
Comenius projekts

 “Eco Intelligence in Action” (2008. – 2010.)

www.our-comenius.net/stucom.htm 

Mērķis – pētīt pašlaik aktuālu globālu vides 
problēmu – klimata izmaiņas 

Dalībvalstis – Somija, Vācija, Portugāle, Grieķija, Norvēģija, Polija, Latvija

Aktivitātes 2008./2009. mācību gadā:

• realizēta projekta skolotāju  vizīte Portugālē Porto;

• izveidota anketa par globālo sasilšanu;

• veikta anketēšana, rezultāti nosūtīti uz Poliju;

• organizēts projekta logo konkurss;

• realizēta skolotāju un skolēnu vizīte Polijā 2009.g. martā;
• realizēta skolotāju un skolēnu vizīte Norvēģijā 2009.g. aprīlī. 

http://www.our-comenius.net/stucom.htm


Skolotāju tikšanās Portugālē 2008. gada 19.-24.10.
Piedalās skolotājas:
Māra Dreimane
Aija Role
Anda Deksne



Porto





Publikācija par braucienu 
“Rūjienas Vēstnesī”

 2008.g. 21. novembrī



Projekta logo konkurss skolā

Elīza Žīgure

Indra Ziediņa



Skolēnu un skolotāju tikšanās Polijā Katovicē 2009.g. 15.-23.03.
Piedalās: skolotāja Maruta Berga,
skolēni – Elīza Žīgure un Indra Ziediņa





Katovices ogļraktuvēs





Skolēnu un skolotāju vizīte Norvēģijā 
Leirvikā 2009.g. 24,-30.04.

Piedalās: 
skolotājas:
 Māra Dreimane,
 Aija Role, 
Anda Deksne

Skolēni:
  Ieva Cīrule,
Agate Reuta,
Toms Viļķins





Naftas platformu rūpnīcā







Bergenas vecpilsēta

Bergenā zied magnolijas



Publikācija par braucienu 

“Rūjienas Vēstnesī”
2009. g. 29. maijā



Aktivitātes 2009./2010. mācību gadā:

• ekspedīcija uz Vidzemes jūrmalu un ZAAO atkritumu poligonu “Daibe”;

• skolotāju projekta vizīte Grieķijā Kiparissi 2009. g. oktobrī;

•  plakāta veidošana “Rīkojies videi draudzīgi!” latviešu un angļu valodā;

•  piedalīšanās makulatūras vākšanas akcijā;

• bateriju vākšanas akcijas skolā organizēšana;

• Rūjienas vidusskolas reģistrēšana projektā “Jaunie vides reportieri”;

• rakstu publicēšana JVR mājaslapā;

• plakāta par pagājušā gada projekta darbu veidošana;
•alternatīvo enerģijas veidu apzināšana un izpēte Rūjienas novadā;
• starptautiskās ūdens nedēļas organizēšana skolā 22.- 26. martam
• prezentācijas veidošana par biodegvielu;
• skolotāju un skolēnu projekta noslēguma vizīte Somijā 2010.g. maijā;



Ekspedīcija uz Vidzemes jūrmalu un ZAAO atkritumu 
poligonu “Daibe” 2009.g. 16. septembrī







Projekta skolotāju vizīte Grieķijā Kiparissi 2009.g. 8.-15.10.

Piedalās skolotājas - Aija Role, Māra Dreimane,
Anda Deksne



Senajā Olimpijas pilsētā



Kiparissi skolā



Kiparissi vecpilsētā







Senajā Mesīnijas pilsētā



Publikācija par braucienu
 “Rūjienas Vēstnesī” 
2009.g. 6. novembrī



Makulatūras vākšanas akcija skolā



Bateriju vākšanas akcija skolā
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Bateriju vākanas akcijas starprezultāti 
2009.g. 18. decembrī

Kopā esam savākuši: 55,4kg
Aktīvākās klases: 12.a un 5.a  



2010.gada maijs – bateriju akcija 
noslēgusies!

Kopā savākti 

104 kg 
bateriju!!!
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Plakāti “Rīkojies videi draudzīgi!”

Rīkojies videi   draudzīgi!
  

 Izslēdz gaismu klasē, gaitenī, dzīvoklī, u.c., kad tā nav nepieciešama! 

Aizgriez ūdens krānu roku un zobu mazgāšanas laikā, tā tu ietaupīsi vairākus litrus 
ūdens! 

Neatstāj pieslēgtu savu mobilo telefonu lādētājam, kad tas ir uzlādēts! 
 
Neatstāj mūzikas centru, datoru vai televizoru gaidīšanas režīmā!

Iepērkoties izmanto vairākkārt izmantojamo maisiņu, nevis vienreizējo plastmasu 
maisiņu!

Iepērkoties izvēlies produktus, kas ir iesaiņoti videi draudzīgā iepakojumā – papīra, 
auduma vai biopolimēra.
 
Šķiro papīru, skārdenes, kartonu no pārējiem atkritumiem! 

Ja tu dzīvo privātā mājā un tev ir dārzs, tad virtuves atlikumus izmanto kompostā!

Iesaki vecākiem iegādāties energoefektīvās spuldzītes – tās kalpo ilgāk un patērē 
piecreiz mazāk elektrības kā parastās spuldzītes.



Act in environmentally friendly way!
Turn off the light in the classroom, hallway, apartment, etc.
when it’s not necessary!

Turn off the tap while washing your hands or brushing your teeth. 
Thus you’ll save up several litres of water! 

Don’t leave your mobile phone, computer or TV connected to the 
charger when it’s been charged! 

While shopping use reusable bags, not disposable plastic ones! 

While shopping choose products in environmentally – friendly wrapping 
– paper, textiles or biopolymer!

Sort paper, cans, tins, cardboard from other waste! 

If you live in a private house and have a garden, compost your kitchen
organic waste!

Advise your parents to use energy – saving light bulbs. 
They last longer and consume five times less electricity than regular ones!





Starptautiskās Ūdens dienai veltītā nedēļa 
Rūjienas vidusskolā 2010. g. 22.- 26. martam

22. marts

klase mācību priekšmets, aktivitāte skolotājs

5. klase Mūzika – dziesmas un skaņdarbi par ūdeni Aira Burve, Gita Akule
Vizuālā māksla - jūra Inta Krūmiņa
Angļu valoda – daudzveidīgie vārdi par ūdeni Inta Priede
Sports – interaktīvās rotaļas „Kas dzīvo ūdenī?” Līga Stupele

6. klase Literatūra - pasaka Alda Jansone
Literatūra – ūdens latviešu tautas teikās Ilga Penka
Mūzika – dziesmas par ūdeni Digna Gailīte, Ina 

Plauka
Angļu valoda – krustvārdu mīklas par ūdeni Inta Priede

7. klase Bioloģija – filma „Upe” Laima Brīnuma
Mūzika – dziesmas par ūdeni Digna Gailīte,
Angļu valoda – „The water cycle” Maruta Berga
Vācu valoda – upes, ezeri Vācijā Guna Liekne

8. klase Mūzika – dziesmas par ūdeni Digna Gailīte, Ina 
Plauka

Vēsture – kuģniecības vēsture Māra Dreimane
9. klase Mūzika – dziesmas par ūdeni Digna Gailīte

Angļu valoda – sea Project Inta Priede
10. klase Angļu valoda – ūdens pasaulē Inta Priede
11. klase Angļu valoda – ūdens aizsardzība Inta Priede

Vācu valoda – kolāža „Ūdens – pasaules maize” Guna Liekne
12. klase Angļu valoda - Baltijas jūras problēmas

Angļu valoda – Milford Sound 
Aija Role
Inta Priede



23. marts

klase mācību priekšmets, aktivitāte skolotājs
5. klase Matemātika –ūdens skaitļos Guna Kūla

Sociālās zinības – zivju karnevāls baseinā Līga Āboltiņa - Žīgure
Latviešu valoda un literatūra – ūdens tautas dziesmās Ilga Penka

Mājturība – spēle „Ūdens” Uldis Žīgurs
6. klase Mājturība – spēle „Ūdens” Uldis Žīgurs

Vēsture – tehniskie izgudrojumi, sasniegumi Māra Dreimane

7. klase Mūzika – dziesmas par ūdeni Digna Gailīte
Vācu valoda – upes, ezeri Vācijā Guna Liekne
Latviešu valoda un literatūra – ūdens frazeoloģismos Ilga Penka

8. klase Fizika – sniega blīvuma pētījumi Maija Šmite
Sociālās zinības – videi draudzīga vannas istaba Līga Āboltiņa – Žīgure

Ķīmija – sajūti ūdeni Anda Deksne
Vēsture – kuģniecības vēsture Māra Dreimane

9. klase Latviešu valoda un literatūra – ūdens leksikā Ilga Penka

Ķīmija – fosfāti ūdenī Anda Deksne
10. klase Fizika – ūdens virsmas spraigums Maija Šmite

Mūzika - – dziesmas par ūdeni Digna Gailīte
Vācu valoda – kolāža „Ūdens – pasaules maize” Guna Liekne

Bioloģija – organismu pielāgošanās mitrumam, 
hidrosfēras piesārņojums

Līga Āboltiņa – Žīgure

Ķīmija – ūdens sasalšanas temperatūras izmaiņas; 
dabiskie indikatori

Anda Deksne

11. klase Bioloģija – reklāmas sludinājumu avīze Līga Āboltiņa – Žīgure
Lekcija – „Ūdenssaimniecība Rūjienā”
plkst. 900 

Rūjienas novada domes 
priekšsēdētājs - Guntis Gladkins

12. klase Audzināšanas stunda – radošais darbs „Ūdens” Dzintra Suzi

Lekcija – „Ūdenssaimniecība Rūjienā”
plkst. 950

Rūjienas novada domes 
priekšsēdētājs - Guntis Gladkins



24. marts

klase mācību priekšmets, aktivitāte skolotājs

5. klase Sociālās zinības – zivju karnevāls baseinā Līga Āboltiņa – Žīgure
Latviešu valoda un literatūra – dialogs „Ūdeņi 
runā”

Laine Vasiļjeva

6. klase Sociālās zinības – zivju karnevāls baseinā Līga Āboltiņa – Žīgure
7. klase Latviešu valoda un literatūra – miniatūra Alda Jansone

Sociālās zinības – kā taupīt un sargāt ūdens lāsi Līga Āboltiņa – Žīgure

Vēsture – tehniskie izgudrojumi, sasniegumi Māra Dreimane

9. klase Ģeogrāfija – kolāža „Upe mums – mēs upei” Irēna Solovjova

Audzināšanas stunda – tiesības dzīvot tīrā vidē Līga Āboltiņa – Žīgure

10. klase Bioloģija – organismu pielāgošanās mitrumam, 
hidrosfēras piesārņojums

Līga Āboltiņa – Žīgure

Ķīmija – ūdens sasalšanas temperatūras 
izmaiņas; dabiskie indikatori

Anda Deksne

11. klase Angļu valoda – filma „River Alive?”
Angļu valoda – mīklas par ūdeni

Maruta Berga
Aija Role

Bioloģija – reklāmas sludinājumu avīze Līga Āboltiņa – Žīgure
Ķīmija – ūdens analīzes Anda Deksne
Tikšanās ar projekta „Tīri zaļa 
improvizācija” dalībniekiem plkst.900 fizikas 
kabinetā

Projekta „Tīri zaļa 
improvizācija”dalībnieki

12. klase Krievu valoda – dziesma „Učkudu…” Tatjana Dubrovska



25. marts

klase mācību priekšmets, aktivitāte skolotājs

5. klase Dabaszinības – filma „Ūdens aprite” Laima Brīnuma
Angļu valoda – krustvārdu mīklas par 
ūdeni

Edīte Skujiņa

6. klase Angļu valoda- krustvārdu mīklas Edīte Skujiņa

Mājturība – spēle „Ūdens” Uldis Žīgurs

Vizuālā māksla – jūra Inta Krūmiņa

7. klase Mājturība – spēle „Ūdens”
Mājturība – lietusmēteļu apgleznošana

Uldis Žīgurs
Svetlana Kaužēna

8. klase Latviešu valoda un literatūra – Gauja 
Ojāra Vācieša dzejā

Alda Jansone

Angļu valoda – The Wonders of the Sea Maruta Berga

Matemātika – ūdenskrātuvju statistika Emīlija Bokta

9. klase Latviešu valoda un literatūra – ūdens 
latviešu dzejā

Laine Vasiļjeva

10. klase Audzināšanas stunda – saldūdens 
problēmas

Edīte Skujiņa

11. klase Audzināšanas stunda – Haiku radošā 
darbnīca

Alda Jansone



26. marts
klase mācību priekšmets, aktivitāte skolotājs

5. klase Angļu valoda – krustvārdu mīklas Edīte Skujiņa

6. klase Audzināšanas stunda – spēle „Ūdens” Alda Jansone

7. klase Vēsture – tehniskie izgudrojumi, sasniegumi Māra Dreimane

8. klase Vēsture – kuģniecības vēsture Māra Dreimane

10. klase Lekcija „Vides problēmas un atbildība” 
plkst. 900 10.a klasei un plkst. 950 10.b klasei 
ķīmijas kabinetā

Ziemeļvidzemes Biosfēras 
rezervāta vides speciālists 
Andris Urtāns

12. klase Ķīmija – filma „Notekūdeņu attīrīšana” Anda Deksne

Lekcija „Politika un vide” plkst.11.40 
skolotājas A. Pakalnes kabinetā

Vidzemes augstskolas profesors, 
politologs Artis Pabriks











Projekta vizīte Somijā Lappeenrantā 2010.g. 15.-21. maijs

Piedalās: skolotāji – Agnese Pakalne, Maruta Berga, Aija Role, Anda Deksne
skolēni – Alīna Deksne, Monta Skujeniece, Karīna Dreimane, Elīza Žīgure, Maija Ķīkule



Vācu, somu, portugāļu, norvēģu, poļu un 
latviešu skolotāju grupa

Ierašanās Lauritsalas skolāTikšanās ar viesģimenēm



Lauritsalas skolā

Dabaszinību kabinets

Ķīmijas kabinets aprīkots ar dušu

Mājturības kabinets
Mājturības kabineta kulinārijas nodarbību telpas



Prezentācijas



Brauciens ar laivām pa Saima ezeru



Ekskursija uz Kotku un Repovesi nacionālo parku

Kuģniecības muzejs Kotkā

Kotkas parks
Repovesi nacionālā parkā



Brauciens ar kuģīti “Camilla” pa Saima ezeru
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