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 Šajā Comenius projektā skolu grupas, zinātnieki un studenti Eiropā veiks 
klimata izpētes pasākumus. Pētniecība notiks no 01.09.2011. līdz 31.08.2013. 
Studenti prezentēs savu darbu, izmantojot mūsdienu tīmekļa tehnoloģijas, 
web-konferences, kā arī daloties pieredzē un zināšanās kopējās sanāksmēs. 
Studenti iegūs būtiskas zināšanas par klimata sistēmu, izmantojot 
pētniecības metodes, starptautisko sadarbību, pētot vidi. Šādā veidā 
studenti būs orientēti zinātnē un būs reāls palīgspēks zinātnieku aprindām.  

 Starptautiskā Studentu Klimata Pētījumu Kampaņā (SCRC) ir divu gadu 
notikums, kas iesaista studentus no visas pasaules vietējā klimata izpētes 
procesā un daloties ar atzinumiem visā pasaulē. SCRC veidos mācību 
darbības, starptautiskās sadarbības diskusijas par klimatu, datu vākšanu, 
īstermiņa un ilgtermiņa pētniecības veikšanu. 

  Tā kā esam salīdzinoši neliela grupa skolotāju no 9 valstīm visā Eiropā, mēs 
iedvesmosim daudzus citus skolotājus un skolēnus sadarboties klimata 
izpētes kampaņā. Klimats mūsdienās ir svarīgs jautājums, klimata izpēte no 
zinātniskā viedokļa ir būtiska, lai risinātu vietējā klimata ietekmi uz 
globāliem procesiem. 



 Šajā Comenius projektā piedalās 12 skolas no 9 Eiropas 
savienības valstīm: Latvijas, Igaunijas, Nīderlandes, Itālijas, 
Horvātijas, Ungārijas, Vācijas, Norvēģijas un Čehijas. 

 Visas skolas ir sadalītas 2 darba grupās: aerosolu (gaisa 
pētniecība) un fenoloģijas (augu attīstības pētniecība). 



 Mūsu skola ir aerosolu pētniecības darba grupā. 

 Mums ir paredzētas 5 sanāksmes: 

 2011.g. novembrī – Horvātijā; 

 2012.g. aprīlī – Ungārijā; 

 2012.g. septembrī – Nīderlandē; 

 2013.g. janvārī – Vācijā. 

 Latvijas skolas organizēs 

 kampaņas noslēguma sanāksmi 

 2013.g. maijā  



 Pirmā Aerosolu darba grupas sanāksme notika no 19.-25.novembrim Horvātijas pilsētā 
Slavonski Brod 

 Sanāksmes dalībnieki veica dažādus aerosolu pētījumus un mērījumus, apguva 
iemaņas iegūto datu ievadē, apstrādē un analīzē, satelītu datu izmantošanā. 

 Sanāksmes dalībnieki piedalijās lekcijās par klimata pārmaiņu novērtēšanu, gaisa 
piesārņojumu, aerosolu ietekmi uz cilvēku veselību un uzvedību. 

 Sanāksmes laikā notika web-konference ar fenoloģijas grupu Ungārijā. 

 Nākamajās sanāksmēs tika turpināts iesāktais darbs aerosolu pētniecībā, pieredzes 
apmaiņā un iegūto datu analīzē un izvērtēšanā. 



Horvātija, Slavonski Brod, 
19.-25.11.2011.  



Ungārija, Kiškunhalaša, 
23.-29.04.2012. 



Nīderlande, Amsterdama, 
23.-29.09.2012. 



 Mēs vēlamies sadarboties arī 
ar citām Baltijas jūras 
reģiona un Eiropas skolām, 
pasniedzējiem un 
zinātniekiem klimata pētniecībā, jo 
tikai visi kopā mēs varam 
saglabāt mūsu mazo Zaļo planētu! 



Paldies par uzmanību! 


