
Comenius skolu partnerības  projekta noslēguma sanāksme 

 

ES Mūžizglītības programmas Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekta „Studentu 

klimata izpētes kampaņa darbojās 2 gadus, no 2011.-2013. gadam.  

Šajā Comenius projektā skolu grupas no 6 valstīm – Itālijas, Horvātijas, Ungārijas, 

Nīderlandes, Vācijas un Latvijas veica klimata izpētes pasākumus, pētot aerosolus, fiksējot gaisa 

temperatūru, gaisa mitrumu, spiedienu, mākoņainību, vēja virzienu un stiprumu, nokrišņu 

daudzumu, visus iegūtos datus skolēni ievadīja Globe Interneta mājas lapā, veidoja prezentācijas, 

izmantojot mūsdienu tīmekļa tehnoloģijas, piedalījās web – konferencēs, kā arī dalījās pieredzē 

un zināšanās par vides pētniecību, kopējās aerosolu grupas sanāksmēs katrā dalībvalstī. 

Š. g., no  5. – 11. maijam Līvānu 1.vidusskolā notika Comenius SCRC Aerosolu grupas 

noslēguma sanāksme, kuras ietvaros Comenius projekta partneriem, skolotājiem un skolēniem, 

1.dienā bija iespēja iepazīties ar Latgales kultūru un mākslu, apmeklējot Aglonas baziliku, 

Aglonas maizes muzeju, kur iepazinās kā top maizīte, ar Latvijas ēšanas kultūru un tradīcijām, 

kā arī bija iespēja nobaudīt tradicionālos latviešu ēdienus, Mežinieku māju, izstaigājot kopā ar 

meža varoņiem „ Ārstniecības augu taku”, kur iepazinās ar Latvijā izplatītākiem augiem, 

uzzināja to nozīmi un ietekmi uz cilvēka veselību. 

2.dienas  ietvaros Comenius projekta partneri iepazinās ar skolu, mācību procesu, mācību 

kabinetiem, prezentēja savas valsts mājas darbus – eksperimentus, vides spēles, vides projektus, 



videofilmas. Pēcpusdienā notika iepazīstināšana ar Līvānu IIC un zinātniskiem inkubatoriem, 

Latgales amatniecības centra muzeju apmeklējums un darbošanās stikla un tekstila darbnīcās. 

3.dienā Comenius skolu partnerības valsts koordinatori un skolotāji strādāja pie projekta 

Gala atskaites svarīgākajiem jautājumiem, bet skolēni apmeklēja Latgales novadu interešu 

izglītības mākslas pulciņa izstādi un piedalījās radošajās darbnīcās „ Kur saulīte rotājas” KC, 

tikās ar  AS "Latvijas valsts meži" sociālās izglītojošās kampaņas "Nemēslo mežā!" galveno 

varoni – Cūkmenu. Šīs dienas pēcpusdienā skolēni spēlēja volejbolu, badmintonu, piedalījās 

stafetēs,  bet skolotāji nūjojot, iepazinās ar 4 Līvānu pilsētas Dievnamiem un „Skolas dārzu”, ar 

labirintu un saules pulksteni. 

4.dienas sākumā projekta skolotāji apmeklēja ģeogrāfijas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas 

mācību stundas, kuru ietvaros kopā ar mūsu skolas audzēkņiem piedalījās mācību stundas 

procesā un eksperimentu veikšanā. Pēc stundu apmeklējuma visi projekta skolotāji turpināja 

strādāt pie projekta kopsavilkuma, apspriežot svarīgākos jautājumus, diskutējot par tajā 

iekļaujamiem punktiem un terminiem, apkopojot projekta gaitā iegūtos aerosolu mērījumu 

rezultātus un skolu izstrādātos mācību materiālus, bet projekta skolēni, saliekot savas plaukstas 

blakus viena otrai, kopīgi apgleznoja koka solu, piemiņai par šo jauko projektu. Šīs dienas 

pēcpusdienā projekta dalībnieki apmeklēja skolas skolēnu sagatavotu Atskaites koncertu, bet 

dienas vakarpusē, viesiem, projekta dalībniekiem  tika pasniegtas piemiņas veltes un Sertifikāti 

par dalību projekta noslēguma sanāksmē Latvijā. 

5.dienā Rīgā, BJC „Altona”, notika tikšanās ar otru Comenius skolu partnerības grupu no 

Uzvaras vidusskolas, kas pētīja fenoloģiju. Abas grupas uzrunāja Globe Comenius koordinatore 

Latvijā Inese Liepiņa, šī Comenius projekta koordinators no Nīderlandes Tons Rekmans, ASV 

vēstniecības Latvijā kultūras atašeja Kerija Spindlere-Ranta. Pēc svinīgajām uzrunām, abas 

grupas pie apaļā galda kopīgi vienojās par Gala atskaites sastāvdaļām, kvalitāti un termiņiem. 

Dienas nobeiguma daļā, projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar kultūrvēsturiskiem 

objektiem Rīgā, bet nākamajā dienā, ar gandarījumu par padarīto 2 gadu garumā un spilgtiem 

iespaidiem par Latgali un Latviju, doties mājup, lai atgūtu spēkus un rastu ieceres un iedvesmu 

Jauniem vides projektiem! 

Sava garā stāstā beigu daļā, nevaru nepateikt Lielu Paldies skolas vadībai, skolotājiem, 

tehniskiem darbiniekiem, skolēnu komandai un ģimenēm, kas atbalstīja mani šajā Comenius 

projektā! 

Vēlot veiksmi un cerot uz turpmāko sadarbību, bioloģijas un dabaszinību skolotāja un 

skolas Comenius projekta koordinatore, Regīna Stikāne. 



 

 

 


