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KĀ SABIEDRĪBA IZMANTO UN IZNIEKO DZĪVNIEKUS   

ASP MĀCĪBU SCENĀRIJS  

Autori 

Īsmails Ali Gago un Džonatans Gonzaless Vinjass  

Kopsavilkums  

Šajā mācību scenārijā skolēni uzzinās par dažādiem veidiem, kā dzīvnieki tiek "izmantoti un 

izniekoti" mūsu sabiedrībā. Piemēram, dzīvnieku izmantošana pārtikas un apģērbu ražošanā, 

reliģiskajās un kultūras tradīcijās, izklaidē, mājdzīvnieku terapijā u. c. Šī kursa mērķis ir 

veicināt, lai skolēni papildinātu savas zināšanas un izmantotu dažādas mācīšanās prasmes.  

Galvenie elementi  

Galvenie elementi Suggestions 

Mācību priekšmeti  Bioloģija, matemātika, zinātniskā kultūra, ētika, vides zinātnes   

Tēma Dzīvnieku labklājība - Dzīvnieki sabiedrībā 

Skolēnu vecums 15-17 gadi 

Sagatavošanās 
laiks  

Mācību scenārija veidotāji paredz, ka skolotāju sagatavošanai 
paredzētais laiks ir 2 nedēļas.  

Mācību ilgums Paredzamais laiks šī mācību scenārija izmantošanai klasē ir piecas 
mācību stundas, 55 minūšu ilgumā katra. Šo mācību scenāriju var 
īstenot, izmantojot uz projektiem balstītas mācīšanās metodi.   

Tiešsaistes mācību 
materiāli 

● Google dokumenti (https://www.google.com/docs/about/)  

● Virtuālās klases  

● Uz Moodle balstīta sistēma (https://moodle.org/)  

● Virtuālie 'mākoņi' (Google Drive, OneDrive, ownCloud)   

● Padlets  

● Izklājlapas  

● Teksta apstrādes procesori  

● Autorizācijas rīki (eXelearning: https://exelearning.net/en/)  

● Prezentēšanas rīki 

Bezsaistes mācību 
materiāli 

Portatīvie datori, mobilie tālruņi, planšetdatori, projektori 

Izmantotie resursi  Būtiska šīs stundas daļa ir skolēnu iepazīstināšana ar aptaujas 
metodēm. Tādēļ, izmantojot tiešsaistes rīkus un veidlapas, 
skolotājiem tiek piedāvāti jautājumi, kurus viņi var izmantot, lai 
veiktu aptauju par dzīvnieku izmantošanu. Minēto rīku piemēri:  

● Google veidlapas: https://www.google.com/forms/about/  

● ES aptauja: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

● MurveyMoney: https://www.surveymonkey.com/  

Lai veiktu aptauju, skolotāji var izmantot 1. pielikumā dotos 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
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Galvenie elementi Suggestions 

jautājumus.  

Citi resursi:  

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde  

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

ES patērētāju paradumi attiecībā uz zvejniecības un 
akvakultūras produktiem  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (tiešsaistes pdf)  

Pārtikas drošība ES  

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(tiešsaistes pdf)  

Skolēnu attieksme par dzīvnieku labturību un tiesībām Eiropā 
un Āzijā  

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia  

ES iedzīvotāju attieksme par dzīvnieku labturību  

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096  

ES iedzīvotāju attieksme par dzīvnieku labturību  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

Mājdzīvnieku ziņojums 2015  

http://petreport.petsathome.com/  

Ilgtspējīgas medības un Natura 2000  

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Radošās vērtības rubrika (lūdzu, skati Google diska saiti)  

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw  

 

 

Licenses 

© Eiropas Savienība, 2020  

 Autortiesības CC BY 4.02 

Komisijas atkārtotas lietošanas politiku īsteno ar Komisijas 2011. gada 12. decembra Lēmumu 

2011/833/ES par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu (OV L 330, 14.12.2011., 39. lpp.– 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj).  

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-lv
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-lv
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-lv
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
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Ja vien nav norādīts citādi, dokumenta atkalizmantošana ir atļauta saskaņā ar Creative 

Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenci 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Tas nozīmē, ka atkalizmantošana ir atļauta ar 

nosacījumu, ka ir norādīta atbilstoša atsauce un norādītas visas izmaiņas.  

Lai izmantotu vai reproducētu elementus, kas nepieder ES, atļauja jāsaņem no attiecīgajiem 

tiesību īpašniekiem.  

Mācību stundu mērķi  

• Identificēt biežāk sastopamos dzīvnieku izmantošanas veidus sabiedrībā.  

• Apkopot dažādus skolēnu viedokļus.  

• Attīstīt kritisko domāšanu par šo tēmu.  

Tendences 

• Projektos balstīta mācīšanās  

• Mācīšanās sadarbībā  

• Apgrieztā klase  

• STEM mācīšanās  

• Izglītība brīvā dabā  

• Mobilās mācības  

• Atvērtā koda apmācība  

• “Izmanto savu ierīci” 

• Sociālo mediju apguve   

• Mācību materiāli  

• Mācīšanās no līdzbiedriem  

21. gadsimta prasmes  

• Radošums un inovācijas  

• Kritiskā domāšana un problēmu risināšana  

• Komunikācija  

• Sadarbība  

• IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģiju) lietotprasme  

• Sociālās un starpkultūru prasmes  

Stundu plāns  

Aktivitātes 
nosaukum
s 

Procedūru Laiks 

Aptauja Skolotāji izklāsta un paskaidro aptaujas mērķi.  

Viņi var izvēlēties izmantot 1. pielikumā iekļautos jautājumus un vai 
nu izveidot aptauju, izmantojot ES aptauju, Google veidlapas vai 
kādu citu rīku, vai arī izdrukāt un izdalīt aptauju.  

Skolotāji var kopēt šajā veidlapā (kas atrodama arī 1. pielikumā) 
iekļautos jautājumus):  
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55’ 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Aktivitātes 
nosaukum
s 

Procedūru Laiks 

Rezultāti 
un 
grupējums 

Pēc aptauju veikšanas skolotāji iepazīstina ar rezultātiem un 
izskaidro skolēnu dažādās lomas un grupēšanu dažādās galvenajās 
jomās turpmākajās aktivitātēs. Tēmas, kas tiks apspriestas, ir 
dzīvnieku izmantošana kā mājdzīvnieku, izklaidei, pārtikai, dzīvnieku 
izmantošana ekoloģisko problēmu risināšanā, kā arī dzīvnieku 
izmantošana reliģiskajās un kultūras tradīcijās (15´).  

Skolēni tiks sadalīti grupās pa četriem vai pieciem (tas ir atkarīgs no 
kopējā skolēnu skaita), un katram no viņiem būs sava loma.  

Dažādās lomas ir:  

● Mācību dienasgrāmatas uzturēšana: ieceltais skolēns ir 
atbildīgs par piezīmju, attēlu vai video uzņemšanu un aktivitāšu 
fiksēšanu (Google dokumentos, teksta redaktorā vai emuāros); 
skolēns pārstāvēs grupu diskusijās. Nodarbības pēdējās piecās 
- desmit minūtēs viņam jāuzdod klases- biedriem šādi jautājumi:   

o Ko tu darīji?  

o Kādus rīkus izmantoji?  

o Ar kādām problēmām sastapies?  

o Cik daudz laika tam veltīji?  

● Prezentētājs: ieceltais skolēns ir atbildīgs par grupas 
noslēguma prezentāciju. Visiem grupas skolēniem ir jāpiedalās, 
un prezentētājs savāc visus materiālus un veic grupas 
noslēguma prezentāciju.  

● Izmeklētājs: Izvēlētais skolēns ir atbildīgs par informācijas 
avotiem, licencēm un autortiesībām.  

● Navigators: Ieceltais skolēns izmantos karti (digitālo karti vai 
papīra, ja vien tajā ir marķējumi vai iespēja piespraust atrašanās 
vietu) un atzīmēs tajā vietas, kurās atrasta informācija, sasaistot 
karti ar stundas laikā izmantotajiem resursiem. Skolēni izlemj, 
kāda loma būs katram no viņiem, un tad viņi sadala pētniecisko 
darbu (10´).  

Kad skolēni būs pabeiguši, viņi sāks pētījumu (85´). 

110’ 

Grupu 
uzdevums 

 

Kad skolēni ir pabeiguši pētīt uzdoto tēmu, sagatavot mācību 
dienasgrāmatu (15´) un diskutēt par to (15´), viņi koncentrējas uz 
prezentācijas un kartes sagatavošanu, kas tiks prezentēta visai 
klasei (25´). 

55’ 

Galvenā 
grupa 

Grupas iepazīstina cita citu ar savām prezentācijām un 
secinājumiem (15´).  

Pēc tam klasē notiek debates par dažādām tēmām un skolēni izdara 
secinājumus publicēšanai (20´).  

Dažādiem uzdevumiem un pienākumiem norīkotie skolēni tiek 
apvienoti, lai sagatavotu kopīgu mācību dienasgrāmatu, 
prezentāciju un navigāciju un lai nodrošinātu avotu un autortiesību 
ievērošanu (10´).  

Skolēni vēlreiz aizpildīs aptauju un salīdzinās rezultātus ar pirmās 
aptaujas rezultātiem (10´). 

55’ 
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Vērtēšana 

Kā piemēru pievienojam rokasgrāmatas attēlu, ko skolotāji var izmantot, lai novērtētu 

skolēnus:  

Informācijas 

kvalitāte  
Nav atbildes  

(0 punkti)  

Informācijai ir 

maz, vai nav 

nekāda sakara ar 

uzdotajiem 

jautājumiem  

(1 punkts)  

Informācija 

sniedz un atbild 

uz galvenajiem 

jautājumiem, 

bet nesniedz 

sīkāku 

informāciju 

un/vai piemērus  

(2 punkti)  

Informācija 

atbild uz 

galvenajiem 

jautājumiem un 

sniedz 1-2 

sekundāras 

idejas un/vai 

piemērus  

(4 punkti)  

Informācija ir 

skaidri saistīta ar 

galveno tēmu un 

sniedz vairākas 

sekundāras 

idejas un/vai 

piemērus  

(6 punkti)   

Informācijas 

daudzums  
Nav atbildes  

(0 punkti)   

Viena vai 

vairākas tēmas 

nav iekļautas  

(1 punkts)   

Visas tēmas ir 

aplūkotas, un uz 

lielāko daļu 

jautājumiem tika 

atbildēts 1 

teikumā  

(2 punkti)   

Visas tēmas ir 

aplūkotas, un uz 

lielāko daļu 

jautājumu tika 

sniegtas atbildes 

vismaz 2 

teikumos  

(4 punkti)   

Visas tēmas ir 

aplūkotas, un uz 

visiem 

jautājumiem tika 

sniegtas atbildes 

vismaz 2 

teikumos  

(6 punkti)  

Rediģēšana  Nav atbildes  

(0 punkti)  

Ir pieļautas 

daudzas 

gramatikas, 

pareizrakstības 

vai interpunkcijas 

kļūdas  

(1 punkts)  

Ir pieļautas 

dažas 

gramatikas, 

pareizrakstības 

vai 

interpunkcijas 

kļūdas  

(2 punkti)  

Gramatikas, 

pareizrakstības 

un 

interpunkcijas 

kļūdu gandrīz 

nav  

(3 punkti)  

Nav gramatikas, 

pareizrakstības 

vai 

interpunkcijas 

kļūdu  

(4 punkti)  

Valoda  Apvienojums  

(0 punkti)  

Dzimtā valoda  

(2 punkti)   

Angļu valoda  

(4 punkti)  

  

Skolēnu un skolotāju atsauksmes pēc mācību scenārija īstenošanas projekta 
izmēģinājuma posmā  

Skolēnu atsauksmes  

• Šis mācību scenārijs šķita sarežģītāks skolēniem, kas jaunāki par 14 gadiem, bet ne 

tik sarežģīts vidusskolēniem, tomēr tas joprojām sagādāja izaicinājumus.   

• Vēlams iepazīstināt skolēnus ar pamatojumu aptaujas veikšanai klasē. Pēc tam 

turpina veidot aptauju.  

Skolotāju komentāri  

• Ņemot vērā mācību scenārijā iekļautās diskusiju tēmas un aktivitāšu daudzveidību, kā 

arī iespēju īstenot scenāriju, izmantojot projektu mācību metodi, skolotāji var 

izvēlēties, vai pavadīt mācību stundas vairākas dienas pēc kārtas vienā nedēļā, vai arī 

katrai aktivitātei semestra laikā atvēlēt konkrētu laiku. Piemēram, pirmā nodarbība 

varētu būt veltīta aptaujai un tās izmantošanai, kā arī dažādu rīku testēšanai. Pēc tam 

skolotāji var iepazīstināt skolēnus ar dažādām tēmām (dzīvnieki sabiedrībā, kultūrā, 
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izklaidē) un improvizēt, pielāgojot saturu un aktivitātes (piemēram, pievērsties ētikas 

jautājumiem un pēc tam uzdot aktivitāti par medību ētiku un jaunākajiem noteikumiem).  

• Lūdzu, ņemiet vērā, ka mācību scenārija materiāli var būt grūti. Skolotājiem ieteicams 

tos pielāgot atbilstoši skolēnu vecumam un iepriekšējām zināšanām.  

• Turklāt lūdzam ņemt vērā, ka šī mācību scenārija tēmas var izraisīt interesantas, bet 

spraigas debates klasē. Katrai aktivitātei, tostarp debatēm, jāatvēl konkrētu laiku, lai 

tās īstenošana būtu pilnvērtīga un jēgpilna.  

• Šo mācību scenāriju var īstenot starpdisciplināri tādu priekšmetu kontekstā kā 

bioloģija, anatomija, ētika, filozofija un dabas zinības.  

• Skolotājiem ieteicams sagatavot jautājumus par visām minētajām tēmām (materiāli 

atrodami 2. pielikumā).  

• Skolotāji var proaktīvi meklēt un iepazīstināt ar vēk vairāk resursiem par šo tēmu 

(piemēram, UNESCO Dzīvnieku tiesību deklarāciju: 

http://www.esdaw.eu/unesco.html)  

Par ASP projektu  

Šis mācību scenārijs ir izveidots ASP projekta ietvaros. ASP projekts veido mācību aktivitātes 

vidusskolām, lai iepazīstinātu ar ASP principiem - dzīvnieku izmantošanas Aizstāšana, 

Samazināšana un Pilnveidošana zinātnē. Skolēni attīstīs savu kritisko domāšanu un 

zinātnisko pratību, pētot tādas tēmas kā ētika zinātnē, kā Eiropas Savienība aizsargā 

laboratorijas dzīvnieku labklājību un kādi augsto tehnoloģiju rīki, kas nav saistīti ar 

dzīvniekiem, ir pieejami kā alternatīvas. Mācību aktivitātes skolotājiem ir pieejamas European 

Schoolnet akadēmijas organizētajā masveida atvērtajā interneta kursā (MOOC).  

Projektu ASPs finansē Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs, Eiropas Parlamenta 

izmēģinājuma projekta ietvaros. Šo dokumentu ir sagatavojis European Schoolnet (34 Eiropas 

izglītības ministriju tīkls, kura mērķis ir veicināt inovācijas mācīšanā un mācībās) sadarbībā ar 

ECORYS (starptautisks uzņēmums, kas sniedz pētniecības, konsultāciju un vadības 

pakalpojumus) un SYRCLE (Sistēmiskās analīzes centrs, laboratorijas eksperimentu ar 

dzīvniekiem jomā).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Pielikums 1   

Aptauja par dažādām tēmām saistībā ar dzīvnieku izmantošanu un izniekošanu sabiedrībā. 
Jautājumus un atbilžu variantus var pielāgot atkarībā no tā, kā organizē aptauju.   

 

Vispārīgā informācija  

*Lūdzu, norādi savu vārdu un uzvārdu  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Lūdzu, norādi savu vecumu  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Savu skolu (ja nepieciešams)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Skolas līmenis (ja nepieciešams, to var aizstāt ar klasi)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cits, precizēt  

……………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………..……

………………………………….................................................................................................... 

 

Par mājdzīvniekiem  

*Vai Tev ir mājdzīvnieks?  

  Jā  

  Nē  

 

Kāds mājdzīvnieks Tev ir?  

  Suns  

  Kaķis  

  Putns  

  Zirgs  

  Mazs dzīvnieks  

  Zivs  
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  Cits  

 

Uzraksti citus mājdzīvnieku veidus:   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Vai, Tavuprāt, mēs humanizējam mājdzīvniekus?  

   Jā  

   Nē  

 

*Vai, Tavuprāt, cilvēki, kuriem ir mājdzīvnieki, palielina infekcijas slimību pārnēsāšanas 
risku?  

 Jā  

 Nē  

 Nezinu  

 

*Kā mājdzīvnieki var uzlabot Tavu uzvedību?  

 Uzlabo atbildību   

 Uzlabo mācību sekmes  

 Uzlabo emocionālo inteliģenci   

 Uzlabo sociālās prasmes  

 Uzlabo sporta prasmes   

 Neko neuzlabo   

 Nezinu  

 

*Vai Tu zini kādu projektu, kurā izmanto dzīvniekus, lai palīdzētu cilvēkiem ar 

invaliditāti?  

 Jā  

 Nē  

 Neesmu pārliecināts  

 

Ja Tava iepriekšējā atbilde ir ‘Jā’, paskaidro to šeit.   
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dzīvnieki un izklaide  

*Vai Tu piekrīti dzīvnieku izmantošanai izklaidē?   

 Jā  

 Nē  

 Neesmu pārliecināts  

 

*Vai, Tavuprāt, dzīvnieki, kas tiek izmantoti izklaidei, cieš?  

 Jā 

 Nē 

 Neesmu pārliecināts  

 

*Vai pašreizējā zooloģisko dārzu izmantošana ir labs veids, kā aizsargāt vai pētīt 
dzīvniekus?  

 Jā  

 Nē  

 Cits  

 

Uzraksti šeit jebkuru citu atbildi.   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Vai medības ir sports?  

 Jā  

 Nē  

 

*Vai medības ir nepieciešamas?  
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 Jā  

 Nē  

 

Ja Tava atbilde ir ‘Jā’, paskaidro kādēļ.   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Vai, Tavuprāt, dzīvnieki cirkos cieš?  

 Jā, vienmēr  

 Jā, bet tikai savvaļas dzīvnieki, piemēram, lauvas vai ziloņi  

 Nē, bet reizēm tie dzīvo sliktos apstākļos  

 Nē  

 

*Vai, Tavuprāt, zooloģiskie dārzi vai akvāriji ir vajadzīgi, vai varbūt tos var aizstāt 
virtuālās tehnoloģijas?  

 Jā, virtuālās tehnoloģijas nav tas pats  

 Jā, bet tikai ļoti apdraudētu savvaļas sugu aizsardzībai vai dzīvnieku glābšanai no 

malumedniekiem  

 Nē, ar pašreizējām tehnoloģijām tie nav nepieciešami  

 

*Vai Tev ir zināma kāda tradīcija, kas izmanto dzīvniekus populāros svētkos vai vietējās 
svinībās?  

 Jā  

 Nē  

 

Ja Tava atbilde ir ‘Jā’, paskaidro to šeit.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 



 
 
 

11 
 

*Vai, Tavuprāt, dažas dzīvnieku sugas izdzīvo tāpēc, ka tās tiek izmantotas cilvēku 

darbībās?  

 Jā  

 Nē  

 

Dzīvnieki un vide  

*Vai dzīvnieki var izmainīt vidi?  

 Jā  

 Nē  

 

* Vai ir iespējams, ka pārmērīga lauksaimniecības dzīvnieku izmantošana var veicināt 

klimata pārmaiņas?  

 Jā  

 Nē  

 Nezinu  

 

*Paskaidro šeit kādēļ  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….......................................................................................... 

 

*Vai Tev ir zināms kāds pašreizējais dzīvnieku izcelsmes enerģijas avots?  

 Jā  

 Nē  

 

Dzīvnieki un reliģija  

*Vai Tu zini kādu reliģisku tradīciju, kas ietver dzīvniekus?  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………...................................................................................................................... 

 

Ja Tava atbilde ir ‘Jā’, paskaidro to šeit.  
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Dzīvnieki ēdienam  

*Vai ir nepieciešams ēst dzīvniekus?  

 Jā  

 Nē  

 

*Vai cilvēki pārmērīgi izmanto dzīvniekus pārtikai?  

 Jā  

 Nē  

 Nezinu  

 

*Vai cilvēki audzē vairāk dzīvnieku, nekā nepieciešams?  

 Jā  

 Nē  

 Neesmu pārliecināts  

 

Paldies par sadarbību!  

 

 

 

Tulkojumu veica Scientix, ko finansē Eiropas Savienības H2020 pētniecības un inovāciju 
programma - Scientix 4 projekts (dotācijas līgums Nr. 101000063), ko koordinē European 
Schoolnet (EUN). Par dokumenta saturu atbild tikai organizators, un tas neatspoguļo Eiropas 
Komisijas (EK) viedokli, kas neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.  
 

 

 


