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Ievads 

Daudzi cilvēki, bieži klausās laika ziņas, bet pēc tam ir neapmierināti, jo laiks 

nav tāds kā sola. Manuprāt, laiku var paredzēt tikai aptuveni, jo tas var mainīties jeb 

kurā laikā. Domāju, ka cilvēkiem uz viena raidījuma laika ziņām pilnībā nevajadzētu 

paļauties, jo katrās laika ziņās pasaka ko jaunu. Tāpēc vēlos izpētīt kādi laikapstākļi ir 

ziemā.  

 

Pētījuma mērķis – izpētīt vai sinoptiķi vienmēr pareizi paredz gaidāmos laika 

apstākļus.  

 

Pētījuma uzdevumi: 

1.Veikt laika apstākļu novērojumus. 

2.Noskaidrot vai cilvēki uzticas sinoptiķu prognozēm.  

3. Salīdzināt sinoptiķu prognozētos apstākļus ar reālajiem. 

 

Pētījuma metodes: 

1. Literatūras analīze 

2. Pētījums – aptauja, novērošana, eksperiments 

3. Datu apstrāde 
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1. Laikapstākļi ziemā 

Latvija ir mainīga, bet vienmēr burvīga, jo te  iespējams izbaudīt visus četrus 

gadalaikus –ziemu, pavasari,  vasaru un rudeni.    

 Ziema parasti ilgst no decembra vidus līdz marta sākumam. Gaisa tempratūra 

var  svārstīties no +5 līdz  pat-30 grādiem. Ziemā iespājams apbrīnot sniegiem klātas 

pilsētas un laukus. 

Decembris Latvijā ir pirmais ziemas  mēnesis - aukstākā gadalaika sākuma 

posms. Dienas šajā laikā sarukušas pavisam īsas – tikai nedaudz vairāk par 6 stundām, 

un zeme saņem niecīgu siltuma daudzumu. Mēneša vidējā gaisa temperatūra ir jau 5-

6 C zemāka nekā novembrī un svārstās no −4, −5C Latvijas austrumu rajonos līdz -

0,5 C galējos rietumu rajonos. Baltijas jūraspiekrastē stabils sals decembrī novērots 1 

reizi 4 gados. Tas ir arī gaismas gaidīšanas laiks, jo 22. Decembrī (garajā 

gadā 21.decembrī) saule pagriežas uz pavasara pusi un katra diena kļūst par minūti 

garāka, tomēr īsta ziema vēl tikai sākas. Decembra pirmajā un otrajā 

dekādē Latvijas austrumu pusē, bet pēdējā dekādē centrālajos un rietumu rajonos 

izveidojas pastāvīga sniega sega. Turpretī jūras piekrastē pastāvīga sniega sega gan 

izveidojas tikai janvāra sākumā. 

Decembrī ir vislielākais gaisa relatīvais mitrums — ap 90%, tāpēc aukstums jūtams jo 

stipri. 

Janvārī Latvijā ziema parasti nostiprina savas pozīcijas. Kaut arī saule jau 

pagriezusies uz pavasara pusi, tā vēl maz silda un gaisa temperatūra turpina 

pazemināties. Janvāra vidējā gaisa temperatūra ir par 2 grādiem zemāka 

nekā decembrī. Latvijas centrālajos un austrumu rajonos tas ir visaukstākais mēnesis 

gadā. Ja jūras piekrastē mēneša vidējā gaisa temperatūra ir −2,6, −2,7 °C, tad 

centrālajos un austrumu rajonos tā noslīd līdz −6 °C, savukārt Vidzemes centrālajā 

augstienē pat līdz −7,5 grādiem. Vidējā mēneša nokrišņu summa Latvijas lielākajā 

daļā ir 30-50 mm, savukārt Kurzemes augstienes rietumu nogāzēs pat līdz 60 mm. 16-

20 dienas mēnesī snieg vai arī ir slapjdraņķis, pat lietus. Sniega sega parasti veidojas 

visā Latvijā, tomēr rietumu rajonos tā var būt nepastāvīga. Vidējais sniega 

segas biezums ir 4-6 cm, savukārt austrumu rajonos 10-15 cm. Turpina sasalt augsne, 

un lī1dz mēneša beigām sasaluma dziļums sasniedz 20-50 cm.   

http://lv.wikipedia.org/wiki/Gaisa_temperat%C5%ABra
http://lv.wikipedia.org/wiki/Novembra_klimats_Latvij%C4%81
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Baltijas_j%C5%ABra
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sals
http://lv.wikipedia.org/wiki/22._decembris
http://lv.wikipedia.org/wiki/21._decembris
http://lv.wikipedia.org/wiki/Saule
http://lv.wikipedia.org/wiki/Pavasaris
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ziema
http://lv.wikipedia.org/wiki/Decembra_klimats_Latvij%C4%81
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sniega_sega
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sniega_sega
http://lv.wikipedia.org/wiki/Janv%C4%81ra_klimats_Latvij%C4%81
http://lv.wikipedia.org/wiki/Decembra_klimats_Latvij%C4%81
http://lv.wikipedia.org/wiki/Janv%C4%81ra_klimats_Latvij%C4%81
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ziema
http://lv.wikipedia.org/wiki/Saule
http://lv.wikipedia.org/wiki/Pavasaris
http://lv.wikipedia.org/wiki/Gaisa_temperat%C5%ABra
http://lv.wikipedia.org/wiki/Janv%C4%81ra_klimats_Latvij%C4%81
http://lv.wikipedia.org/wiki/Gaisa_temperat%C5%ABra
http://lv.wikipedia.org/wiki/Decembra_klimats_Latvij%C4%81
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzemes_augstiene
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzemes_augstiene
http://lv.wikipedia.org/wiki/Nokri%C5%A1%C5%86i
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kurzemes_augstiene
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sniegs
http://lv.wikipedia.org/wiki/Lietus
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sniega_sega
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sniega_sega
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sniega_sega


5 

 

2. Laikapstākļu novērojumi 

DECEMBRIS Novērojums Ko sola sinoptiķi 

1.decembris Rīts -10˚C     

Diena -9˚C 

Vakars-10˚C 

-7˚C 

 

 

-7˚C 

2.decembris Rīts-9˚C 

Diena-9˚C 

Vakars-10˚C 

-3˚C 

 

 

                                                                             

-7˚C 

3.decembris Rīts-7˚C 

Diena-6˚C 

Vakars-8˚C 

 0˚C 

 

 

 0˚C 

4.decembris Rīts-9˚C 

Diena-6˚C 

Vakars-4˚C 

+5˚C 

 

 

+3˚C 

5.decembris Rīts+1˚C 

Diena+5˚C 

Vakars+3˚C 

+1˚C 

 

 

+1˚C 

6.decembris Rīts-1˚C 

Diena+2˚C 

Vakars-1˚C 

+6˚C 

 

 

+6˚C 

7.decmbris Rīts+1˚C 

Diena-2˚C 

Vakars+1˚C 

+5˚C 

 

 

+4˚C 
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8.decembris Rīts+2˚C 

Diena+3˚C 

Vakars 0˚C 

+2˚C 

 

 

+3˚C 

  

9.decembris Rīts+2˚C 

Diena+3˚C 

Vakars+1˚C 

+4˚C 

 

 

+5˚C 

10.decembris Rīts 0˚C 

Diena+1˚C 

Vakars-1˚C 

+2˚C 

 

 

+1˚C 

11.decembris Rīts+2˚C 

Diena+3˚C 

Vakars+1˚C 

+2˚C 

 

 

+2˚C 

12.decembris Rīts 0˚C 

Diena-1˚C 

Vakars-2˚C 

+3˚C 

 

 

+2˚C 

13.decembris Rīts+1˚C 

Diena+2˚C 

Vakars+1˚C 

+5˚C 

 

 

+6˚C 

14.decembris Rīts-2˚C 

Diena-1˚C 

Vakars-2˚C 

+5˚C 

 

 

+5˚C 

15.decembris Rīts+2˚C 

Diena+3˚C 

Vakars+2˚C 

+2˚C 

 

 

+3˚C 

16.decembris Rīts+1˚C +4˚C 
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Diena+2˚C 

Vakars+2˚C 

 

+4˚C 

17.decembris   Rīts+1˚C 

Diena+2˚C       

Vakars+3˚C 

+4˚C 

 

+4˚C 

 

18.decembris Rīts-2˚C 

Diena+2˚C 

Vakars+3˚C 

+5˚C 

 

 

+6˚C 

19.decembris Rīts+3˚C 

Diena+7˚C 

Vakars+2˚C 

+7˚C 

 

 

+6˚C 

20.decembris Rīts+1˚C 

Diena+3˚C 

Vakars+1˚C 

+4˚C 

 

 

+5˚C 

21.decembris Rīts+3˚C 

Diena+5˚C 

Vakars+1˚C 

+4˚C 

 

 

+4˚C 

22.decembris Rīts+1˚C 

Diena+3˚C 

Vakars 0˚C 

+7˚C 

 

 

+6˚C 

23.decembris Rīts-1˚C 

Diena+2˚C 

Vakars 0˚C 

+6˚C 

 

 

+6˚C 
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24.decembris Rīts+1˚C 

Diena+3˚C 

Vakars+2˚C 

+5˚C 

 

 

+1˚C 

25.decembris Rīts-1˚C 

Diena-5˚C 

Vakars-3˚C 

-1˚C 

 

 

-6˚C 

26.decembris Rīts-12˚C 

Diena-10˚C    

Vakars-11˚C 

+1˚C 

 

+1˚C 

27.decembris Rīts-3˚C 

Diena-4˚C 

Vakars-5˚C 

0˚C 

 

 

-4˚C 

28.decembris Rīts-10˚C 

Diena-9˚C 

Vakars-10˚C 

-6˚C 

 

 

-13˚C 

29.decembris Rīts-9˚C 

Diena-8˚C 

Vakars-10˚C 

-8˚C 

 

 

-17˚C 

30.decembris Rīts-9˚C 

Diena-2˚C 

Vakars 0˚C 

+1˚C 

 

 

+3˚C 

31.decembris Rīts 0˚C 

Diena+3˚C 

Vakars+2˚C 

+5˚C 

 

 

+4˚C 
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3. Vai cilvēki uzticas laika ziņu prognozēm 

Kopā tika aptaujāti četrdesmit cilvēki no astoņiem gadiem līdz pat 

septiņdesmit pieciem gadiem. Es aptaujāju gan sieviešu dzimtes pārstāvjus gan vīrieš 

dzimtes pārstāvjus. Sešpadsmit cilvēki uzticas laika ziņu prognozēm astoņpadsmit 

dažreiz  un seši neuzticas.  
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Secinājumi 

1. Salīdzot novēroto ar prognozēto var secināt to, ka laika prognozes ne 

vienmēr sakrīt.  

2. Es uzzināju, ka ne vienmēr decembrī ir ļoti auksts, bet var būt pat plusos. 

3. Es uzzināju, ka cilvēki dažreiz uzticas laika ziņu prognozēm. 

4. Es uzzināju, ka laika apstākļi var strauji mainīties. 

 

 


