resursu patēriņu, un sociālās grupas, iesaistot 
vietējo sabiedrību, kā arī savas personīgās 
finanses, ietaupot līdzekļus un telpu.

Tavi izaicinājum
i 

Kā pakalpojum
u sniedzējam

 tev, iespējam
s, būs 

jāattī
sta prasm

es pakalpojum
a ieviešanai un 

vadībai. M
eklē finansiālu atbalstu, lai nodrošinātu 

attī
stību. Kā pakalpojum

a piegādātājam
 tev, 

iespējam
s, būs jāveido uzticam

ība un uzticēšanās.

Ko tu dari
Tu sadarbojies, lai apm

ierinātu kom
unālās 

vajadzības, koplietojot resursus, piem
ēram

, preces 
un inform

āciju, izm
antojot iespējas (pakalpojum

us 
un virtuālās platform

as/tīklus) produktos, ēkās un 
m

obilitātes sistēm
ās.

Tev patīk aizstāt pašreizējos patēriņa m
odeļus, 

daloties un apm
ainoties ar praksi grupās, lai 

m
aksim

āli palielinātu resursu izm
antošanu.

“DALĪSIMIES” CITIZEN 
PILSONIS

Kas tu esi

CITIZEN-ID KARTE

Tava ietekm
e

Tu ietekm
ē pilsētvidi, sam

azinot m
ateriālu 

patēriņu, sociālās grupas, izm
antojot pilsonisko 

iesaistīšanos, prasm
ju attī

stību un sociālo 
iekļaušanu, kā arī vietējo ekonom

iku, ietaupot 
naudu un radot darbavietas.

Tavi izaicinājum
i 

Kā pakalpojum
u sniedzējam

 tev var būt 
nepieciešam

s dažādot pakalpojum
u, lai izstrādātu 

ilgtspējīgu uzņēm
ējdarbības m

odeli, vienlaikus 
nodrošinot ārēju atbalstu. Veido stabilas 
partneratti

ecības vietējā līm
enī un dalies pieredzē 

ar visu pasauli.

Ko tu dari
Tu iesaisties produktu sistēm

as pašreizējo 
ražošanas un patēriņa paradum

u aizstāšanā ar 
ekodizaina, pašražošanas un rem

onta praksēm
, 

izm
antojot iespēju un zināšanu apm

aiņas 
kontaktus.

Kas tu esi
Tev patīk ražot pašam

 un pagarināt preču 
kalpošanas laiku, m

eklēt iespējas, kas nodrošina 
telpu, aprīkojum

u un atbalstu, un uzlabot savas 
prasm

es, izm
antojot kontaktus un zināšanu 

nodošanu.

“DARI PATS” CITIZEN 
PILSONIS

CITIZEN-ID KARTE

Tavi izaicinājum
i 

Tava ietekm
e

Tu ietekm
ē vidi, nodrošinot zināšanas un 

pierādījum
us par vides un sociālajiem

 jautājum
iem

, 
kā arī par sociālajām

 grupām
, iesaistoties pilsoniski, 

veidojot interesi un izpratni par ilgtspējību.

Tev var būt nepieciešam
s dažādot dalību, aplūkot 

gan sociālos, gan tehniskos ilgtspējības aspektus 
un risināt tradicionālās akadēm

iskās zinātnes 
problēm

as.

Ko tu dari
Tu iesaisties tādās iniciatīvās kā pilsoņu zinātne un 
zinātnes darbnīcu projekti, ko veicina un/vai vada 
iedzīvotāji ar iestāžu atbalstu, kurās dalībnieki 
veicina zināšanu attī

stību, apkopojot un daloties ar 
inform

āciju.

Kas tu esi
Tev patīk apkopot un koplietot datus zināšanu 
attī

stībai, lai uzlabotu izpratni par vides un 
sabiedrības jautājum

iem
 par tev interesējošām

 
tēm

ām
, un veicinātu izpratni, kā arī atbalstītu 

ilgtspējības izm
aiņas.

SENSORAIS CITIZEN 
PILSONIS

CITIZEN-ID KARTE

Tava ietekm
e

Tu ietekm
ē pilsētvidi, uzlabojot resursu izm

antošanu 
un sam

azinot atkritum
u daudzum

u, sociālās 
grupas, veicinot prasm

ju attī
stību, sociālo kohēziju 

un pašpaļāvību, kā arī vietējo ekonom
iku, radot 

darbavietas.

Tavi izaicinājum
i 

Tev var būt nepieciešam
s izveidot partneratti

ecības 
un stabilus piegādes ķēdes tīklus, lai izveidotu 
ilgtspējīgus uzņēm

ējdarbības m
odeļus. Investē 

prasm
ju un zināšanu apm

aiņā un m
eklē piekļuvi 

infrastruktūrai un finansiālam
 atbalstam

. 

Ko tu dari
Tu iesaisties alternatīvu m

odeļu veicināšanā, 
ražojot vai patērējot pārtiku un produktus, kā arī 
sniedzot vai abonējot pakalpojum

us, kas sam
azina 

resursu izm
antošanu un novērš atkritum

u radīšanu 
ražošanā un patēriņā.

Kas tu esi
Tev patīk ilgtspējīgs dzīvesveids un tavs m

ērķis 
ir veicināt izm

aiņas iedibinātajā ražošanas un 
patēriņa praksē, ko veicina vietējie uzņēm

um
i un 

organizācijas atti
ecībā uz produktiem

 un pārtiku.

BEZATKRITUMU 
CITIZEN PILSONIS

CITIZEN-ID KARTE

Tava ietekm
e

Tu ietekm
ē pilsētvidi, sam

azinot atkritum
u rašanos 

un izejvielu pieprasījum
u, kā arī personīgās finanses, 

ietaupot un gūstot peļņu, īrējot vai izīrējot.

Tavi izaicinājum
i 

Kā aizdevējam
 tev, iespējam

s, būs jāveido uzti-
cam

ība un jāizvēlas apdrošināšana aizsardzībai. Kā 
pakalpojum

u sniedzējam
 tev var būt nepieciešam

a 
piekļuve infrastruktūrai un atbalstam

, prasm
ju 

attī
stība un ilgtspējīgs uzņēm

ējdarbības m
odelis.

Ko tu dari
Tu iesaisties uz pakalpojum

iem
 orientētas 

patēriņa prakses veicināšanā, kas ļauj apm
ierināt 

tavas vajadzības pēc produktiem
, telpām

 un 
pārvadājum

iem
, neesot to īpašnieks, bet izīrējot un 

īrējot pakalpojum
us.

Kas tu esi
Tev patīk īrēt un iznom

āt produktus, telpas un 
transportu, lai izvairītos no liekām

 īpašum
tiesībām

 
un palielinātu kom

unālo vērtību, vienlaikus m
ēģinot 

risināt dzīves izm
aksu pieaugum

u.

PAKALPOJUMU 
CITIZEN PILSONIS

CITIZEN-ID PILSOŅA SKREJLAPA
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“DARI PATS” IZDRUKĀJAMA AKTIVITĀTE 

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas 
atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” Marijas Sklodovskas-Kirī granta līguma Nr. 
793021 ietvaros.

Plašāka informācija pieejama:
www.cardiff.ac.uk/research/explore/find-a-project/view/circubed

Uzmanīgi izgriezt pa pārtraukto līniju.
Šo karti var pārstrādāt, kad tā vairs nav nepieciešama.




