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4. nodarbībaVai Tu zini, kas ir traktora sliedē?

Vai zini, kas ir traktora sliedē?
Un kas ir vēl dziļāk pazemē?
Noskaidrosim kādi ir Latvijas dabas resursi, krājumi un to 
nozīme mūsu un Latvijas ikdienā. Mūsu resursi – augsne, 
meži, lauksaimniecības zemes un zemes dzīles ir mūsu 
vērtība, tāpēc ir svarīgi zināt kā to aizsargāt. Latvijā 
ir ļoti skaista un pārsteidzoši dabiska daba, mums ir 
apskaužami daudz un labas kvalitātes dzeramais ūdens, 
kā arī nevaram sūdzēties par lauksaimniecība zemju 
ražību, jūras veltēm un celtniecības resursu bagātību.

Ja iekāpsi traktora sliedē basām kājām, ar aizsietām acīm 
un ļausies sajūtām, tad varēsi izjust minētās vērtības un 
vēl daudz ko citu!

traktorfakts
Laikā, kad veidojās Latvijas dolomīts, 
Latvijas teritorija atradās netālu no 
ekvatora.

Vai zini, cik sāļš ir sāļākais ūdens? 
Kembrija ūdenī vienā litrā ir izšķīduši 
120 g sāļu. Pamēģini uzjaukt!



Latvijā ir izplatīti daudz dažādi derīgie izrakteņi, 
no kuriem visnozīmīgākie ir: dzeramais 
pazemes ūdens, smilts un grants, māls, 
dolomīts, kaļķakmens, ģipšakmens un kvarca 
smiltis.

par visnozīmīgāko latvijas derīgo izrakteni varētu 
uzskatīt pazemes ūdeni, kura lielo vērtību mēdzam 
piemirst. labs, kvalitatīvs dzeramais pazemes ūdens 
latvijā ir izplatīts teju jebkurā vietā un atšķirīgs ir tikai 
dziļums, kādā jāurbj, lai šo ūdeni iegūtu. tāpat latvijā 
ir plaši izplatīts arī ar sāļiem bagāts minerālūdens, 
kas atrodams vēl dziļāk, nekā dzeramais ūdens. Ja 
ieurbsimies pavisam dziļi, vairāk kā kilometra dziļumā, 
tad varēsim iegūt ļoti sāļu ūdeni, kas izmantojams 
medicīnā – sāls vannās.

Smilts un grants atradnes atrodamas tur, kur pirms 
vairākiem tūkstošiem gadu, leduslaikmeta beigu 
posmā kūstošie ledāja ūdeņi traucās lielās un mazās 
“upēs”. Jo rupjāka grants – jo straujāk un enerģiskāk 
ir plūduši ūdeņi. Ja smilts ir smalka, tad ūdens ir 
plūdis rāmāk. bet kā jau var noprast – ūdens plūsma 
var mainīties, tāpēc gan smilts gan grants bieži vien 
ir sastopami kopā. ievērojama daļa no smilts un 
grants materiāla ir atceļojusi no skandināvijas – to 

šurp atstūma ledājs leduslaikmetā, kad tas virzījās no 
ziemeļiem pāri latvijai uz dienvidiem. smilti un granti 
izmanto gan ceļu, gan ēku būvniecībā un tur to vajag 
daudz!

Māls ir plaši pieejams resurss latvijā, kas veidojies 
rāmos ūdeņos – senos baseinos. ar vārdu “sens” 
jāpaskaidro, ka latvijā pamatā iegūst divus dažāda 
vecuma mālus – vieni veidojušies pirms vairākiem 
tūkstošiem gadu, bet otri daudz, daudz senāk – 
pirms aptuveni 370 miljoniem gadu! droši vien labi 
zināms, ka mālus izmanto keramisko trauku ražošanā, 
bet daudz plašāks mālu pielietojums ir celtniecības 
materiālu ražošanā, piemēram, ķieģeļu. Māli ļoti slikti 
vada ūdeni, tāpēc tiem ir liela nozīme pazemes ūdeņu 
aizsargātībā. tā kā latvijā māli ir plaši izplatīti, tad arī 
pazemes ūdeņi ir labi aizsargāti. 

Dolomīts ir ciets, dzeltenīgs iezis un tas ir gandrīz 
tikpat vecs, kā senie māli – ap 365 miljonus gadus 
seni. dolomītu visbiežāk pārtaisa dolomītšķembās, 
kuras sastopamas zem ikkatra auto ceļa – to pārsvarā 
izmanto ceļu būvē, bet var izmantot arī kā apdares 
materiālu. lai iegūtu dolomītšķembas, dolomīts 
ir jāspridzina, jālauž un tālāk jādrupina, līdz iegūst 
vajadzīgā izmēra šķembas. dolomītu var izmantot arī 

lielāku bloku veidā – no tā var gatavot ēkas, žogus un 
senatnē no dolomīta blokiem būvēja pat baznīcas un 
pilis. 

Kaļķakmens ir līdzīgs dolomītam, bet ar nedaudz 
citādām īpašībām, kas nosaka to atšķirīgo 
pielietojamību. kaļķakmeni latvijā iegūst galvenokārt 
cementa ražošanai, jo cementam tā ir galvenā izejviela. 
kaļķakmens latvijā izplatīts ap saldu un dobeli, 
turpat blakus ir arī brocēni, kur darbojas iespaidīga 
cementa rūpnīca, kura izmanto turpat netālu iegūto 
kaļķakmeni. 

Ģipšakmens ir vērtīgs latvijas derīgais izraktenis, kas 
izplatīts valsts centrālajā daļā. no tā galvenokārt ražo 
celtniecības un būvniecības materiālus, bet neliela 
daļa ģipša tiek izmantots arī mākslā – tēlniecībā, kā 
arī medicīnā pie kaulu lūzumiem. Ģipsis ūdenī viegli 
šķīst, tāpēc vietās, kur ģipsis atrodas tuvu zemes 
virskārtai, mēdz rasties karsta kritenes, piemēram, 
allažu un skaistkalnes apkārtnēs. 

Kūdra ir nozīmīgs latvijas dabas resurss, jo tam ir 
plašas pielietošanas iespējas un mums ir gana lieli 
tās krājumi. kūdra veidojas purvos un tā kā bieži 
vien purvos aug reti sastopami augi, tad šādi purvi 
ir aizsargāti. toties tajos purvos, kur notiek kūdras 

izstrāde, pēc kūdras iegūšanas nereti cenšas audzēt 
krūmu mellenes vai citas noderīgas ogas, vai pat 
purvu restaurēt, atjaunojot dabisko stāvokli. kūdru 
lieto gan kā substrātu augu audzēšanai, gan kā 
siltumizolācijas materiālu, gan ķīmiskai pārstrādei, 
gan kā piesārņojuma savācēju. kūdra pēdējos gados 
ir kļuvusi par nozīmīgu latvijas eksportpreci citiem 
eiropiešiem, jo, piemēram, rietumeiropā iegūstama 
kūdra jau ir sen izsmelta vai aizsargāta.

Vai zini, kas ir sapropelis? Ja iebridīsi kādā latvijas 
ezerā un ar kājām sajutīsi glumu pamatni, tad zini – esi 
saskāries ar sapropeli! sapropelis ir recekļaina masa, 
kas sastāv no atmirušiem augiem un organismu – 
galvenokārt planktona atliekām. Ja rodas jautājums: 
“Vai tad tas ir latvijas derīgais izraktenis?”, tad atbilde 
ir “Jā!”, jo sapropelim ir plašas pielietošanas iespējas. 
tas ir noder zemkopībā kā mēslojums, lopkopībā 
kā barības piedeva, un droši vien esi dzirdējis 
par ārstnieciskajām dūņām – jā, tas ir sapropelis. 
sapropeli izmanto arī kosmētikā, jo tam piemīt virkne 
ādai veselīgu īpašību. Ja aktīvi iegūsim sapropeli, tad 
mazināsim ezeru aizaugšanu, bet no otras puses – 
sapropeļa ieguve izbojā dzīvnieku dzīves vidi, tāpēc 
aizsargātos ezeros sapropeli neiegūst.

4. nodarbībaIepazīsimies ar Latvijas derīgajiem izrakteņiem!



4. nodarbībaAr basām kājām pa Latvijas traktora sliedi

NePIecIešAMIe MATerIāLI – LATVIJAS reSUrSI:
 � smilts
 � grants
 � dolomīts
 � kaļķakmens
 � kūdra

 � sapropelis
 � māls
 � ģipsis
 � kastes

Materiālus var atrast paši vai arī iegādāties veikalā. kastes var 
izgatavot paši, izmantojot dēļus un naglas, bet var izmantot arī 
gatavas kastes. Vēlamais kastes izmērs – tāds, lai tajā var ērti 
iekāpt ar abām pēdām.
SLIeDeS IzgATAVošANA
saberam katrā kastītē konkrētus izrakteņus un izkārtojam līnijā – 
šī būs mūsu latvijas traktora sliede. izkārtot līnijā vēlams kādam, 
kurš neies pa traktora sliedi, jo gājējam aizsienam acis un liekam 
ar basām kājām mērot ceļu pār visām kastēm un izjust latvijas 
vērtības. Varam likt gājējam nosaukt katru ieža veidu, pār kuru 
viņš brien. Gājējam ar pēdām ir jāiztausta un jāatpazīst katrs no 
iežiem. tu atklāsi, ka ieži ir tik ļoti dažādi! 

šajā traktora sliedē izmantoti tikai paši 
izplatītākie ieži Latvijā – vēl ir tādi, kuri 
ir reti izplatīti, vai ir grūti sasniedzami, 
piemēram, dzelzs rūdas, nafta, 
brūnogles un dzintars.

Ja mēs bristu pāri Latvijai ar basām kājām, tad mēs sastaptos ar katra veida minētajiem derīgajiem izrakteņiem. 
Lai nebūtu gluži jāmēro kilometriem garu ceļu cauri Latvijai, tverot pēc derīgo izrakteņu taustes, uzkonstruēsim 
miniatūru modeli paši!

traktorfakts
Sarunvalodā izmantotais termins 
“reģipsis” jeb “riģipsis” ir cēlies no 
rūpnīcas “rīgas ģipsis” nosaukuma.



4. nodarbībaNoderīgas saites

Ja Tev nepieciešama ģeologa 
konsultācija, raksti zeme@lu.lv

 � http://ozols.daba.gov.lv/pub/ dabas datu interaktīvā karte. Tajā var atrast 
visus dabas objektus, tai skaitā ģeoloģiskos veidojumus

 � https://www.meteo.lv/lapas/geologija/zemes-dzilu-resursi/zemes-dzilu-
resursi?id=1235&nid=489 LVĢMc informācija par Latvijas zemes dzīļu 
resursiem

 � http://geology.com/ ļoti plaša informācija par ģeoloģijas teoriju un 
interesantiem ģeoloģiskajiem objektiem (piemēram, dimantiem vai 
Marsu)

 � http://earthquake.usgs.gov/ reāllaika karte ar jaunākajām zemestrīcēm
 � http://www.dabasmuzejs.gov.lv/dinamgeolekspo Latvijas Dabas muzeja 
Ģeoloģijas ekspozīcija

traktorfakts
Kūdra ir Latvijas visnozīmīgākais 
degošais izraktenis
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