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Zinātnisku eksperimentu   
           veikšana

Zinātniskās metodes un 
tava eksperimenta soļi ir sekojoši:

1. KO TU VĒLIES PĒTĪT? 
• Pajautā sev šo jautājumu un izvēlies pētāmo problēmu, lietu vai jautājumu.
• Izvēlies tēmu, kas tevi interesē.
• Izvēlies tādu lietu vai jautājumu, kuram tu nezini atbildi.
• Izvēlies kaut ko tādu, ar ko tu vari darboties.

2. KĀ ATRAST ATBILDI UZ SAVU JAUTĀJUMU? 
• Novēro savu pētāmo problēmu, lietu vai jautājumu.
• Meklē atbildes grāmatās.
• Prasi padomu tiem, kas varētu zināt atbildes.
• Veic vērojumus.

3. KĀDA, TAVUPRĀT, BŪS ATBILDE UZ
    TAVU JAUTĀJUMU? 

• Izvirzi hipotēzi.

Zinātniskā metode balstās uz diviem 
galvenajiem principiem:

REPRODUCĒŠANA 
lai eksperimentu varētu 
uzskatīt par derīgu, tas 

jāspēj veikt vairākas reizes, 
ja vien eksperiments 

nekaitē apkārtējai videi un 
ja to veic tā pati persona, 

kas iepriekš. 

zinātniskus apgalvojumus var 
pierādīt ar eksperimentu palīdzību. 

Eksperimentu rezultāti apliecina, 
ka šim apgalvojumam pretēji 
apgalvojumi ir nepatiesi. Taču 

gadījumā, ja pretējais apgalvojums 
tomēr tiek pierādīts kā patiess, 

sākotnējais apgalvojums tiek atzīts 
par kļūdainu un atmests kā 

nederīgs.

Eksperiments 
ir darbību kopums, 

kas vai nu pārbauda 
teoriju, pierāda faktu 

vai cenšas kaut ko izprast. 
Procesu, kad eksperiments 

tiek veikts, sauc par 
zinātnisko metodi.

Hipotēze 
ir ideja vai 

doma, kas balstās uz 
līdz šim iegūtām zināšanām 

un atbildēm un kuru var 
pārbaudīt. Hipotēzei jābūt 
skaidri noformulētai tā, lai 

tu vari to pārbaudīt.

FALSIFICĒŠANA 
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4. KO TU DARĪSI, LAI PĀRBAUDĪTU HIPOTĒZI?
• Nosaki eksperimenta veikšanas procedūru.
• Izveido nepieciešamo materiālu sarakstu un darbības, kuras tu veiksi.
• Pārliecinies, vai tu tiešām pārbaudīsi izvirzīto hipotēzi un vai nav kaut kas 

tāds, kas varētu ietekmēt eksperimenta veikšanu.
• Pievērs uzmanību mainīgajiem. Mainīgais ir jebkas, kas eksperimenta laikā 

var mainīties, piemēram, laika apstākļi vai apgaismojums. Mainīgajiem 
atkārtoto eksperimentu laikā jābūt tādiem pašiem kā pirmajā reizē. 

• Veic eksperimentu un pārbaudi izvirzīto hipotēzi.
• Eksperimenta laikā pieraksti savus novērojumus.
• Zīmē zīmējumus vai fotografē eksperimenta gaitu.
• Esi godīgs.
• Strukturē iegūtos datus un rezultātus.
• Veido tabulas un grafikus.
• Uzraksti eksperimenta kopsavilkumu.
• Apkopo zīmējumus un fotogrāfijas, lai varētu citiem parādīt rezultātus un 

paveikto.

5. KĀDS IR EKSPERIMENTA REZULTĀTS?

Izpēti 
strukturētos 

datus un 
rezultātus.

Centies izprast, 
ko šie dati tev 

saka par izvirzīto 
hipotēzi un 

vai hipotēze ir 
jāmaina.

Izdomā, kas tev 
būtu jādara, 

lai veiktu 
eksperimentus 

turpmāk.

Pastāsti par 
eksperimenta 
rezultātiem arī 

citiem.
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1. Klimata pārmaiņas – 
                     kas tās ir un vai tās notiek?

Klimata pārmaiņas mūsu planētu skāru-
šas vairākkārt. Šis ir arī viens no klimata pār-
maiņu oponentu argumentiem, ka Zeme 
piedzīvojusi jau daudz šādu vidējās tempe-
ratūras kāpumu  un kritumu epizožu, kuru 
dēļ izmirušas un ietekmētas daudzas sugas, 
tāpēc klimata pārmaiņas uzskatāmas par 
normu. Tad kāpēc uztraukties?

Visur pasaulē vides speciālisti uztraucas 
tāpēc, ka atšķirībā no visām iepriekšējām 
temperatūras izmaiņu epizodēm uz Zemes 
visā tā pastāvēšanas vēsturē šoreiz tās ir iz-
raisījis pats cilvēks. Nerisinot šīs problēmas 
vai tām neefektīvi pielāgojoties, temperatū-
ras kāpšana pat par dažiem grādiem ir ļoti 
satraucoša, jo negatīvi ietekmēs nākamās 
paaudzes. 

Jau šodien cilvēki sāk krasi izjust klimata 
pārmaiņu ietekmi uz savu ikdienu – biežāku 
vētru un plūdu rašanās, ziemas kļuvušas sil-
tākas, tajās retāk snieg, bet biežāk līst lietus. 
Pavasaris atnāk ātrāk, un gājputni pavasarī 
atgriežas neierasti agri. Tas liecina par strau-
jām klimata pārmaiņām.

Kaitīgās gāzes ap Zemi veido tādu kā 
čaulu, kas no atmosfēras neļauj izplatījumā 
izvadīt lieko Saules radīto karstumu un ra-
diāciju. Tā rezultātā uz zemes strauji pieaug 
vidējā temperatūra. To sauc par globālo sa-
silšanu jeb siltumnīcefektu. Vidējā tempe-
ratūra kopš 1880. gada ir paaugstinājusies 
par 1°C. Tādējādi vidējā visu zemes un oke-
āna virsmu temperatūra tagad ir ap 14,7 °C.

Par būtiskāko cēloni klimata pārmaiņām 
tiek minēts cilvēka mākslīgi radītais siltum-
nīcefekts, tādēļ uz mūsu zemeslodes paaug-
stinās gaisa temperatūra. Ja cilvēce turpinās 
piekopt līdzšinējo dzīvesveidu un neko ne-
mainīs, tad tiek prognozēts, ka 21. gs. laikā 
vidējā pasaules gaisa temperatūra pieaugs 
par 1,6 līdz 4,3°C, salīdzinot
 ar 1880. gadu.

Klimata 
pārmaiņas 

ir laika apstākļu 
izmaiņas ilgstošā 

laika periodā.
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1.1. Zemes atmosfēras temperatūras mērīšana 
mūsdienās un vidējās temperatūras aprēķināšana

Savas zemeslodes
temperatūras noteikšana

IZEJMATERIĀLI: 
• 4 plastmasas trauciņi
• Auksts ūdens
• Karsts ūdens
• Ledus
• Smiltis
• Pirometrs
• Darba lapa

         JAUTĀJUMI: 
• Kas ietekmē valstu vidējo 

temperatūru dažādās 
pasaules vietās?

• Kāda šobrīd ir vidējā 
zemeslodes temperatūra? 

• Kurā Zemes puslodē 
vairāk novērojams 
vidējās temperatūras 
pieaugums?

DER ZINĀT!
Cilvēki jau daudzus gadus piesārņo atmosfēru. Tas izraisa 
daudz straujāku Zemes vidējās temperatūras paaugstināša-
nos. Lai aprēķinātu vidējo globālo temperatūru virs sauszemes 
un okeāniem, zinātnieki apkopo temperatūras mērījumus, kas 
veikti dažādās vietās visā pasaulē. Iegūto informāciju pēc tam 
izmanto, lai aprēķinātu zemeslodes vidējo temperatūru.
Temperatūras mērījumi no visas pasaules tiek apkopoti un pē-
tīti četros pasaules klimata pētniecības centros – Lielbritānijā, 
Japānā un divos centros ASV. Visu četru pētniecības centru ap-
kopotā un analizētā informācija norāda uz globālo sasilšanu 
pēdējo 130 gadu laikā.

5. Noslēgumā ar 
skolēniem pārrunā 
rezultātus.

1. Komandu dalībnieku uzdevums ir aprēķināt uz savas 
iedomātās planētas vidējo temperatūru.

2. Lai to izdarītu, tiek izmantotas četras sastāvdaļas, kas 
katra simbolizē konkrētu vietu uz zemeslodes:
• Auksts ūdens – okeānu
• Karsts ūdens – ekvatoru
• Ledus – ledājus
• Smiltis – zemi

3. Ar pirometru veic temperatūras nolasīšanu katrai 
sastāvdaļai, pierakstus veicot darba lapā.

4. Pēc tam tiek 
izrēķināta vidējā 
zemeslodes tempe-
ratūra.

DARBA LAPA
Pozīcija              Temperatūra
Auksts ūdens
Karsts ūdens
Ledus
Smiltis
Vidējā 
temperatūra: 
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1.2. Zemes atmosfēras pagātnes temperatūras 
noteikšana

Nogulumu kārtu pētīšana
IZEJMATERIĀLI: 
• 2 krāsu plastilīns
• 5 veidu garšvielas/ 
   sēkliņas
• Petri plates
• Plastmasas trauciņš
• Lineāls
• Paliktnis 
• Darba lapa

5. Pēc tam plastmasas trau-
ciņā liek plastilīnu, mainot 
vienu un otru plastilīna 
krāsu, lai varētu saskatīt, 
kur sākas pirmā un kur otrā 
kārta.

6. Dalībnieki izveido vismaz 
4 noguluma kārtas.

1. Katram dalībniekam tiek iedalīti 2 krāsu plastilīna 
gabali (apzīmē nogulumu ūdenstilpnē) un piecu veidu 
garšvielas/sēkliņas, kas izvietotas uz petri platēm.

2. Garšvielas/sēkliņas apzīmē ziedputekšņus, sporas no konkrētiem augiem, kas mīt 
Latvijas teritorijā, piemēram, pipari simbolizē egli. Pedagogs iepriekš izveido tabulu ar 
augiem un attiecīgajām sēkliņām.

3. Katrs dalībnieks/komanda veido savu nogulu-
ma kārtu paraugu uz savas iedomātas zemeslodes.  
Biezums un izvēlēto sēkliņu ievietošana katrā kārtā ir 
skolēnu ziņā, veidojot savu nogulumu paraugu uz viņu 
iedomātas planētas.

4. Plastilīna katrā kārtā tiek ievietotas sēkliņas pēc 
dalībnieku izvēles. Vienā kārtā var ievietot arī vairāku 
sēkliņu veidus, attiecīgi vēlāk pētot, tiks ņemtas vērā 
tās sēkliņas, kas dominē jeb ir visvairāk. Galvenais, 
lai sēkliņas pēc tam ir viegli saskatāmas izveidotajā 
noguluma kārtā.
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7. Pēc sava noguluma parauga izveides, darbs tiek 
nodots uz izpēti nākamajam cilvēkam vai komandai.

9. Tiek aizpildīta darba lapa, kur tiek noteiktas katras 
kārtas noguluma veids, biezums un laika posms, 
pieņemot, ka 1mm noguluma = 100 gadi (skatīt 
tabulas paraugu).

8. Pēc noguluma nodošanas un cita parauga 
saņemšanas, notiek nogulumu kārtu pētīšana, sākot 
pētīt kārtas no apakšas un augšu.

DER ZINĀT!
Tiek uzskatīts, ka Zeme ir aptuveni 
4,54 miljardus gadu veca. Visu šo 
gadu laikā uz Zemes nav bijuši vienā-
di klimatiskie apstākļi. Pierādījumu 
šādam apgalvojumam var meklēt 
ūdens tilpņu gultnēs. Gan purvu, 
gan ezeru nogulumi sniedz ārkārtīgi 
daudz vērtīgas informācijas par se-
natni. Kūdrā, sapropelī, ezerkaļķos 
noteiktā secībā ir uzkrājušās tajā laikā 
dzīvojošo augu un dzīvnieku atliekas, 
kā arī ziedputekšņi un sporas, kas no 
tuvējās apkārtnes iekļuvuši ezeros ar 
vēja vai nokrišņu ūdens starpniecību. 
Tur tie nogrimst un sakrājas kopā ar 
ezera nogulumiem. Pētniekiem šis 
materiāls ļauj samērā droši spriest 
par klimatiskajiem apstākļiem pirms 
vairākiem tūkstošiem gadu, par tā 
laika augiem un dzīvniekiem, par no-
risēm pašos ezeros un to ūdenssate-
ces baseinos.

10. Aprēķinot laika posmu un zinot katras 
garšvielas jeb sastāvdaļas temperatūras (iepriekš 
sagatavota tabula), var atlikt punktus grafikā. 

11. Noslēgumā katrs prezentē paveikto darbu un 
izdara secinājumus par temperatūru izmaiņām.

DARBA LAPA 

Laika posms      Temperatūra (C0)

Temperatūras izmaiņas

Kārtas    Noguluma veids    Biezums    Laika posms

Pipari 10,0
Ķimenes 11,5
Koriandrs 13,0
Magones 15,0
Krustnagliņas 17,0

Piemērs: 1. kārta, ķimenes, 4mm, 400 gadi
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3. Uzzīmē grafiku, lai noskaidrotu, kādas temperatūras 
izmaiņas ir skārušas noguluma paraugu

2. Aizpildi zemāk esošo tabulu:

1. Pieņemtās temperatūras augiem:

         JAUTĀJUMI: 
• Ja tiek novērotas straujas 

temperatūras svārstības, 
kā tas ietekmētu augu un 
dzīvnieku valstību? 

• Salīdzinot citu dalībnieku 
paraugus, vai nonāci pie 
tiem pašiem secinājumiem 
par klimatu, ko tavi 
klasesbiedri? 



11

1.2. Zemes atmosfēras pagātnes temperatūras 
noteikšana

Koka gadskārtu pētīšana
IZEJMATERIĀLI: 
• Koka paraugs
• Lupa
• Pildspalva
• Darba lapa

DER ZINĀT!
Viens no veidiem, kā var atskatīties uz klimatiskajiem apstākļiem pagātnē, ir koku gadskārtu 
pētīšana. Nocērtot koku, var redzēt, ka tam ir vairāki koku gadskārtu riņķi, kur viens riņķis sim-
bolizē vienu koka gadu. Pētot koku, mēs varam pateikt, kādos apstākļos tas ir audzis un cik gadu 
vecs tas ir bijis. Analizējot augošu koku gadskārtu platuma pārmaiņu dinamiku, ir iespējams 
konstatēt un ņemt vērā konkrētos augšanas apstākļus, kādos šie koki aug - koku gadskārtas var 
sniegt būtisku papildu informāciju par vidi un tās pārmaiņām konkrētā teritorijā pirms vairā-
kiem simtiem un pat tūkstošiem gadu. 

1. Dalībniekiem tiek izdalītas koka ripas, kur uz katras var 
labi saskatīt koka gadskārtas.

2. Dalībnieku pirmais 
uzdevums: ar lupas palīdzību 
pētīt koku un noteikt, cik ir 
silto un cik auksto gadu. Lai 
to izdarītu, skolēni vispirms 
saskaita platākās gadskārtas (simbolizē siltos gadus), 
rezultātu pierakstot darba lapā. Pēc tam saskaita šaurās 
gadskārtas, kas simbolizē aukstos gadus un arī fiksē 
rezultātu darba lapā. 

3. Otrais uzdevums: noteikt, kurā gadalaikā koks vairāk 
aug. Ja tas ir audzis agrākā laika posmā jeb pavasarī un 
agrā vasarā, tad koku riņķi būs iekrāsoti gaišā krāsā, ja 
audzis vēlāk – vēlā vasarā vai rudenī, tad koka gadskārtas 
ir tumšākas. Dalībnieki vispirms saskaita tumši iekrāso-
tos riņķus un fiksē darba lapā, un pēc tam saskaita gaiši 
iekrāsotos. 

4. Noslēgumā pārrunā rezultātus un cenšas pamatot, 
ar ko saistīti iegūtie rezultāti.

DARBA LAPA 
Jautājums                          Atbilde
Cik aukstos gadus novēroji koka paraugam?
Cik siltos gadus novēroji koka paraugam?
Cik gadus koks ir audzis agrā pavasarī vai vasarā?
Cik gadus koks ir audzis vēlā vasarā vai rudenī?
Kurā gadalaikā koks pārsvarā ir audzis?

         JAUTĀJUMI: 
• Kādi faktori visvairāk var 

ietekmēt koka augšanu?
• Kāpēc klimatologiem 

nepieciešami vismaz 
30 gadi, lai raksturotu 
klimatu?
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2. Kādi ir klimata pārmaiņu
                                      iemesli?

Paši cilvēki negatīvi ietekmē atmosfēras 
sastāvu, galvenokārt dedzinot fosilo kuri-
nāmo. Pateicoties cilvēku nepārdomātai 
rīcībai, uz Zemes ar katru gadu kļūst ar-
vien siltāk. 

Cilvēku saimnieciskā darbība ‒ mežu 
izciršana, akmeņogļu un naftas produktu 
sadedzināšana enerģijas ieguvei, trans-
ports, rūpnieciskā ražošana un intensīvā 
lauksaimniecība sekmē siltumnīcefektu 
izraisošo gāzu nonākšanu atmosfērā. Sil-
tumnīcefekts rada temperatūras paaug-
stināšanos uz Zemes un veicina klimata 
pārmaiņas, kas jau šobrīd jūtamas visā 
pasaulē, arī Latvijā. 

Visizplatītākās un iedarbīgākās siltum-
nīcas efektu izraisošās gāzes ir ūdens 
tvaiks (H2O), oglekļa dioksīds (CO2), me-
tāns (CH4) un slāpekļa oksīds (N2O). Šīm 
gāzēm piemīt kopīga īpašība ‒ tās visas 
absorbē no zemes virsmas visumā izstaro-
to radiāciju, kas veicina siltumnīcas efekta 
veidošanos. Siltumnīcas efekts veidojas, 

kad daļu karstuma, kas tiek izstarots no 
zemes virzienā uz visumu, atmosfērā ab-
sorbē siltumnīcas efektu izraisošas gāzes, 
kas to novada atpakaļ zemē, tādējādi pa-
augstinot temperatūru. Bez atmosfēras 
zeme būtu daudz aukstāka nekā tagad.

CO2 jeb oglekļa dioksīds ir cilvēka dar-
bības rezultātā visbiežāk radītā siltumnī-
cefekta gāze, un tās dēļ rodas 76% cilvēku 
izraisītās globālās sasilšanas. Citas siltum-
nīcefekta gāzes tiek emitētas mazākā 
apjomā, bet tās uzkrāj siltumu vēl jaudī-
gāk nekā CO2, dažkārt izceldamās pat ar 
tūkstoškārt spēcīgāku iedarbību. Metā-
na ziņā ir 15% no cilvēka 
darbības radītās glo-
bālās sasilšanas, 
bet slāpekļa 
oksīda daļa ir 
7%.

Globālās 
sasilšanas 

galvenais iemesls 
ir siltumnīcefekta 

gāzu koncentrācijas 
palielināšanās zemes 

atmosfērā.
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2.1. Siltumnīcas efekts

Siltumnīcas efekta               
                       mērīšana 

IZEJMATERIĀLI: 
• 2 nelieli 
   termometri
• Burka ar vāku
• Pulkstenis

DER ZINĀT!
Siltumnīcas efektu definē kā Zemes sasilšanu oglekļa dioksī-
da pastiprinātas uzkrāšanās dēļ, kurš kavē saules enerģijas 
atstarošanos atpakaļ Visumā. Tomēr siltumnīcas efekts ir 
dabai vajadzīgs process, jo tas saglabā Zemes virsmu siltu, 
taču tam ir jāiekļaujas noteiktās normas robežās. Organis-
mi, kas saista no gaisa ogļskābo gāzi, ir zaļie augi un ūdenī 
dzīvojošās aļģes, tā samazinot tās daudzumu atmosfērā. 
Šobrīd, kad ir attīstījusies industrializācija, tiek saražots 
vairāk oglekļa dioksīda nekā tas nepieciešams, radot kli-
mata pārmaiņas. Mēs vairāk ražojam preces, enerģiju un 
siltumu, biežāk pārvietojamies ar automašīnām, izmetam 
arvien vairāk atkritumu un izcērtam mežus. Eksperiments 
parādīs temperatūras izmaiņas starp tīru gaisu un siltum-
nīcefektu.

1. Abus termometrus novieto 
saulē vai vienādā attālumā 
attiecībā pret lampu.

3. Vienu termometru vai termometra vadu ievieto 
burkā un to noslēdz. Tas simbolizē siltumnīcefektu. 

4. Otru termometru atstāj ārā, turpat blakus – tas 
simbolizē tīru gaisu.

5. Ievēro, lai uz termometriem nekrīt ēna.

6. Ik pēc 10 minūtēm nolasi termometru rādījumus 
un veic pierakstus (vismaz 4 reizes).

7. Gaiss, kas atrodas ap brīvi esošo termometru, visu 
laiku mainās, sajaucoties ar vēsāku gaisu. Savukārt 
burkā esošais gaiss nespēj cirkulēt,  un saule to visu 
laiku silda. Rezultātā – burkā esošā gaisa temperatūra 
būs lielāka nekā brīvi esošajam termometram.

Darbs veicams saulainā laikā 
vai elektriskās spuldzes tuvā 

apgaismojumā!

         JAUTĀJUMI: 
• Vai tu vari izskaidrot, 

kāpēc (tropiskos lietus) 
mežus sauc par «planētas 
plaušām»?

• Kas notiks, ja cilvēki 
nerīkosies, lai 
samazinātos siltumnīcas 
efekta izraisošo gāzu 
izdalīšanās? Mini vismaz 
trīs piemērus!

• Kādi ir galvenie 
siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju 
cēloņi?

2. Pēc 3 minūtēm piefiksē 
temperatūru pierakstos.
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2.2. CO2 emisija no elektrības un siltuma 
zudumiem

Cauruļu siltināšana

DER ZINĀT!
Lielākoties netiek domāts par to, ka CO2 emisija rodas ne tikai 
ražošanas procesa laikā, bet arī brīdī, kad prece vai pakalpo-
jums tiek nogādāts līdz patērētājam. Piemēram, aukstā laikā 
nepieciešams apsildīt māju, lai nodrošinātu dzīvošanai nepie-
ciešamos apstākļus. Tomēr, kamēr siltais ūdens no katlu mājas 
nonāk līdz dzīvojamai mājai, tas ir zaudējis daļu sava siltuma. 
Var teikt, ka šis siltums ir gājis zudumā, nenodrošinot nekādu 
labumu. Tas notiek neapzināti un bez iepriekšēja nolūka, tāpēc 
to dēvē par netiešo emisiju. Eksperiments parādīs, kā novērst 
siltuma zudumus un samazināt netiešās emisijas daudzumu.

1. Caurules vienu galu aiztaisa ciet ar korķi.

2. Ielej caurulē iepriekš uzvārītu ūdeni, bet ne līdz 
pašai caurules augšai. Caurulei jābūt tik biezai, lai 
pēc tam to varētu paņemt rokās, ņemot vērā, ka tiek 
izmantots karsts ūdens. 

3. Ar otru korķi aiztaisa caurules otru galu.

4. Ar pirometru izmēra kāda ir caurules siltuma atdeve 
pirms tā ir nosiltināta.

5. Cauruli sāk siltināt, ap to apliekot vienā kārtā vati un foliju, nostiprina ar līmlenti 
un/vai gumijām. Fiksē mērījumu un izmantotos materiālus piezīmju burtnīcā.

6. Izmēra, kāda ir caurules siltuma atdeve, kad izolācijas materiāls ir vienā kārtā. 

7. Ap cauruli apliek vēl papildus kārtas izolācijai, izdara mērījumus un fiksē tos piezīmju 
burtnīcā.

         JAUTĀJUMI: 
• Kas vēl rada siltuma 

zudumus un  veicina 
netiešo emisiju?

• Kādus pasākumus 
ieteicams īstenot, lai 
mazinātu siltuma 
zudumus no ēkām?

• Pirometrs
• Tējkanna
• Ūdens
• Vate

• Folijs
• Līmlente
• Gumijas
• Šķēres

IZEJMATERIĀLI:
• Neliela plastmasas caurule
• 2 korķi, kas der caurulē 

8. Var eksperimentēt, liekot izolācijas materiālus atšķirīgās kārtās un secībā, pēc tam 
izdarot secinājumus.

1. 2. 3. 4. 5. 
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2.3. Siltumnīcas efektu izraisošās gāzes

CO2 mērīšana un
    masas noteikšana

• Etiķis 9%
• Mērglāze
• 1L pudele
• 2 piltuves 
• Soda
• Balons

• Aukla
• Ēdamkarote
• Mērlente
• Aizsargbrilles
• Darba lapa
• Kalkulators

IZEJMATERIĀLI:

1. Balonu 3 reizes kārtīgi piepūš, lai tas kļūst elastīgāks.

CO2

2. Vienu piltuvi ievieto 
balonā un caur to ieber 
3 ēdamkarotes sodu bez 
kaudzes.

3. Mērglāzē ielej 350ml etiķa.

4. Izmantojot otru piltuvi, etiķi lēnām ielej pudelē.

5. Dalībnieki uzliek aizsargbrilles, lai pasargātos balona 
pārplīšanas gadījumā.

6. Balonu uzmauc uz pudeles kakliņa.

7. Sodu pamazām ber pudelē un vēro reakciju. Rezultātā 
pudelē rodas nātrija acetāta maisījums, kas izveidojas 
sajaucot sodu ar etiķi. 

8. Pūšoties balonam rodas CO2 jeb ogļskābā gāze.

9. Kad balons ir nedaudz uzpūties, pa to nedaudz uzsit, 
lai pudelē izbirst visa soda.
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DARBA LAPA 

DER ZINĀT!
Siltumnīcas efektu izraisa dažādas 
gāzes, kas nonāk atmosfērā. Viena 
no galvenajām ir ogļskābā gāze, 
kas pastiprinātā daudzumā nonāk 
atmosfērā, veicot tādus cilvēcei 
nepieciešamus procesus kā elektrī-
bas un siltumenerģijas ražošana, 
transporta nodrošināšana u.c. CO2 

nav smarža un to nevar sataustīt. 
Tā koncentrāciju var noteikt ar spe-
ciālas iekārtas – CO2 mērītāja palī-
dzību. CO2 balons ir smagāks nekā 
ar elpu piepūsts balons, jo CO2  gāze 
ir smagāka par gaisu, kā arī radī-
tajam CO2 koncentrācija ir lielāka 
nekā cilvēka izelpā. Tad kāpēc CO2 , 
kas ir smagāks par gaisu, spēj cel-
ties augšup? Ogļskābās gāzes mo-
lekulas gaisā nepārtraukti kustas 
un saduras ar citām molekulām, tā 
mainot kustības virzienu, un starp 
šīm daļiņām vienlaikus darbojas 
savstarpējās pievilkšanas un atgrū-
šanas spēki.

         JAUTĀJUMI: 
• Pēc kādām pazīmēm var pateikt, ka telpā 

CO2 koncentrācija ir palielinājusies?
• Kuras ir galvenās trīs siltumnīcefektu 

izraisošās gāzes?

10. Kad pudelē notiekošā 
reakcija ir gandrīz 
norimusi, balonu aizsien 
ar auklu un ņem nost no 
pudeles.

11. Izmēra balona 
apkārtmēru jeb riņķa līniju.

12. Izmantojot 
matemātiskas formulas 
(darba lapā), aprēķina, 
cik gramu CO2 ir esošajā 
balonā.

13. Salīdzināšanai var 
paņemt divus balonus: ar 
gaisu piepūstu balonu un 
balonu, kurā iekšā ir CO2. 
Turot vienādā augstumā 
palaist abus balonus vaļā 
un paskatīties, kurš ātrāk 
nokrīt pie zemes. 

1.1.  Kāds ir balona apkārtmērs jeb balona riņķa līnija? 
______________cm

1.2. Konvertēt riņķa līniju no centimetriem uz metriem. 
Centimetri tiek pareizināti ar 0,01.
___________________________________________ m

1.3. Izmantojot formulu r =      , izrēķināt rādiusu. 
Tiek pieņemts, ka π=3,14.
___________________________________________ m

1.4. Izmantojot formulu V=    πr3 aprēķināt CO2 tilpumu.
___________________________________________ m3

1.5. Izmantojot formulu m=pV, aprēķināt CO2 saražoto 
gāzu masu. Tiek pieņemts, ka CO2 blīvums ir p=1,98 kg/m3.
___________________________________________ kg

1.6.  Konvertēt CO2 masu no kilogramiem uz gramiem. 
Kilogrami tiek pareizināti ar 1000.
__________________ g

C

4

2π 

3 
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2.4. CO2 emisija no transporta

Būvē auto
• Kartons
• Šķēres
• Kokteiļu salmiņi - 2 gab
• Bambusa grila iesms - 1 gab
• Pudeļu korķi/kartona vai 
   plastmasas riteņi - 4 gab
• Īlens
• Balons
• Līmlente
• Mērlente

IZEJMATERIĀLI: 1. Dalībnieku uzdevums ir 
izveidot pašiem savu balona 
auto, kas darbināms vien ar 
gaisa palīdzību.

2. Visiem korķiem ar 
īlenu izdur pietiekami lielu 
caurumu, lai tajā var ievietot 
bambusa iesmu.

3. Bambusa iesmu sagriež 
divos vienādos gabalos.

4. Katra iesma vienu no 
galiem ievieto korķī tā, 
lai tas stingri turētos. 
Nepieciešamības gadījumā 
nostiprina ar līmlenti.

5. Salmiņu pārgriež uz pusēm divās vienādās daļās. 

6. Kartonam vienā pusē pielīmē divus salmiņus vietās, 
kur būs riteņi. Salmiņiem jābūt pielīmētiem taisni, lai 
rezultātā mašīna virzītos taisni.

7. Bambusa iesmus «izver» caur pielīmētajiem 
salmiņiem un otrā galā piestiprina korķus.

8. Izveidoto mašīnas karkasu pamēģina pastumt, 
pārbaudot, vai nekas netraucē tam ripot, 
nepieciešamības gadījumā pielabo.
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DER ZINĀT!
Transportlīdzekļu izmeši sastāda 
28% no visiem CO2 izmešiem Ei-
ropā. Lai gan šobrīd automobiļu 
ražotāji ar dažādu jaunāko tehno-
loģiju palīdzību cenšas samazināt 
CO2 izmešu daudzumu, lai tie būtu 
aptuveni 12 – 14 kg uz 100 km, daļa  
Latvijas iedzīvotāju pārvietojas ar 
salīdzinoši vecākām automašīnām, 
kuru emisija ir aptuveni 20 kg CO2 
uz 100 km. Nākotnē transporta 
jomā radīto siltumnīcas efekta 
gāzu apjomu paredzēts samazināt 
līdz nullei. Ja citās jomās tas būtu 
ļoti sarežģīti, tad transports viesis 
cerību, ka šis scenārijs varētu tikt īs-
tenots. Iemesls šādam optimismam 
– transporta jomā gan zinātnieki 
un politikas veidotāji, gan arī pa-
tērētāji labprāt pieņem jaunas teh-
noloģijas, kas varētu mazināt fosilā 
kurināmā izmantošanu. Idejas ir 
dažādas – sākot ar elektromobiļiem 
un līdz pat ar ūdeni vai biodegvielu 
darbināmiem auto. 

         JAUTĀJUMI: 
• Kādas ir alternatīvas 

automobiļu izmantošanai?
• Kādi, tavuprāt, ir risinājumi 

ilgtspējīgam transportam?

9. Paņem otru salmiņu un ieliek balonā  
tā galu (aptuveni 3 cm), notinot ar 
līmlenti, lai balons turētos pie salmiņa un 
nelaiž garām gaisu.

10. Salmiņu ar balonu pielīmē 
izveidotajai mašīnai tajā pusē, kur nav 
pielīmēti riteņi, atstājot nelielu salmiņa 
galu pāri kartona pamatnei.

11. Balonu piepūš caur salmiņu, aizspiež 
tā galu, noliek uz grīdas un palaiž vaļā. 
Mašīna aizripo.

12. Veic vairākus braucienus un 
mērījumus, pirms katra izmērot, cik liels 
ir piepūstais balons un cik lielu distanci 
mašīna ir veikusi. 

13. Pārrunā iegūtos rezultātus. Jo 
lielāks balons, jo vairāk CO2 tas satur, bet 
vienlaicīgi mašīnai ir jāspēj aizbraukt tālāk 
nekā gadījumā, kad balons ir mazāks.
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2.5. CO2 daudzuma palielināšanās no mežu 
izciršanas

Transpirācija

• Plastikāta maisiņš
• Aukla
• Taimeris

IZEJMATERIĀLI:

1. Maisiņu uzliek uz koka zara ar 
lapām.

2. Ar auklu aizsien maisiņu, 
nenodarot kaitējumu koka zaram.

3. Atstāj uz 15 - 20 minūtēm.

DER ZINĀT!
Mežiem ir svarīga loma gaisa attīrīšanas procesā, jo tie pārstrādā cilvēku ra-
dīto CO2 un rada skābekli, kas tik ļoti nepieciešams jebkurai dzīvai būtnei, lai 

spētu izdzīvot. Tomēr arvien biežāk, lai radītu jaunas 
lauksaimniecības un lopkopības zemes, meži tiek izcirs-
ti. Un šī procesa rezultātā rodas papildus CO2 daudzums 
atmosfērā. Pēc Eiroparlamenta pētījuma datiem, mežu 
izciršanas rezultātā  radītais CO2 sastāda 18% no kopē-
jā, atmosfērā esošā CO2 daudzuma. Eksperimenta laikā 
tiek apskatīts koku elpošanas process. 

         JAUTĀJUMI: 
• Kuri meži tiek uzskatīti par 

zemeslodes plaušām?
• Cik lielu daļu Latvijas 

teritorijas aizņem meži?

Eksperiments veicams saulainā 
laikā un uz lapu koka.

4. Eksperimenta laikā no koka lapām caur atvārsnītēm 
iztvaiko ūdens, kas, saskaroties ar maisiņu, rada ūdens 
pilienus.  Līdz ar ūdeni pa atvārsnītēm izdalās arī skābeklis, 
tādējādi var redzēt, ka koks un jebkurš augs elpo un rada 
skābekli.
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2.6. Metāna emisija no atkritumiem

Atkritumu pūdēšana
• 3 petri plates
• Banāna miza
• Ābolu mizas
• Kartupeļu mizas

IZEJMATERIĀLI:

1. Uz katras petri plates novieto sava veida mizas.

2. Visas mizas noliek saulainā vietā vai zem lampas.

3. Ik dienu apskata uz petri plates ievietotās mizas 
un pieraksta novērotās izmaiņas.

4. Novērojumus veic nedēļas garumā, pierakstot 
redzamās izmaiņas katru dienu.

5. Pēc nedēļas pārrunā rezultātus par 
novērojumiem un secinājumiem.

Darbs veicams saulainā laikā vai elektriskās spuldzes 
tuvā apgaismojumā.

DER ZINĀT!
Ik gadu ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē pieaug atkritumu daudzums. Katrs Eiropas iedzīvotājs gadā 
saražo aptuveni 300 – 350 kilogramus atkritumu. Nešķirojot atkritumus, tie visi nonāk atkritumu 
izgāztuvēs. Izrādās, ka aptuveni 50 – 60 % no tiem ir organiskie atkritumi, kas pūstot izdala metānu. 
Metāns ir smaga un eksplozīva gāze, kas aizdegšanās gadījumā rada melnus dūmus. Tieši tāpēc ne-
pieciešams šķirot atkritumus. Organiskos atkritumus izmantot kā kompostu un iegūt augsnes auglī-
bai nepieciešamo humusu. Eksperimenta laikā tiek noskaidrots, cik ātri bojājas organiskie atkritumi.

         JAUTĀJUMI: 
• Kādi ir tie atkritumi, kurus 

iespējams izmantot 
kompostos?

• Ar kādiem pasākumiem 
iespējams veicināt atkritumu 
šķirošanu?



21

2.7.  Metāna emisija no lopkopības

Govju barošana
• 3 gab 2 l pudeles
• Kokakola
• Mentos konfektes
• Etiķis
• Soda
• Ūdens

• Citronskābe
• 2 ēdamkarotes
• 6 piltuves
• 3 mērglāzes
• Dārza lāpstiņa

IZEJMATERIĀLI:1. Dalībnieki veic trīs dažādus uzdevumus, 
lai noskaidrotu gāzu izdalīšanās 
daudzumus katrā no eksperimentiem. 
Katra reakcija simbolizē cita veida diētu 
mājlopiem.

2. Zemē izrok seklu bedri, kurā iespējams 
ievietot 2 l pudeli, lai tā neapgāztos.

3. Vienā pudelē ielej 1 l 
kokakolu un ievieto izraktajā 
bedrē.

6. Otrā pudelē ielej 1 l etiķi 
un ievieto izraktajā bedrē.

4. Kokakolā iemet mentos 
konfektes (1 iepakojumu) un 
ātri atkāpjas.

5. Novēro, kāda reakcija 
norisinās, cik daudz putu 
ir radušās šī uzdevuma 
laikā.

1. 

2. 

7. Etiķim pievieno 
2 ēdamkarotes sodu un 
atkāpjas.

8. Novēro, kāda reakcija 
norisinās, cik daudz putu 
ir radušās šī uzdevuma 
laikā.
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DER ZINĀT!
Daļa metāna gāzes atmosfērā nonāk no fermentācijas dzīvnieku zarnu traktā, kā arī no nepareizi 
uzglabātiem kūtsmēsliem. Metāna izdalīšanās no dzīvniekiem saistīta ar barības sastā-
vu un devu. Mājlopi, kas izdala metānu, ir govis, ai-
tas un kazas. Ja kā barība lielākoties tiek dota rupja 
barība, piemēram, siens, veidojas vairāk metāna. Lai 
kontrolētu emisijas pieaugumu, nepieciešams normēt 
un kontrolēt barību, atbilstoši katra dzīvnieka vajadzī-
bām. Eksperimenta laikā noskaidrosim, cik daudz gāzu 
izdala katra no «diētām».

         JAUTĀJUMI: 
• Kā efektīvi iespējams izmantot 

dzīvnieku radītās gāzes?
• Kādu citu procesu rezultātā 

atmosfērā nonāk metāna 
gāze?

9. Trešajā pudelē ielej 1l ūdeni un ievieto 
izraktajā bedrē.

10. Ūdenim pievieno 2 ēdamkarotes ar 
citronskābi un atkāpjas.

3. 

11. Novēro, kāda reakcija norisinās, cik 
daudz ir tajā radītās putas.

12. Izdara secinājumus un pārrunā, 
kuras reakcijas rezultātā izdalās vismazāk 
gāzu.

DARBA LAPA
Izmantotās sastāvdaļas              Novērotā reakcija                Kura “diēta” bijusi mājlopiem?*

*Piemēram, svaiga zāle,  siens vai skābbarība. 
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3. Kādas ir klimata pārmaiņu sekas?
Pirmoreiz mūsu planētas vēsturē šobrīd 

notiekošās klimata pārmaiņas ir pašu cilvē-
ku rīcības sekas. Lai tās novērstu, jāiesaistās 
ikvienam: gan valstu līmenī, gan katram in-
dividuāli. Pat nelielas izmaiņas tavā ikdienā, 
var sniegt būtisku labumu Zemei un pārē-
jiem tās iedzīvotājiem.

Visur pasaulē un tepat Latvijā ir vēroja-
mas klimata pārmaiņu sekas, kas mūs ietek-
mēs nākotnē aizvien biežāk. Šīs pārmaiņas 
nopietni apdraud cilvēkus, ekonomikas at-
tīstību un dabu, no kuras ir atkarīga mūsu 
labklājība.

Ar sekām mums nākas saskarties, jo at-
mosfērā lielā daudzumā nonāk siltumnīcas 
efektu izraisošās gāzes – oglekļa dioksīds, 
slāpekļskābe un metāns. Tās visas nonāk 
atmosfērā īstenojot lietderīgus un sabied-
rībai nepieciešamus procesus – enerģijas 
ražošanas procesā, rūpniecības ražošanas 
procesā, nodrošinot transportēšanas pakal-
pojumus, lauksaimniecības procesā u.c.

Šī procesa sekas, ar kurām cilvēcei nākas 
saskarties arvien biežāk, ir ekstremālāki lai-
kapstākļi, kā postošas vētras, plūdi, karstu-
ma viļņi, ilgstošs sausums un meža uguns-
grēki. Cilvēku ražu aizvien vairāk ietekmē 

kaitēkļu uzbrukumi un dažādu slimību kai-
tējums, no kā lauksaimniecības augus līdz 
šim pasargāja bargākas ziemas. Mainoties 
klimatam, dzīvnieki migrē uz citām teritori-
jām, kur ir vēsāks, kā arī notiek zivju resur-
su sarukšana jūrās un okeānos. Kalnos var 
novērot sniega un ledāju samazināšanos, 
kas Eiropā negatīvi ietekmē ziemas tūrismu 
kalnu apvidos. Tāpat tiek novērota jūras 
līmeņa celšanās un derīgo teritoriju applū-
šana. Samazinoties virszemes saldūdens re-
sursiem, cilvēkiem trūkst dzeramā ūdens un 
ūdens lauksaimniecības zemju laistīšanai.

Globālajai sasilšanai pārsvarā ir un būs 
negatīva ietekme uz cilvēku veselību un 
vidi, kurā mēs dzīvojam. Vidējās tempera-
tūras būtiskas izmaiņas izjauc dabisko līdz-
svaru – dabas katastrofas iestājas biežāk 
un tās nodara lielākus 
postījumus. Savlai-
cīgi paredzot ie-
spējamās sekas, 
tām ir iespējams 
sagatavoties un 
pielāgoties.

Klimata 
pārmaiņas 

nopietni apdraud 
cilvēkus, ekonomikas 
attīstību un dabu, no 

kuras ir atkarīga mūsu 
labklājība.
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3.1.  Karstuma viļņi

Svara zudums kartupelim
• Kartupelis
• Nazis
• Noslēdzams plastikāta 
   maisiņš
• Lampa
• Svari

IZEJMATERIĀLI:

1. Paņem kartupeli un 
pārgriež to uz pusēm.

DER ZINĀT!
Dehidratācija ir process, kad organisms ir zaudējis 
pietiekami lielu ūdens daudzumu un tiek traucēta 
normāla organisma funkcionēšana. Visbiežāk no 
dehidratācijas cieš bērni, kā arī gados vecāki cilvēki. 
Ūdens trūkumu organismā var izraisīt karstuma viļņi 
kā rezultātā cilvēkiem palielinās ķermeņa temperatū-
ra un sākas svīšana. Sviedri satur ievērojamu daudzu-
mu sāls. Jo vairāk cilvēks svīst, jo vairāk zaudē sāli. 
Sāls deficīts savukārt izraisa sāpīgus muskuļus un 
krampjus rokās un kājās. Svarīgi ir karstās dienās uz-
ņemt pietiekami daudz ūdens, lai nesāktos dehidra-
tācija, kas var izraisīt galvassāpes, reiboņus, pazemi-
nātu asinsspiedienu un ārkārtas gadījumos arī nāvi.

2. Vienu daļu ievieto 
plastikāta maisiņā, savukārt 
otru atstāj uz galda.

3. Novieto abas kartupeļa 
daļas uz virsmas, kuru apspīd 
saule vai lampa.

4. Atstāj uz 1-2 dienām.

5. Pēc divām dienām izņem 
ārā kartupeli no maisiņa un 
to nosver.

6. Fiksē rezultātu darba lapā.

         JAUTĀJUMI: 
• Ko dehidratācija nodara 

ķermenim?
• Kādus piesardzības pasākumus 

nepieciešamus ievērot karstā 
laikā?

• Ja cilvēkam tiek novērota 
atūdeņošanās, kādus pirmās 
palīdzības pasākumus 
nepieciešams veikt?

7. Otru kartupeļa daļu 
arī nosver un fiksē 
rezultātu darba lapā.

8. Pārrunā rezultātus 
un veic secinājumus par 
eksperimentu.

Darbs veicams 
saulainā laikā vai 

elektriskās spuldzes 
tuvā apgaismojumā.
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3.2. Sausums

Sēklu diedzēšana
• Ūdens krese
• Papīra salvetes
• Petri plates
• Ūdens
• Karote

IZEJMATERIĀLI:
1. 20 papīra salvetes izgriež apļa formā, lai tās varētu ieklāt 
petrī platē. 

2. Paņem divas petri plates un uz katras uzliek 10 papīra 
salvetes.

3. Uz abām petri platēm uzlej 1 ēdamkaroti ūdens, lai 
salvetes piesūktos.

4. Uz vienas petri plates uzraksta «sauss», lai zinātu, ka šī 
petri plate netiks vairāk mitrināta.

DER ZINĀT!
Par sausumu min periodu, ko izraisa lietus vai sniega 
trūkums. Klimata pārmaiņu ietekmē paaugstinās gai-
sa temperatūra un no zemes un ūdens iztvaiko vairāk 
mitrums, atstājot aiz sevis mazāk ūdens. Kopš 1970. 
gada sausuma periodi ir kļuvuši ilgstošāki, īpaši tropu 
un subtropu klimatā. Nākotnē tiek prognozēts, ka sau-
sums paliks arvien biežāka parādība, kas nozīmē ūdens 
trūkuma samazināšanos jeb būs pieejams mazāk ūdens 
dzeršanai, kultūraugu laistīšanai, elektroenerģijas ražo-
šanā no hidroelektrostaciju aizsprostiem u.c.

         JAUTĀJUMI: 
• Kuras sēklas no petri platēm 

izskatās veselīgākas? Kāpēc?
• Nosauc vismaz 3 

priekšnosacījumus, lai sēklas 
spētu izdīgt?

• Kā sausums var ietekmēt 
cilvēku dzīvi?

5. Abām petri platēm uz salvetēm uzliek 
kreses sēklas un novieto tās uz palodzes, 
kur spīd saule.

6. Uz mitrās petri plates katru dienu 
uzlej ūdeni apkārt sēklām, bet sauso 
petri plati neaplej.

7. Katru dienu veic novērojumus, tos 
pierakstot piezīmju burtnīcā.

8. Pēc nedēļas uz mitrās petri plates jābūt 
izdīgušām sēklām, savukārt uz “sausās” 
petri plates sēklas nav izdīgušas, un tās no 
sausuma ir sakaltušas.
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3.3. Mežu ugunsgrēki

Uguns izcelšanās
• Stikla pudele
• Sausa zāle
• Ugunsizturīgs 
   stikla trauks
• Taimeris
• Pudele ar ūdeni

IZEJMATERIĀLI:1. Dalībnieki eksperimentu veic ārā saulainā dienā.

DER ZINĀT!
Apmēram 80% no meža ugunsgrēkiem galvenokārt 
rodas cilvēka darbības rezultātā. Dažreiz tie rodas da-
biskā veidā, piemēram, kūdrai sākot degt, vai negaisa 
laikā, zibenim iesperot kādā no kokiem. Meža un labī-
bas masīvu ugunsgrēku cēloņi var būt vētras, sausze-
mes un gaisa transporta avārijas, labības novākšanas 
tehnikas avārijas, terora akti un nolaidīga apiešanās 
ar atklātu uguni. Bīstamākie ugunsgrēka apstākļi ro-
das pavasara beigās un vasaras sākumā, kad iestājas 
sauss un karsts laiks. Ugunsgrēka laikā temperatūra 
mežā var sasniegt 300 grādu, bet, ja deg kūdra, kar-
stums var būt pat 800 grādus pēc Celsija. Eksperi-
ments parāda, cik viegli meži var sākt degt, ja cilvēka 
darbības rezultātā tiek izmesti dažāda veida atkritumi, 
kā stikla pudeles, kas saulainā laikā var veicināt uguns 
izcelšanos.

         JAUTĀJUMI: 
• Ja atrodies mežā, kādi 

piesardzības pasākumi ir 
jāievēro, lai neizceltos uguns?

• Cilvēki bieži vien piesārņo 
mežu, atstājot dažādus 
sadzīves atkritumus. 
Padomā, kuri no tiem var 
izraisīt meža ugunsgrēku?

2. Paņem stikla pudeli un tur to 
rokās tā, lai saules stars spīdētu 
cauri stikla pudelei tieši virsū 
sausajai zālei, kas ievietota stikla 
traukā (stikla trauku var aizstāt 
ar citu materiālu, lai netiktu 
aizdedzināti blakus esošie 
objekti).

3. Uzņem laiku no eksperimenta sākšanās brīža, lai 
noteiktu, cik ilgā laikā sāks degt sausā zāle.

4. Kad zāle ir aizdegusies, to nodzēš 
ar ūdeni, kas iepildīts pudelē.

5. Klasē apspriež eksperimenta 
rezultātus un pārrunā ugunsdrošības 
pamatnosacījumus.
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3.4. Vētras

• Burka
• Balons
• Salmiņš

• Šķēres

• A4 lapa
• Zīmulis
• Gumijas
• Līmlente

IZEJMATERIĀLI:

1. Balonam nogriež galu.

2. Balona atlikušo daļu uzmauc uz 
burkas kakla.

3. Balonu nostiprina ar gumijām, lai tas 
stingri turētos.

4. Ar šķērēm slīpi nogriež abus salmiņa 
galus.

Uztaisi savu barometru

5. Vienu galu ar līmlenti pielīmē pie 
balona pašā burkas kakliņa centrā, otrs 
gals darbojas kā barometra «adata», kas 
parādīs esošo spiedienu.

6. No A4 lapas izloka trijstūra prizmu, kas 
darbosies kā barometra skalas paraugs.
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DER ZINĀT!
Barometrs ir zinātnisks mērinstruments, 
ar ko mēra spiedienu atmosfērā. Visbie-
žāk tas tiek izmantots kā laika apstākļu 
prognozēšanas līdzeklis. Mērīt atmos-
fēras spiedienu ir ļoti svarīgi, lai spētu 
prognozēt un laicīgi sagatavoties gai-
dāmajām vētrām. Atmosfēras spiedie-
nam strauji samazinoties, tas nozīmē, 
ka tuvojas vētra.  Balstoties uz spiediena 
izmaiņu tendencēm, ir iespējams prog-
nozēt īstermiņā laika apstākļus – prog-
nozēt laika apstākļus no dažām stun-
dām līdz vienai diennaktij. Barometra 
pašreizējais rādījums rāda, kāds laiks ir 
šobrīd. Klimata pārmaiņu ietekmē Lat-
vijā nākotnē tiek prognozēts, ka pieaugs 
vētru biežums un tās kļūs postošākas. 
Izmēģinot šo eksperimentu, būs iespēja 
iejusties laika vērotāja Toma Briča ādā 
un prognozēt laika izmaiņas, novērojot 
vai paredzot klimata pārmaiņas īsākā 
laika posmā. 

         JAUTĀJUMI: 
• Vai vari izskaidrot, kāpēc salmiņš 

novirzās no horizontālā līmeņa? 
Kas to padara smagāku vai 
vieglāku?

• Prognozē, kādā vasaras dienā 
salmiņš var pārvietoties dažu 
stundu laikā ‒ saulainā un karstā 
vai mākoņainā dienā?

• Izskaidro laika prognozes 
ticējumus: 
1. Ja bezdelīgas lido zemu, tad 

lietus līs jau tajā pašā dienā.
2. Ja mušas lien acīs un ausīs, 

būs lietus.
3. Ja priežu un egļu čiekuri 

pavēruši zvīņas un birst 
sēklas, būs saulains laiks.

7. Uz galda novieto izveidoto barometru 
un vertikālo trijstūra prizmu tā, lai salmiņš 
gandrīz pieskartos lapai.

8. Uz barometra skalas atzīmē iedaļu tieši 
tur, kur atrodas barometra adata. Klāt 
var uzzīmēt attiecīgi novērojumu, kādi 
laikapstākļi ir šobrīd (mākoņains, saulains, 
daļēji mākoņains utt.), kā arī fiksēt šā brīža 
āra temperatūru.

9. Nākamo iedaļu atzīmē tad, kad 
barometra adata attiecīgi ir pabīdījusies 
uz augšu vai leju jeb, tas ir, laikapstākļi ir 
mainījušies. Ja adata bīdās uz leju, tad ir 
zems spiediens – būs apmācies laiks, ja 
adata bīdās uz augšu – attiecīgi ir augsts 
spiediens – gaidāms saulains laiks.

10. Papildus dalībnieki var fiksēt 
novērojumus piezīmju burtnīcā, nosakot, 
vai konkrētajā dienā spiediens ir augsts/
zems un kādi laikapstākļi tiek novēroti.
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3.5. Plūdi

• Plastmasas vanniņa
• Darba lapa
• Ūdens
• Šļūtene/lejkanna
• Plastmasas pudeles
• Aukla
• Līme
• Plastilīns
• Bambusa kociņi
• Follijs
• Māls/veidošanas 
   pasta
• Pārtikas plēve
• Saldējuma kociņi
• Salmiņi
• Saspraudes
• Kartons 

IZEJMATERIĀLI:
1. Dalībnieki tiek sadalīti vairākās grupās, kur katra grupa 
prezentē savu komūnu un tās uzdevums ir izdomāt un 
izveidot savu dizainu mājai, lai tā neciestu no plūdiem.

2. Par piemēru tiek ņemta iedomāta sala, kur komūnas 
bieži cieš no spēcīgām lietavām, izraisot plūdus blakus 
esošajās upēs. Pēdējo piecu gadu laikā lietavas ir 
pieaugušas, radot plūdus tuvumā esošajās upēs vismaz 
divreiz gadā.

3. Tradicionāli uz iedomātās salas mājas tiek veidotas no 
zemes grīdām, koka karkasiem, kas papildināti ar dzelzs 
jumtiem, bet tas viss nav pietiekami efektīvi, lai izturētu 
pieaugošo plūdu risku. Kā salas komūnai, uzdevums ir 
pārliecināties par mājas efektivitāti un ūdens necaurlaidību 
pirms kārtējās lietus sezonas. 

4. Skolotājs kā piemēru var minēt Bangladešu, kur spēcīgas 
lietavas ir bieža parādība, līdz ar to cilvēkiem ir jādomā, kā 
pasargāt savus mājokļus, lai tās neciestu no plūdu riska no 
blakus esošajām upēm. Bieži vien Bangladešā mājas tiek 
celtas uz augstākiem pamatiem, lai tās neapplūstu.

Uzveic plūdus

5. Dalībnieki pēta pieejamo informāciju un 
testē materiālus, ar kuriem veikt mājokļa 
izveidi.

6. Piezīmju burtnīcā izveido mājas skici un 
fiksē izmantotos materiālus.

7. Skolotājs var katrai grupai dot spēļu naudu, 
par kuru iegādāties materiālus mājas izveidei. 
Lai beigās noskaidrotu, kura grupa veiksmīgāk 
ir iztērējusi piešķirtos līdzekļus mājas 
realizācijā.

8. Dalībnieki veic mājokļa izbūvi.

9. Skolēni nofotografē savu mājokli pirms 
un pēc testēšanas, lai pēc tam izdarītu 
secinājumus.
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DER ZINĀT!
Zinātnieki prognozē, ka, pieaugot klimata pārmaiņām, pieaugs arī 
lietusgāžu biežums, kas var radīt plūdu draudus. Plūdi var izraisīt 
dažādas veselības problēmas, piesārņot dzeramo ūdeni, veicināt 
bīstamu materiālu noplūdes, populācijas palielināša-
nos slimību pārnēsājošiem kukaiņiem un insektiem, 
kā arī ierobežot cilvēku pārvietošanos. Tāpēc svarīgi ir 
apzināt plūdu riskam pakļautās teritorijas un veikt at-
bilstošus pasākumus, lai mazinātu iespējamo apdrau-
dējumu, piemēram, izbūvējot dambjus pie upēm. Ar 
eksperimenta palīdzību tiek izskaidrota plūdu postošā 
ietekme uz cilvēku dzīvēm un tas, kā kopienām veidot 
savas mājas, lai pasargātos no plūdiem.

         JAUTĀJUMI: 
• Kas, tavuprāt, ir galvenie iemesli, 

kāpēc rodas plūdi?
• Nosauc trīs valstis visā pasaulē, 

kur regulāri norisinās plūdi?
• Kā tev šķiet, kurš ir vislabākais 

veids, kā sabiedrība var 
palīdzēt plūdos cietušajiem 
cilvēkiem?

10. Lai veiktu testēšanu, 
mājas modeli ievieto 
plastmasas vanniņā, 
kura ir piepildīta 5 cm ar 
ūdeni.

11. Pēc tam no 1m 
attāluma mājas modelim 
tiek laista virsū ūdens 
strūkla ar šļūtenes vai 
lejkannas palīdzību 
(aptuveni 2 minūtes).

12. Noslēgumā katra 
grupa prezentē rezultātus 
(Kāpēc izvēlējās tieši tādus 
materiālus? Kāpēc tika 
izvēlēts tāds dizains? Kā 
mājas modelis izturēja plūdu 
testa pārbaudi? Kā komanda 
sastrādājās procesa laikā? 
Ko darītu citādāk, ja būtu 
tāda iespēja?) un izdara 
secinājumus par citām 
grupām, aizpildot darba lapu. 

DARBA LAPA 
Grupas 

nosaukums
Kopējais punktu skaits 
(no 50 iespējamiem)

Novērtē materiālu 
izvēli mājas izveidei

Novērtē 
mājas dizainu

Vai komanda labi 
sastrādājās procesa 

laikā?

Kā mājas modelis 
izturēja plūdu 

pārbaudi?

Novērtē katru jautājumu 
no 0 – 10, pieņemot, ka 
0 ir viszemākais un 10 ir 

visaugstākais novērtējums.
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3.6. Jūras līmeņa celšanās

• 250 ml vai 500ml 
   koniska kolba
• Pārtikas krāsviela
• Statīvs
• Elektriskā plītiņa
• Stikla caurule
• Stikla nūjiņa
• Caurumu aizbāznis 
• Spirta termometrs
• Lineāls
• Mastika/veidošanas 
   pasta
• Darba lapa

IZEJMATERIĀLI: 1. Pedagogs šo praktisko darbu var veikt kā demonstrāciju 
tipa uzdevumu vai arī dot veikt skolēniem.

2. Pirms eksperimenta veikšanas izstāsta par termisko 
izplešanos ūdenim, un kā tas ir saistīts ar klimata pārmaiņām.

3. Izdala skolēniem sagatavotas darba lapas ar tabulu.

4. Statīvu novieto blakus elektriskajai plītiņai.

         JAUTĀJUMI: 
• Kas notika ar ūdens līmeni, kad ūdens 

temperatūra kolbā palielinājās?
• Paskaidro, kāpēc ūdens līmenis kolbā 

mainījās laika gaitā? Kas to izraisīja?

Izmēri jūras līmeni

DER ZINĀT!
Par termisko izplešanos sauc ķermeņa izmēru un til-
puma maiņu, mainoties ķermeņa temperatūrai. Oke-
ānā termiskā izplešanās ir viens no iemesliem jūras 
līmeņa celšanās gadījumā. Sildot šķidrumu, tā daļiņas 
sāk kustēties ātrāk, un savstarpēji grūstīdamās, aiz-
ņem lielāku telpu. Šķidruma izplešanās ir niecīga, taču 
lielu ūdens masu gadījumā sekas var būt katastrofā-
las. Ja Zemeslodes vidējā gada temperatūra pieaugs 
par dažiem grādiem, ūdens līmenis okeānos un jūrās 
var celties pat par metriem. Eksperiments parāda, kā, 
pieaugot gaisa temperatūrai, pieaug arī ūdens līme-
nis jūrās un okeānos.

DARBA LAPA
Mērījums Temperatūra (0C) Ūdens līmenis 

(mm)

1
2
3
4
5

7. Ieslēdz elektrisko plītiņu un novieto uz tās kolbu. 

8. Kad ūdens ir sasilis, var novērot, kā termometrā kāpj 
temperatūra un stikla caurulītē palielinās ūdens līmenis.

9. Dalībnieki darba lapā nosaka ūdens līmeni pie divu grādu 
temperatūras. Pieraksta temperatūras un ūdens līmeni, veicot 
rādījumu nolasīšanu vismaz piecas reizes.

10. Ja no caurumu aizbāžņa eksperimenta rezultātā nāk ārā 
ūdens, tad ar veidošanas pastas palīdzību var aizlipināt ciet 
spraugas un ūdens nenāks ārā.

5. Kolbu piepilda ar ūdeni un iekrāso 
to ar pārtikas krāsvielu. Ar stikla 
nūjiņu samaisa ūdeni kopā ar pārtikas 
krāsvielu.

6. Aizbāznī uzmanīgi ievieto stikla 
cauruli un termometru un ieliek kolbā. 
Nostiprina lineālu statīvā tā, lai stikla 
caurulītē varētu izmērīt ūdens līmeni.
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3.7.  Kaitēkļi

• Divas dažādas augu 
lapas

IZEJMATERIĀLI:1. Pedagogs vai dalībnieki iepriekš ir atraduši un uz klasi 
atnesuši divas dažādas augu lapas.

2. Viena no tām ir vesela, savukārt otra ir cietusi no kaitēkļu 
uzbrukuma.

         JAUTĀJUMI: 
• Kā augus var ietekmēt klimata 

pārmaiņas?
• Kuri augi Latvijā visvairāk 

varētu ciest no kaitēkļu 
uzbrukumiem?

Kaitēkļu uzbrukums

DER ZINĀT!
Klimata pārmaiņu ietekmē jārēķinās, ka 
izplatīsies arvien vairāk kukaiņu sugas, 
kā arī palielināsies kukaiņu populācija un 
slimības. Dažādu notikumu iespaidā, kā 
plūdi, vētras, karstuma viļņi, var novest 
pie kukaiņu masveida savairošanās uzlies-
mojumiem. Augstāka temperatūra izraisīs 
straujāku kaitēkļu attīstību un izdzīvošanas 
apstākļus. Klimata faktori, kas rada kai-
tēkļu un slimību iebrukumus, pārsvarā ir 
saistīti ar pieaugošām vidējās temperatū-
ras izmaiņām, siltākām ziemām, izmaiņām 
ūdens un nokrišņu trūkumā. 

3. Skolēni salīdzina abas augu lapas.

4. Pēc tam tiek pārrunāti novērojumi.
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3.8. Virszemes saldūdens resursu samazināšanās

• Darba lapa

IZEJMATERIĀLI:
1. Skolēniem tiek iedoti 12 dažādi jautājumi par ūdens 
izmantošanu sadzīvē.

2. Pēc tam tiek pārrunātas atbildes un izskaidrots, cik liela 
nozīme ir taupīt ūdeni, samazinot tā patēriņu. 

         JAUTĀJUMI: 
• Ko ikdienā ikkatrs varam darīt, 

lai samazinātu ūdens patēriņu?
• No kādiem avotiem mēs 

iegūstam ūdeni?
• Kādas sekas draud ūdens 

izzušanai?

Cik liels ir Tavs ūdens                          
patēriņš?

DER ZINĀT!
Tā kā ūdens ir dzīvības avots, tad klimata pārmaiņu ietekmē var tikt radīti draudi šim 
resursam. Katrs no mums ūdeni mājās izmanto ēdiena pagatavošanai, mazgājoties 
un mazgājot veļu, kā arī citās ikdienišķās darbībās. Katram vajadzētu apzināties, cik 
daudz ūdens ik dienu tiek patērēts, lai spētu samazināt tā patēriņu. Klimata pārmai-

ņu ietekmē nākotnē pastāv draudi, ka ūdens daudzums arvien samazinā-
sies un cilvēki būs spiesti pielāgoties šīm izmaiņām. 
Taupot ūdeni, ietaupām enerģiju, kas savukārt 
samazina siltumnīcas gāzu emisijas. Tiek patērēts 
liels daudzums enerģijas, lai ūdeni piegādātu kat-
ram mājoklim un padarītu to par dzeramu, kā arī 
par karstu ūdeni. Vai zināji, ka, ļaujot tecēt karsta-
jam ūdenim, kamēr tiek mazgāta seja aptuveni pie-
cas minūtes, tiek izmantots tikpat daudz enerģijas, 
kā atstājot degt 60 vatu spuldzi uz 14 stundas? 

DARBA LAPA
Nr. Jautājumi Atbildes

1. Cik ģimenes locekļu dzīvo tavā mājoklī?
2. Cik ilgu laiku tiek patērēts ūdens tīrot zobus?
3. Labāk izvēlies mazgāties dušā vai vannā?
4. Cik ilgs laiks tiek pavadīts mazgājoties dušā vai vannā?
5. Cik reizes nedēļā ej dušā vai vannā?
6. Cik ilgu laiku tiek patērēts ūdens, mazgājot traukus?
7. Cik reizes nedēļā tiek mazgāti trauki?
8. Cik reizes nedēļā tiek darbināta veļasmašīna?
9. Kur tiek mazgāta ģimenes automašīna?
10. Vai pēc tualetes apmeklējuma vienmēr tiek nolaists ūdens?
11. Vai mājoklī tiek izmantoti zemas plūsmas dušas vadītāji?
12. Vai mājās trauki tiek mazgāti ar mazgājamo mašīnu vai rokām?
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3.8. Virszemes saldūdens resursu samazināšanās

• 1 ½ tējk. sāls
• 3 glāzes ūdens
• Liela bļoda
• Maza bļoda
• Pārtikas plēve
• Neliels akmens
• Karote
• Gumija 

IZEJMATERIĀLI:1. Lielajā bļodā ielej ūdeni, pievieno 
sāli un samaisa, līdz sāls ir izšķīdis.

2. Mazo bļodu ievieto lielajā bļodā tā, 
lai tajā neiekļūtu sāļais ūdens.

3. Pārklāj lielo bļodu ar pārtikas 
plēvi, kārtīgi nostiepj un nostiprina ar 
gumiju.

4. Uz  plēves pa vidu virs mazās 
bļodas novieto akmeni.

5. Noliek  bļodu saulainā vietā uz 8-24 
stundām.

6. 1 – 1 ½ stundas laikā plēves 
iekšpusē sāk veidoties ūdens pilieni, 
kas sapilējuši mazajā bļodā.

         JAUTĀJUMI: 
• Padomā. Vai tu būtu gatavs 

doties pēc ūdens vairākas 
stundas dienā? 

• Kādus pasākumus nepieciešams 
veikt, lai palielinātu piekļuvi 
tīram ūdenim?

• Kā ikdienā vari samazināt 
ūdens patēriņu savās mājās?

Attīrām sālsūdeni ar sauli

DER ZINĀT!
Mūsdienās gandrīz 900 miljoniem cilvēku nav pieej-
ams tīrs dzeramais ūdenis. Tas notiek tādēļ, ka pieaug 
iedzīvotāju skaits un patērējam vairāk ūdeni nekā 
varam to saražot. Lielākoties Zemeslodes ūdens nav 
dzerams, lai gan aptuveni 70% no planētas virsmas 
klāj ūdens. Lielākā daļa no šī ūdens aizņem tieši sāl-
sūdens. Viens no veidiem, kā var iegūt dzeramu ūdeni, 
ir to attīrīt no sāls. Šo procesu sauc par atsāļošanu. Tā 
kā šāds process prasa izmantot lielu enerģijas patēri-
ņu un tam ir dārgas izmaksas, tad daudzas valstis to 
nevar atļauties. Nākotnē ūdens trūkuma un populāci-
jas samazināšanās draudu dēļ atsāļošana var kļūt par 
nepieciešamību ikvienam. 

Eksperiments 
veicams saulainā 

laikā.

7. Pēc 8 – 24 stundām ņem nost plēvi un pārbauda mazajā 
bļodā esošo ūdeni – pagaršo (tas nav sāļš).

8. Šajā laikā ar saules palīdzību sāļais ūdens kondensējas. 
Kondensācijas procesā iztvaiko tikai tīrs ūdens, sāļi un citi 
piemaisījumi paliek lielajā bļodā.

9. Iegūto ūdeni iespējams uz elektriskās plītiņas traukā 
iztvaicēt, parādot, ka nav nekādu nogulšņu.  Var iztvaicēt 

arī sāļu ūdeni, kādu izmantoja 
sākumā, lai redzētu atšķirību.
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3.9. Skābekļa daudzums jūrās un okeānos

• Konteiners
• Ūdens telpas 
   temperatūrā
• Karstais ūdens
• Neliela izmēra 
   plastmasas pudele
• Pārtikas krāsviela

IZEJMATERIĀLI:
1. Skolotājs šo eksperimentu var veikt 
kā demonstrāciju tipa uzdevumu.

2. Konteinerā ielej ūdeni istabas 
temperatūrā. Var ieliet konteinerā 
aukstu ūdeni un atstāt sasilt.

3. Pudelē iepilina 10 pilienus  pārtikas 
krāsvielas un ielej karstu ūdeni, bet ne 
vārošu. 

4. Samaisa ūdeni kopā ar pārtikas 
krāsvielu.

         JAUTĀJUMI: 
• Kā izpaužas «mirušās zonas» 

ūdenstilpnēs?
• Kā ierobežot straujo baktēriju 

vairošanos ūdenstilpnēs?

Ūdenstilpņu virsmu 
sasilšana

DER ZINĀT!
Strauji pieaugot gaisa temperatūrai, ātrāk sasilst arī 
ūdenstilpņu virsējā kārta, kas veicina dažādu baktēriju 
vairošanos, piemēram, zilaļģu. Šādu baktēriju masvei-
da vairošanās samazina skābekļa  daudzumu ūdens-
tilpnē, kas nepieciešams, lai tajā spētu dzīvot dzīvas 
radības. Gadījumos, kad baktēriju vairošanās noris 
ļoti strauji un ilgāku laika periodu, samazinās ūdenī iz-
šķīdušā skābekļa daudzums un ūdenstilpnēs veidojas  
«mirušās zonas».
Globālās sasilšanas ietekmē paaugstinās ūdens tem-
peratūra jūrās un okeānos. Ir zivju sugas, kas nespēj 
pielāgoties šīm izmaiņām un ir apdraudētas. Paaug-
stinātās ūdens temperatūras iznīcina koraļļu rifus, kas 
nespēj pielāgoties ūdens temperatūras izmaiņām. 
Šādi tiek apdraudētas ne tikai veselas ekosistēmas, 
bet arī cilvēku labklājība, jo koraļļu rifi aizsargā kras-
tus no vētru izraisītajiem bojājumiem. 

5. Pudeles kaklu nosedz ar plaukstu, lai karstais 
ūdens netek ārā.

6. Pudeli iegremdē konteinerā un palaiž vaļā, 
karstajam ūdenim ietekot konteinerā.

7. Iekrāsotais ūdens izveido kārtu 
konteinera augšpusē, kas simbolizē 
slāni, kurā tiek veicināta strauju 
baktēriju attīstība.
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Kam jāuzņemas atbildība par globālās 
sasilšanas un klimata pārmaiņu seku mazi-
nāšanu? Visiem un ikvienam! Mums  jāveic 
izmaiņas gan globāli, gan katram pašam 
savā ikdienā, lai Zemi tikpat skaistu ierau-
dzītu arī nākamās paaudzes. Lai ierobežotu 
klimata pārmaiņas un to seku negatīvo ie-
tekmi, var ieviest dažādus risinājumus, kas 
mazinās kaitīgo gāzu izmešus.

Ar klimata pārmaiņu risinājumiem mēs 
ikdienā sastopamies uz katra soļa, nemaz 
to lielākoties neapzinoties. Gandrīz visas 
pasaules valstis ir apņēmušās iero-
bežot siltumnīcefekta gāzu ap-
jomus, lai nepieļautu vidējās 
temperatūras pieaugumu 
vairāk par 2°C. Protams, 
katrs no mums var dot 
savu ieguldījumu, piemē-
ram, iestādot kokus vai 
taupot enerģiju, kā arī auto 
vietā izvēloties velosipēdu.

Elektrības un siltuma ražo-
šana rada aptuveni 27% no visām 
siltumnīcefektu izraisošajām gāzēm. CO2 
rodas, sadedzinot neatjaunojamos dabas 
resursus, piemēram, akmeņogles, naftas 
produktus, dabasgāzi utt.

Oglekļa dioksīdu mēs varam samazināt, 
ieviešot efektīvāku enerģijas patēriņu un 
taupot enerģiju, piemēram, iekārtu un 
tehnoloģiju maiņa rūpnīcās vai videi drau-
dzīgāku automobiļu ražošana. Tāpat ir ie-

spēja samazināt mežu izciršanu un efek-
tīvāku to apsaimniekošanu, kā arī aktīvāk 
izmantot atjaunojamās enerģijas resursus 
(vēja, saules, ūdens, viļņu).

Dabasgāzes un naftas sistēmas ir viens 
no galvenajiem rūpniecisko CH4 jeb metā-
na izmešu avotiem. Metāns ir dabasgāzes 
galvenā sastāvdaļa. Daļa CH4 tiek izvadīta 
atmosfērā dabasgāzes ieguves, apstrādes, 
uzglabāšanas, pārpumpēšanas un sadales 
laikā. Tā kā dabasgāzes atradnes bieži ir 
blakus naftas atradnēm, jēlnaftas ieguve, 

pārstrāde, pārvadāšana un uzglabā-
šana arī ir CH4 izmešu avots. Lai 

mazinātu CH4 izmešus, jāuzla-
bo naftas un gāzes ieguves, 
uzglabāšanas un pārvadā-
šanas aprīkojums.

Slāpekļa oksīda (N2O) 
izmeši ir galvenokārt sais-

tīti ar lauksaimniecību, jo 
slāpekļa mēslojuma izmanto-

šana palielina slāpekļa koncen-
trāciju augsnē. Desmitiem gadu ilga 

pārlieka slāpekļa mēslojuma izmantošana 
daudzās pasaules daļās ir radījusi augsnes, 
ūdens un gaisa piesārņojumu. Risinājums 
šīm problēmām ir mēslojuma devu kontro-
le. N2O gāzu emisijas samazināšanai svarīgi 
ir aizstāt ar slāpekli saturošos mēslošanas 
līdzekļus. To iespējams panākt, izmantojot 
jaunākās informāciju tehnoloģiju radītās 
iespējas.

4. Kādi ir risinājumi klimata  
                           pārmaiņu mazināšanai?
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4.1.   Risinājumi elektrības un siltuma 
enerģijas ražošanā 

• Koka mājiņa
• Saules baterija
• Lampa
• Voltmetrs
• Testera vadi ar 
  krokodila tipa 
  spailēm

IZEJMATERIĀLI:

1. Koka mājiņu novieto uz galda.

2. Ieslēdz lampu un novieto to 
pusē, kur atrastos rīta saule.

         JAUTĀJUMI: 
• Kā tev šķiet, kur uz Zemes 

būtu visvieglāk notvert solāro 
enerģiju?

• Vai Latvijā uz mājām būtu 
efektīvi izvietot saules paneļus?

Saules paneļi

DER ZINĀT!
Saules radītā enerģija tiek iegūta no saules, kas ir 
neizsmeļams enerģijas avots. Katru stundu uz zemes 
uzņemtā saules izstarojuma enerģija ir lielāka par 
gada laikā kopējo enerģijas patēriņu uz zemes. Šo-
brīd pasaulē apgūtā saules enerģija veido tikai 0,1% 
no kopējā saražotā enerģijas daudzuma. Saules ener-
ģija ir ekoloģiski tīra, nerada papildus atkritumus un 
izmešus dabā. To ir iespējams uztvert jebkurā vietā uz 
zemes un izmantot praktiski jebkurā vietā – vasarnī-
cās, mājās, birojos u.c. elektrības un siltā ūdens ražo-
šanai. Efektīva saules enerģijas uzņemšana ir veicama 
saulainās dienās. Apmākušās dienās pieejamā saules 
enerģija būs mazāka. Saules enerģijai ir potenciāls 
kļūt par nozīmīgāko enerģijas avotu, ņemot vērā, ka 
nākotnē klimata pārmaiņu ietekmē prognozē karstā-
ku klimatu un vidējās temperatūras pieaugumu.

3. Uzliek uz mājas 
jumta saules paneli un 
pieslēdz to ar vadiem pie 
voltmetra.

4. Ar saules paneli testē 
vislabāko atrašanās vietu uz 
mājas jumta, ņemot vērā rīta, 
pusdienas un vakara sauli.

5. Katrā novietojumā uz 
voltmetra parādās saražotās 
elektroenerģijas daudzums, ko 
fiksē pierakstu burtnīcā.

6. Pēc eksperimenta veikšanas 
secina, kurā vietā vislabāk būtu 
novietot saules paneli uz mājas 
jumta.

7. Pārrunā novērojumus.
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4.1.   Risinājumi elektrības un siltuma 
enerģijas ražošanā 

• Plastmasas pudele
• Salmiņi
• Šķēres
• Līmlente
• Aukla
• Ūdens
• Zīmulis

IZEJMATERIĀLI:
1. Paņem pudeli un nogriež 1/3 
no pudeles augšdaļas.

2. Ar zīmuli atzīmē uz pudeles 
sešus caurumus, kurus pēc tam 
izgriež (caurumi jāveido aptuveni 
7cm augstumā no pudeles 
apakšējās daļas. Ja nepieciešami 
lielāki caurumi, tad caurumos 
ievieto zīmuli un pagriež).

         JAUTĀJUMI: 
• Kuras trīs valstis ir lielākās 

hidroelektroenerģijas ražotājas 
pasaulē? Kāpēc tieši šīs valstis?

• Kuri ir trīs lielākie HES Latvijā?

Ūdens enerģija 

DER ZINĀT!
Ūdensdzirnavas ir vienas no pirmajiem mehānismiem, kuru dar-
bināšanai tika izmantots vienīgi dabas spēks. Ūdensdzirnavas sā-
kotnēji izmantoja graudu malšanai, kokapstrādei, vilnas apstrādei, 
papīra un kartona ražošanai, vēlāk arī elektroenerģijas ražošanai. 
Šobrīd lielāko daļu no Latvijas izmantotās atjaunojamās enerģijas 
sastāda hidroenerģija. Mūsdienās ar ūdens palīdzību HES saražo 
aptuveni 19% no visā pasaulē saražotās enerģijas. Ar ūdensratiem, 

kādus izmantoja viduslaikos, ko tādu nebūtu iespē-
jams paveikt. Lai palielinātu ūdens enerģiju elektrī-
bas ražošanai, tiek celti milzīgi aizsprosti. Mūsdie-
nās aizsprosti var sasniegt pat 200 m augstumu, 
taču, lai noturētu milzīgo ūdens enerģiju, aizspros-
tam jābūt ne tikai augstam, bet arī spēcīgam, lai 
ūdens to nespētu pārraut vai izspiesties tam cauri. 

3. Salmiņu sagriež sešās daļās (katru daļu aptuveni 2cm garu). 

4. Katru salmiņa daļu ievieto savā pudeles caurumā. Nostiprina 
katru salmiņu ar līmlenti.

5. Pudeles augšpusē izgriež 3 caurumus. Katrā caurumā iesien 
auklu, kuru augšpusē sasien kopā, lai pudele turētos vienā auklā.

6. Eksperimentu tālāk ieteicams veikt vai nu virs izlietnes/liela 
trauka vai arī doties ārā.

7. Ielej ūdeni pudelē, lai aizpildītu 2/3 no pudeles.

8. Aiz auklas tur pudeli, un, ūdenim līstot ārā pa caurumiem, 
pudele sāk griezties.
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4.2. Risinājumi ēkām un būvēm

• Pauspapīrs
• Apaļā baterija 3V
• Led diode
• Rezistors
• Abpusējā līmlente
• Sķēres
• Zīmuļi/flomāsteri
• Lineāls
• Līmlente

IZEJMATERIĀLI:

1. Pauspapīra lapu uz galda novieto horizontāli. Dalībnieku 
uzdevums ir izveidot pašiem savu led laternas dizainu, 
apzīmējot pauspapīra lapu ar zīmuļiem vai flomāsteriem.

 Led laterna

2. Pauspapīra malu visā tās garumā no 
apakšas noloka 5 cm platumā.

3. Nolocīto daļu iegriež 5 vietās tā, lai 
visas daļas būtu vienlīdz platas.

4. No pauspapīra 
veido cilindru un to 
nostiprina visā garumā 
ar līmlenti.

5. Apakšējo nolocīto 
daļu ieloka uz iekšu un 
salīmē ar līmlenti, lai 
apakša būtu pilnībā 
aizlīmēta.
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         JAUTĀJUMI: 
• Kādus pasākumus varam 

veikt, lai samazinātu enerģijas 
patēriņu mājās un skolā?

• Kādi ir led spuldžu ieguvumi, 
salīdzinot ar parastajām 
kvēlspuldzēm?

6. Ņem led diodi un vienu no diodes 
kājām atloka.

7. Paņem rezistoru un vienu rezistora 
daļu aptin apkārt atlocītajai led diodes 
kājai.

8. Paņem bateriju un otru diodes 
kāju pieliek pie baterijas vienas puses, 
savukārt rezistora daļu, kas netika aptīta 
apkārt, pieliek pie baterijas otras puses.

9. Vajadzētu iedegties led diodei. Ja 
tā nav, tad bateriju samaina otrādāk, 
lai darbotos + un – starp rezistoru un 
bateriju.

10. Kad diode ir iedegusies, tad ar 
abpusējo līmlenti nostiprina bateriju, 
diodi un rezistoru.

11. Ievieto to iepriekš izveidotajā 
pauspapīra cilindrā un novieto tumšā 
telpā, lai redzētu spīdošo led gaismas 
avotu.

DER ZINĀT!
Lai samazinātu patērēto elektroenerģiju un 
vienlaikus varētu samazināt CO2 izmešus, paras-
to kvēlspuldžu vietā ieteicams izmantot ekono-
miskās spuldzes, tādējādi ekonomējot finanšu lī-
dzekļus. Ieteicams lietot LED lampas, kas patērē 
ievērojami mazāk enerģijas un ir ilgmūžīgākas. 
Viena 100 W spuldze, kuru bez vajadzības atstāj 
ieslēgtu vienu stundu dienā, gadā patērē 36,5 
kWh enerģijas. Eiropā ir 75 miljoni pusaudžu. 
Ja mēs visi katru dienu uz vienu stundu izslēgtu 
vienu spuldzi, gadā tas ietaupītu 36,5 kWh x 75 
milj. = 2738 milj. kWh enerģijas. Tas nozīmē, ka 
atmosfērā nenokļūs 1,37 miljoni tonnu oglekļa 
dioksīda. Šādu daudzumu (150 MWe) ģenerē 
viena neliela spēkstacija! 
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4.2. Risinājumi ēkām un būvēm

• 2 dažādu krāsu lapas 
(vienāda biezuma)
• Līmes zīmulis
• 2 digitālie termometri
• Hronometrs
• Šķēres
• Galda lampa

IZEJMATERIĀLI:

1. Uz krāsainajām lapām 
izdrukā mājas modeli.

         JAUTĀJUMI: 
• Kā dabas krāsas ietekmē atmosfēras sasilšanu?
• Kāda jumta seguma krāsa dzīvojamo ēku sasildīs visātrāk?
• Kā pareizi izvēlēties dzīvojamās mājas krāsu un vai ar 

veģetāciju bagātās teritorijas samazinās siltumnīcas 
efekta izraisošo gāzu emisijas?

• Karstā dienā labāk izvēlēties baltu vai melnu krāsas 
apģērbu?

Krāsu siltumnoturība

DER ZINĀT!
Dažādas krāsas atspoguļo un absorbē 
saules enerģiju citādāk. Tieši tāpēc ir 
svarīgi izvēlēties pareizo krāsu mājai, 
atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem, kas 
ļaus ietaupīt uz siltumenerģijas rēķina. 
Saulainā un siltā dienā labāk izvēlamies 
gaišu apģērbu, jo tas atstaro vairāk saules 
enerģijas, nekā tumšas krāsas apģērbs. 
Savukārt vēsā laikā izvēlamies valkāt tum-
šu apģērbu, jo tas absorbē vairāk saules 
enerģijas, nekā gaišas krāsas apģērbs. 
Absorbēto saules enerģiju tumšas drēbes 
siltumu pakāpeniski atdod organismam, 
uzturot to siltu. Eksperimentā noskaidro-
sim, vai šāds process darbojas arī attiecī-
bā uz krāsas izvēli mājoklim un kura krāsa 
būtu vispiemērotākā enerģijas taupīšanā.

2. Izgriež šablonus, tos 
izloka mājas formā un pēc 
tam salīmē.

3. Katrā no mājiņām ievieto digitālo termometru un 
novieto visu vienādā attālumā attiecībā pret lampu.

4. Ieslēdz lampu.

5. Novēro temperatūru 10-15 minūtes, pēc tam fiksējot 
rādījumus pierakstu burtnīcā. Šīs temperatūras simbolizē 
vasaras periodu.

6. Lampu izslēdz ārā un mājiņas atdzesē 
10-15 minūtes, atkal fiksējot temperatūras 
un pierakstot tās. Šīs temperatūras simbolizē 
ziemas periodu.

7. Secina – kurš termometrs uzrāda augstāku 
temperatūru, kāpēc tā notiek. 

8. Veic novērojumus par to, kura no mājas 
krāsām ir veiksmīgāka un piemērotāka 
enerģijas taupīšanā. 
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4.3.  Risinājumi transporta jomā

• Sabiedriskā 
  transporta maršruta 
  karte
• Zīmulis

IZEJMATERIĀLI:1. Skolēniem tiek dota esoša sabiedriskā transporta 
maršruta karte un blakus tukša karte.

2. Pilsēta vēlas mainīt un uzlabot maršruta shēmu 
pilsētā, lai ekonomētu sabiedriskā transporta 
degvielas izmaksas. 

3. Skolēnu uzdevums ir izstrādāt savu maršruta 
shēmu, ņemot vērā kritērijus, ka:

• No Starp A, B un C pieturām (katrā 5000 pasažieri 
katru dienu) jānodrošina savienojums bez 
pārsēšanās.

• No pārējām pieturām (katrā 1000 pasažieri katru 
dienu) jānodrošina savienojums uz A, B vai C 
pieturām ar maksimums vienu pārsēšanos.

4. Skolēnu uzdevums: pārplānot maršrutu tā, lai 
varētu samazināt maršruta garumu vismaz par 1 km.

5. Nepieciešams izveidot kustību grafiku tā, lai tiktu 
aptverti visi pilsētas iedzīvotāji, bet būtu pēc iespējas 
mazāks nobraukto kilometru skaits.

         JAUTĀJUMI: 
• Kā automašīnas piesārņo 

apkārtējo vidi?
• Vai esat dzirdējuši par 

ekoloģisko braukšanu? 
Pastāstiet.

• Kādas aktivitātes varam 
veikt ikdienā, lai samazinātu 
CO2 emisiju no transporta?

DER ZINĀT!
Transporta nozare ir trešā lielākā emisiju radītāja, kur aptuveni 15% CO2 kaitīgo gāzu nonāk atmos-
fērā. Uz katru sadedzinātās degvielas litru tiek saražoti 2,5 kg CO2 . Transporta līdzekļu radītais gaisa 
piesārņojums tieši ietekmē cilvēka veselību, pilsētā var radīt smogu u.c. kaitējumu. Kaitīgo gāzu dau-
dzumu atmosfērā iespējams samazināt, izmantojot velosipēdu, sabiedrisko transportu, iegādājoties 
elektromobili, braukt ekoloģiski, neizmantot gaisa kondicionētāju vai klimata kontroli, kā arī nedar-
bināt stāvošu automašīnu u.c. aktivitātes. 

DARBA LAPA
Esošā sabiedriskā transporta shēma 
– 24 km

Jaunā sabiedriskā transporta shēma

Lielās pieturas ar 5000 pasažieriem katru dienu
Mazās pieturas ar 1000 pasažieriem katru dienu

C

A A

C C

B B

Sabiedriskais transports           
     cietais rieksts
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4.3.  Risinājumi transporta jomā

• 2 plastmasas 
  pudeles (0,5l)
• 4 plastmasas glāzes
• Šķēres

• Koka irbulīši

• Gumijas
• Trīs pudeles korķi
• Īlens
• Karstā līme
• Līmpistole

IZEJMATERIĀLI:

1. Pudelei nogriež daļu no sāna.

2. Ar īlenu pudelei izdur četrus caurumus 
(vietās, kur būs riteņi).

3. Cauri caurumiem izsprauž koka irbulīšus.

Zaļā mašīna

DER ZINĀT!
Pieaugot klimata pārmaiņām un CO2  izmešu daudzumam, sabiedrībai ir jāspēj rast risinājumus, kā 
samazināt sekas un kaitējumu, kas var rasties. Viens no veidiem, kā samazināt CO2  izmešu daudzu-
mu transporta jomā, ir izmantot elektromobili. Tas ir autotransports, kas degvielas vietā izmanto 
akumulatorā uzkrāto elektroenerģiju. Elektromobiļi atšķirībā no parastajiem auto nerada gaisa pie-
sārņojumu, turklāt to uzbūve ir daudz vienkāršāka – tajā ir vidēji par 450 mazāk kustīgo detaļu nekā 
tradicionālajos automobiļos.

6. Otrai plastmasas pudelei nogriež 
augšpusi. Plastmasas daļā veic 8 
iegriezumus, kurus atliecot izveidojas 
vējdzirnavas. Šīs pudeles korķim pa vidu 
ar īlenu izdur caurumu.

4. Uz katra no irbulīša galiem uzmauc 
virsū riteņus, kas izgriezti no plastmasas 
glāzēm un kuriem pirms tam ir izdurts pa 
vidu caurums.

5. Ja irbulīši ir pa garu, tad tos līdz ar 
korķiem nogriež.
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         JAUTĀJUMI: 
• Kurās valstīs visvairāk izmanto 

elektromobiļus?
• Kāpēc labāk izvēlēties elektromobili 

nekā tradicionālo transporta līdzekli?

7. Pamata pudelei augšpusē izdur 
caurumu un visā tās garumā ievieto koka 
irbulīti.

8. No pudeles korķa izgriež rotoru, kas 
fiksē gumijas un vēlāk spētu iegriezt koka 
irbulīti.

9. Koka irbulītī ir iestiprinātas vairākas 
gumijas.

10. Rotoru uzliek uz koka irbulīša otra 
gala un galā nostiprina mašīnas dzinēju 
jeb vējdzirnavas.

11. Notiek automašīnas testēšana: 
gumiju maksimāli savirpina. Transporta 
līdzekli novieto uz grīdas un palaiž vaļā. 
Gumijai tinoties vaļā, automobilis brauc 
uz priekšu, un aizmugurējais propelleris 
tikmēr griežas.



45

• Smiltis
• Ūdens
• 3 gab plastmasas 
   krūzītes
• Sāls
• Cukurs
• Ģipsis
• Maisāmais kociņš
• Šķēres

IZEJMATERIĀLI:1. Pirmajā krūzītē smiltis sajauc ar 
ūdeni. Kārtīgi samaisa ar maisāmo 
kociņu un atstāj, lai sakalst. Plastmasas 
trauciņa malas nogriež tiktāl, cik ir 
ievietotā masa.

2. Otrajā krūzītē smiltis sajauc ar ūdeni 
un papildus pievieno cukuru. Attiecība: 
1:4 (cukurs/smiltis).

3. Trešajā krūzītē smiltis sajauc ar ūdeni 
un papildus pievieno sāli. Ievērot to 
pašu attiecību, ko iepriekšējā punktā.

4.4. Risinājumi ražošanas jomā 

Uztaisi savu akmeni

         JAUTĀJUMI: 
• Vai vari nosaukt vēl kādas 

būvniecības sastāvdaļas, kuru 
ražošana rada CO2 emisijas?

• Kāpēc cementa ražošana ir 
nepieciešama?

• Kādi izejmateriāli nepieciešami 
betona ražošanai?

DER ZINĀT!
Cements ir kļuvis par svarīgu būvniecības sastāvdaļu 
visā pasaulē, tā rezultātā cementa ražošana ir nozī-
mīgs avots oglekļa dioksīda (CO2) emisijām, kas aptu-
veni sastāda 2,4 procentus no rūpniecības un enerģi-
jas avotiem. Cements tiek ražots lielās ražotnēs, kas 
parasti atrodas netālu no kaļķakmens karjerām vai 
citu neapstrādātu karbonātu minerālu avotiem, ko 
izmanto cementa ražošanas procesā. Ja sabiedrība 
nākotnē vēlas tiltus, dzelzceļus, slimnīcas, modernas 
mājas un ceļus, tad cementa ražošana ir jāturpina. Lai 
samazinātu CO2 emisijas no cementa ražošanas, būtu 
jāsamazina dedzināto materiālu proporcija cementā 
un cementa proporcija betonā, kā arī jāsamazina ēku 
skaits, kur tiek izmantots cements. Savukārt ilgter-
miņā būtu jāsamazina dzīves standarts cilvēkiem un 
cementa patēriņš uz vienu cilvēku.

7. Pirms testēšanas ar skolēniem tiek apspriests par katra izveidotā akmens izturību. 
Skolēniem jāspēj prognozēt, kurš no akmeņiem būs visstiprākais, bet kurš vājākais. 

8. Pārbauda akmens izturību, metot 
to no aptuveni 2 m augstuma. Jo 
lielāka izturība akmenim, jo augstāks 
būs tā atsitiens.

9. Eksperiments skolēniem parāda, 
kā vispār tiek veidoti akmeņi un kā no 
mīkstas vielas tie pārtop par cietu.

4. Ceturtajā krūzītē smiltis sajauc ar ūdeni un papildus 
pievieno ģipsi. Ievērot to pašu attiecību, ko 2. punktā.

5. Ļauj visiem maisījumiem kārtīgi izžūt (vismaz 2 dienas).

6. Pēc tam katru no akmeņiem uzmanīgi izkrata laukā no 
trauciņa.
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4.4.  Risinājumi ražošanas jomā

• Lego kluči
• Pulkstenis

IZEJMATERIĀLI:

1. Dalībniekiem tiek dota 
viena noteikta lego figūra, 
kas jāsaliek pēc iespējas 
vairāk 1 minūtes laikā.

         JAUTĀJUMI: 
• Kādus ražošanas 

resursus vari nosaukt?
• Kā varētu uzlabot 

ražošanas procesu, 
lai samazinātu CO2 
izmešus?

Ražošanas procesa     
         uzlabošana  

DER ZINĀT!
Ražošanas procesa rezultātā atmosfērā nonāk aptuveni 45% kai-
tīgo gāzu emisijas. Šis sektors rada vislielāko daļu CO2 saražoša-
nā. Tādēļ ražojot dažādus produktus, uzņēmumiem būtu jādomā, 
kā samazināt CO2 izmešu daudzumu. Uzņēmumā ir diezgan grūti 
pārstrukturēt darbību, lai mazinātu CO2 izmešu daudzumu. Vis-
biežāk uzņēmumi izvēlas uzlabot pašu ražošanas procesu, kas ir – 
saglabājot to pašu produkta kvalitāti, saražot pēc iespējas vairāk 
vienību.

2. Galvenais ir figūras 
lielums, nevis krāsu salikums.

3. Dalībnieki tiek sadalīti pa trīs vienā grupā. Tiek 
dots uzdevums: ar trīs piegājieniem veikt ražošanas 
procesa uzlabošanu un spēt salikt katrā piegājienā 
pēc iespējas vairāk vienādu lego figūru, ņemot vērā 
dažādas pieejas un ražošanas procesa īpatnības.

4. Pirms katra piegājiena ir laiks izplānot, kāda būs 
pienākumu sadalīšana katram no dalībniekiem un kā 
tiks liktas kopā lego figūras. Katru reizi ir iespējams 
izmantot citu pieeju. 

5. Noslēgumā notiek rezultātu apkopošana un diskusija par iegūtajiem rezultātiem.

6. Eksperiments attīsta loģisko domāšanu, reakciju un veicina darbošanos komandā.
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4.5. Risinājumi mežsaimniecībā

Škeldas pētīšana  

• Šķelda
• Petri plates

IZEJMATERIĀLI:

1. Šķeldu novieto uz petri plates un dod skolēniem izpētīt.

2. Iepriekš darba lapā ir sagatavots jautājums ar iespējamiem 
atbilžu variantiem, kādas sastāvdaļas var atrast šķeldā.

3. Skolēni pēta šķeldu un nosaka, kādas sastāvdaļas tur var 
atrast.

DARBA LAPA
Atzīmējiet sastāvdaļas, kuras identificējāt šķeldā.

Mizas

Zarus

Koka gabalus

Skujas

Lapas

Cits

DER ZINĀT!
Mūsdienās par galveno biomasas veidu siltumenerģijas 
ieguvei tiek uzskatīta koksne. Biomasas ieguve galveno-
kārt balstās uz mežsaimniecības pārpalikumiem vai mal-
ku.  Tik ilgi, kamēr turpināsim stādīt jaunus kokus veco 
vietā, tikmēr mums būs ko dedzināt. Enerģija no bioma-
sas ieguves nāk no saules. Tas ir plaši izmantojams ener-
ģijas avots, iespējams, tā mazo izmaksu dēļ. Koks ir sva-
rīgs resurss CO2  samazināšanai, jo koki absorbē CO2  un 
fotosintēzes rezultātā izdala skābekli. Viens koks vidēji 
saražo gandrīz 120 kilogramus skābekļa gadā. Divi izau-
guši koki var nodrošināt skābekli četru cilvēku ģimenei.

         JAUTĀJUMI: 
• Kuri enerģijas avoti izsīkst?
• Kuri enerģijas avoti ir kaitīgi 

un kuri draudzīgi apkārtējai 
videi?

4. Pēc pētniecības daļas notiek diskusija par 
rezultātiem.
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1. Dalībnieku uzdevums ir izveidot neredzamo tinti un 
maksimāli noklāt lapu, tādējādi palielinot kultūraugu platību 
un samazinātu emisijas no lauksaimniecības zemēm.

2. Vispirms izveido 
caurspīdīgo tinti –  
traukā ielej ūdeni 
un pievieno sodu.

3. Spēļu traktora 
riteņus iemērc 
švammē, kas ir 
piesūcināta ar 
caurspīdīgo tinti.

4. Pēc tam uz A4 lapas ar spēļu traktoriņu 
tiek braukts pa lapu vairākās līnijās, lai 
maksimāli aizpildītu lapu ar neredzamo tinti.

5. Ļauj nožūt neredzamai tintei aptuveni 30 
minūtes. Lai paātrinātu šo procesu, lapu var 
novietot uz palodzes saulē.

6. Lai redzētu neredzamo tinti tiek izmantota 
vīnogu sula. Iemērc vati sulā, un viegli pārlaiž 
pāri A4 lapai, pārāk to nesaslapinot.

7. Kad tinte uz lapas ir redzama, tad 
noslēgumā tiek analizēts, cik veiksmīgi katrs 
no skolēniem ir aizpildījis lapu un kurš no 
skolēniem ir visvairāk samazinājis emisijas no 
lauksaimniecības zemēm.

         JAUTĀJUMI: 
• Kādus graudaugus pārsvarā 

audzē Latvijā?
• Kas ir bioloģiskā 

lauksaimniecība?
• Kā piens var būt bioloģisks?

DER ZINĀT!
Latvijā gāzu emisiju ierobežošanu no lauksaimniecības ze-
mēm lielā mērā ietekmē augsnes auglības saglabāšana, 
augšņu aizsardzība un tās saprātīga izmantošana. Efektī-
vākais veids emisiju samazināšanai no lauksaimniecības ze-
mēm būtu kultūraugu platības palielināšana. Latvijā vidēji 
lieto mazākas mēslojuma devas un mazāk augu aizsardzī-
bas līdzekļu graudaugu audzēšanai, tomēr lielsaimniecībās 
audzēšanas intensitāte ir ļoti augsta. Saimniecībās, kur ir 
zems graudaugu platības līmenis, to var palielināt ar lie-
lākām mēslojuma devām, augu aizsardzības līdzekļiem un 
labāku saimniekošanas praksi, piemēram, enerģiju taupošu 
tehnoloģiju ieviešanu saimniecībā un enerģijas pašapgādi.

• Vīnogu sula
• Švamme
• Spēļu traktors
• A4 lapa
• Soda
• Ūdens
• Trauks maisīšanai
• Vate
• Glāze

IZEJMATERIĀLI:

Caurspīdīgā tinte

4.6.  Risinājumi lauksaimniecībā
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1. Papīru sagriež mazos gabalos. Orientējoši tiek 
izmantotas aptuveni 5 loksnes A4 papīra.

2. Papīra gabalus ievieto plastmasas 
vanniņā, pārlej ar karstu ūdeni un 
kārtīgi samaisa.

3. Masu atstāj uz pāris stundām, ik pa 
laikam apmaisot. Masa ir gatava tad, 
kad ir izveidojusies putra – līdzinās 
auzu pārslu biezputrai.

4. Masai pievieno 5 ēdamk. 
kukurūzas cietes (aptuveni tik karotes, 
cik loksnes papīra tiek izmantots).

5. Pievieno vēl karsto ūdeni un 
samaisa. Izveidojas ūdeņaina masa.

6. Masu nokāš, lai notecētu liekais 
ūdens.

Paštaisīts papīrs

4.7. Risinājumi atkritumu šķirošanā

• Papīrs – avīzes, 
   tualetes papīrs, 
   žurnāli, salvetes u.c.
• Plastmasas vanniņa
• Karsts ūdens
• Kukurūzas ciete
• Folija
• Plastmasas karote
• Šķēres
• Ass zīmulis
• Sietiņš
• Grāmatas

IZEJMATERIĀLI:
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         JAUTĀJUMI: 
• Kā tu domā, vai tas, ka iemācījies izgatavot savu papīru 

no izlietotiem papīra materiāliem, tev tuvākajā laikā 
noderēs? Ja jā, tad ko tu varētu no šāda papīra izveidot?

• Nosauc 3 iemeslus, kāpēc nepieciešams piedalīties 
makulatūras vākšanā?

• Kādus materiālus, iepakojumus un lietas ikdienā 
atkārtoti lieto tavā ģimenē? Kādu labumu tas dod 
tavai ģimenei un apkārtējai videi?

DER ZINĀT!
Ik dienu pasaulē tiek saražotas neskaitāmas tonnas 
atkritumu. Lai atkritumi sadalītos, nepieciešams ilgs 
laiks, piemēram, papīrs dabā sadalās 3 – 4 gadu laikā, 
plastmasas vienreizējā glāzīte 70 gadu laikā. Lielākā 
daļa no atkritumiem nesadalās dabīgos apstākļos, kā 
arī ir atkritumi, kurus otrreizējai pārstrādei neizman-
to. Tāpēc cilvēkiem jācenšas ikdienā izmantot dabai 
draudzīgus un pārstrādājamus materiālus, kā arī jāsa-
mazina sevis saražotais atkritumu daudzums.  
Pārstrādājot 1 kg plastma-
sas atkritumu varam sama-
zināt klimata pārmaiņu vei-
cinošo gāzu CO2 izmešus par 
aptuveni 1.5 kg. Atkārtoti 
pārstrādājot 1 tonnu papīra, 
saglabāsim neskartus apmē-
ram 14-18 kokus. Eksperi-
mentā dalībnieku uzdevums 
ir izveidot pašiem savu otr-
reizējās pārstrādes papīru.

7. No folija izveido formu, kāda būs 
papīram, un nedaudz uzloka malas.

8. Formā ar zīmuli/bambusa kociņu izdur 
vairākus mazus caurumiņus.

9. Formu novieto uz avīzes, lai tā 
absorbē lieko mitrumu, kas notecēs pa 
formā izdurtajiem caurumiem.

10. Ar plastmasas karoti papīra putru 
liek uz izveidotās formas.

11. Ar sietiņu iespiež izveidotajā masā, 
lai notek liekais ūdens.

12. Papīra masā var pievienot dekorus – 
kaltētus ziedus, spīdumus u.c.

13. Ja masā izveidojušies caurumi, tos 
savelk kopā ar pirkstiem.

14. Pārklāj formu ar folija loksni un 
uzliek pa virsu grāmatas.

15. Atstāj uz 12 stundām, lai masa izžūst. 
Pēc tam noņem folija loksni un pārbauda, 
vai avīze ir kārtīgi izžuvusi. 
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Klimata pārmaiņu adaptācijas viens no galvena-
jiem mērķiem ir samazināt neaizsargātību pret kli-
mata pārmaiņām. 

Galvenais iemesls, kāpēc radās nepieciešamība 
uzsākt globāli visaptverošu pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, ir pasaules vidējās temperatūras cel-
šanās, ar tām izrietošajām sekām. Šobrīd klimata 
pārmaiņu mazināšanas pasākumi ietver stratēģijas 
un procesus, kas cenšas samazināt CO2 un citu sil-
tumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas. Eiropas Savie-
nības mērķis līdz 2050. gadam ir samazināt emisijas 
par 80% līdz 95% (salīdzinājumā ar 1990. gadu) un 
stabilizēt siltumnīcefekta gāzu emisijas tādā līmenī, 
lai ļautu ekosistēmām dabiski pielāgoties klimata 
pārmaiņām un nodrošināt to ilgtspēju. 

Politiskā līmenī klimata pārmaiņu pielāgošanās 
procesus regulē dažādas regulas, noteikumi un 
stratēģijas, jo tikai savlaicīgi paredzot sekas ir iespē-
jams pielāgoties un sagatavoties, lai pēc iespējas 
mazāk ciestu konkrētās teritorijas iedzīvotāji. 

Lai ikdienā klimata pārmaiņas neatstātu būtisku 
ietekmi uz cilvēku dzīvi un vidi mums apkārt, ne-
pieciešams domāt par pielāgošanās pasākumiem 
tādām klimata pārmaiņu sekām kā jūras līmeņa 
celšanās, plūdiem, pieaugošiem sausuma perio-
diem un postošākām vētrām. Apzināt virszemes 
saldūdens resursu  un zivju resursu samazināšanos, 
kaitēkļu ietekmi uz lauksaimniecības zemēm, pie-
augošo dzīvnieku migrāciju un meža ugunsgrēku 
izcelšanos.

Kā mēs varam pielāgoties? Nozīmīgākie pielā-
gošanās pasākumi ir efektīvāka saldūdens resursu 
izmantošana, būvniecības principu un normatīvu 
pielāgošana nākotnes klimatiskajiem apstākļiem un 
potenciālām dabas katastrofām, dambju būvniecī-
ba, pret sausumu izturīgas labības selekcionēšana, 
tādu koku šķirņu izvēle un stādīšana, kas ir izturīgāki 
pret vētrām un ugunsgrēkiem, kā arī īpašu koridoru 
veidošana, lai atvieglotu dažādu sugu migrēšanu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi un mazi-
nātu klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, svarīgi 
ir adaptēties klimata pārmaiņām un iesaistīt gan 
valsts, gan privāto sektoru.

5. Kā pielāgojas 
klimata pārmaiņām?

Klimata 
adaptācijas 

pasākumi ir cilvēku 
vai dabas pielāgošanās 
kā atbildes reakcija uz 

esošajām un sagaidāmajām 
klimatiskajām pārmaiņām 

vai to izraisītajiem 
efektiem.

Vētras

Jūras līmeņa 
celšanās

Zivju resursu
sarukšana jūrā

Plūdi upēs

Kaitēkļi un 
augu slimības

Sausums

Aizsargjoslu stādījumu
un terašu veidošana

Sekas Pielāgošanās

Medicīniskās palīdzības 
dienests

Dambji pie upēm

Elektrolīniju izbūve zemē. 
Izturīgākas ēkas un būves

Pret kaitēkļiem izturīgākas
lauksaimniecības kultūras

Akvakultūra - 
zivju audzēšana dīķos 
un baseinos

Ugunsdrošības joslu 
ierīkošana un mežu tīrīšana

Ūdens ieguve no
grūntsūdeņiem

Sniega un ledāju 
samazināšanās kalnos

Mākslīgā sniega
sagatavošanas tehnika

Izturīgākas 
lauksaimniecības kultūras

Mežu ugunsgrēki

Krastu nostiprināšana 
un pretplūdu infrastruktūra

Dzīvnieku migrācija

Koridori dzīvnieku
migrācijai

Karstuma izraisītas 
veselības problēmas

Zemes erozija, nogruvumi 
vai pārtukšnešošanās

Virszemes saldūdens 
resursu trūkums
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• Mikroskops
• 2 stikla plāksnītes/petri plates
• 2 pipetes
• Dzeramais ūdens no krāna
• Ūdens no tuvākās peldvietas
• 2 plastmasas trauciņi

IZEJMATERIĀLI:

         JAUTĀJUMI: 
• Kādu dzeramo ūdeni tu ikdienā 

izmanto mājsaimniecībā?
• Pēc kādām pazīmēm vizuāli 

iespējams pateikt, ka peldvietā 
nedrīkst peldēties?

DER ZINĀT!
Vasarā, pieturoties īpaši kar-
stam laikam, cilvēkiem ie-
teicams lietot uzturā daudz 
ūdens, lai pasargātu organis-
mu no dehidrēšanās. Papildus 
tam atvēsinājums tiek mek-
lēts dažādās ūdens tilpnēs. 
Tomēr der atcerēties, ka gan 
uzturā lietojamam ūdenim, 
gan ūdenstilpnēs esošajam 
ūdenim ir jābūt tīram. Pretējā 
gadījumā nākas saskarties ar 
dažāda veida medicīniska rak-
stura problēmām. Kvalitatīvs 
dzeramais ūdens ir tīrs, svaigs, 
caurspīdīgs, ar patīkamu garšu 
un smaržu. Savukārt peldvietu 
pārbaudi regulāri veic Vese-
lības inspekcija, jo šeit ūdens 
kvalitāte nepārtraukti mainās. 
Informācijai par drošām peld-
vietām iespējams sekot līdzi Ve-
selības inspekcijas mājas lapā. 
Eksperimenta laikā noskaidro-
sim, kā zem mikroskopa izska-
tās ūdens paraugi no dažādām 
vietām.

5.1.  Medicīniskās palīdzības un katastrofu 
palīdzības dienests

Ūdens kvalitāte
1. Vienā trauciņā iepilda 
ūdeni no krāna, otrā no 
tuvākās peldvietas vai 
ūdenskrātuves.

2. Ar pipeti uz stikla 
plāksnītes uzpilina pāris 
pilienus ūdens, kas iegūts no  
ūdens krāna.

3. Stikla plāksnīti liek zem 
mikroskopa, pēta, kādas 
daļiņas iespējams saskatīt 
šajā ūdens paraugā un 
apraksta, kā tas izskatās 
vizuāli.

4. Ar otru pipeti uz stikla 
plāksnes uzpilina pāris 
pilienus ūdens, kas iegūts 
no tuvākās peldvietas vai 
ūdenskrātuves.

5. Liek zem mikroskopa 
un pēta, kādas daļiņas 
iespējams saskatīt šajā ūdens 
paraugā, apraksta, kā tas 
izskatās vizuāli – smarža, 
krāsa.

6. Eksperimentā iespējams 
apskatīt arī vairākus paraugus 
no dažādām ūdens tilpnēm 
un tos salīdzināt.
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• 3 loksnes A4 papīrs
• 3 zīmuļi ar dzēšgumiju galā
• 3 papīra piespraudes
• Šķēres
• Zīmulis
• Līmes zīmulis
• Līmlente
• Ventilators

IZEJMATERIĀLI:

         JAUTĀJUMI: 
• Vai tu zini, cik augsti ir vēja 

ģeneratori Latvijā?
• Vai zini iemeslu, kāpēc nākotnē ir 

plānots būvēt vēl augstākus vēja 
ģeneratorus?

DER ZINĀT!
Klimata pārmaiņu ietekmē vēt-
ras kļūst arvien spēcīgākas un 
postošākas. Šobrīd spēcīgas vēt-
ras rezultātā tiek sagāzti koki un 
pārrautas elektrolīnijas, atstājot 
iedzīvotājus bez elektrības 2 vai 3 
dienas. Nākotnē postījumu terito-
rijas kļūs vēl plašākas, kas nozīmē, 
ka bez elektrības var nākties palikt 
pat nedēļu, jo remontdarbi prasīs 
daudz ilgāku laiku. Tāpēc tiek mek-
lēta alternatīva, kā mazināt vēt-
ru postījumus, piemēram, ierakt 
elektrolīnijas zemē, kļūt mazāk 
atkarīgam no viena veida elektro-
enerģijas. Viens no veidiem, kā va-
ram pielāgoties, ir uzbūvēt nelielu 
vēja ģeneratoru sev pie mājas vai 
uz mājas jumta, kas nodrošinātu 
pašam savu elektroenerģijas pie-
gādi mājsaimniecībai. Eksperi-
mentā apskatīsim, cik dažādi var 
būt vēja ģeneratoru spārni, kā arī 
noskaidrosim to spārnu veidu, kas 
griežas visātrāk un saražo visvai-
rāk elektroenerģijas.

5.2.  Atjaunojamo resursu izmantošana 
papildus esošajām energolīnijām

Vēja ģeneratori 
1. Dalībnieku uzdevums ir 
izveidot trīs dažādus vēja 
ģeneratora spārnus un pie 
ventilatora novērot, kuri no 
spārniem griežas ātrāk.

2. Katram spārnu veidam 
paredzēta viena papīra 
loksne.

3. Vēja ģeneratora spārnus 
var sastiprināt kopā, 
izmantojot līmi un/vai 
līmlenti.

4. Spārnus var veidot 
līdzīgus īstajiem vēja 
ģeneratoriem, vēja 
dzirnaviņām un izdomāt savu 
unikālo dizainu.

5. Kad spārni gatavi, 
ar papīra piespraudi to 
piestiprina pie zīmuļa 
dzēšgumijas.

6. Piespraude darbojas kā 
centrs jeb vēja ģeneratora 
rotors.

7. Jāuzmanās, lai piespraude  
nepiespiež spārnus pie 
zīmuļa dzēšgumijas, jo tad 
tie nespēs griezties.



54

• 2 loksnes kartona
• Šķēres
• Karstā līme
• Abpusējā līmlente
• Līmpistole
• Parastais zīmulis
• Ventilators

IZEJMATERIĀLI:

         JAUTĀJUMI: 
• Vai zini nosaukt kādu ēku savā 

apkārtnē, kurai vētras laikā ir 
bijis norauts jumts? Tavuprāt, 
kāpēc tā notika?

• Kādus vēl pasākumus, bez 
jumtu stiprināšanas, būtu 
nepieciešams veikt, lai ēkas 
netiktu skartas vētras laikā?

DER ZINĀT!
Līdz ar klimata pārmaiņu pieaugo-
šo negatīvo ietekmi, vētras ietekmē 
ne tikai elektrolīnijas, bet arī pašas 
ēkas. Nodarīto postījumu apmēri ar 
katru gadu paliek apjomīgāki. Tieši 
tāpēc nepieciešams pielāgot būv-
niecības standartus, domājot par 
nākotnes klimatiskajiem apstākļiem 
un ekstrēmajiem laikapstākļiem. 
Viens no pielāgošanās pasākumiem 
ir māju jumtu nostiprināšana. To, ka 
vētru laikā ēkām tiek norauti jumti, 
pēdējā laikā dzirdam arvien biežāk. 
Tāpēc eksperimentā salīdzināsim di-
vas ēkas – vienu ar standarta jumtu 
un otru, kuras jumtam ir pievienoti 
stiprinājumi. 

5.3. Izturīgākas ēkas un būves

Ēkas un vētras  
1. Dalībnieku uzdevums ir testēt divu māju modeļus un 
noskaidrot, kura no ēkām vislabāk pārcietīs vētras radītos 
apstākļus.

2. Uz katras kartona loksnes uzzīmē mājas moduli, 
kuru nepieciešams pēc tam izgriezt. Var izmantot 
jau iepriekš sagatavotu šablonu ar mājas modeli.

3. Papildus uzzīmē mājas jumtus un tos izgriež.

4. Jumtus salīmē ar karsto līmi, izmantojot 
līmpistoli.

5. Vienai mājai jumts tiek 
uzlikts virsū bez jebkādiem 
stiprinājumiem.

6. Otrai mājai jumts tiek 
salīmēts ar abpusējo līmlenti.

7. Abas mājas noliek pie 
ventilatora un to ieslēdz.

8. Novēro, kurai mājai jumts 
aizlido ātrāk.

9. Eksperimenta laikā 
iespējams veikt vairākus 
mēģinājumus, uzlabojot 
un pievienojot jumta 
stiprinājumus, lai redzētu 
atšķirību starp iepriekš 
veiktajiem mēģinājumiem. 
Galvenais nosacījums ‒ jumtu 
nedrīkst pielīmēt klāt mājai.
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• Trauks
• Polimērs (atrodams arī 
   zīdaiņu autiņbiksītēs)
• Mērtrauks
• Ūdens 

IZEJMATERIĀLI:

DER ZINĀT!
No 1960. gada, kad novērojumiem sāka 
izmantot satelītus, tiek novērots, ka sniega 
segas daudzums ir samazinājies par 10%. 
Tas notiek pateicoties vidējās gaisa tempe-
ratūras pieaugumam, kā rezultātā samazi-
nās sniega un ledāju daudzums kalnos. Arī 
Latvijā var novērot sniega segas samazinā-
šanos, nesot siltākas un nokrišņiem bagātā-
kas ziemas. Visbūtiskāk sniega samazināša-
nos ietekmē ziemas sporta veida cienītājus, 
tieši tāpēc pēdējā laikā bieži tiek izmantota 
speciāla tehnika, kas rada mākslīgo sniegu, 
lai tas būtu pietiekamā daudzumā ziemas 
sporta aktivitāšu izbaudīšanai. Šāda māks-
līga sniega ražošana prasa lielas investīci-
jas, kas nākotnē paredzams tikai pieaugs, 
ņemot vērā globālo sasilšanu un pieprasīju-
mu pēc šādām sniega ražošanas iekārtām.

5.4.  Mākslīgā sniega sagatavošana

Taisām sniegu

1. Mērtraukā ielej ūdeni.

2. Polimēru ieber traukā, pievieno ūdeni un sajauc 
abas vielas.

3. Ja būs pievienots vairāk ūdens, tad sniegs 
sanāks mitrs, savukārt ja par maz, tad tas būs 
drupens un pasauss.

         JAUTĀJUMI: 
• Kādas negatīvās sekas zini nosaukt, 

ko izraisa sniega samazināšanās?
• Kuras Latvijas teritorijas sniega 

samazināšanās ietekmē visvairāk? 
Atbildi pamato!
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• 2 konteineri
• Ūdens
• Mērtrauks
• Smiltis
• 4 spēļu mašīnas
• Hronometrs
• Lego kluči
• Modelēšanas masa/
   plastilīns

IZEJMATERIĀLI:

DER ZINĀT!
Spēcīgas un biežas lietusgāzes rada plūdus, tā 
rezultātā tiek piesārņots ūdens, tiek iznīcinātas 
infrastruktūras, kā arī plūdi rodas tiem neierastās vietās. 
Svarīgi ir apzināt plūdu riskam pakļautās teritorijas un 
iepriekš sagatavoties. Viens no veidiem, kā pielāgoties 
šai klimata pārmaiņu sekai, ir izbūvēt dambjus pie upēm, 
ar kuru palīdzību tiek kontrolēta ne tikai upes ūdens plūs-
ma, bet arī var tikt ražota elektroenerģija. Eksperimenta 
laikā apskatīsim divas situācijas, kādus postījumus no-
dara upes, kad tās pārplūst, ja tajās ir iepriekš izbūvēts 
dambis, un upe, kurā nav dambju.

5.5. Dambji pie upēm un pretplūdu pasākumi

Dambis upē

1. Vienā konteinerā 
no lego klučiem 
izveido dambi.

2. Lai dambis būtu ūdens necaurlaidīgs, to salīmē vai 
spraugas aiztaisa ar plastilīnu jeb modelēšanas masu. 

3. Abos konteineros pa vidu no smiltīm 
izveido valni, kas simbolizē ceļu, novietojot 
uz tiem spēļu mašīnas.  Konteinerā, 
kurā izveidots dambis no klučiem, ūdeni 
nepieciešams liet tajā dambja pusē, kur nav 
smilšu valnis.

         JAUTĀJUMI: 
• Vai zini kādu upi Latvijā, kas 

plūdu laikā pārplūst?
• Kādas sekas vēl bez 

minētajām vari nosaukt, kas 
rodas plūdu rezultātā?

4. Abos konteineros vienlaicīgi ielej ūdeni 
un skatās, vai no smiltīm izveidotais ceļš 
izskalosies, kā arī novēro, cik ilgā laikā tas 
notiek.



57

• 2 konteineri
• Avīzes
• Kartona mājiņas
• Nelieli zāles kumšķi
• Zariņi
• Ūdens
• Akmeņi
• Smiltis
• Grants
• Plastmasas plāksne

IZEJMATERIĀLI:

DER ZINĀT!
Balstoties uz zinātnieku pētījumiem, tiek minēts, ka tuvāko 100 gadu laikā ūdens līmenis jūrās 
celsies aptuveni par 0,5 – 2 metriem. Tā rezultātā applūšanas riskam ir pakļautas teritorijas, kas 
atrodas zem jūras līmeņa un vienādā pozīcijā ar to. Lai ūdens līmeņa celšanās rezultātā netiktu 
izskalotas piejūras teritorijas, nepieciešams veikt krastu nostiprināšanas pasākumus. Viens no 
šiem pasākumiem ir krastu nostiprināšana ar apstādījumiem.

5.6.  Dambji pie jūras un krastu nostiprināšana

Krasta nostiprināšana

1. 2/3 no abu konteineru pamatnes izklāj ar saburzītām 
avīžu bumbām.

4. Vienā no konteineriem slīpumā sasprauž 
zariņus un  izvieto akmentiņus, granti un 
nelielus zāles kumšķus.

2. Pa virsu klāj smilšu kārtu, lai noklātu 
avīzes. Pamatni nepieciešams veidot ar 
nelielu slīpumu. 

3. Smiltīs izvieto kartona mājiņas.
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         JAUTĀJUMI: 
• Mini krastu nostiprināšanas pasākumus, kas palīdzētu pret applūšanu!
• Kuras Latvijas teritorijas ir pakļautas applūšanas riskam, ceļoties jūras līmenim?

5. Konteineru brīvajā daļā ielej vienādu daudzumu ūdens. Ūdens  nepieciešams tik 
daudz, lai nosegtu aptuveni pusi no slīpās virsmas.

6. Sāk eksperimentu ar konteineru, kurā izvietotas tikai kartona mājiņas.

7. Ar plāksni rada ūdens viļņošanos  
aptuveni 20 sekundes tā, lai tas  skalotos  
virsū smiltīm.

8. To pašu atkārto otrā konteinerā.

9. Salīdzina zemes izskalošanos abiem 
konteineriem. Novēro, kādā stāvoklī ir 
tajos izvietotās kartona mājiņas. 
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• 2 l plastmasas pudele
• Salmiņi
• Aktīvā ogle
• Vates bumbiņas
• Smilts un ūdens 
   maisījums

• Plastmasas krūzītes
• Rupja grants
• Smalka grants
• Rupjas smiltis
• Smalkas smiltis
• Gumijas

• Marle
• Šķēres
• Cukurs
• Tualetes papīrs
• A4 papīrs

IZEJMATERIĀLI:

5.7.  Dzeramā ūdens ieguve no gruntsūdeņiem

 Ūdens pasaulei

1. Dalībniekus sadala vairākās komandās, kur katrai 
grupai jāuzzīmē un pēc tam jāuzbūvē ūdens filtrs, kas 
attīrītu ūdeni pilsētas iedzīvotājiem.

2. Katrai komandai tiek dota izvēle, kādā secībā un kā 
veikt attīrīšanas filtra izveidi.

3. Katrai grupai pirms izveides jāizvēlas ūdens avots: 
lietus ūdens, gruntsūdens vai jūras ūdens.

4. Dalībnieki veic filtra izveidi, izmantojot pieejamos 
materiālus.
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         JAUTĀJUMI: 
• Kurš filtrs vislabāk spēja attīrīt ūdeni? Kāpēc?
• Kā ikdienā katrs no mums varam samazināt ūdens patēriņu?
• Kurās valstīs ir aktuāla ūdens ieguve no gruntsūdeņiem?

DER ZINĀT!
Jaunattīstības valstīs tīra ūdens un ūdens patēriņa stāvoklis ir kritisks. Mūsdienās gandrīz 1 
biljonam cilvēku trūkst piekļuves tīram ūdenim. Ūdens trūkuma iemesli ir dažādi: nabadzī-
ba, slikta ūdens resursu pārvaldība, pieaugošs iedzīvotāju skaits, pārmērīgs ūdens patēriņš 
lauksaimniecībā, kā arī politiskā situācija valstī. Nākotnē klimata pārmaiņu ietekmē tiek 
prognozēts, ka ūdens trūkums vēl vairāk pieaugs sakarā ar pieaugošām temperatūrām, 
sausumu un karstuma viļņiem. Viens no veidiem, kā pielāgoties ūdens trūkuma problēmai, 
ir veidot dziļurbumus un iegūt ūdeni no gruntsūdeņiem, to attīrot. Eksperimenta laikā dalīb-
nieki izveido paši savu ūdens filtru un saprot, kā attīrīt ūdeni no piemaisījumiem.

5. Pēc filtru izbūves grupas veic testēšanu un pārbauda, vai filtri spēj izfiltrēt 
piemaisījumus ūdenim, un noskaidro grupu, kurai izdevies vistīrākais ūdens bez 
piemaisījumiem.

6. Pēc tam ar katru grupu tiek pārrunāti rezultāti. Pārrunā izvēlēto dizainu un 
materiālus, kā arī problēmas, ar kurām nācās saskarties procesa laikā.
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• 3 1,5l pudeles
• 3 0,5l pudeles
• Aukla
• Kancelejas nazis
• Šķēres
• Augsne •
• Sausas lapas
• Ātri dīgstošas augu 
   sēklas (zāle)
• Mērtrauks
• Ūdens 
• Papīra salvetes

IZEJMATERIĀLI:

DER ZINĀT!
Palielinoties nokrišņu daudzumam 
norisinās tāds process kā augsnes 
erozija. To skaidro, kā augsnes da-
ļiņu pārnešanu ar ūdens plūsmas 
palīdzību. Tiek noskalots augsnes 
virsējais jeb auglīgais slānis, tā 
rezultātā rodas gravas un va-
gas. Izskalojot augsnes auglīgo 
virskārtu, zeme paliek lauksaim-
niecībā nelietojama, jo augiem 
nav nepieciešamo minerālvielu, 
lai tie spētu izaugt. Tāpēc nepie-
ciešams augsni pareizi apsaim-
niekot. Augsnes apsaimniekošana 
atkarīga no vairākiem faktoriem – 
augsnes blīvuma, vai tajā ir pakal-
ni un ieplakas. Šo faktoru ietekmē 
ir jāizvēlas pareizie augi, kas tiks 
augsnē stādīti. Eksperimenta laikā 
noskaidrosim, kā ūdens plūsma 
jeb lietavas ietekmē dažāda veida 
augsni – gan apstrādātu, gan ne-
apstrādātu. Eksperiments prasa 
iepriekšēju sagatavošanos. 

5.8.  Augsnes pareiza apsaimniekošana

Augsnes erozija

1. Visām trim 1,5l pudelēm nogriež sāna malu tā, lai 
pudeles kakls paliek neskarts.

2. Pudelei atrodoties guļus pozīcijā, ieber tajā 
augsni, lai noklātu visu pamatni, un saber sēklas. Tās 
uzdiedzē, lai zāle būtu vismaz garāka par pudeles 
malām.

3. Pārējās abās pudelēs ieber tādu pat augsnes 
daudzumu. Vienai pudelei pa virsu papildus uzber 
sausās lapas, nosedzot augsni.
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4. Visām trim 0,5 l pudelēm nogriež aptuveni ½ nost, izmantojot pēc tam tikai apakšējo 
daļu.

5. Pudeļu sānos, augšpusē tiek izdurti divi caurumi, lai varētu iesiet auklu, izveidojot 
tādu kā rezervuāru.

         JAUTĀJUMI: 
• Kas vēl bez ūdens veicina augsnes eroziju?
• Nosauc divas, tavuprāt svarīgākās un negatīvās sekas, kas rodas no augsnes 

erozijas?

6. Katrs no rezervuāriem aiz 
auklas tiek uzkarināti uz 2 l pudeles 
kakliem, lai tie brīvi nokarājas.

7. Katrā no 1,5 l pudelēm lej 
vienādu daudzumu ūdens – 
pietiekoši daudz, lai tas iztecētu arī 
rezervuārā. Pēc tam pēta katrā no 
rezervuāriem satecējušo ūdeni.

8. Ūdenī, kas iztecējis no pudeles, 
kurā atradās tikai augsne, redzamas 
augsnes daļiņas, un tas ir tumši 
brūns. No tā varam secināt, ka 
neapstrādātu augsni ūdenim 
izskalot ir ļoti viegli.

9. Ūdens, kas iztecējis no pudeles 
ar augsni un lapām, ir daudz tīrāks, 
un tajā redzamas mazāk augsnes 
daļiņas. Sakritušās lapas, kas netiek 
sagrābtas, savā veidā pasargā 
augsni no izskalošanās, bet ne 
pilnībā.

10. Savukārt ūdens, kas iztecējis 
no augsnes, kur ir iestādīti augi, 
ir ļoti tīrs, un tajā esošā augsne ir 
minimāla. Augi ar savām saknēm 
notur lielāko daļu augsnes, neļaujot 
ūdenim to izskalot.
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• 2 konteineri
• Avīzes
• Kartona mājiņas
• Zariņi ar lapām
• Ūdens
• Akmeņi
• Smiltis 
• Lejkanna

IZEJMATERIĀLI:

5.8. Augsnes pareiza apsaimniekošana

Nogāzes izskalošana
1. Abiem konteineriem 
izveido dubļu masu no 
smiltīm un ūdens un to 
izklāj apakšā plānā kārtā.

2. 2/3 no abu konteineru 
pamatnes izklāj ar 
saburzītām avīžu 
bumbām.

3. Pa virsu pārklāj  smilšu kārtu, lai pilnībā noklātu 
avīzes. Nepieciešams veidot uz leju nelielu slīpumu 
vietā, kur beidzas avīzes.

4. Slīpuma vietu noklāj ar nelielu daudzumu 
dubļu/slapju smilšu. Starp smiltīm vari ievietot arī 
akmeņus.

5. Smiltīs izvieto kartona mājiņas.

6. Vienā no konteineriem sasprauž zariņus, ko var 
papildināt ar nelieliem zāles kumšķiem. Zariņi un 
zāles kumšķi simbolizē kokus un krūmus.
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DER ZINĀT!
Nogāzes izskalošanas laikā kustīgo zemes masu sauc par noslīdeni, kas var veidoties pat pie 5° no-
gāzes slīpuma, ja ir nenoturīga grunts un atbilstoši apstākļi noslīdeņa izveidei. Šāda parādība vairāk 
novērojama kalnu apvidū. Noslīdeņi bieži sastopami vietās, kur ir divu veidu grunts vai kas sastāv 
lielākoties no ūdens necaurlaidīgiem (māla) un ūdeni uzsūcošiem iežiem. Nogāzes izskalošana var 
būt lēns process, kad iežu kustība ir tikai 0,5 – 1,0 metrs diennaktī, vai arī straujš process, kad viss 
iežu slīdēšanas un postošais process beidzas dažās minūtēs, tā rezultātā rodas lieli postījumi. Dubļiem 
slīdot lejā pa nogāzi, var tikt iznīcinātas mājas un to apkārtne. Lai pielāgotos šai klimata pārmaiņu 
sekai, nepieciešams  stādīt kokus, kuru saknes var palīdzēt saturēt kopā mīksto augsni un novērst tās 
izskalošanu un bojājumus. 

         JAUTĀJUMI: 
• Vai Latvijā ir sastopami 

noslīdeņi?
• Kuras pasaules valstis ir 

noslīdeņu riska zonā?
• Vai noslīdeņus ir 

iespējams paredzēt 
un tiem iepriekš 
sagatavoties?

7. Eksperimentu sāk ar 
konteineru, kurā izvietotas tikai 
kartona mājiņas.

8. Ar lejkannu lej virsū vienāda daudzuma 
ūdens katram no konteineriem un veic 
novērojumus. 

9. Salīdzina, kā ir izskalota nogāze katrā no konteineriem un kādā stāvoklī ir tajos 
izvietotās kartona mājiņas.
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1. Kādus pasākumus iespējams veikt, lai mazinātu mežu ugunsgrēku sekas?
2. Kādi ir visbiežākie iemesli meža ugunsgrēkiem?
3. Kādi postījumi novērojami meža ugunsgrēku gadījumā?
4. Apskati jaunāko statistiku par meža ugunsgrēkiem un izdari secinājumus – 

kādas tendences saglabājas?
5. Kādas augu un dzīvnieku sugas tiek ietekmētas ugunsgrēku gadījumā 

Latvijā?

DISKUSIJAS JAUTĀJUMI:

DER ZINĀT!
Latvijā un pasaulē arvien pieaug ugunsgrēku skaits, kuru izcelšanās ir dažāda – cilvēku neuzmanī-
ga rīcība ar uguni, ļaunprātīga dedzināšana, dabiska aizdegšanās no zibens vai atkritumiem mežā. 
Meža ugunsgrēka izcelšanās iespēju veicina meteoroloģiskie apstākļi – karsts, sauss un vējains laiks. 
Pieaugot klimata pārmaiņām, nākotnē tiek prognozēti biežāki ugunsgrēku izcelšanās gadījumi.   Lie-
lākoties ugunsgrēku radītie postījumi ir postoši, kas var radīt apdraudējumu augu un dzīvnieku valstij, 
kā arī cilvēku veselībai un pat dzīvībai. Šādā gadījumā viens no pielāgošanās pasākumiem ir tīrīt 
mežus, izvācot no meža vecos un nokritušos kokus. Tikpat svarīgi ir ierīkot ugunsdrošās joslas, lai 
izvairītos no mežu ugunsgrēkiem.
Statistika par ugunsgrēkiem Latvijā ir šāda:
2015. gads – 10311 ugunsgrēks;
2014. gads – 12175 ugunsgrēki;
2013. gads – 9821 ugunsgrēks;
2012. gads – 8536 ugunsgrēki;
2011. gads – 8812 ugunsgrēki.
Ar detalizētu statistikas apkopojumu par reģioniem, ugunsgrēku izcelšanās vietām, cietušajiem iedzī-
votājiem u.c. iespējams apskatīt Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienesta mājas lapā.

5.9.  Uguns dzēšana un mežu preventatīvā 
novērošana

Diskusija

1. Dalībniekus sadala vairākās grupās.

2. Ar dalībniekiem pārrunā minētos jautājumus.

3. Katra grupa izveido īsu prezentāciju par klasē pārrunāto, 
dzirdēto un pievieno savus secinājumus un priekšlikumus 
meža ugunsgrēku novēršanai.

4. Grupa prezentē savu darbu.

5. Kopīgi tiek pārrunātas prezentācijas un gala secinājumi par 
mežu ugunsgrēkiem un pielāgošanās pasākumiem.
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1. Nosauc pozitīvos un negatīvos ieguvumus no ģenētiskās modifikācijas?
2. Kādas pielāgošanās iespējas vēl var izmantot, lai cīnītos pret kaitēkļiem?
3. Kuras ir tās augu sugas, kas Latvijā tiek ģenētiski modificētas un plaši 

izmantotas?
4. Kāda ir tava nostāja pret ģenētiski modificētiem augiem? Atbildi pamato!
5. Citi diskusijas jautājumi pēc saviem ieskatiem.

DISKUSIJAS JAUTĀJUMI:

DER ZINĀT!
Klimata pārmaiņu ietekmē, mainoties klimatiskajiem apstākļiem, dažādās teritorijās tiek novērotas 
jaunas kaitēkļu sugas, kas noposta lauksaimniecības kultūru. Kā viena no pielāgošanās iespējām, lai 
samazinātu postījuma apmērus, ir izmantot ģenētisko modifikāciju. Tas nozīmē, ka augos tiek ieva-
dīts jauns gēns, kas atbild par noteiktām īpašībām. Piemēram, atbaida vai pat nogalina kukaiņus. 
Jauno ģenētiski modificēto augu šķirtņu attīstītāji apgalvo, ka tās ļauj saražot vairāk lauksaimniecī-
bas produkcijas tajā pašā platībā, jo ir ražīgākas un izturīgākas pret kaitēkļiem, slimībām, tādējādi 
tie var būt noderīgi gan klimata pārmaiņu mazināšanai, gan adaptācijai tām. Tomēr ģenētiskā mo-
difikācija tiek stigri ierobežota ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē, jo pastāv dažādi riski. Jāsaprot, 
ka jebkurš lauksaimniecības veids ietekmē apkārtējo vidi un jebkura uzturā lietotā lauksaimniecības 
produkcija ietekmē veselību. 
Latvijas karte ar pašvaldībām, kuras noteikušas ierobežojumus ģenētiski modificētu kultūraugu au-
dzēšanā apskatāma: http://neogeo.lv/?p=5838 

5.10. Pret kaitēkļiem izturīgāka 
laksaimniecības kultūra

Diskusija

1. Dalībniekus sadala vairākās grupās.

2. Ar dalībniekiem pārrunā minētos jautājumus.

3. Katra grupa izveido īsu prezentāciju par klasē pārrunāto, 
dzirdēto un pievieno savus secinājumus un priekšlikumus pret 
kaitēkļiem izturīgākas lauksaimniecības kultūras izstrādē.

4. Grupa prezentē savu darbu.

5. Kopīgi tiek pārrunātas prezentācijas un gala secinājumi 
par kaitēkļu ietekmi uz lauksaimniecības augiem un to 
pielāgošanās pasākumiem.
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KLIMATA PĀRMAIŅAS - laika apstākļu 
izmaiņas ilgstošā laika periodā.

SILTUMNĪCAS EFEKTS - vispārēja Ze-
mes sasilšana oglekļa dioksīda pastip-
rinātas uzkrāšanās dēļ, kurš absorbē 
infrasarkano starojumu un kavē tā 
normālu atstarošanos kosmosā.

GLOBĀLĀ SASILŠANA – zemes atmos-
fēras un okeāna ūdeņu vidējās tempe-
ratūras straujais pieaugums.

OGLEKĻA DIOKSĪDS (CO2) – cilvēka 
darbības rezultātā visbiežāk radītā sil-
tumnīcefekta gāze bez krāsas un smar-
žas.

METĀNS – bezkrāsaina, degoša gāze 
bez smaržas, kas ir galvenā dabasgāzes 
sastāvdaļa.

SLĀPEKĻA OKSĪDS – bezkrāsaina gāze, 
kuru rūpniecības ražošanas procesā ie-
gūst no amonjaka slāpekļskābes.

TRANSPIRĀCIJA – ūdens iztvaikošana 
caur lapu virsmu (galvenokārt caur at-
vārsnītēm).

DEHIDRATĀCIJA – pārmērīgs ūdens 
zudums organismā, kas radies slimības 
vai šķidruma zaudēšanas rezultātā. 

DZĪVNIEKU MIGRĀCIJA – dzīvnie-
ku pārvietošanās, ko izraisa dzīves 
apstākļu maiņa vai dzīvnieku attīstības 
cikla likumsakarības.

SAUSUMS – ilgs laika periods bez no-
krišņiem ar ļoti augstu gaisa tempera-
tūru un zemu gaisa mitrumu.

KARSTUMA VIĻŅI – pārmērīgs un 
ilgstošs karsta laika periods, kad dien-
nakts  maksimālā gaisa temperatūra  

vairāk nekā piecas dienas pēc kārtas 
pārsniedz  vidējo maksimālo tempera-
tūru par 5 grādiem pēc Celsija.

PLŪDI – sauszemes teritoriju applūša-
na, kas parasti nav klāta ar ūdeni.

VĒTRA – ļoti stiprs vējš, kuras vēja āt-
rums bieži sasniedz 24m/s un brāzmās 
var sasniegt pat 50 m/s lielu ātrumu.

JŪRAS LĪMEŅA CELŠANĀS – vidējās 
jūras virsmas augstuma paaugstināša-
nās.

MEŽU UGUNSGRĒKI – ugunsgrēka 
izcelšanās cilvēka neuzmanīgas, ne-
pārdomātas vai ļaunprātīgas rīcības un 
meteoroloģisko apstākļu rezultātā.

AUGSNES EROZIJA – augsnes daļiņu 
pārnešana ar ūdens plūsmas palīdzību 
tā rezultātā tiek noskalots augsnes vir-
sējais slānis

ĢENĒTISKĀ MODIFIKĀCIJA – jauna 
gēna, kas atbild par noteiktu īpašību, 
ievietošana kādā citā organismā, tā re-
zultātā modificētais organisms iegūst 
jaunu cita organisma noteiktu īpašību.

VIRSZEMES SALDŪDENS RESURSU 
SAMAZINĀŠANĀS – ūdens pieejamī-
bas trūkums dēļ pārliekas izmantoša-
nas, neprasmīgas lauksamniecības vai 
nepietiekama aprīkojuma tā ieguvei.

OTRREIZĒJA PĀRSTRĀDE – materiālu 
atkārtota izmantošana jeb reģenerāci-
ja, pārveidojot par citu produktu.

Vārdnīca
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MĀCIES PAR KLIMATA PĀRMAIŅĀM

AIZRAUJOŠI!
Dažādi praktiski veicami EKSPERIMENTI, 
            CIETIE RIEKSTI un diskusiju tipa UZDEVUMI, 
            kurus izmantot dabaszinātņu stundās, lai VEICINĀTU skolēnu  
            IZPRATNI un ZINĀŠANAS par klimata pārmaiņām un to mazināšanu.

VAI ESI KĀDREIZ PATS SARAŽOJIS CO2 DAUDZUMU
    UN NOTEICIS TĀ MASU?

                                           VAI ZINĀJI, KA AR SAULES PALĪDZĪBU
                                                     VAR ATTĪRĪT SĀLSŪDENI?

VAI VAR SASKATĪT KLIMATA
   PĀRMAIŅAS KOKA GADSKĀRTĀS?

GRĀMATĀ APTVERTAS VAIRĀKAS TĒMAS: 
                                        Klimata pārmaiņas, vai TĀS NOTIEK? 
                Kādi ir klimata pārmaiņu IEMESLI un SEKAS? 
                               Kādi ir RISINĀJUMI klimata pārmaiņu MAZINĀŠANAI, un kā 
mēs varam šīm problēmām pielāgoties?


