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«Ikviena padomju republika var tālāk 
plaukt un nostiprināties tikai PSRS brā
līgo sociālistisko nāciju lielajā saimē.»1

IEVADS

Baltijas republikas, to skaitā Padomju Latvija, nostājās uz 
sociālisma celtniecības ceļa vēlāk par citām brālīgajām repub
likām — 1940. gadā. īsā laikā republika guva milzu panā
kumus visu saimniecības un kultūras dzīves nozaru attīstībā. 
No lauksaimniecības zemes, kāda tā bija buržuāziskās Latvijas 
laikā, tā kļuva par sociālistisku republiku ar attīstītu rūpnie
cību un mehanizētu liela mēroga lauksaimniecību, ar augstu 
progresīvās zinātnes un sociālistiskās kultūras līmeni. Sos pa
nākumus nodrošināja padomju zemes visu tautu, it sevišķi 
krievu tautas nesavtīgā palīdzība.

Padomju Savienības tautas saimniecība attīstās pēc vie
nota plāna. Visām padomju tautām viens kopējs mērķis — ko
munisms. Tādēļ arī visas padomju republikas palīdz cita citai, 
lai risinātu partijas nosprausto padomju tautas galveno eko
nomisko uzdevumu — izveidotu komunisma materiāli tehnisko 
bāzi.

Latvijas PSR ir samērā neliela, pēc iedzīvotāju daudzuma 
tā aizņem mazāk par vienu procentu un pēc platības — 
mazāk par pusprocentu no visas Padomju Savienības. Taču 
vairāku rūpniecības un lauksaimniecības produkcijas veidu ra
žošanā mūsu republikai ir ievērojami sasniegumi. Tā ieņem 
pirmo vietu starp pārējām republikām elektrificēto dzelzceļu 
vagonu un automātisko telefona centrāļu ražošanā un trešo 
vietu papīra produkcijā. Liela nozīme republikai ir arī linu un

1 PSKP programa, LVI, 1961. g., 103. lp,p.
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vilnas audumu, finiera, sērkociņu, linoleja, superfosfātā, sviesta 
un bekona ražošanā, kā ari zivju nozvejā.

Jaunās savienotās republikas — Padomju Latvijas sasnie
gumi pārliecinoši pierāda sociālistiskās sistēmas priekšrocības 
un padomju tautu lielās draudzības spēku.



1. Ģeogrāfiskais stāvoklis.
DARBS AR KARTI.

!. Nosakiet pēc kartes Latvijas PSR galējo ziemeļu un dienvidu, rie
tumu un austrumu punktu ģeogrāfiskās koordinātesl

2. Aprēķiniet pēc kartes attālumu starp minētajiem punktiem grādos 
un kilometros!

Latvijas PSR atrodas Padomju Savienības Eiropas daļas 
rietumos, Austrumeiropas līdzenuma jaukto mežu zonā, Balti
jas jūras krastos. Republikas ģeogrāfiskais stāvoklis ietekme 
tās dabas apstākļus- Liela nozīme ir arī tuvajam Atlantijas 
okeānam, no kura rietumu vēji bieži uznes mitro jūras gaisu. 
Tādēļ Latvijai raksturīgs mērens piejūras klimats ar mainī
giem laika apstākļiem un lieliem nokrišņu daudzumiem. Mitrā 
klimata dēļ upes bagātas ar ūdeni, bet vietās ar sliktu noteci 
notiek pārpurvošanās.

Maigais piejūras klimats ietekmējis arī dabiskās veģetā
cijas attīstību republikā: pirms zemju apgūšanas lauksaimnie
cībā te lielās platībās auguši mistroti egļu un platlapu koku 
(ozolu, liepu, ošu, kļavu un citu koku) meži._

Latvijas PSR sauszemē robežojas ar šādām padomju re
publikām: Igaunijas PSR, Krievijas PFSR, Baltkrievijas PSR 
un Lietuvas PSR. Labi ceļi un cieši transporta sakari repub
liku saista gan ar lielajiem rūpniecības un kultūras centriem — 
Maskavu un Ļcņingradu, gan ar pārējām savienotajām repub
likām.

Mūsu republikas jūras robeža ir arī Padomju Savienības 
valsts robeža. Jūras ceļi saista Latviju ar citām pie jūras eso
šām padomju republikām, kā arī ar ārvalstīm.

Padomju varas apstākļos Latvijas PSR izdevīgais piejūras 
stāvoklis un labie sauszemes transporta sakari sekmē gan 
mūsu republikas, gan arī visas Padomju Savienības ekono
misko attīstību.
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VINGRINĀJUMI.

1. Ģeogrāfijas laukumā nosakiet savas skolas ģeogrāfisko platumu!
2. Pēc Latvijas PSR kartes raksturojiet sava rajona vai pilsētas 

ģeogrāfisko stāvokli (kādā republikas daļā rajons vai pilsēta atrodas, cik 
tālu no Rīgas un pārējiem lielākiem centriem, kādi satiksmes ceļi saista 
ar tiem, kāds ir attālums līdz jūrai un lielākām upēm)!

2. Baltijas jūra.
DARBS AR KARTI.

Sameklējiet kartē Baltijas jūras līčus un salas un nosakiet, caur kā
diem jūras šaurumiem Baltijas jūra savienojas ar Ziemeļjūru!

Atkārtojums.

Paskaidrojiet, ka jūras piekrastē veidojas kāpas!

Gar Latvijas PSR rietumu robežām plešas Baltijas jūra. 
No visām PSRS jūrām Baltijas jūra atrodas vistālāk rietumos. 
Līkumainie Dānijas jūras šaurumi to saista ar Ziemeļjūru un 
Atlantijas okeānu.

Dabas apstākļi. Ziemeļos un austrumos Baltijas jūra ar 
Botnijas, Somu un Rīgas jūras līčiem ieliecas dziļi sauszemē. 
Valdošie dziļumi jūrā ir tikai 60—150 m, vienīgi atsevišķas 
ieplakas ir 300 un vairāk metrus dziļas; Rīgas jūras līcis lielās 
platībās ir seklāks par 25 m.

Baltijas jūrā ir daudz salu, no kurām lielākās ir Rietum- 
igaunijas jeb Monzunda salas (Sāremā, Hīumā, Muhu un ci
tas). Rīgas jūras līcī atrodas nelielā Ruhnu (Roņu) sala. 
Starp Rktumigaunijas arhipelāgu un Latvijas piekrasti stiep
jas Irbes jūras šaurums.

Mūsu republikas robežās Baltijas jūras un Rīgas jūras 
līča krasti ir zemi un lēzeni. Nedaudz augstāka, krauja krasta 
posmi izveidojušies ziemeļos no Pāvilostas un Vidzemes 
piekrastē pie Tūjas. Krasta līniju nedaudz izrobo vienīgi upju 
grīvas un daži zemesragi: Kolkasrags, Mērsrags, Akmeņrags u. c. 
Dziļāku līču nav, tādēļ ostas ierīkotas upju grīvās (piemēram, 
Rīga, Ventspils, Salacgrīva), vai ari izveidotas mākslīgi (Lie
pāja). Lai kuģniecību ostās un to tuvumā netraucētu seklā 
jūras piekraste un upju sanesumi, ostas regulāri tiek bagarē
tas un kuģu izejai atklātā jūrā ierīkoti kanāli. Šos kuģu ceļus 
norāda bākas un bojas.

Jūras krasti lielākoties ir smilšaini, ar plašu, lēzenu plud
mali, aiz kuras stiepjas kāpu josla.
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Joslā aiz pludmales, kuru viļņi neaizsniedz pat vētras 
laikā, rodas zemā kāpu kviešiem un citiem jūrmalas augiem 
skraj’i apaudzis priekškāpas valnis. Aiz tā stiepjas vecākas un 
augstākas kāpu grēdas un virknes, kuru augstums ir 5—10 m 
(dienvidos no Liepājas — līdz 25 m). Vecākajās kāpās jau 
labi izveidota augsnes sega, un tās apaugušas ar priežu silu. 
Starp kāpām un to grēdām atrodas zemas, mitras ieplakas, 
reizēm tajās ir nelieli ezeriņi.

Augu valsts, kas attīstījusies vecākās kāpās, kavē smilšu 
pārvietošanos un kāpas nostiprina. Ja to iznīcina vai bojā, 
vējš sāk pārnest smiltis, rodas izpūtuma iedobumi un šiki kustī
gas smilts pauguriņi; ar laiku tie saplūst lielās smilšu masās, 
kas pārvietojas vēja virzienā un var apputināt kokus, celtnes, 
ceļus un lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Šādas klejojo
šas kāpas Latvijas jūrmalā izveidojušās vairākās vietās, pie
mēram, pie Bolderājas un Gaujas grīvas tuvumā pie Lilastes. 
Šīs kāpas tagad ir apmežotas un nostiprinātas. Lai nepieļautu 
klejojošo kāpu atjaunošanos, liela uzmanība jāpievērš kāpu 
augu saudzēšanai.
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Jūrmalas kāpas.

Smilšainā, lēzenā pludmale, seklā piekraste, veselīgais jū
ras un priežu mežu gaiss, kā ari kāpas, kas pasargā no skar
bajiem jūras vējiem, rada ļoti labus apstākļus darbaļaužu at
pūtai un veselības nostiprināšanai. Tādēļ jūrmalā, it sevišķi 
gar Rīgas jūras līča dienvidu krastiem, izveidojušies vairāki 
visā Padomju Savienībā pazīstami kūrorti: Jūrmala, Vecāki, 
Saulkrasti u. c.

Dažās vietās jūrmalā ir arī citāda rakstura ainavas. Starp 
Salacgrīvu un Ainažiem jūrai piekļaujas lēzena pļavu josla 
(randu pļavas). Tajās vietās, kur viļņi izskalojuši akmeņainus
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iežus, lielā daudzumā sakrājušies laukakmeņi. Šādi akmeņu 
lauki sastopami pie Akmeņraga, Mērsraga un citur-

Ziemā aizsalst vienīgi Baltijas jūras līči un pati jūras pie
kraste. Rīgas jūras līcī ledus vidēji pastāv 80—90 dienas; bar
gākās ziemās kuģniecība notiek ar ledlaužu palīdzību. Ledus 
josla rodas ari gar Baltijas jūras krastiem; taču jūras pie
kraste republikas dienvidos, pie Liepājas, aizsalst vienīgi 
sevišķi bargās ziemās, tādēļ Liepāju uzskata par neaizsalstošu 
ostu.

Kuģniecību un zvejniecību traucē arī vētras un migla. Stip
ras vētras visbiežāk plosās rudenī un ziemā, tad var rasties 
stāvi, līdz 5 m augsti viļņi. Migla visbiežāk rodas pavasarī 
un rudenī, tā var ilgt, sākot ar dažām stundām līdz vairākām 
dienām.

Baltijas jūra ir ar Atlantijas okeānu vāji saistīta iekšze
mes jūra, kurā ietek daudz ūdeņiem bagātu upju. Tādēļ tās 
sāļums ir neliels: atklātā jūrā pret Latvijas PSR krastiem ir 
6—8 g sāļu vienā litrā ūdens (okeāna vidējais sāļums ir 35 g 
litrā), bet Rīgas jūras līcī, kurā upes ienes daudz saldūdens, 
sāļums ir tikai 3,5—6 g litrā ūdens.

Maz sāļajā Baltijas jūras ūdenī var dzīvot gan jūras, gan 
saldūdens zivis. Nozīmīgākās juras zivis ir menca, plekste jeb 
bute, reņģe, salaka un Baltijas juras brētliņa. No saldūdeņiem 
jūrā regulāri ienāk lasis, jūras sīga, zutis un nēģis. Lielo upju 
grīvu tuvumā mīt arī tipiskās saldūdens zivis: līdaka, zan
darts, upju asaris un citas. Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī 
sastop arī roni.

Saimnieciskā nozīme. Jau no seniem laikiem Latvijas pie
jūras iedzīvotāji nodarbojušies ar zvejniecību. Zvejnieku darbs 
pagātnē bija ļoti grūts, mazražīgs un bīstams. Zvejnieki devās 
selgā nelielās airu un buru laiviņās un zvejoja ar primitīviem 
tīkliem. Buržuāziskajā Latvijā zvejniecība atradās privāto uz
ņēmēju rokās. Vairumam zvejnieku nebija ne savu laivu, ne 
arī zvejas rīku. Par to nomāšanu un zivju nogādāšanu tirgū 
vajadzēja atdot uzņēmējiem un starpniekiem lielu daļu no 
loma; pārējās zivis zvejnieki bija spiesti pārdot par zemām 
cenām.

Padomju varas laikā zvejnieki ieguvuši savā rīcībā lielu 
un modernu zvejas floti — spēcīgus, ar radionavigācijas ierī
cēm apgādātus tralerus; viņus apkalpo peldošās bāzes un tank
kuģi, kā arī avārijas un glābšanas dienesta kuģi. Tagad zvej
nieki var jebkuros laika apstākļos un uz ilgu laiku doties gan 
Baltijas jūras selgā, gan arī plašajā Atlantijas okeānā. Zvej
nieku darbs kļuvis vieglāks un ražīgāks- Pieaug zvejnieku kol
hozu un arī pašu zvejnieku ienākumi; pārveidojusies viņu dzīve, 
mainījies ari zvejnieku ciematu izskats. Agrāk kāpās starp
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priedēm pieplakušos zvejnieku ciematus iztālēm varēja pazīt 
vienīgi pēc izžautajiem tīkliem, lielajiem zvejas rīku šķūņiem, 
krastā izvilktajām laivām un drūmajām, sašķiebtajām zvej
nieku būdiņām. Tagad zvejnieku ciematos paceļas labi iekār
totas dzīvojamās mājas, kultūras un izglītības iestādes, pie
stātnēs stāv motorlaivas un traleri. Zvejnieki tagad dzīvo pār
tikušu un kulturālu dzīvi.

Ar zvejniecību nodarbojas ne tikai kolhozi. Arī lieli valsts 
ekspedīcijas flotes zvejas kuģi no Latvijas PSR ostām dodas 
reisos Atlantijas okeānā gar Kanādas un Āfrikas krastiem. Sie 
kuģi apgādāti ar eholotiem — ierīcēm, kas ar skaņas atbalss 
palīdzību atrod zivju barus lielā dziļumā. Ekspedīcijas zveja 
Atlantijas okeānā dod vairāk par divām trešdaļām no repub
likas kopējās nozvejas.

Zivju nozveja nepārtraukti pieaug. 1940. gadā, kad Latvijas 
zvejnieki zvejoja vienīgi Baltijas jūrā un Rīgas jūras līci, sa
zvejots 12 400 t zivju, bet 1960. gadā — 143 000 t (lielākā daļa 
no tām — Atlantijas okeānā). Septiņgades plānā paredzēts 
(galvenokārt zvejojot Atlantijā) kāpināt zivju nozveju vairāk 
nekā divas reizes, tajā pašā laikā samazinot nozveju Rīgas 
jūras līcī un republikas iekšējos ūdeņos; šeit arī tiks izvērsti 
pasākumi zivju krājumu bagātināšanai.
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Bez zivīm jtīrā ir ari citi resursi. Jau tālā pagātnē Baltijas 
jūru sauca par Dzintarjūru, jo tās krastos atrod senus skuj
koku sveķus — dzintaru. Lielākās dzintara atradnes ir Kaļi- 
ņingradas apgabalā pie Jantarnojes ciemata; izmantojamie 
slāņi te atrodas 5—6 m dziļumā. Jūras viļņi dzintara graudi
ņus nelielā daudzumā izmet arī Latvijas piekrastē.

Zināma saimnieciska nozīme ir arī jūras aļģēm jeb «jūras 
mēsliem», ko rudens vētras lielā daudzumā saskalo krastā; ar 
labiem panākumiem tās izlieto piejūras smilšaino augšņu mēs
lošanai.

Senajos jūras nogulumos vietām atrodami arī gliemežvāku 
krājumi, tos izlieto kā minerālbaribu mājputniem.

Republikas izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis veicina jūras 
transporta attīstību. Latvijas PSR ostās — Rīgā, Ventspilī un 
Liepājā ik dienas pienāk okeānu kuģi no dažādām pasaules 
zemēm. Vareni celtņi kuģos iekrauj un izkrauj no tiem akmeņ
ogles, naftu, kokvilnu, mašīnas un dažādas citas preces.

Jūras daudzveidīgā un lielā nozīme jau tālā pagātnē izpau
dusies latviešu tautas folklorā. Jūras, kā arī zvejnieku un 
jūrnieku dzīves tēmas daudz risinātas Latvijas rakstnieku un 
dzejnieku, mākslinieku un komponistu darbos.
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1. Ierakstiet kontūrkarlēs Baltijas jūras līču, jūras šaurumu un lie
lāko salu nosaukumus!

2. Pēc fiziskās ģeogrāfijas kartes nosakiet Baltijas jūras un Rīgas 
jūras līča dzijumu!

3. Pēc datiem mācību grāmatas pielikumā uzzīmējiet nozvejas pieau
guma grafiku laikā no 1940. līdz 1980. gadam!

4. Kādos literāros darbos un skaņdarbos notēlota jūra, zvejnieku un 
jūrnieku dzīve?

VINGRINĀJUMI.

1. Kādi cieti ieži veido Austrumeiropas līdzenuma pamatu?
2. Kā Austrumeiropas līdzenumā izvietojas nogulumieži?

• ,^a^a ledus laikmetam Austrumeiropas līdzenuma
ziemeļdaļias iežu un reljefa veidošanā?

3. Ieži un reljefa formas.
Atkārtojums.
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Ieži, no kuriem sastāv Latvijas PSR teritorijas virsa, vei
dojušies dažādos zemes vēstures laikmetos, pie dažādiem ap
stākļiem. Visvecākie, kristāliskie ieži — granīti un gneisi radu
šies lielā karstumā un spiedienā zemes dzīlēs vai arī, sasting
stot magmai, kas nonākusi tuvu zemes virsai. Jaunākie nogu
lumieži radušies, ūdeņu, vēja vai ledāja pārnestajām iežu daļi
ņām nogulstot vai izgulsnējoties no šķīdumiem. Tā smilš
akmeņi veidojušies, uzkrājoties smilts masām sauszemē vai 
seklos ūdens baseinos, bet dolomīti ir dziļjūras nogulumieži. 
Virsējos irdenos iežus republikas teritorijā sanesis, pārveido
jis un nogulsnējis ledājs un ūdeņi, kas radušies, ledājam 
izkūstot.

Ģeologi, pētījot dažādos iežus, konstatējuši, ka ilgstošas 
attīstības gaitā dabas apstākļi Latvijas teritorijā vairākkārt 
mainījušies. Pirms simtiem miljonu gadu veidojušies kalni, 
izvirduši vulkāni un notikušas zemestrīces. Pēc tam kalnu vei
došanās aprimusi, bet, zemes garozai lēni grimstot un paceļo
ties, vairākkārt mainījusies jūra ar sauszemi. Vēlāk, mūsdienu 
ģeoloģiskā laikmeta sākumā, pirms 20—50 tūkstošiem gadu, 
teritoriju pārklāja bieza apledojuma kārta, kas, klimatam kļūs
tot siltākam, nokusa.

Vertikālā virzienā Latvijas ieži saguļ noteiktā kārtībā.
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Latvijā, tāpat kā visā Austrumeiropas līdzenumā, nogulum
iežu pamatu veido tā saucamais k r i s t ā l i s k a i s  p a ma t -  
k l i n t ā j s ,  ko veido granīti, gneisi un citi kristāliski ieži. 
Republikas teritorijā pamatklintāja virsa atrodas ap 1 km 
dzijumā, ziemeļu virziena tā paceļas un Skandināvijā, Kolas 
pussalā un Karēlijā jau sastopama zemes virspusē. No šīs pa
celtās pamatklintāja virsas Baltijas jūras ziemeļos, ko sauc 
par Baltijas kristālisko vairogu, vēlāk ledājs atnesis uz Lat
vijas teritoriju granīta, gneisa un citu kristālisko iežu gaba
lus — laukakmeņus.

Pamatieži. Virs kristāliskā pamatklintāja atrodas bieza, 
vairāk vai mazāk blīvu nogulumiežu — s m i l š a k m e ņ u ,  
d o l o mī t u ,  ģ i p š a k m e ņ u ,  k a ļ ķ a k m e ņ u  un citu iežu 
kārta, ko sauc par pamatiežiem. Pamatiežu virsa nav līdzena, 
tā sastāv no pacēlumiem un ieplakām, kas veido tagadnes 
reljefa lielās formas: Latvijas augstienes atrodas lielākoties 
uz pamatiežu virsas pacēlumiem, zemienes aizņem tās ieplakas.

Smilšakmens atsegums 
Amatas ielejā.



Pamatieži atsedzas tajās vietās, kur noārdītā virsējo iežu 
kārta: daudzu upju (Daugavas, Gaujas, Amatas, Ventas, Liel
upes un citu) ielejā^, gravās un stāvās pamatiežu pacēlumu 
nogāzēs, piemēram, Slīteres stāvajā kraujā. Cieto iežu klinšai
nās sienas, kuras reizēm tiek nosauktas par «iežiem» (piemē
ram, Zvārtes iezis, Sietiņiezis), iežu nobrukumi to piekājē, 
pazemes ūdeņu izplūdumi avotos un to darbības sekas — alas 
un saldūdens kaļķu nogulumi, — tas viss kopā ar pirmatnējo, 
cilvēka maz skarto veģetāciju stāvajās nogāzēs veido īpatnē
jas, republikai raksturīgas ainavas, kuras bieži apmeklē tūristi. 
Vairāki krāšņākie atsegumi ir dabas aizsardzības objekti. Bez 
tam pamatiežu atsegumu vietas viegli izmantot kā derīgo iz- 

.rakteņu atradnes.
Latvijas pamatiežu ģeogrāfiskajā izvietojumā ir noteikta 

kārtība: smilšakmeņi tuvu zemes virsai nonāk republikas
ziemeļdaļā un dienvidaustrumu daļā, Latvijas PSR teritorijas 
vidusdaļā galvenie ir dolomīti, sastopami arī ģipšakmeņi un 
citi ieži, bet republikas dienvidrietumos sastopami kaļķakmeņi.

Smilšakmeņi vairāk simts metru biezā slānī izplatīti visā 
Latvijas PSR teritorijā. Tuvu zemes virsai tie nonāk vienīgi 
ziemeļos no līnijas Kuldīga—Rīga—Ape un republikas dienvid
austrumu stūrī. Tādēļ smilšakmeņu atsegumi ir Gaujas un tās 
pieteku ielejās, Salacas krastos, kā arī Ventas un Abavas 
iejastecēs, kā arī Daugavas ielejā augšpus Daugavpils.

Ūdeņu un ledāja darbības rezultātā smilšakmens sadrūp. 
Tādējādi biezie šo iežu slāņi devuši izejmateriālu Latvijas 
piejūras un iekšzemes smiltāju veidošanā. Smilšakmeņi ir po
raini ieži, tajos var uzkrāties lieli pazemes ūdeņu krājumi. 
Parasti tie iesprostoti starp ūdensnecaurlaidīgiem māla slā
ņiem un tādēļ atrodas zem spiediena. Šiem ūdeņiem iztekot 
atsegumos, smilts graudiņi tiek izskaloti un rodas dobumi — 
alas. Vairākas alas smilšakmeņos izveidojušās Gaujas senle
jas atsegumos pie Siguldas (Gūtmaņa, Velna, Kraukļu, Pētera 
ala), Abavas lejastecē (Māras kambari), tās sastopamas arī 
Slīteres kraujā, pie Cēsīm un citur. Dabiskās alas bieži vien 
pārveidojis cilvēks; dažās vietās, piemēram, Līgatnē, smilš
akmenī iegrebti dobumi, kur iekārtoti pagrabi sakņu uzglabā
šanai.

Latvijas smilšakmeņi ir irdeni, un tos nevar izlietot kā 
būvmateriālu, toties saimnieciska nozīme ir nesacementētajām 
baltajām smiltīm, kas vietvietām atrodas šo pašu iežu slāņos. 
Šīs smiltis ir ļoti tīras un tādēļ noder stikla rūpniecībā, kā arī 
stikla šķiedras, fajansa un citu keramikas izstrādājumu ražo
šanā. Ievērojamākā balto smilšu atradne ir Bālē (starp Val-
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mieru un Cēsīm). Starp jaunākiem pamatiežiem rūpniecībai 
derīgas tīras smiltis vietām ir Ventas baseinā.

Smilšakmeņu kārtā bieži ieguļ vērtīgi sarkano, zilo un 
zaļo mālu slāņi. Tos iegūst un izmanto rietumos no Limba
žiem, pie Cēsīm un citur.

Latvijas vidusdaļā smilšakmeņi atrodas lielākā dziļumā un 
neatsedzas. Šeit tos pārklāj jaunāki pamatieži, starp kuriem 
liela nozīme ir dolomītiem. Tie ir pelēki vai dzeltenpelēki cieti 
ieži. Dolomīti atsedzas Daugavas ielejas krastos garā posmā 
no Līvāniem līdz Doles salai, Ventas ieleja pie Kuldīgas, Mē
meles uin Mūsas krastos pīe Bauskas un daudzu citu upju 
gultnēs un ieleju nogāzēs.

Dolomītu atsegums 
pie Doles salas.



Dolomīti ir izturīgāki pret ūdens darbību nekā smilšakmeņi, 
upju gultnēs tie veido krāces un ūdenskritumus. Sie ieži ir 
bagāti ar plaisām, tajās cirkulē plaisu ūdeņi, tādēļ atsegumos 
virs ūdensnecaurlaidīgu iežu slāņiem raksturīgi ir avoti. Uz 
dolomītiem, ja tie nonāk tuvu zemes virsai, izveidojas kaļķa 
bagātas augsnes; tās raksturīgas Daugavas ielejas nogātēm 
un terasēm.

No seniem laikiem dolomīti tika izlietoti celtniecībā, tos 
redz iemūrētus seno pilsdrupu, baznīcu un citu celtņu sienās 
un pamatos. No šiem iežiem uzcelta Rīgas pionieru pils (bijusī 
Rīgas pils). Dolomītus izlieto arī dekoratīviem ēku apšuvu
miem, kā arī kaļķa, cementa un citu būvmateriālu ražošanā. 
Ar drupinātiem dolomītiem nosedz ceļus. Malts dolomīts ir ļoti 
labs materiāls skābo augšņu kaļķošanai, sevišķi tādēļ, ka šo 
iežu krājumi republikā ir praktiski neierobežoti. No dolomīt- 
merģeļa iegūst hidraulisko cementu, kas sacietē ūdenī. Ievēro
jamākās dolomītu atradnes ir vairākās vietās pie Daugavas 
(Līvānos, Pļaviņās, Saulkalnē un Katlakalnā) tuvu dolomītu 
izplatības ziemeļu robežai (Slokā, Cēsīs, Apē un citur), kur tos 
nesedz bieza irdeno iežu kārta.

Dolomītiežu slāņkopās vietām ieguļ ģipšakmens starpslāņi. 
Lielākās ģipšakmens atradnes ir Rīgas apkārtnē (Sauriešos,



Slokā, pie Baldones) un pie Kuldīgas; ievērojamākā ir Sau
riešu atradne. Ģipsi izlieto cementa un sausā apmetuma rūp
niecībā, kā saistvielu to lieto ēku iekšējiem apmetumiem, kā arī 
tēlniecībā un medicīnā.

Ģipšakmens, salīdzinot ar citiem iežiem, labi šķīst ūdenī, 
tādēļ tā slāņos rodas pazemes dobumi un alas, kas iebrūkot 
rada kritenes jeb zemes iebrukumus. Ģipšakmeņu izplatības 
rajonā veidojas arī sērūdeņi.

Dienvidrietumu Latvijā ap Saldu un Nīgrandi (pie Ven
tas) nelielā dziļumā atrodas augstvērtīgu kaļķakmeņu krā
jumi. No šiem iežiem iegūst cementu, mākslīgo marmoru, mi
nerālvati un citus būvmateriālus. Dedzināto balto kaļķi izlieto 
cukura un spirta attīrīšanai no ūdens, tekstilrūpniecībā un pa
pīra ražošanā, ziepju vārīšanā, ādu apstrādē, stikla rūpniecībā 
un citās saimniecības nozarēs.

Leduslaikmeta un pēcleduslaikmeta ieži un reljefa formas.
Visā Latvijā virs pamatiežiem ir nesenā pagātnē veidojušies 
ieži. Tie ir irdeni, sastāv lielākoties no mā l a ,  s m i l t s  un 
g r a n t s .  So iežu veidošanā Latvijas teritorijā liela nozīme 
bijusi leduslaikmetam.

Latvijā plaši sastopams ledāja materiāla veidots reljefs. 
Zemienēs lielās platībās plešas m o r ē n a s  v i ļ ņ a i n i e  
l ī d z e n u mi ,  tajos lēzeni pacēlumi mijas ar plakanām 
ieplakām.

Republikas teritorijā ļoti raksturīgi arī no morēnas smilš- 
māla veidoti dažāda lieluma un formas pauguri, tā saucamie 
m o r ē n a s  p a u g u r i ;  visbiežāk tie sastopami augstienēs.

Uz morēnas smilšmāla veidojas samērā auglīgas augsnes, 
tādēļ morēnu reljefs, sevišķi tā nogāzes, kur labāki mitruma 
apstākļi, tiek plaši izmantots lauksaimniecībā-

Leduslaikmeta beigās, iestājoties siltākam klimatam, sākās 
strauja ledus masu kušana, kurā atbrīvojās ļoti lieli ūdens 
daudzumi. Kušanas ūdeņi pārskaloja morēnas materiāla virs
kārtu. Līdznestās iežu daļiņas tika sadrupinātas, noapaļotas 
un izšķirotas pēc lieluma. Straujos ūdeņos nogūla rupjākie 
ieži — oļi, grants un smilts, turpretim stāvošu ūdeņu basei
nos, toreizējos ezeros veidojās bezakmeņu smilšmāli un māli. 
Visi šie ūdeņu nogulumi ir kārtaini — tajos kārtām mijas rup
jākas un smalkākas iežu daļiņas.

Ledāja kušanas ūdeņu nogulumi republikā veido dažādas 
reljefa formas. īpatnēji ir osi — dzelzceļa uzbērumam līdzīgi 
vaļņi, kas sastāv no kārtotas grants un oļiem. Tie veidojušies 
straujās ūdeņu plūsmās ledāja plaisās un tuneļos. Liela saim
nieciska nozīme ir osu labi izšķirotās grants un oļu krāju
miem, kurus plaši izlieto ceļu būvniecībā un celtniecībā. Sie
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vaļņi, kas bieži vien atrodas līdzenos, purvainos apvidos, no 
seniem laikiem izlietoti kā dabiski «bruģēti», labi ceļi. Lielākos 
osus Viduslatvijā sauc par Kangariem. Tādi ir Lielie Kangari, 
pa kuriem vairāk kilometrus garā posmā iet Rigas-Ergļu 
ceļš, Ogres Kangari Daugavas labajā krastā un Mazie Kan
gari pie Allažiem. Osi ir ari dienvidos no Jelgavas, pie Tu
kuma un Dobeles, Austrumlatvijas zemienē starp Varakļāniem 
un Viļāniem un citur.

Republikas paugurainās ļoti izplatīti ķēmi. Tie ir dažāda 
lieluma neregulāra apveida pauguri, kas sastāv no kārtotas 
grants, smilts vai mālaina materiāla, reizēm ķēmi klāti ar 
akmeņainu morēnas smilšmāla segu. Ja morēnas sega ir pietie
kami bieza vai ķēmu sastāvs ir mālains, šie pauguri ir iekļauti 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, turpretim smilšainie 
ķēmi parasti apauguši ar priežu un egļu mežu. Raksturīgas 
ķēmu pauguraines sastopamas starp Tukumu un Talsiem, gar 
Gaujas senleju (starp Cēsīm un Līgatni), Amatas senlejas 
krastos, daudzās vietās Vidzemes centrālajā augstienē un ci
tur. Tos var atšķirt no morēnas pauguriem, apskatot atse
gumus.

Tajās vietās, kur ledāja kušanas ūdeņi iznesuši smilšainus 
nogulumus lielās platībās ārpus ledāja malas, izveidojušies 
s m i l t ā j u  l ī d z e n u mi .  To virsa ir sīki viļņaina, apaugusi 
ar priežu mežu, reizēm ar egļu piemistrojumu. Lielākie smil
tāji un līdz ar to arī lielākie mežu masīvi Latvijā ir ap Usmas 
ezeru, Daugavas kreisajā krastā dienvidos no Jaunjelgavas, 
Gaujas vidusteces abos krastos starp Valku un Strenčiem un 
citur.

Jaunāki smiltāju līdzenumi izplatīti Piejūras zemienē. Le
dus laikmeta beigās tagadējo jūras piekrastes joslu applūdi
nāja ledāja kušanas ūdeņi, vēlāk arī jūras ūdeņi, kas tur no
guldīja smilti un granti. Plašākie Piejūras smiltāji ir starp 
Usmas ezeru un Ventspili, kā ari Rīgas apkārtnē; arī tajos 
plešas priežu un egļu meži.

Iekšzemes un piejūras smiltājos reizēm ieguldīti grants krā
jumi ar lielu saimniecisku nozīmi, piemēram, Garkalnes at
radnē ziemeļos no Rīgas.

Gan iekšzemes, gan arī piejūras smiltājos vēja un seno 
ūdens baseinu viļņu darbības rezultātā vietām izveidojušās 
iekšzemes kāpu grēdas. Tās sastopamas vairākās vietās Rīgas 
apkārtnē (arī Rīgas pilsētas teritorijā), Valkas-Strenču smil
tājā un citur. Kāpas, apaugušas ar priežu mežu, aprimušas.

Ledāja kušanas laikā ūdeņi vairākās vietās bija uzkrājušies 
plašos ezeros. Šajās vietās radušies kārtainu bezakmeņu mālu 
nogulumi ar pilnīgi līdzenu reljefu. Tā radušies bijušo e z e r u
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l ī d z e n u mi .  Lielākie no tiem ir Zemgales līdzenums un Lu
bānas līdzenums, mazāki līdzenumi sastopami Piejūras ze
mienē, piemēram, austrumos no Ventspils. Sājos ezeru līdzenu
mos vietām sastopami vērtīgi mālu krājumi, kurus izmanto 
ķieģeļ.rūipniecībā un keramikas izstrādājumu ražoša,nā; lielākās 
atradnes ir Zemgales līdzenumā un Piejūras zemienē Lielupes 
tuvumā. Ezeru līdzenumos, sevišķi Zemgales līdzenumā, izvei
dojušās ļoti augligas, kaļķa bagātas augsnes, kam liela no
zīme republikas lauksaimniecībā.

Republikas teritorijā bieži var sastapt plašas un dziļas 
ielejas, kurās tek nesamērīgi mazas upes vai strauti, reizēm 
pat šīs ielejas ir bez teces. Tās izrāvuši ūdeņi leduslaikmeta 
beigās, notekot no plašajiem ezeriem, tādēļ arī minētās ielejas 
sauc par s e n l e j ā m.  Ievērojamākā senleja Latvijā ir Dau
gavas ieleja visā garumā no republikas robežas līdz Salaspilij 
(pie Doles salas); sevišķi īpatnējs ir līkumainais dziļās ielejas 
posms starp Krāslavu un Daugavpili. Senlejas ir arī Gaujas 
ieleja no Valmieras līdz Inčukalnam, ielejas vairāku Gaujas 
pieteku (Raunas, Vaives, Amatas un Braslas) lejastecēs, Aba- 
vas ieleja un citas. Vairākas senlejas ar saviem skaistajiem un 
īpatnējiem dabas veidojumiem — stāvajām, gravu izvagotajām 
nogāzēm, pamatiežu atsegumiem un nobrukumiem un daudz
veidīgo mežu un biezu krūmāju veģetāciju, ieskaitītas saudzē
jamo dabas objektu skaitā. Dziļajām ielejām ir arī liela no
zīme plašas apkārtnes nosusināšanā, vietām to tuvumā un 
nogāzēs ir derīgo izrakteņu atradnes.

Latvijas PSR teritorijā ļoti raksturīgas arī garumā Iz
stieptas, dziļas un līkumainas iedobes ar stāvām nogāzēm, 
kurās atrodas šauri, gari ezeri un ezeru virknes. Sīs reljefa 
formas līdzīgas upju ielejām, taču tās nesaistās ar upju tīklu 
un bieži vien gareniskā virzienā pārtrauktas ar pacēlumu 
sliekšņiem. Minētās iedobes izgrauzuši ledāja gultnes iežos 
kušanas ūdeņi, kas zem liela spiediena pluduši pa ledāja 
plaisām un alām. Tādēļ tās sauc par z e m l e d u s  g u l t n ē m  
un tajos esošos ezerus — par zemledus gultņu ezeriem. 
Gandrīz visi Latvijas PSR fiziskās ģeogrāfijas kartē redzamie 
garie un šaurie ezeri un to virknes atrodas šādās gultnēs; 
tādi ir, piemēram, Cieceres ezers pie Saldus, Valguma ezers 
Tukuma apkārtnē, ezeru virknes pie Limbažiem, Alūksnes aug
stienes ziemeļu ezeri, daudzi ezeri un to virknes Latgales aug
stienē un citur. Arī vairākas zemledus gultnes tiek saglabātas 
savā dabiskajā stāvoklī.

Republikas iežu un reljefa veidošanās turpinājās arī pēc 
leduslaikmeta, tā notiek arī mūsdienās. Piejūras zemieni vai
rākkārt applūdināja un pārveidoja jūra, noskalodama vecākos
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iežus, piemēram, morēnu, atstādama smilts nogulumus. Iekš
zemes Rajonos nogulumu un reljefa veidošanā liela nozīme 
bija tekošiem ūdeņiem, ezeriem, purviem un vēja darbībai.

Pēc leduslaikmeta izveidojās tagadējais upju tīkls; tas aiz
ņēma gan senlejas, gan arī veidoja jaunas upju ielejas ārpus 
tām. Dziļas ielejas radušās posmos ar lielāku kritumu, piemē
ram, augstieņu nogāzēs, kā arī upei ietekot kādā dziļā senlejā, 
kur upes strauji iegrauzās savās gultnēs, atsedzot pat pamat
iežus. Ļoti raksturīgs šāds jauns padziļināts ielejas posms ir 
Daugavas ielejā starp Pļaviņām un Aizkraukli; dziļas ielejas 
ir arī upēm, kas ietek Gaujas senlejā (piemēram, Amatai, 
Braslai un Līgatnei), Daugavas senlejā (piemēram, Pērsei un 
Ogrei), Abavas senlejā (piemēram, Imulai un Amulai) vai kas 
tek pa Vidzemes centrālās augstienes nogāzēm (piemēram, 
Amatas un Raunas vidustecēs). Izskalotas morēnas vietās uz
krājoties lieliem laukakmeņiem, kā arī upei iegraužoties cietos 
pamatiežos, sevišķi dolomītos, to gultnēs rodas krāces, reizēm 
arī ūdenskritumi. Seklas ielejas visumā ir republikas zemieņu 
rajonos; augstieņu vidusdaļās ielejas vēl maz izveidotas.

No tekošajiem ūdeņiem liela nozīme reljefa veidošanā ir 
arī strautiem, kas rodas, kūstot sniegam vai arī pēc lietus
gāzēm. Strautiem tekot pa stāvākām nogāzēm, piemēram, sen
leju krastos, kā arī augstieņu vai lielāku pauguru nogāzēs, 
veidojas g r a v a s .

Visvairāk gravu Latvijā ir Gaujas senlejas nogāzēs, sevišķi 
kreisajā krastā starp Siguldu un Līgatni, kur dziļajā ielejā 
satek no Vidzemes centrālās augstienes puses nākošie ūdeņi.

Gravu veidošanās var strauji pastiprināties cilvēka dar
bības rezultātā, piemēram, stāvās nogāzēs ar lielu kritumu 
novadot notekūdeņus vai izcērtot tajās mežus un krūmājus. 
Šādās vietās saimnieciskie pasākumi rūpīgi jāplāno, paredzot 
to sekas. Tādēļ vairākos gravu izplatības rajonos republikā 
tiek veikti vairāki pasākumi, piemēram, pareiza augsnes ap
strādāšana (aršana notiek līdztekus nogāzei).

Jauni nogulumi mūsdienās rodas reljefa pazeminājumos 
un līdzenumos. Te upes izveidojušas plašas terases un pa
lienes. Ezeros nogulst dūņas, tie pakāpeniski aizaug un pie
sērē. Ezeru izzušanu veicina arī upju ielejas, kas, sasniegušas 
ezerus, novada to ūdeņus. Tādēļ daudzās ieplakās republikā, 
kurās tagad ir zāļu purvi vai mitras pļavas, var atrast bijušo 
ezeru nogulumus. Daudzajos Latvijas purvos radušies lieli 
rūpniecībā un lauksaimniecībā izlietojamas kūdras krājumi.

Stāvākās nogāzēs, kuras tiek izmantotas lauksaimniecībā, 
tekošie ūdeņi, kā arī ilgstošā augsnes apstrādāšana rada aug
snes noskalošanos jeb eroziju: auglīgākās augsnes smalk-
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Ķēmu pauguri.
zemes daļiņas tiek nonestas pa nogāzi uz leju, tās nogulst 
nogāzes piekājē vai ieplakā, vai arī tiek aiznestas uz upēm. 
Tādējādi nogāzes virsdaļā augsne kļūst gaišāka, ar trūdvie- 
lām nabadzīgāka, bet piekājē, tīruma apakšējā malā, izvei
dojas terasei līdzīga kāple, kas visā biezumā sastāv no sa
nestās trūdzemes. Augsnes erozija sevišķi attīstījās pagātnē, 
nepareizi apstrādājot nogāzes. Mūsdienās tiek rūpīgi plānoti 
augsnes aizsardzības pasākumi pret eroziju, sevišķi stāvās 
nogāzēs saglabājot mežu vai krūmāju veģetāciju, pārējās no
gāzēs — pielietojot piemērotus augsnes apstrādāšanas pasā
kumus.

Vairāki irdeno iežu veidi — smilts, grants, māli, laukak
meņi un saldūdens kaļķi tiek izlietoti dažādās saimniecības 
nozarēs.

S m i l t i s  izmanto ielu un ceļu būvniecībā kā sastāvdaļu 
dažādu javu sagatavošanā celtniecībai, balto silikātķieģeļu 
ražošanā un citur. Ievērojamākās smilts atradnes ir vairākās 
vietās Rīgas apkārtnē, sevišķi Bolderājas kāpās un arī Dau
gavpils tuvumā.

Arī g r a n t i  izlieto ceļu būvniecībā un ka balasta mate
riālu celtniecībā, liela nozīme grantij ir arī betona ražošanā. 
Lieli grants krājumi republikā ir osu vaļņos (piemēram, Ogrē 
un Tukumā), ķēmu pauguros, senās upju terasēs (piemēram, 
Daugavas ielejas lejasteces daļā), kā arī vietām Piejūras 
zemienē.
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Latvijas PSR teritorijā daudzās vietās sastop arī mā l u s .  
No tiem visvērtīgākie ir ledāja kušanas ūdeņu ezeros nogul
dītie bezakmeņu māli, sevišķi, ja tie nesatur daudz kaļķa. 
No šādiem māliem gatavo ķieģeļus, drenu un kanalizācijas 
caurules, krāsns podiņus un citus keramikas izstrādājumus; 
tos izlieto arī cementa un betona ražošanā, kā arī citās saim
niecības nozarēs. Ievērojamākās mālu atradnes ir Lielupes 
krastos pie Kalnciema un Ozolniekos (Jelgavas apkārtnē), 
Daugavas labajā krastā pie Jēkabpils un Brocēnos. Akmeņai
najiem morēnas māliem ir mazāka saimnieciskā nozīme.

L a u k a k m e ņ i  republikā sastopami visur morēnas izpla
tības rajonos, taču lielāki to krājumi ir tajās vietās, kur 
morēnu izskalojuši ledāja kušanas, jūras vai tagadējie virsas 
noteces ūdeņi, aiznesdami smalkākas iežu daļiņas un koncen
trējot laukakmeņus. Tādēļ lielākās laukakmeņu atradnes ir 
Piejūras zemienē, sevišķi Rīgas jūras līča krastos — dien
vidaustrumos no Rojas un ziemeļos no Skultes. Mazākos dau
dzumos laukakmeņi sastopami ari iekšzemes rajonos.

Laukakmeņi upju gultnēs vietām veido krāces. Uzkrājoties 
gravās, tie aizkavē gravu tālāku attīstību. Jūras piekrastē 
laukakmeņi aizsargā krastu no viļņu ārdošās darbības; ostās 
laukakmeņi tiek izlietoti molu izbūvei. Lauksaimniecībā izman
tojamās zemēs tie traucē augsnes apstrādāšanu un ražas no
vākšanu, tādēļ no tīrumiem tiek novākti.
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Laukakmeņus no seniem laikiem izlietoja celtniecībā, se
višķi ēku pamatos un dekoratīvai apdarei. Drupinātu akmeņu 
šķembas lieto ceļu būvniecībā un betona ražošanā; lielākiem 
laukakmeņiem ir nozīme arī tēlniecībā.

Lieli laukakmeņu bluķi, kuru tilpums sasniedz desmitus 
kubikmetrus, ar likumu tiek saudzēti.

Nesenā ģeoloģiskā pagātnē un mūsdienās veidojās s a l d 
ū d e n s  ka ļ ķ i .  Pazemes ūdeņiem sūcoties caur kaļķi saturo
šiem iežiem, piemēram, dolomītiem vai kaļķakmeņiem, — kaļ
ķis ūdenī šķīst un dara ūdeni «cietu». Šādam ūdenim izplūstot 
zemes virspusē avotos, ezeru dibenā vai purvos, kaļķis no šķī
duma izgulsnējas un veido gaišas krāsas nogulumus. Sald
ūdens kaļķi var būt irdeni (miltveida vai graudaini) vai ari 
saistījušies blīvākā masā. Saistītie kaļķi bieži vien satur da
žādu augu, sevišķi sūnu pārakmeņojumus; tiem raksturīga do- 
bumaina šūnveida uzbūve, tādēļ tos sauc par šūnakmeņiem. 
Blīvākie šūnakmeņi tiek lietoti ēku dekoratīvā apdarē un tēl
niecībā. Lielākās šūnakmeņu atradnes ir Libānu un Jaunzemju 
atradne (pie Cēsu-Valmieras ceļa) un Allažos. Allažu šūn
akmeņi izlietoti Rīgas Brāļu kapu izbūvē.

Šūnakmeņu veidošanās novērojama ari mūsdienās vairāku 
upju ielejās, piemēram, Daugavas ielejas dolomītu atsegumu 
joslā, kā arī Raunas, Amatas un citu upju ielejās.
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Irdenajiem saldūdens kaļķiem ir ļoti liela nozīme augsnes 
kaļķošanā, lai novērstu augsnes skābumu. Tie sastopami da
žādās republikas vietās; sevišķi daudz saldūdens kaļķu ir 
Rietumkurzemes augstienē un Ziemeļkurzemē.

V IN G R IN Ā J U M I.

1. Izdariet šādu mēģinājumu: cilindriskā stikla traukā ar ūdeni sa
skalojiet irdenus nešķirotus iežus, piemēram, morēnas smilšmālu, pēc tam 
ļaujiet iežu daļiņām nosēstiesl Aprakstiet un attēlojiet ar zīmējumu, kādā 
kārtībā nogulsnē iežu daļiņas atkarībā no to lieluma! Izskaidrojiet, kā daba 
rodas ūdens šķiroti un kārtoti nogulumi!

2. Novadpētniecības ekskursijās un tūrisma pārgājienos vērojiet, ap
rakstiet un attēlojiet ar zīmējumiem vai fotoattēlos iežu un reljefa veido
šanos mūsdienās! Kā mainās nogulušos iežu daļiņu lielums nelielu upīšu 
vai strautu gultnēs atkarībā no straumes ātruma? Kā izpaužas jūras vai 
ezera viļņu darbība lēzenās un stāvās piekrastēs? Kādās vietās upju gultnes 
krastos rodas nobrukumi un kādās vietās veidojas sēres? Aprakstiet vēja 
darbību sausās, irdenās smiltīs. Kā irdenos iežos lietus laikā rodas un aug 
nelielas vadziņas un graviņas? Novērojiet un aprakstiet augsnes noskalo
šanos stāvās nogāzēs!
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3. Aprakstiet, kādi ieži atsedzas jūsu dzīvesvietas un skolas ap
kārtnē! Kāda tiem saimnieciska nozīme? Sakārtojiet šo iežu kolekciju!

4. Raksturojiet skolas un mājas apkārtnes reljefa formas! Atsegumos 
vai rakumos mēģiniet noskaidrot, no kādiem iežiem tās sastāv un kā tās 
veidojušāsl

5. Latvijas PSR kontūrkartē atzīmējiet ievērojamākās derīgo izrak
teņu — dolomītu, kaļķakmeņu, ģipšaikmeņu, mālu, smilšu un citu iežu 
atradnes!

4. Zemienes un augstienes.
D AR BS AR K A R T I.

Sameklējiet Latvijas PSR fiziskās ģeogrāfijas kartē zemienes un aug
stienes. Kādā secībā tās mainās rietumu-austrumu virzienā?

Atsevišķās reljefa formas — p a u g u r i ,  s t a r p p a u g u r u  
i e p l a k a s ,  l ē z e n i  p a c ē l u m i  un p l a š ā k i  p a z e m i 
n ā j u m i  — saistītas kopā lielākās reljefa vienībās jeb lielfor- 
mās. Tās var atšķirties viena no otras gan pēc posmojuma 
vai izrobojuma pakāpes, gan pēc absolūtā augstuma (virs 
jūras līmeņa).

Reljefa posmojums ir atkarīgs no formas relatīvā augstuma 
(paugura augstums virs ieplakas, ielejas dziļums), plašuma 
(jeb nogāzes garuma) un slīpuma. Jo augstāki un stāvāki ir 
reljefa pacēlumi un dziļākas ieplakas un ielejas starp tiem, jo 
vairāk posmots ir reljefs. No reljefa posmojuma ir atkarīgi 
apvidus noteces apstākļi, augšņu un veģetācijas sadalījums, 
kā arī tīrumu izvietojums un lielums. Pēc posmojuma Latvijas 
PSR reljefu iedala l ī d z e n u mo s ,  v i ļ ņ a i n a j o s  l ī d z e 
n u m o s  un p a u g u r a i n ē s .

Līdzenumos, kā to rāda nosaukums, virsa ir līdzena, bez 
spilgti izteiktiem pacēlumiem un pazeminājumiem. Pilnīgi 
līdzens reljefs var veidoties vienīgi stāvošu ūdeņu baseinu — 
ezeru un jūras dibenā, vienmērīgi izgulsnējot ūdenī esošajām 
duļķēm. Līdzenumos lielas platības aizņem apvidi ar vienādiem 
noteces un augšņu apstākļiem. Vairākumam republikas līdze
numu, piemēram, Lubānas līdzenumam un Piejūras zemienes 
līdzenajiem apvidiem, ir vāja notece, un tajos valda pārpur
votas platības. Tādēļ to apgūšanai lauksaimniecībā, mežu uz
labošanai vai purvu kūdras izmantošanai nepieciešami plaši 
nosusināšanas pasākumi. Turpretim Zemgales līdzenumu drenē 
labi izveidotu upju ieleju tīkls, kas ļauj izveidot plašus vien
laidu tīrumu masīvus.

Viļņainajos līdzenumos lēzeni pacēlumi mijas ar vairāk vai 
mazāk plašiem pazeminājumiem, pa kuriem parasti seklās iele-
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jās līkumo upes. Uz pacēlumiem ir labi noteces apstākļi, tādēļ 
tos parasti aizņem plaši tīrumi. Turpretim mitrajās ieplakās, 
ja tās vēl nav nosusinātas, raksturīgi purvi, mitras pļavas un 
meži, reizēm tajās atrodas arī ezeri. Viļņaino līdzenumu rel
jefu var veidot morēna vai smiltāji; pēdējā gadījumā tie mazāk 
iekultivēti, mežiem bagāti. Vislielākās platībās viļņainie līdze
numi ir zemienēs, taču vietām tie sastopami arī augstienēs.

Latvijas PSR teritorija pieder Austrumeiropas, līdzenuma 
ziemeļrietumu daļry, kas raksturīga ar stipri posmotu, paiT 
gurairiū reljefu. "Tādēļ arī republikā gandrīz pusi platības aiz
ņem pauguraines-

Pauguraines sastāv no dažāda lieluma un veida pauguriem 
un ieplakām starp tām. Paugurainās raksturīgi lieli pretstati 
noteces apstākļu un augšņu īpašību ziņā, kas atspoguļojas arī 
zemes izmantošanā. Uz pauguriem labās noteces de] valda 
tīrumi; ļoti stāvās nogāzēs ūdeņu notece ir tik strauja, ka tā 
var radīt augsnes noskalošanos. Turpretim ieplakas ir ļoti mit
ras, pārpurvotas, bieži tajās atrodas ezeri. Jo sīkāki un stāvāki 
ir pauguri, jo vairāk sadrumstaloti šeit dabas apstākļi un 
sīkākas ir zemes izmantošanas veidu (tīrumu, zālāju, purvu un 
mežu) platības.

Latvijas pauguraines lielākoties sastāv no morēnu vai ķēmu 
pauguriem; visvairāk izplatītas tās ir augstienēs, taču sasto
pamas arī zemienēs, sevišķi Viduslatviiā.

Reljefa lielformas pēc absolūtā augstuma iedala zemienēs 
un augstienēs. Par to robežu parasti pieņem 200 m augstumu 
virs jūras līmeņa. Taču Latvijas PSR apstākļos par augstie
nēm uzskata tās reljefa lielformas, kuru absolūtais augstums 
pārsniedz 120 m, jo ar šo robežu te iestājas augstienēm rak
sturīgie klimatiskie apstākļi (vēsāks un mitrāks klimats), kā 
arī reljefs kļūst stipri paugurains.

Pēc šāda iedalījuma augstienes aizņem ceturto daļu no 
republikas platības (augstumi virs 200 m aizņem 2,5% platī
bas, bet augstumi virs 250 m sastopami vienīgi atsevišķās 
vietās).

Ģeogrāfiskā izvietojuma ziņā Latvijas PSR zemienes regu
lāri mainās ar augstienēm: kā Rietumlatvijā un Viduslatvijā, 
tā arī Austrumlatvijā rietumu daļā plešas zemienes, bet aus
trumdaļā paceļas augstienes.

Zemienes. Gar visu Bal.tij.as jūras piekrasti (arī ārpus 
republikas robežām) stiepjas Piejūras zemiene. Sī zemiene ir 
atšķirīga tajā ziņā, ka tās iežus veidojuši plašu ledāja kušanas 
ūdeņu ezeru un jūras ūdeņi, kas pēc leduslaikmeta vairākkārt 
apsmēluši šo teritoriju. Par to liecina stāvošu ūdeņu nogulumi 
un viļņu darbības pēdas, kas saglabājušās bijušās krastu jos
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lās, piemēram, kāpu grēdas un senās krasta kraujas. Bez jau
najām kāpām, kas atrodas tagadējā jūras krastā, Piejūras ze
mienē raksturīgas vairākas vecas savstarpēji paralēlas kāpu 
grēdas dažādā attālumā no jūras; sevišķi daudz to ir Rīgas 
apkārtnē. Katra grēda izveidojusies tajā vietā, kur kādreiz 
ilgāku laiku bijis jūras vai ezera krasts.

Uz Piejūras zemienes robežas ar augstienēm dažās vietās 
pace|as stāvas nogāzes; tās ir bijušās krasta kraujas, kasiz- 
veidojušās, vi|ņiem noskalojot augstienes nogāzi. Augstākā 
krauja atrodas Kurzemes pussalas galotnē; to sauc par Slīte- 
res krauju jeb «Zilajiem kalniem» (raugoties iztālēm no jūras 
puses, zilā dūmakā tītā krauja atgādina tālu kalnu nogāzi). 
Zemākā krauja ir pie Medzes (zieme|os no Liepājas).

Piejūras zemienē uz jūras pārskalotajām smiltim izveidoju
šās nabadzīgas augsnes, tādēļ te raksturīgi plaši meža masīvi, 
kuros valda priede. Tajās vietās, kur nogulumi ir mālaināki, 
piemēram, Ventspils apkārtnē un dienvidos no Liepājas, ir pla
šāki tīrumu masīvi un mežu puduros lielāka loma ir eglei, 
reizēm parādās arī platlapu koki.

Līdzenais reljefs un kāpu grēdas kavē ūdeņu noteci un vei
cina pārpurvošanos. Plaši purvu masīvi atrodas Piejūras ze
mienes paplašinātajā daļā dienvidos no Rīgas jūras līča galot
nes (starp Rīgu, Jūrmalu un Jelgavu). Purvaina ir arī zemie
nes josla starp Ventspili un Pāvilostu-

Piejūras zemienes galvenās dabas bagātības ir izcilie ap-



slākļi darbaļaužu atpūtai un veselības nostiprināšanai, lielie 
mežu masīvi un kūdras krājumi; auglīgākās augsnēs nozīme 
ir arī lauksaimniecībai.

Republikas vidienas rietumdaļu aizņem plašā Viduslatvijas 
zemiene. Rietumos tā robežojas ar Austrumkurzemes un Zie- 
meļkurzemes augstienēm, kā arī ar Piejūras zemienes joslu 
gar Rīgas jūras līča Vidzemes piekrasti. Zemienes austrumu 
robežu veido Viduslatvijas augstieņu virkne.

Viduslatvijas zemienes reljefs un pārējie dabas apstākļi nav 
tik vienveidīgi kā Piejūras zemienē. Ziemeļrietumos, ap Burt
nieku ezeru, ir īpatnējs viļņaina līdzenuma reljefs, kurā mijas 
lēzeni, gareni pacēlumi ar tīrumiem un mitras ieplakas ar pļa
vām un mežiem. Viļņainā līdzenuma vidū paceļas augstāks 
paugurs — Zilais kalns (127 m).

Zemienes ziemeļaustrumos, starp Igaunijas PSR robežu, 
Alūksnes augstieni un Vidzemes centrālo augstieni, kur Gau
jas vidustece met lielu loku uz ziemeļiem, atrodas plašs paze
minājums. Tajā lieli smiltāju līdzenumi ar meža masīviem un 
zemām pļavām mainās ar lēzeniem, lauksaimniecībā izman
totiem morēnas smilšmāla pacēlumiem, Sedas ielejas apkārtnē 
ir arī purvi.

Zemienes vidusdaļā, Gaujas labajā krastā starp Siguldu, 
Cēsīm un Limbažiem, atrodas ziemeļu-dienvidu virzienā iz
stiepts paugurains reljefa pacēlums. Te atsevišķi pauguri sa
sniedz 120 m virs jūras līmeņa. Uz pacēluma pastāv augstie
nēm līdzīgi klimata apstākļi ar lieliem nokrišņu daudzumiem.

Viduslatvijas zemienes austrumdaļā, abos Daugavas kras
tos, virsa slīpi nolaižas no Vidzemes centrālās augstienes pīc
kā jes uz rietumiem — pret Gaujas senleju, Piejūras zemieni 
pie Rīgas un Zemgales līdzenumu. So nolaidenumu kartē labi 
parāda upju tīkls: visas upes (Amata, Lielā un Mazā Jugla, 
Ogre, Iecava, Mēmele ar pietekām un citas) šeit tek rietumu 
virzienā. Upj.u ielejas samērā labi drenē tuvāko apkārtni, tādēļ 
purvu šeit mazāk nekā Viduslatvijas zemienes ziemeļdaļā. 
Sājā apvidū valda morēnas viļņainie līdzenumi ar lielām lauk
saimniecībā izmantoto zemju platībām. Vienmuļo reljefa ainavu 
Daugavas labajā krastā atdzīvina mežiem apaugušie Kangari, 
bet kreisajā krastā ap Baldoni paceļas ķērnu pauguri. Dienvid
austrumu stūrī, starp Jaunjelgavu un Lietuvas PSR robežu 
plešas smiltājs ar lielo Taurkalnes meža masīvu.

Viduslatvijas zemienes dienvidrietumos, starp Bausku, Auci, 
Dobeli un Jelgavu, atrodas tās zemākā un līdzenākā daļa — 
Zemgales līdzenums. Tā virsa lēzeni pazeminās no 40 m v. j. 1. 
dienvidos, pie Lietuvas PSR robežas līdz 4 m v. j. 1. ziemeļos, 
pie Jelgavas. Reljefa slīpumam seko daudzās Lielupes kreisās 
pietekas, kas šeit tek uz ziemeļiem, savirzīdamās ap Jelgavu.
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Upju ielejas samērā labi nosusina apkārtni, tādēļ Zemgales 
līdzenumā nav lielāku purvu un ezeru. Taču uz smagajām 
māla augsnēm bieži rodas virsūdeņu sastrēgumi, kas slapjos 
rudeņos traucē ražas novākšanu un satiksmi. Tādēļ, lai veici
nātu ūdeņu noteci, daudzas upes Zemgales līdzenumā ir regu
lētas.

Zemgales līdzenuma izcilākie resursi ir kaļķa bagātās aug
līgās augsnes, kas te sastopamas lielās platībās, kā arī lab
vēlīgi klimata apstākļi ar samērā nelieliem nokrišņu daudzu
miem un garu veģetācijas periodu. So apstākļu dēļ Zemgales 
līdzenums pieder pie visauglīgākajiem republikas rajoniem. Te 
valda plaši tīrumu masīvi ar kviešiem, cukurbietēm un kuku
rūzu. Gar upēm stiepjas ražīgu palieņu pļavu joslas, pie ap
dzīvotām vietām daudz augļu dārzu. Plašajiem klajumiem 
tikai vietvietām rēgojas pāri platlapu mežu puduri, bērzu bir
zis vai baltalkšņu krūmāji-

Republikas austrumdaļā atrodas purviem bagātā Austrum- 
latvijas zemiene. Rietumos tā robežojas ar Viduslatvijas aug
stienēm, austrumos — ar Austrumlatvijas augstienēm: • Latga
les un Augšzemes augstieni. Ziemeļu-dienvidu virzienā ze
miene stiepjas pāri visai Latvijas PSR teritorijai.

Ziemeļdaļā zemienes reljefs ir paaugstināts, vietām, piemē
ram, Viļakas apkārtnē, pat paugurains. Uz lēzeniem pacēlu
miem un gar upju ielejām plešas tīrumi, bet plašās ieplakas 
aizņem meži un purvi.

Austrumlatvijas zemienes vidusdaļa ap Lubānas ezeru ir 
zema un līdzena, te atrodas purvainais Lubānas līdzenums. 
No apkārtējām augstienēm un pacēlumiem daudzas upes ienes 
Lubānas ezerā lielas ūdens masas, bet šos ūdeņus novada 
Daugavā vienīgi seklā Aiviekste, kas nevar padziļināt savu





gultni nelielā krituma un cieto dolomītu dēļ. Sakarā ar to
pavasaros un pēc vasaras un rudens lietiem Lubānas ezerā 
senāk radās lieli ūdens sastrēgumi, kas pārplūdināja plašu
ezera apkārtni un ietekošo upju zemos krastus. Apdzīvotās



vietas nedēļām ilgi atradās plūdu ielenkumā. Izveidojās plašas 
purvainas pļavas, tā saucamie klātii, kurās pārliekais mitrums 
kavēja auglīgo augšņu izmantošanu lauksaimniecībā. Lai šos 
trūkumus novērstu, Lubānas līdzenumā tiek veikti plaši nosu
sināšanas pasākumi. Aiviekstes gultne ir padziļināta un iztais
nota. 1959. gadā izraktais Meirānu kanāls ievada Lubānas 
ezera dienvidu pieteku ūdeņus tieši Aiviekstē, apejot ezeru. 
Tādējādi no pārplūšanas pasargāti ap 30000 ha auglīgu zemju. 
Meliorācijas darbi turpinās, to rezultātā viss ezers tiks iežo
gots ar uzbērumiem un pietekošo upju ūdeņi ar apteku 'kanā
liem tiks novadīti Aiviekstē, nododot lauksaimniecībai ap 
300 000 ha lielu platību.

Dienvidos no Lubānas līdzenuma, Daugavas un Aiviekstes 
ūdensšķirtnē, atrodas plaši purvu masīvi, pie kuriem pieder 
arī republikā lielākais Teicu purvs. Pār purvu klajumiem ne
daudz paceļas vairāki lēzeni osu vaļņi, pa kuriem iekārtoti 
ceļi. Labākos noteces apstākļos — upju ieleju tuvumā un uz 
lēzeniem pacēlumiem izvietoti tīrumi.

" 'Starp Latvijas PSR zemienēm kā atsevišķas salas paceļas 
pauguriem bagātās augstienes.

Rietumlatvijā starp Piejūras zemieni un Ventas ieleju atro
das Rietumkurzemes augstiene. Plaša vaļņa veidā tā izstiepta 
ziemeļu-dienvidu virzienā. Pret Ventu vērstā austrumu no
gāze tai stāvāka, mežiem bagātāka, izrobota ar Ventas pieteku 
ielejām un gravām.

Augstienes rietumu nogāze ir plaša, nolaidena, ar viļņotu 
reljefu. Te lielas tīrumu platības un daudz augļu dārzu. $o 
nogāzi drenē upes, kas ietek Baltijas jūrā.

Augstienes mugura ir pauguraina. Stāvākās pauguru no
gāzēs izkaisīti mežu puduri, bet uz lēzenākām atrodas tīrumi. 
Visvairāk saposmots reljefs ir augstienes dienviddaļā, Embūtes 
apkārtnē. Te to ierobo vairākas dziļas senas ielejas un gravas, 
pār kurām augstu paceļas pauguri ar plakanu virsu. Te atro
das arī Rietumkurzemes augstienes augstākā virsotne — ļoti 
lēzenais Krievu kalns (184 m). Augstienes muguras vidusdaļa 
ir lēzenāka un zemāka, bet ziemeļos tā atkal nedaudz paceļas 
un kļūst pauguraināka; te atrodas Vārdupes kalns (138 m).

Rietumkurzemes augstienē ir maigs un mitrs piejūras kli
mats, pret jūru vērstā rietumu nogāze saņem 700—800 mm 
nokrišņu gadā. Sakarā ar to augstienes ainavā raksturīgi dau
dzi ozoli, kas vientuļi vai grupām izkaisīti starp lauksaimnie
cībā izmantotajām zemēm. Ozoli sastopami arī mežu puduros, 
lielākoties kopa ar eglēm-

Maigais klimats, auglīgās, vietām kaļķa bagātās augsnes
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un labie noteces apstākļi Rietumkurzemes augstienē, sevišķi 
tās plašajā rietumu nogāzē, veicinājuši intensīvas zemkopības 
un augļkopības attīstību. Posmotais reljefs un bagātīgie no
krišņi veicina arī dīķsaimniecību. Gleznaino Rietumkurzemes 
augstieni, sevišķi tās dienviddaļu, bieži apmeklē tūristi.

Austrumos no Ventas un dienvidos no Abavas ielejām pa
ceļas Austrumkurzemes augstiene. Tā ievērojami zemāka par 
Rietumkurzemes augstieni; lielās platībās augstumi sasniedz 
ap 120 m virs jūras līmeņa. Augstākā virsotne ir Ķirmes kalns 
(138 m), kas tikai nedaudz paceļas pāri apkārtnei. Austrum
kurzemes augstienes virsa ir līdzenāka nekā pārējās republikas 
augstienēs. Te valda viļņoti morēnas līdzenumi, pār kuriem 
tikai atsevišķās vietās, piemēram, augstienes ziemeļu un dien
vidu nomalēs, paceļas lēzenu pauguru grupas. Lēzeno aug
stieni labi drenē Ventas un Lielupes baseinu upes, tādēļ šeit 
maz purvu un ezeru. Viens no skaistākajiem ezeriem ir Ciece- 
res ezers pie Saldus, kas atrodas šaurā un garā ziemeju- 
dienvidu virzienā izstieptā zemledus gultnē. Tās krastos un 
tuvumā ir lieli augstvērtīgu kaļķakmeņu krājumi.

Sakarā ar to, ka augstienei nav lielu absolūto augstumu, 
tās klimats ir labvēlīgs kuituraugu attīstībai; arī augsnes uz 
morēnas smilšmāla iežiem ir samērā auglīgas. Minēto apstākļu 
dēļ lielās vienlaidu platībās iekārtoti tīrumi, daudz arī augļu 
dārzu- Tikai atsevišķās vietās, sevišķi uz smilšainākām aug
snēm un mitrākās ieplakās, sastopami mežu puduri un nelieli 
meža masīvi.

Ziemeļos no Abavas senlejas kā plašs, nedaudz izliekts 
valnis stiepjas Ziemeļkurzemes augstiene. Sīs augstienes virsa 
ziemeļrietumu galā. ap Dundagu, ir plakana, viļņaini līdzena. 
Pret Piejūras zemieni tā nobeidzas ar stāvo Slīteres krauju.

Ziemeļkurzemes augstienes dienvidaustrumu galā, starp 
Talsiem un Tukumu, 130—150 m augstumā virs jūras līmeņa 
paceļas stipri posmota pauguraine; tās augstākā virsotne ir 
Kamparkalns (175 m). Šajā Talsu-Tukuma paugurienē rak
sturīgi smilšaini, ar mežu apauguši ķēmu pauguri, kurus viet
vietām nomaina lēzenāki morēnu pauguri ar tīrumiem un bērzu 
birzīm; dziļākās ieplakās guļ nelieli ezeriņi. No nelielās, bet 
stipri paceltās pauguraines malām paveras plaši skati uz Pie
jūras zemienes un Usmas ieplakas plašajiem mežu masīviem.

Starp Viduslatvijas un Austrumlatvijas zemienēm atrodas 
Viduslatvijas augstieņu virkne, kas ziemeļu-dienvidu virzienā 
šķērso visu Latvijas PSR teritoriju. Ziemeļos ta sākas ar Alūk
snes augstieni. Šī augstiene ir neliela, bet tā samērā augstu 
paceļas pār apkārtējām zemienēm un tādēļ redzama jau no 
liela attāluma.



Alūksnes augstienes dienviddaļa ir zemāka, te plašā ieplakā 
atrodas Alūksnes ezers, ko ieskauj smilšainu ķēmu pauguru 
josla. Šajā apvidū vietām paceļas ari lielu pauguru grupas ar 
stāvām nogāzēm.

Augstienes ziemeļos, pie Igaunijas PSR robežām, paceļas 
augsts stāvu pauguru masīvs ar augstāko virsotni Dēliņkalnu 
(271 m). Ļoti pauguraino reljefu, kuram līdzīgu grūti atrast 
republikas pārējās augstienēs, te vēl vairāk saposmo dziļa un 
gara zemledus gultne ar vairākiem šauriem ezeriem, kas pie
der pie dziļākiem republikā.

Alūksnes augstiene turpinās Igaunijas PSR teritorijā kā 
Hānja augstiene. Tajā paceļas augstākā virsotne Baltijas re
publikās — Munameģis (317 m).

Latvijas PSR vidienē, Gaujas, Daugavas un Aiviekstes 
ūdensšķirtnē, atrodas republikas augstākā augstiene — Vidze
mes centrālā augstiene. Tai ir kvadrāta veida kontūras, ar zie
meļu stūri pie Smiltenes, dienvidu — pie Pļaviņām. Augstie
nes reljefs ir ļoti sarežģīts, to veido trīs stipri posmotas lielu 
pauguru grēdas, starp kurām atrodas plašas lēzenāka reljefa 
ieplakas ar purviem, ezeriem un mežu masīviem.

Viena grēda stiepjas līdztekus augstienes ziemeļrietumu 
malai. Tai raksturīgi augsti un plaši pauguri ar līdzenu virsu, 
kas gandrīz pilnīgi tiek izmantota lauksaimniecībā. Viena no 
augstākām virsotnēm te ir Brežģa kalns (255 m), kas ir īpat
nējs tajā ziņā, ka tam vijas pāri Cēsu-Vecpiebalgas ceļš. No 
šī paugura paveras tāls skats uz plašu ieplaku, kurā mirdz 
Alauksta dzidrais spogulis. Ziemeļrietumu grēdu šķērso dziļas 
zemledus gultnes ar ezeriem. Vienā no tām vairākiem ezeriem 
tek cauri Gauja- Gleznaina ir arī gultņu ezeru grupa, kas izvie
tojusies starp lieliem pauguriem grēdas piekājē ap Āraišu 
ezeru (pie Cēsu ceļa atzarojuma no Rīgas-Pleskavas šo
sejas) .

Otra grēda stiepjas paralēli augstienes dienvidaustrumu 
malai. Tās reljefs ir stipri saposmots vairākos lielos pacēlumu 
vaļņos. Uz viena no tiem atrodas republikas augstākā vir
sotne — Gaiziņkalns (311,6 in). No Gaiziņkalna tālu redzama 
saposmotā pauguraine ar tīrumiem un mežu puduriem nogā
zēs un ezeriem starppauguru ieplakās.

Vidzemes centrālās augstienes dienvidaustrumu mala ir sa
mērā stāva un augsta. Tādēļ no tās pauguriem Cesvaines un 
Madonas apkārtnē (sevišķi no Cesvaines pils torņa) tālu pār
redzama Austrumlatvijas zemienes ainava ar tīrumu klaju
miem un lēzenajiem pacēlumiem un purviem un mežiem pla
šajos līdzenumos.
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Abas Vidzemes centrālās augstienes malas grēdas rie- 
tumu-austrumu virzienā savieno vidēja augstuma grēda. Tās 
absolūtie augstumi ir mazāki un reljefs nav tik posmots.

Vidzemes centrālajā augstienē ir liela ainavu dažādība. 
Lēzenākās pauguru nogāzēs, sevišķi ja tās ir plašas, iekārtoti 
tīrumi; daudz arī nogāžu pļavu un ganību. Stāvākās nogāzēs 
paceļas egļu mežu puduri, bērzu birzis vai baltalksnāji. Sīm 
mežaudzēm ir liela nozīme augsnes aizsardzībā pret noskalo
šanos. Starppauguru ieplakas aizņem mitras pļavas, pārpur
voti meži un nelieli purvi. Daudzas no tām jau nosusinātas un 
apgūtas lauksaimniecībā. Dziļākās ieplakās guļ ezeri.

Vidzemes centrālās augstienes klimats ir vēsāks un mit
rāks, ar īsāku veģetācijas periodu nekā pārējos Latvijas no
vados. Tādēļ augstienē maz platlapu koku, līdz šim bija maz 
arī augļu dārzu, tajos var audzēt tikai sala izturīgas šķirnes. 
Dabas apstākļi mazāk labvēlīgi graudkopībai, toties Vidzemes 
centrālā augstiene ir viens no vadošajiem lopkopības rajoniem 
republikā.

No Vidzemes centrālās augstienes austrumu stūra pāri Gul
benes apkārtnei stiepjas pauguru grēda, kas savienojas ar 
Alūksnes augstieni. Dienvidos pie Pļaviņām no augstienes 
atzarojas otra pauguru virkne, kas Daugavas kreisajā krastā 
stiepjas dienvidu virzienā līdz pat Lietuvas PSR robežai. Tādē
jādi visu Viduslatvijas austrumdaļu šķērso nepārtraukta aug
stieņu un pauguraiņu josla.

Republikas dienvidaustrumu daļu Daugavas kreisajā krastā 
aizņem plašā Latgales augstiene. Tai nav raksturīgi lieli pacē
lumu masīvi kā Vidzemes centrālajā augstienē, lielās platībās 
virsas augstumi svārstās no 160 līdz 180 m virs jūras līmeņa- 
Lielāki augstumi ir vienīgi dienvidos no Rāznas ezera, kur vai
rāki pauguri pārsniedz 200 m. Te atrodas republikas otrā pēc 
augstuma virsotne — Lielais Liepukalns (289 m).

Taču, neraugoties uz to, ka reljefa lielo formu svārstības 
augstienē nav lielas un tās virsu lielās platībās var uzskatīt 
par plakanu, to tomēr stipri saposmo sīkākas reljefa formas — 
pauguri un vietām dziļas starppauguru ieplakas. Sakarā ar to 
upju ieleju tīkls augstienē vēl vāji izveidots. Toties dziļajās 
ieplakās ir ļoti daudz ezeru. Bieži vien, uzkāpjot kādā paugurā, 
var saskatīt daudzus ezerus. Sājā ziņā republikā populārs ir 
Sauleskalns (ziemeļos no Krāslavas), no kura paveras plaša 
ezeru panorāma.

Latgales augstienes klimats ir samērā kontinentāls, reljefā 
valda lēzenas nogāzes (sevišķi augstienes rietumdaļā), un maz 
smilšainu augšņu. Sie apstākļi veicinājuši zemkopības attīs
tību. Te ir lielas tīrumu platības ar liniem, labību un lopbari-
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bas kultūrām. Meži sastopami tikai atsevišķos puduros stāvā
kās nogāzēs, mitrākās ieplakās vai uz smilšainākām augsnēm. 
Daudzas ieplakas nosusinātas un tiek izmantotas lauksaimnie
cībā. Pie ezeriem ierīkotas kolhozu putnu fermas ar tūkstošiem 
pīļu un zosu; neskaitāmo ūdensputnu baltie plankumi daudzu 
ezeru krastos, lauksaimniecībā apgūtās ieplakas, paplašinātie 
tīrumi uz nogāzēm un daudzās jaunās celtnes lauku apdzīvo
tajās vietās ir raksturīgas sastāvdaļas jaunās Padomju Lat
gales ainavā-

Līkumainā, plata un dziļā Daugavas ieleja Latgales aug
stieni nošķir no Augšzemes augstienes, kas atrodas Daugavas 
kreisajā krastā. Tās absolūtie augstumi mazāki nekā Latgales 
augstienē, taču reljefs stipri posmots, ar lieliem, stāviem pau
guriem, šaurām ielejām un zemledus gultnēm un dziļām starp- 
pauguru ieplakām, kurās atrodas vairāki ezeri.

Latgales un Augšzemes augstienes veido Austrumlatvijas 
augstieņu joslu. Tā tieši savienojas ar plašo, ezeriem bagāto 
Lietuvas-Baltkrievijas grēdu.



VINGRINĀJUMI.

1. Pēc fiziskās ģeogrāfijas kartes nosakiet, kādā augstienē vai zemienē 
atrodas jūsu skolai Kādas augstienes un zemienes jūs esat šķērsojuši 
ekskursijās? īsumā tās raksturojietl

2. Raksturojiet skolas un mājas apkārtnes lielās reljefa formas — 
pauguraines viļņotos līdzenumus vai līdzenumus! Katrai no tam raksturo
jumu papildiniet ar shematiskiem profilu zīmējumiem!

3. Ar piemēriem raksturojiet skolas apkārtnes reljefa nozīmi saimnie
cībā! Kādā atkarībā no reljefa pacēlumiem un ieplakām atrodas ce|u tikts, 
apdzīvotās vietas un zemes izmantošanas veidi (purvi, meži, zālāji, tīrumi 
un dārzi)? Uz kādām reljefa formām nepieciešami vai jau veikti nosusi
nāšanas pasākumi? Kā mainās zemes izmantošanas veidu jeb lauku lielums 
atkarībā no reljefa posmojuma?

5. Klimats.
Atkārtojums.

1. Kādā Padomju Savienības klimatiskajā joslā atrodas 
Latvijas PSR?

2. Kāda virziena vēji un gaisa masas valda šās joslas 
rietumdaļā, un kā tie ietekmē klimatu?

3. No kurienes PSRS Eiropas daļai uznāk cikloni, un kādu 
laiku viņi atnes?

Latvijas PSR teritorija atrodas mērenā klimata joslā, kam 
raksturīgi skaidri izteikti visi četri gadalaiki.

Republikas klimatu ievērojami ietekmē tuvējais Atlantijas 
okeāns: no siltās Zicmeļatlantijas straumes apgabala rietumu 
vēji atnes daudz mitruma, ziemā arī — daudz siltuma. Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastē izpaužas arī tiešā jūras 
ietekme, kas nedaudz samazina temperatūras svārstības gada 
gaitā. Tādēļ Latvijas PSR teritorijā, sevišķi tās rietumdaļā, 
raksturīgs piejūras klimats ar mitrām, maigām ziemām un 
samērā vēsām vasarām. Attālinoties austrumu virzienā no jū
ras, klimats republikā kļūst nedaudz kontinentālāks.

Republikas klimatu lielā mērā ietekmē arī reljefa lieiformas. 
Augstienes, sevišķi pret valdošajiem rietumu vējiem vērstās 
to rietumu nogāzes, saņem vairāk nokrišņu. Ari temperatūras 
augstienēs ir nedaudz zemākas un veģetācijas periods īsāks 
nekā zemienēs. Vismazāk nokrišņu ir tajās zemieņu daļās, kas 
atrodas austrumos no augstienēm, augstieņu aizvējā.

Gaisa masas un vēji. Latvijas PSR teritorijā valda rietumu 
vēji, kas republikai nes pāri mēreno platumu mitrās atlantis- 
kās gaisa masas- Tādēļ ziemas te maigākas un vasaras vēsā
kas nekā tajos pašos ģeogrāfiskajos platumos tālāk kontinentā.
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Rietumu vēju plūsma nav vienmērīga, tā izpaužas plašos 
gaisa virpuļos — ciklonos, kuros vēja virzieni ir ļoti mainīgi, 
taču sakarā ar to, ka cikloni parasti pārvietojas no Atlantijas 
okeāna austrumu virzienā, valdošie kļūst rietumu vēji. Viens 
no ievērojamākajiem ciklonu ceļiem ved pāri republikai. Cik
loni rada mainīgus laika apstākļus — nokrišņus, pēkšņas silto 
un auksto gaisa masu maiņas, atkušņus ziemā un vēsu, lie
tainu laiku vasarā.

Visbiežāk cikloni atkārtojas rudenī un ziemā, tad valda 
stipri dienvidrietumu vēji, jūrā bieži vētras. Pavasari ciklonu 
ir mazāk, tādēļ arī nokrišņu nav daudz, lielākoties pūš ziemeļu 
vēji. Vasarā vēju virzieni ir mainīgi, nelielā pārsvarā ir rie
tumu vēji.

Diezgan bieži republikā ieplūst arī mēreno platumu konti
nentālais gaiss, kas vasarā rada skaidru, saulainu laiku, bet 
ziemā atnes salu. Reizēm, sevišķi pavasaros, ielaužas arktis
kais gaiss no ziemeļiem, tad iestājas zemas temperatūras un 
salnas.

Siltuma apstākļi. Sakarā ar Atlantijas okeāna labvēlīgo 
ietekmi aukstajā pusgadā gada vidējā temperatūra Latvijas 
PSR teritorijā ir augstāka par attiecīgo ģeogrāfisko platumu 
caurmēra temperatūru.



Atlantijas okeāna ietekme uz gaisa temperatūru sevišķi 
izpaužas ziemas mēnešos. Tarl temperatūra republikā par 7—9° 
augstāka nekā atbilstošās paralēles caurmēra temperatūra. Tā
dēļ arī visaukstākā mēneša — janvāra vidējā temperatūra 
Latvijas PSR robežās strauji pazeminās no —2,5° Baltijas 
jūras piekrastē līdz —7° austrumu daļā. Patiesās temperatūras 
ziemā ciklonu ietekmē var ievērojami svārstīties, sevišķi repub
likas rietumos.

Vasarā temperatūras sadalījums ir vienmērīgāks. Šajā laikā 
Atlantijas okeāns un Baltijas jūra gaisu nedaudz dzesē, tādēļ 
vissiltākā mēneša — jūlija temperatūra jūras piekrastē ir 16°, 
bet Austrumlatvijā 18°. Par reljefa ietekmi var spriest no tā, 
ka Vidzemes centrālajā augstienē jūlija vidējā temperatūra ir 
tikai 15,8°.

Gada vidējo temperatūru ietekmē galvenokārt apstākļi 
ziemā, tādēļ tā Baltijas jūras piekrastē ir augstāka (6,5°), 
Austrumlatvijā nedaudz zemāka (5°), bet viszemāko vērtību 
sasniedz Vidzemes centrālajā augstienē (4,1°). Līdzīgi mainās 
arī temperatūras gada amplitūda: Latvijas rietumos tā ir 19°, 
bet austrumos 24°.

Laiks bez sala Baltijas jūras piekrastē ilgst 6 mēnešus, bet 
Austrumlatvijā — tikai 4 mēnešus.

Latvijas PSR teritorijas siltuma apstākļi ir pietiekami lab-
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vēlīgi daudzu lauksaimniecības kultūraugu audzēšanai, ieskai
tot pat tādus siltummīlētājus kā kviešus, cukurbietes un kuku- 
rūzu. Taču attiecībā uz dažām kultūrām, piemēram, augļu koku 
šķirnēm, jāievēro nevienādais siltuma sadalījums pa dažādiem 
republikas rajoniem.

Mitruma apstākļi. Piejūras ģeogrāfiskā stāvokļa rezultātā 
Latvijas PSR teritorija ir viens no nokrišņu ziņā visbagātāka
jiem PSRS Eiropas daļas rajoniem-

Republikā vidēji ir 150—160 apmākušos dienu gadā, bet 
Vidzemes centrālajā augstienē to skaits pieaug līdz 180 die
nām. Visbiežāk laiks apmācies rudenī un ziemā, kad visvairāk 
attīstīta ciklonu darbība; decembrī vidēji ir 20—25 apmākušās 
dienas. Visvairāk skaidro dienu ir pavasari, sevišķi maijā, un 
vasaras pirmajā pusē. Lielais mākoņu daudzums Latvijā sa
mazina temperatūras svārstības gada gaitā, jo vasarā mākoņu 
sega aizkavē augsnes virsas sasilšanu, ziemā — tās atdzišanu.

Latvijas PSR teritorijā nokrišņu daudzums vidēji ir 550— 
800 mm gadā; lietainos gados tas pieaug par 30—40 pro
centiem.

Nokrišņu ģeogrāfisko izplatību pirmkārt nosaka reljefs. 
Visvairāk nokrišņu, 700—800 mm, saņem augstienes, sevišķi 
pret rietumu vējiem atklāto augstieņu (Vidzemes centrālās 
augstienes un Rietumkurzemes augstienes) rietumu nogāzes.



Pat uz nelieliem pacēlumiem, ja vien tie atrodas jūras tuvumā 
(piemēram, uz pacēluma ziemeļrietumu Vidzemē pie Limba
žiem), ir ievērojami lielāki nokrišņu daudzumi. Si parādība 
izskaidrojama tā, ka virs paaugstinātām reljefa formām, se
višķi virs paugurainēm, pāri plūstošajā gaisā pastiprinās 
berze, rodas virpuļi, kas veicina augstāk plūstošo gaisa masu 
strauju pacelšanos, atdzišanu un nokrišņu veidošanos.

Sakarā ar minētajiem apstākļiem maz nokrišņu ir zemienēs 
(mazāk par 650 mm gadā); maz to ari Baltijas jūras un Rīgas 
jūras līča piekrastē — te gaiss gan ir mitrs, bet līdzenā jūras 
virsa un lēzenais piejūras reljefs neveicina tā celšanos un 
atdzišanu.

• Nokrišņu sadalījums gada gaitā ir nevienmērīgs. Visvairāk 
nokrišņu nolīst vasarā (līdz 70% no gada nokrišņu dau
dzuma), sevišķi tās otrā pusē, pie kam bieži — lietusgāžu 
veidā. Rudenī un ziemā, kad ciklonu darbība pastiprinās, pie
aug gan dienu skaits ar nokrišņiem, taču nokrišņu daudzums 
samazinas, jo tad nokrišņi ir mazāk intensīvi, līstot smidzi
nošam lietum vai lēni sniegot- Vismazākais nokrišņu daudzums 
ir pavasarī, kad republikā valda kontinentālas gaisa masas 
ar skaidru laiku.

Sakarā ar to, ka Latvijā nokrišņu daudzums ir liels, bet 
gaisa temperatūras nav augstas un neveicina iztvaikošanu.
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rodas ievērojams mitruma pārpalikums. Tas veicina bagātīgu 
iekšzemes ūdeņu attīstību, pārpurvošanos un augsnes izskalo
šanos. Lauksaimniecības kultūraugi republikā visuma ar vaja
dzīgo mitrumu pilnīgi nodrošināti, taču sausās vasarās stāvā
kās nogāzēs augi var ciest mitruma trūkumu. Biežāk iestājas 
pretēja parādība, kad augi zemākās vietās cieš no pārlieka 
mitruma.

Gadalaiki. Latvijas PSR mainīgā, ciklonālā klimata dēļ 
gadalaiku ilgums un raksturs no gada uz gadu ļoti mainās.

Z i e ma  republikas vidusdaļā caurmērā i 1 gst 3,5—4 mēnešus, 
no novembra vidus līdz marta sākumam vai vidum. Ziema sā
kas pakāpeniski, siltām un lietainām dienām mainoties ar sala 
dienām, kad reizēm arī snieg. Parasti sniega sega rodas un 
nokūst vairākas reizes. Pastāvīgs sals visbiežāk sākas decem
bra otrajā dekādē (piejūrā — trešajā dekādē). Ziemā valda 
neliels vai mērens sals ar apmākušos laiku. Uznākot ciklonam, 
sals samazinās, vējš pastiprinās, iestājas sniegputenis, var 
sākties arī atkusnis. Dažās ziemās sniega sega saglabājas ļoti 
īsu laiku — no dažām nedēļām austrumos līdz dažām dienām 
rietumos. Stiprs sals parasti iestājas reti, un tas nav ilgstošs, 
taču atsevišķos gados ziemas var būt arī bargas un garas. Se
višķi bargās’ ziemās var izsalt neizturīgāko šķirņu augļu koki, 
taču ziemāji visumā necieš, jo šādās ziemās raksturīga bieza 
sniega sega.

P a v a s a r i s  sākas Rictumlatvijā marta otrajā dekādē, aus
trumos — trešajā dekādē, kad diennakts vidējā temperatūra pa
ceļas virs 0°, upēs iziet ledus un nokūst sniega sega. Pavasaris 
iestājas lēni. Tā attīstību kavē gan Atlantijas okeāna dzesē
jošā ietekme, gan arī samērā biežie arktiskā gaisa iebrukumi, 
kas pazemina temperatūru un rada salnas. Piejūrā pavasara 
iestāšanos kavē arī jūras ledus un Rīgas jūras līcī sanestā 
upju ledus kušana. Laiks pavasarī parasti skaidrs, saulains.

V a s a r a  sākas Baltijas jūras piekrastē maija trešajā de
kāde, pārēja republikas teritorijā — jūnija sākumā. Sājā laikā 
beidzas pavasara salnas, nozied ceriņi un ūbeles. Atlantiskā 
gaisa plūdums Latvijas vasaru dara vēsu un lietainu, jo 12— 
18 dienas mēnesī ir ar lietu. Taču bieži ir ari saulains laiks, jo 
parasti vasarās lietus nav ilgstošs. Dažos gados vasarā varbūt 
ļoti attīstīta ciklonu darbība, kas rada ilgstošu vēsu un lietainu 
laiku; šādās vasarās nokrišņu daudzums var divas reizes pār
sniegt normu-

R u d e n s  sākas ar pirmajām salnām, kas parasti parādās 
piejūrā septembra trešajā dekādē, bet pārējā teritorijā — pir
majā dekādē. Rudens iestājas ļoti pakāpeniski. Ilgi pastāv ap
mācies, mitrs un vēss laiks, sākumā ar smidzinošu lietu, ko
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reizēm nomaina atsevišķas sniega gāzes, pēc kurām parasti 
sniegs atkal nokūst. Dažos gados rudens pirmajā pusē var 
atgriezties silts un saulains laiks, ko sauc par atvasaru.

Klimata nozīme. Klimats ietekmē pārējos dabas apstākļus — 
ūdeņus, augu valsti un augsnes, zināmā mērā arī iežu un rel
jefa veidošanos. Klimatam liela nozīme arī vairākās saimniecī
bas nozarēs, sevišķi lauksaimniecībā. Latvijas PSR klimats 
pilnīgi nodrošina dažādus lauksaimniecības kultūraugus ar 
tiem nepieciešamajiem siltuma un mitruma krājumiem. Arī 
ziemā siltuma apstākļi nodrošina ziemāju pārziemošanu. Ze
mākās vietās mitruma daudzumi ir pat pārāk lieli, tādēļ re
publikā liela nozīme ir nosusināšanas pasākumiem. Traucējumi 
lauksaimniecībā var rasties vienīgi atsevišķos gados ar ļoti 
atšķirīgiem laika apstākļiem. Sevišķi bargās ziemās var izsalt 
dažas augļu koku un ogulāju šķirnes, lietainās vasarās un 
slapjos rudeņos var aizkavēties ražas nogatavošanās un no
vākšana. Pagātnē šīs lietainās vasaras zemniekiem nesa lielu 
postu, tās pavadīja bads un dažādas epidēmijas, pat mēris.

Mūsdienās, pateicoties padomju liela mēroga lauksaimniecī
bas un meliorācijas attīstībai un brālīgo republiku savstarpējai 
palīdzībai, jau minētas klimata «kaprīzes» vairs nespēj jūtami 
ietekmēt lauksaimniecības produktu ražošanu un sadali.

Latvijas PSR teritorija nav liela, taču tajā pastāv diezgan 
ievērojamas klimata atšķirības. Klimata īpašības republikā maz 
mainās no ziemeļiem uz dienvidiem, t. i., zonālo pārmaiņu vir
zienā. Toties lielāki pretstati siltuma un mitruma apstākļu 
ziņā ir starp Rietumlatviju un Austrumlatviju {samazinoties 
okeāna un jūras ietekmei), ka ari starp zemienēm un augstie
nēm (reljefa pacēlumu iespaidā).

Klimata ģeogrāfiskā izplatība republikā ietekmē arī pārējos 
dabas apstākļus. Sakara ar maigo piejūras klimatu Rictum- 
kurzemes augu valstī pastāv zināmas īpatnības. Te mežos 
vairak platlapu koku, vietām sastopamas tādas augu sugas, 
kādu pārējā republikas teritorijā nav.

Viduslalvijā un Austrumlalvijā, sevišķi to augstienēs, kur 
klimatiskie apstākļi ir nelabvēlīgāki, augu valsts ir nabadzī
gāka, mežos valda skujkoki, arī augsnes visumā vairāk izska
lotas.

Latvijas PSR teritorijas klimatiskajam atšķirībām ir sava 
nozīme arī lauksaimniecības specializācijā: republikas rietu
mos un dienvidos lielāks īpatsvars ir cukurbietēm (cukura ra
žošanai) un kviešiem. Bez tam Rietumlatvijas dārzos var au
dzēt gleznākās, sala neizturīgākas augļu koku šķirnes. Kli
mata īpatnības un to ģeogrāfiskais sadalījums tiek ievēroti ari 
citas saimniecības nozarēs, piemēram, mežsaimniecībā, hidro
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elektrostaciju celtniecībā, ceļu dienestā, kā ari klimatisko kū
rortu ierīkošana un specializācijā.

Labi noorganizētais laika dienests palīdz cīnīties pret ne
labvēlīgām laika parādībām: īslaika prognozes (kuras paredz 
laika apstākļus nākošai dienai) un ilglaika prognozes (par 
trim un piecām dienām, kā arī mēnesi uz priekšu) ļauj laikus 
pielietot pasākumus, lai aizsargātu dārzus no salnām, izvēlētos 
labākos augsnes apstrādāšanas, sējas un ražas novākšanas 
termiņus, sagatavotu autoceļus ziemai, veiktu pasākumus hid
rotehnisko celtņu un kuģu aizsargāšanai, apkalpotu aviāciju.

V IN G R IN Ā J U M I .

!. Latvijas PSR konturkarte iezīmējiet janvāra un jūlija izotermas! 
Pēc šīs kartes un temperatūras gada gailas līknēm Liepājai un Daugavpilij 
izskaidrojiet temperatūras izvietojumu un tas gada gaitas atšķirības re
publikas teritorijā!

2. Pec Latvijas PSR klimata kartes un gada nokrišņu daudzuma dia 
gramas I.iepājai un Daugavpilij izskaidrojiet nokrišņu daudzuma izvieto
jumu un tā gada gaitu!

3. Pēc klimata kartēm, izlietojot ari novērojumu materiālus skola-, 
ģeogrāfijas laukuma, raksturojiet jūsu rajona klimata īpatnības!

4. Novadpētniecības ekskursijās un tūrisma pārgājienos vērojiet un 
aprakstiet tas klimata tin laika parādības, kas atkarīgas no vietējiem ap
stākļiem, piemēram, pavasara un rudens salnu izvietojumu teritorijās, koku 
lapu plaukšanu un dzeltēšanu, kā ari lauku darhu sākumu atkarībā no rel
jefa (uz nogāzes, ieplakā) veģetācijas un citiem apstākļiem!

5. Pamatojoties uz saviem laika novērojumu materiāliem un laika 
prognozēm, kas tiek izziņotas pa radio, mācieties paredzēt svarīgākās 
laika apstākļu maiņas pēc vietējām pazīmēm!

6. Ūdeni.
Atkārtojums.

1. Kā veidojas pazemes ūdeņi? Nosauciet pazemes ūdeņu 
veidus!

2. Kādas sakarības ir starp pazemes ūdeņiem, upēm un 
ezeriem?

Latvijas PSR teritorijā iztvaiko apmēram puse (augstie
nēs — līdz divām trešdaļām) no gada nokrišņu daudzuma. 
Pārējais nokrišņu ūdens pārpalikums, notekot pa zemes virsu 
vai sūcoties caur augsni un iežiem, pakāpeniski nonāk jūrā.

Pazemes ūdeņi. No visiem pazemes ūdeņu veidiem liela no
zīme ir tiem ūdeņiem, kas uzturas augsnes kārtā, t. i., augsnes



ūdeņiem, jo tie pirmām kārtām nodrošina augus ar vajadzīgo 
mitrumu. Tādēļ lauksaimniecībā tiek pievērsta liela uzmanība 
augsnes mitruma regulēšanai. To veic ne tikvien ar melioratī
viem, bet arī ar agrotehniskiem pasākumiem. Tā, piemēram, 
pavasarī tīrumos augsni pieveļot, tiek paātrināta augsnes virs
kārtas iztvaikošana un tādējādi tiek samazināts liekais mit
rums augsnē, turpretim vasarā, augsni irdinot, iztvaikošana 
tiek aizkavēta un saglabājas augsnes mitruma krājumi-

Visiem pazemes ūdeņu veidiem ir liela nozīme upju un 
ezeru ūdens krājumu papildināšanā. Ziemā, tajā laikā, kad nav 
atkušņu, Latvijas upēs tek vienīgi to gultnēs ieplūstošie paze
mes ūdeņi. Pastāvīgais pazemes ūdeņu pieplūdums līdz ar to 
upēm nodrošina stabilus zemākos līmeņus. Tajās vietās, kur 
upēs un ezeros izplūst lieli pazemes ūdeņu daudzumi, ziemā 
ledus segas nav vai tā ir plāna un apdraud satiksmi, turpre
tim vasarā šīs vietas ir bīstamas peldētājiem. Tas tādēļ, ka 
pazemes ūdeņu temperatūra svārstās ievērojami mazāk nekā 
virsas ūdeņiem, parasti tā ir tuva attiecīgas vietas gada vidē
jai gaisa temperatūrai.

Kā redzējām nodaļā par iežiem un reljefa formām, paze
mes ūdeņi piedalās arī iežu un reljefa formu veidošanā (pie
mēram, saldūdens kaļķi, alas smilšakmeņos un zemes iebru
kumi ģipšakmeņu rajonos). Bez tam gruntsūdeņi, sūcoties pa
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iežu porām uz augšu, papildina augiem nepieciešamos augsnes 
ūdens krājumus.

Pazemes ūdeņiem liela nozīme pilsētu un lauku apdzīvoto 
vietu ūdensapgādē. Akās parasti izmanto gruntsūdeņus, kas 
parasti atrodas irdenajos iežos. Daudz ūdens var saturēt tic 
ieži, starp kuru daļiņām ir lielas poras, sevišķi smiltis. Lieli 
šādu gruntsūdeņu krājumi ir, piemēram, Rīgas apkārtnes smil
tājos, sevišķi abu Baltezeru apkārtnē. Tie tiek izlietoti Rīgas 
ūdensapgādē. Mūsdienās aizvien vairāk sāk izmantot ari pa
matiežu artēziskos udeņus. Ar šiem ūdeņiem sevišķi bagāti 
ir irdenie, biezie smilšakmeņi, kurus pārtrauc ūdenscaurlaidīgu 
mālu starpslāņi. Tādēļ smilšakmeņu un dolomītu atsegumos 
dziļās upju ielejās virs māla starpslāņiem izplūst daudz avotu. 
Dolomītu plaisas cirkulē kaļķa bagāti, cieti plaisu ūdeņi.

Latvijā ir arī minerālūdeņi, no tiem vislielākā nozīme ir 
‘sērūdeņiem. Tie rodas ģipšakmeņu izplatības rajonos, ja uz 
ģipsi saturošiem pazemes ūdeņiem purvos iedarbojas baktēri
jas. Lielākie mūsu republikas sēravoti ir Ķemeros un Baldonē. 
Ārstniecībā šeit izmanto ari sērūdeņradi saturošas purva dū
ņas. Pēdējā laikā aizvien plašāk sāk izmantot ari pārējos Lat
vijas PSR minerālūdeņus:«sālsūdeņus (kas satur hloru un 
nātriju, piemēram, Valmieras un Ķemeru urbumos) un dzelzs- 
ūdeņus (akās un avotos Siguldas, Baldones un Ķemeru ap
kārtne un citur).

Upes. Lielais nokrišņu ūdens pārpalikums uz zemes un 
stipri posmotais reljefs Latvijā veicina upju tīkla attīstību.



Republikā ir 1 400 upes, kas garākas par 5 km; vairums no tām 
sākas augstienēs. Visas upes pieder Baltijas jūras baseinam — 
Rictumlatvijas upes ietek tieši Baltijas jūrā, daudzas Vidus- 
latvijas un Rietumlatvijas upes ievada savus ūdeņus Rīgas 
jūras līcī, bet dažas upes republikas ziemeļaustrumos pieder 
Somu jūras līča baseinam-

Latvijas PSR lielākā un nozīmīgākā upe ir Daugava. Tā 
sākas Valdāja augstienē, netālu no Austrumeiropas līdzenuma 
lielo upju — Volgas un Dņepras iztekām. Upes augšteces un



vidusteces posmu KPFSR un Baltkrievijas PSR teritorijā sauc 
par Rietumu Dvinu (Zapadnaja Dvina). Daugavas kopējais 
garums no iztekas līdz grīvai ir 1020 km, bet upes lejasteces 
posms Latvijas PSR teritorijā ir 307 km garš. Tā baseins aiz
ņem apmēram trešo da|u no republikas platības.

Pie Latvijas robežām Daugava nonāk jau kā liela, ūdens- 
bagāta upe. Posmā līdz Daugavpilij tā tek starp Latgales un 
Augšzemes augstienēm platā un dzijā, līkumainā ielejā, kuras 
robežās irdeno iežu nogāzes klāj plaši tīrumu masīvi; uz smil
šainajām terasēm izkaisīti priežu mežu puduri. Upes gultnē 
sastopami laukakmeņi, vietām te atsedzas arī smilšakmeņi.

No Daugavpils līdz Aiviekstes ietekai Daugava tek pa Aus- 
trumlatvijas zemieni plašā un seklā ielejā. Upes tece šeit lēna, 
zemajos krastos plešas palienes pļavas, uz smilšainajām tera
sēm aug priežu meži. Uz ielejas lēzenajām nogāzēm atrodas 
tīrumi un apdzīvotas vietas. Augšpus Līvāniem upes gultnē un 
krastos parādās pirmie dolomītu atsegumi, kas tālāk ielejai 
raksturīgi līdz pat Rīgas apkārtnei-

No Pļaviņām līdz Aizkrauklei (lejpus Kokneses) upe atkal 
tek pa dziļu ieleju, kam salikta uzbūve. Šeit labi var saskatīt 
plašo senleju, kuras lēzenās nogāzes un daudzās terases vie
tām aizvirzās tālu prom no upes gultnes. Senlejas dibenā upe 
iegrauzusi pamatiežos tagadējo ieleju. Abās pusēs to norobežo 
stāvas, līdz 30 m augstas dolomītu sienas, kurās dažviet re
dzamas slāņu krokas. Krauju piekājē izplūst cieti avotu ūdeņi, 
kas, izgulsnējot kaļķi, veido šūnakmeņus. Upes ielejā uz dolo
mītu šķembām izveidojušās kaļķa bagātas augsnes. Te pastāv 
arī labvēlīgs klimats, jo dolomīti, sevišķi pret dienvidiem vēr
stās to kraujas un nogāzes, ātri sasilst. Šie apstākļi veicinā
juši bagātīgas augu valsts izveidošanos — šeit aug daudzu 
augu sugu pārstāvji, starp kuriem ir arī vairāki Latvijā reti 
sastopami augi. Lēzenākās nogāžu daļas, vietām ari stāv- 
krasti, apauguši ar mežiem un krūmājiem, kuros daudz plat
lapu koku.

Šajā ielejas posmā 'Daugavai ir liels kritums. Upe strauji 
tek pa nelīdzeno cieto dolomītu gultni; tajā daudz krāču, kas 
sagādā ne mazums grūtību plostniekiem. Nelielo pieteku lejas- 
tecēs ir arī ūdenskritumi (Pērsē, Rītergravā un citur).

Ik gadus daudzi tūristi apmeklē šo īpatnējo Daugavas iele
jas posmu, vēro krāšņās dabas ainavas un iepazīstas ar dau
dzajiem vēstures pieminekļiem- Taču vēl lielāka nozīme ir Dau
gavas lielajiem ūdens enerģijas krājumiem, kurus šeit ļauj labi 
izmantot dziļā ieleja ar stāvajiem cieto iežu krastiem — te var 
pacelt ūdenslīmeni lielā augstumā, nepārplūdinot plašu ap
kārtni. Šie izdevīgie apstākļi tiek izlietoti septiņgades lielās
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celtnes — P|aviņu hidroelektrostacijas celtniecībā. Varenā cel
tne ar savu augsto aizsprostu, kas šķērsos visu upi, gigantis
kajiem slūžu aizvariem plostu un kuģu pārvadāšanai, turbīnu 
ierīcēm un augstsprieguma līnijām, kas ies uz pilsētām un 
ciematiem, kopā ar paredzētajiem apkārtnes labiekārtošanas 
pasākumiem — tas viss jaunajos Daugavas krastos papildinās 
dabas ainavu skaistumu, veidojot lielisku industriālu ainavu.

I.ejpus Aizkraukles Daugavas ieleja kļūst seklāka, pamat
iežu stāvkrasti pazeminās, vietām parādās ari lēzeni krasta no
gāzes posmi. Upes kritums un straumes ātrums kļūst mazāki. 
Taču arī šeit Daugava dod ievērojamus enerģijas daudzumus, 
kās liek izmantoti Ķeguma hidroelektrostacijā. Paaugstinātais 
ūdens līmenis Ķeguma aizsprosta ezerā sākas no Jaunjelgavas.

Lejpus Ķeguma atrodas Daugavas lielākā sala — Doles 
sala, kas sadala upi divos lielos atzaros — Lielajā Daugava 
un Sausajā Daugavā. Doles salai ir krauji dolomītu krasti.

Sākot ar Doles salu, Daugava tek caur Piejūras zemieni. 
Šeit tās krasti pazeminās un kļūst smilšaini. Rīgas tuvumā 
pie Katlakalna pazūd pēdējie dolomītu atsegumi un no upes 
atzarojas vairākas attekas, starp kurām atrodas salas (Zaķu- 
sala, Ķundziņsala, Lucavsala un citas). Dažas attekas savieno 
Daugavu ar apkārtējiem ūdeņiem: Dzirnupe — ar Ķīšezeru 
(kas savukārt savienojas ar Juglas ezeru), Buļļupe — ar 
Lielupi. Daugavas grīva ir sekla, tādēļ kuģniecības nolūkos tā 
liek padziļināta; Rīgas juras līča piekrastē ir izrakts kanāls.

Daugavai ir bijusi liela nozīme latviešu tautas vēsturē. Pa 
seno ūdensceļu, kas pāri Valdāja augstienes ūdensšķirtnei 
Daugavu saistīja ar Volgas un Dņepras baseiniem, pastāvēja 
cieši draudzīgi sakari ar Krievzemi. Daugavas krastos noti
kušas sīvas latviešu cīņas ar vācu iebrucējiem. Arī vēlākie 
vēstures notikumi bieži vien saistīti ar lielo upi. Tādēļ Dau
gavas krastos daudz pilskalnu un citu vēstures pieminekļu, 
gar upi iet svarīgas sauszemes satiksmes maģistrāles, tās 
krastos ir ievērojamas pilsētas un daudz lauku apdzīvotu 
vietu. Latviešu tautas dziesmās, kā arī rakstnieku un dzejnieku 
sacerējumos daudzkārt attēlots «Daugavas-māmuļas» skais
tums un aprakstītas latviešu tautas cīņas par brīvu un lai
mīgu dzīvi Daugavas krastos.

Daugava savāc ūdeņus no plašas apkārtnes. Ievērojamākās 
Daugavas pietekas republikas robežās ir tas labajā krastā — 
Dubna, Aiviekste un Ogre. Dubna atūdeņo Latgales augstie
nes dienvidrietumu daļu. Aiviekstē saplūst ūdeņi no Lubānas 
ezera un apkārtnes. Taisnā un krāčaina Ogre tek pa Vidzemes 
centrālās augstienes dienvidu nogāzi.



Vidzemes centrālās augstienes vidusdaļā, Alauksta ap
kārtne, kā neliels strautiņš sākas Latvijas PSR otra lielākā, 
upe — Gauja. Tā ir vislīkumainākā no Latvijas lielākajām 
upēm: Gauja ir 450 km gara, turpretim attālums taisna vir
zienā starp tās izteku un grīvu ir tikai 90 km.

Augštecē Gauja līkumo pa Vidzemes centrālās augstienes 
pauguriem, augstienes ziemeļrietumu grēdu tā šķērso, izman
tojot dziļās zemledus gultnes, kur tek cauri vairākiem ezeriem.

Sākot ar Jaunpiebalgu, upe tek pa Viduslatvijas zemienes 
ziemeļdaļu. Šeit ieleja ir tikai dažus metrus dziļa, tas nogāzes 
lielākoties smilšainas, apaugušas ar priežu un egļu mežu. 
Terasēs vietvietām aug lielu, vecu ozolu puduri. Pie Gaujienas 
upe tek pa dziļu un plašu senu ieleju, kuras nogāzēs ir 
tīrumu masīvi.

Visgleznainākais Gaujas posms ir starp Valmieru un Inču
kalnu. Te upe tek'pa varenu 700—1200 m platu un 30—80 m 
dziļu senleju- Ielejas nogāzes apaugušas ar daudzveidīga sa
stāva mežu. Siguldas apkārtnē, kur senleju šķērso dolomītu 
josla, daudz platlapu koku. Nogāzes izvago šauras un dziļas, 
vietām kanjonveida upīšu ielejas un gravas, kas bagātas ar 
nobrukumiem un aizaugušas ar koku un krūmu biezokņiem; 
sevišķi daudz to ir ielejas likumu ārējā pusē. Tajās vietās, 
kur Gauja skārusi un paskalojusi ielejas nogāzes, radušies 
augsti un stāvi smilšakmeņu atsegumi (piemēram, Sietiņiezis 
lejpus Valmieras, Ērgļu un Raiskumn klintis Cēsu apkārtnē 
un vairaki atsegumi pie Siguldas). Ielejas dibenā, starp priežu 
mežiem apaugušām terasēm un starp daudzām attekām un 
vecupēm, līkumo Gauja. Abos krastos to pavada palieņu 
joslas, kurās starp sudrabainu kārklu biezokņiem un pļavām 
vietām balto palos izmesto smilšu sanesumi.

Lielais smilšu daudzums, kas radies, ūdeņiem izskalojot 
biezos smilšakmeņu slāņus, un samērā lielais kritums sen
lejas posmā nosaka pašas upes raksturu. Gauja šeit ir strauja, 
bagāta ar atvariem, ļoti ātri maina savu gultni. Taja seklas, 
smilšainas sēres un sēkļi pēkšņi mainās ar dziļām, draudošām 
dzelmēm. Daudzas vietās gultnē izplūst avoti, kuros ūdens 
plūsma neļauj upes nestajām smiltīm blīvi nogulties; te izvei
dojas tā saucamās grimstošās jeb plūstošās smiltis. Minēto 
apstākļu deļ Gauja ir ļoti bīstama peldētājiem, sevišķi nezi
nāmās vietās, tādēļ Gauju nereti dēvē par «viltīgo» upi.

Skaistas ir arī Gaujas pietekas šajā posmā. Vairums no 
tām, piemēram, Amata, Vaive, Rauna un Brasla, savā lejas- 
tecē tek pa īsām un šaurām senlejām, kas dziļi iegrauztas 
pamatiežos. Lielākā no pietekām ir Amata. Tā ar lielu 
kritumu no Vidzemes centrālās augstienes nolaižas dziļajā
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Gaujas senlejā, tādēļ ir strauja, krāčaina un atgādina kalnu 
upi. Lejpus Rigas-Pleskavas šosejas tilta Amata tek pa šauru 
dolomītu kanjonu; tālāk, upes lejastecē, ir daudz stāvu, līdz 
50 m augstu smilšakmeņu atsegumu, starp kuriem ir arī 
pazīstamais Zvārtes iezis.

Lejpus Inčukalna Gauja nonāk Piejūras zemienē. Tās 
ieleja kļūst sekla, terases paliek plašākas, tās izvago daudzas 
attekas; upes gultnē ir vairākas salas, kurās perē ūdensputni.

Ādažu apkārtnē sākas Gaujas-Daugavas kanāls, kas saista 
abas upes caur Lielo un Mazo Baltezeru un Ķīšezeru. No 
Gaujas baseina mežiem pa šo kanālu Rīgai tiek piegādāti 
kokmateriāli.

Smilšainās, mainīgās gultnes dēļ Gauja nav kuģojama, 
toties liela nozīme tai ir kokmateriālu pludināšanā. īpatnējo 
un krāšņo ainavu dēļ Gaujas un tās pieteku senlejām ir liela 
nozīme darbaļaužu atpūtā. Tās apmeklē daudz tūristu, Gaujas 
ielejā un tās tuvumā ir vairākas sanatorijas. Sakarā ar to 
vairākos posmos (Gaujas ieleja pie Cēsīm un Siguldas, Ama- 
tas senleja) dabas apstākļi tiek aizsargāti ar likumu. Līdzīgi 
Daugavai, arī Gaujas skaistums ir attēlots daudzās tautas 
dziesmās, kā arī vairākos rakstnieku un mākslinieku darbos-

Trešā lielākā Latvijas PSR upe ir Lielupe. Tā sākas pie 
Bauskas, satekot Mēmelei un Mūsai. Minēto upju ielejas 
Bauskas apkārtnē ir samērā dziļas, ar stāviem dolomītu kras
tiem. Tālāk Lielupes ieleja kļūst seklāka un plašāka. Upe rāmi 
plūst pa Zemgales līdzenumu un Piejūras zemieni zemos 
krastos, kuros plešas plašas, līdzenas palienes pļavas. Pava
saros, izveidojoties ledus sastrēgumiem, palu ūdeņi applū
dina plašu apkārtni, vietām līdz 8 km platumā pārklājot tīru
mus, pļavas un ceļus; dažus gadus plūdi skar arī Jelgavas 
pilsētu. Vairākās vietās upes krastus no pārplūdumiem pa
sargā ar uzbērumiem. Palienēs upes sanes no tīrumiem no
skalotas auglīgas duļķes, tādēļ palieņu pļavas ir ļoti ražīgas.

Lejastecē, nonākot pret Jūrmalu, Lielupi no juras šķir kāpu 
grēdas. Te upe pagriežas uz ziemeļaustrumiem un līkumo 
līdztekus Rīgas jūras līča krastam. Lejpus Priedaines stacijas 
tā sadalās divās attekās — viena ietek Rīgas jūras līcī, otra 
savienojas ar Daugavu.

Lielupei ir daudz pieteku, lielākās no tām ir Iecava, Misa 
un Svēte- Sevišķi biezs upju tīkls Lielupes baseinam ir Zem
gales līdzenumā, kur ūdensnecaurlaidīgie māli kavē ūdeņu 
iesūkšanos iežos un līdz ar to veicina virsas noteci. Lai uz
labotu noteces apstākļus līdzenajā apvidū, daudzas no Liel
upes pietekām ir regulētas. Lielupes krasti ir blīvi apdzīvoti,
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te atrodas Jelgavas un Jūrmalas pilsētas, Kalnciema pilsēt
ciemats un daudz lauku apdzīvoto vietu. Lielupes ainavai rak
sturīgi arī ķieģeļcepļi upes krastos ap Jelgavu un lejpus tās. 
Upes lejastecei liela nozīme transportā.

Ievērojamākā upe Rietumlatvijā ir Venta. Tā sākas Lietuvā, 
Žemaitijas augstienē. Latvijas PSR teritorijā upe tek pa šauru 
ieplaku starp Rietumkurzemes un Austrumkurzemes augstie
nēm. Pie republikas robežas upe iegrauzusies kaļķakmeņos, 
tālāk tā plūst pa dolomītu atsegumiem. Pie Kuldīgas dolo
mītu kāple veido ūdenskritumu — Ventas rumbu. No Kuldīgas 
līdz Abavas grīvai vairākās vietās upes krastos atsedzas sar
kanie smilšakmeņi. Lejpus Abavas Venta zemos krastos lī
kumo pa smilšaino, mežiem bagāto Piejūras zemieni. Vent
spils tuvumā, kur upes apkārtnē ir mālaini nogulumi, ielejas 
nogāzes klāj tīrumi. Ventas grīva ir dziļa un noder par labu 
jūras ostu.

Ventā, tāpat kā pārējās Rietumlatvijas upēs, ziemā vairāk
kārt var iziet ledus; samērā augsti līmeņi var iestāties arī 
rudens lietus periodā.

Ventas lielākā pieteka ir Abava. Lielā garumā tā tek pa 
senleju, kas sevišķi izteikta posmā starp Sabili un Kandavu. 
Pretēji mežiem aizaugušajām, kraujajām Gaujas un tās pie
teku senlejām, Abavas ielejas nogāzes ir plašas un lēzenas, 
lielākoties klātas ar auglīgiem tīrumiem un dārziem; pret dien
vidiem vērstajā nogāzē pie Sabiles ierīkots arī republikā lie
lākais vīna dārzs. Tikai vietām tīrumus nomaina tumši za|ie 
egļu un priežu mežu puduri vai baltās bērzu birzis. Varenās 
senlejas dibenā starp plašajām terasēm ar tīrumiem un pļa
vām kā šaura josta līkumo kārklu un ievu ieskautā sīkā 
Abavas upīte.

Šauras un dziļas, ar stāvām, mežu apaugušām nogāzēm ir 
Abavas pieteku Imulas un Amulas ielejas.

Lejpus Sabiles dolomītu kāple Abavā veido ūdenskri
tumu — Abavas rumbu. Skaistā, tūristu iecienītā Abavas sen
iem ir ieskaitīta saudzējamo dabas objektu skaitā.
•  *Upju režīms un nozīme. Latvijas PSR upes gūst ūdeni no 
lietus, sniega kušanas un pazemes ūdeņiem, tām labi izteikti 
pavasara pali.

Ziemā visās upēs izveidojas ledus sega, kas pastāv caur
mērā 110—140 dienas, ļoti bargās ziemās — līdz 175 dienas. 
Taču dažos gados ledus sega pastāv īsu laiku, ar pārtrauku
miem. Republikas austrumos upes aizsalst vidēji decembra 
vidū, bet rietumos — decembra beigās. Ledus iziet Austrum- 
latvijā marta beigās vai aprīļa sākumā, Rietumlatvijā — 
marta vidū. Republikas rietumos, kur sniega krājumi mazāki,



arī pavasara pali nav tik lieli kā pārējā republikā. No jau 
minētā var secināt, ka republikas teritorijā rietumu-austrumu 
virzienā, sekojot klimata pārmaiņām, ievērojami mainās arī 
upju režīms.

Latvijas PSR upju tīkls ir jauns, jo tas radies pēc ledus 
laikmeta. Tādēļ upju ielejas vēl nav pilnīgi izveidojušās. Tajās 
lēzena krituma posmi mainās ar stāvākiem, vietvietām sasto
pamas krāces, pat ūdenskritumi. Dziļas ielejas izveidojušās 
augstieņu nogāzēs, sevišķi Vidzemes centrālās augstienes 
malās, kā arī upēm ietekot dziļākajās senlejās. Turpretim 
ūdensšķirtņu rajonos, piemēram, augstieņu vidusdaļās, upju 
ielejas vēl vāji izveidotas.

Upēm bijusi un ir liela nozime cilvēka dzīvē. No vissetft», 
kajiem vēstures laikiem Latvijas upes izlietotas satiksmē. Pa 
upēm un gar tām gāja senie tirdzniecības ceļi no Baltijas 
jūras uz Melno jūru un Volgas baseinu. Tādēļ upju krastos 
vai tuvu upēm izveidojies vairums republikas pilsētu: pie Dau
gavas — Krāslava, Daugavpils, Līvāni, Jēkabpils. Pļaviņas, 
Jaunjelgava, Ogre un Rīga; pie Gaujas — Strenči, Valmiera, 
Cēsis un Sigulda; pie Lielupes — Bauska, Jelgava un Jūr
mala; Ventas krastos atrodas Kuldīga un Ventspils. Upju 
grīvās izveidotas ostas (Rīga, Ventspils, Salacgrīva).



No seniem laikiem cilvēks izlietojis ari upju enerģiju. Se
nāk mašīnas dzirnavās, kokzāģētavās, papīrfabrikās un citos 
uzņēmumos tika darbinātas, izmantojot ūdens enerģiju. Tādēļ 
šiem uzņēmumiem bija jāatrodas tieši pie upēm. Daudz izde
vīgāk ūdens enerģiju pārvērst elektriskajā enerģija, kuras 
ieguve ir ļoti ekonomiska un kuru var pārvadīt lielos attā
lumos. No Latvijas PSR hidroenerģijas krājumiem lielāko da|u 
dod Daugava; tā darbina Ķeguma hidroelektrostaciju, pie 
Daugavas tiek celta PJaviņu hidroelektrostacija. Latvijas PSR 
tautas saimniecības attīstības divdesmitgadu plānā paredzēts 
pilnīgi izmantot Daugavas enerģiju, ierīkojot vairāku spēksta
ciju kaskādi. Uzce|ot Doles hidroelektrostaciju, ievērojami tiks 
palielināta ari Ķeguma hidroelektrostacijas jauda- Daugavas 
spēkstacijas dos daudz lētas elektroenerģijas visām republikas 
tautas saimniecības nozarēm. Spēkstaciju kaskade regulēs 
Daugavas ūdens režīmu, ļaus šīs upes enerģiju izmantot vien
mērīgi visu gadu un padarīs Daugavu kuģojamu visā tās 
garumā.

Latvijas PSR upes mūsdienu kuģniecības prasībām nav se
višķi atbilstošas, jo tās ir seklas, bagātas ar krācēm, tajās 
ir |oti mainīgs līmenis. Kuģniecībā izlietoto ūdens ceļu kop
garums republikā ir ap 500 km, pie kam daudzos posmos kuģu
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satiksme ir neliela. Tādēļ arī republikas transportā upju*kuģ- 
niecībai ir neievērojama vieta.

Upju transportā vislielākā nozīme ir Lielupei, kura ir ku
ģojama vairāk nekā 100 km garā posmā no grīvas (savie
nojama ar Daugavu) līdz Staļģenei (starp Jelgavu un 
Bausku). Sājā posmā, sevišķi upes lejastecē, tiek pārvadāti 
ievērojami būvmateriālu un kūdras daudzumi; pa Lielupi no
tiek arī pasažieru satiksme.

Daugava kuģojama vairākos atsevišķos posmos: no grīvas 
līdz Doles salai un Ķeguma aizsprosta ezerā no Ķeguma līdz 
Jaunjelgavai; augsta ūdens līmeņa laikā kuģojams arī posms 
no Līvāniem līdz Krāslavai, reizēm pat līdz Baltkrievijas pil
sētai Vitebskai.

Venta kuģojama no grīvas gandrīz līdz pat Kuldīgai.
Vairums no Latvijas upēm noderīgas kokmateriālu plucli- 

nāšanai.
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Republikas upēm ir ari nozīme zvejniecībā, jo tajās uzturas 
vairākas vērtīgas zivju sugas (arī laši) un nēģi. Pamatojoties 
uz Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumu, upēs tiek veikti 
pasākumi zivju resursu saglabāšanai un palielināšanai. Sājā 
nolūkā tiek stingri ievēroti zvejas noteikumi un, lai palieli
nātu vērtīgo zivju daudzumu, vairākās vietās ierīkotas zivju 
audzētavas, piemēram, Tomē (pie Daugavas), Kārļos (pie 
Amatas) un Pelčos (pie Ventas). Tajās audzē lašu, sīgu, fo
reļu, vimbu un citu vērtīgu zivju sugu mazuļus, kurus vēlāk 
ielaiž upēs.

Upes kā dabiski noteces ceļi novada uz jūru lielus ūdens 
daudzumus un tādējādi drenē sava baseina teritoriju. Lai vei
cinātu šo upju nozīmi apvidus nosusināšanā, daudzas repub
likas upes tajos posmos, kur tām neliels kritums, tiek regu
lētas, t. i., padziļinātas un iztaisnotas. Ar to tiek palielināts 
upju caurteces daudzums. Upēm ir arī nozīme ūdens sagādē.

Vairākas republikas upes un to ielejas ir iecienīti tūrisma 
objekti, pie tām atrodas vairākas pazīstamas darbaļaužu at
pūtas vietas, piemēram, Ogre, Sigulda un Krāslava.

Ezeri. Viena no Latvijas izcilākām dabas īpatnībām ir tās 
ezeru bagātība. Ezeru, kuru platība ir lielāka par 1000 kvadrāt
metriem, Latvijā ir vairāki tūkstoši. Lielais ezeru daudzums 
izskaidrojams ar to, ka, pirmkārt, republikā ir stipri posmots 
ledāja veidots reljefs, kam raksturīgas daudzas ieplakas, ku
rās var uzkrāties ūdens; otrkārt, reljefs ir jauns: ezeri vēl 
nav paguvuši aizaugt un pārpurvoties, kā arī daudzus no 
tiem vēl nav sasniegušas un nodrenējušas upju ielejas; treš
kārt, ūdens uzkrāšanos ieplakās veicina mitrais klimats.

Vairums republikas ezeru atrodas ledāja veidotās ieplakās. 
Pie tādiem pieder gan lielie zemieņu ezeri (piemēram, Usmas 
ezers, Burtnieku un Lubānas ezeri), gan arī daudzi ezeri 
augstienēs.

Visbagātākā ar ezeriem ir Latgales augstiene. Tajā at
rodas gan lieli nenoteikta apveida ezeri, kas aizņem plašas 
ieplakas (Rāznas un Rušona ezeri), gan arī daudzi mazāki 
ezeri. Pēdējie atrodas kā starppauguru ieplakās, tā arī zem
ledus gultnēs, kas Latgales augstienē stiepjas vairākās joslās 
ziemeļrietumu-dienvidaustrumu virzienā. Pie šādiem ezeriem 
pieder arī republikas dziļākais ezers — Dridza ezers, kas at
rodas ziemeļos no Krāslavas; tā dziļums ir 65 m (lielāks 
nekā Rīgas jūras līcim). Latgales augstienē ievērojams ari 
skaistais, salām bagātais Ežezers. Daudzo ezeru dēļ Latgales 
augstieni pamatoti sauc par «Zilo ezeru zemi».

Samērā daudz ezeru ir arī Vidzemes centrālajā augstienē.
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Lielākie no (iem — Alaujests un Inesis — atrodas plaša aug 
stienes vidusdaļas pazeminājumā.

Alūksnes augstienes vidusdaļā atrodas Alūksnes ezers, bet 
ziemeļos, gar Igaunijas PSR robežu stiepjas dziļu zemledus 
gultņu ezeru virkne. Mazāk ezeru ir pārējās Latvijas PSR 
augstienēs.

Daudzi Piejūras zemienes ezeri radušies pēc leduslaik 
meta, saglabājoties ūdeņiem kādreizējās jūras dziļākās vietās 
Tā veidojušies lielie ezeri Rīgas apkārtnē (Ķīšezers, Juglas 
ezers, Lielais un Mazais Baltezers), Babītes ezers, Ķaņieris 
Engures ezers, Liepājas ezers un citi. So ezeru veidošanā 
zināma nozīme bijusi arī upju darbībai.

Ezeri regulē no tiem iztekošo upju režīmu, jo samazina 
ūdenslīmeņa svārstības upēs (piemēram, Salacā un Aiviekstē). 
Lielāki ezeri labvēlīgi ietekmē apkārtnes klimatu, tādēļ šādu 
ezeru piekrastē un sevišķi salās izveidojusies bagāta augu 
valsts, bieži ar platlapu kokiem (piemēram, Moricsalas dabas 
rezervātā Usmas ezerā, vairāku ezeru salas Latgales aug
stienē un citur).

Ezeriem ir arī daudzpusīga saimnieciskā nozīme. Tos iz
manto ne vien zvejai un ūdensputnu medībām, daudzos ezeros 
ierīkotas arī zivjaudzētavas. Pēdējā laikā aizvien vairāk pie
aug ezeru nozīme ūdensputnu (mājas piļu un zosu) audzē
šanā.

Ķīšezeru un abus Baitezerus izlieto kokmateriālu trans
portā, tajos norit arī vietēja rakstura kuģniecība. Pie Cirīšu 
ezera uzcelta hidroelektrostacija.

Gleznainos ezeru rajonus apmeklē tūristi; daudzu ezeru 
krastos vasarā atpūšas un nostiprina savu veselību darba
ļaudis- Vairāki ievērojamākie Latvijas PSR ezeri ir dabas 
aizsardzības objekti.

Latvijā bez ezeriem ir arī daudzas mākslīgās ūdenskrātu
ves — dīķi ūdensapgādei, zivju dīķi un ūdenskrātuvēs pie 
visām upju spēkstacijām.

Hidromeliorācija un ūdeņu aizsardzība. Mitruma pārpali
kuma dēļ republikā, sevišķi zemākās vietās — ieplakās un 
līdzenumos, kā arī uz ūdeni maz caurlaidīgiem iežiem uz
krājas vairāk ūdens, nekā tas spēj aiztecēt, iesūkties iežos 
vai to var izmantot augi. Šādās vietās augsne' kļūst pārlieku 
mitra, reizēm piesātināta ar ūdeni, ceļas grunts ūdens līmenis, 
ūdens var satrēgt arī virs zemes, iestājas pārpurvošanās. Ta 
rezultātā tīrumos ir zemākas ražas, cieš ziemāju pārziemo
šana, apgrūtināta augsnes apstrādāšana un ražas novākšana. 
Zālāji kļūst mazvērtīgi, tajos parādās grīšļi un sūnas. Mežos 
samazinās koksnes pieaugums un labums.
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No pārliecīga mitruma cieš divas trešdaļas republikas pla
nkas. Tādēļ viens no galvenajiem Latvijas PSR dabas pārvei
došanas uzdevumiem ir mitruma apstākļu regulēšana jeb 
liidromeliorācija, kas mūsu republikā tiek veikta ar dažādiem 
nosusināšanas pasākumiem.

Nosusināmās platibās ūdens tiek uztverts vaļējos grāvjos 
vai slēgtās drenās. Slēgtā drenāža ir daudz izdevīgāka, jo tā 
ļauj pilnīgi izmantot visu nosusināmo platību, kavē augsnes 
noskalošanos, darbojas ilgstoši bez atjaunošanas un ir daudz 
efektīvāka, jo darbojas arī sasalušā augsnē- Tādēļ pēdējos 
gados slēgtās drenāžas pielietojums strauji pieaug. Savāktie 
ūdeņi pa grāvjiem vai kanāliem tiek novadīti uz ezeriem vai 
upēm. Ja to ūdenslīmenis ir pārāk augsts un kavē noteci, 
ezeru līmenis tiek pazemināts un upes tiek regulētas.

Tajās vietās, kur ūdeni nav iespējams novadīt pašteces 
ceļā, piemēram, Piejūras zemienē, kur augsnes virsa ir tuvu 
jūras līmenim, tiek ierīkoti polderi. Nosusināmā platība tiek 
iežogota ar uzbērumiem, kas neļauj ūdenim pietecēt no malas; 
te ūdens ar grāvjiem vai drenām tiek savākts galvenajā ka
nālā, no kurienes to pārsūknē kādā upē vai ezerā, kam līmenis 
augstāks; tālāk ūdens dodas pašteces ceļā. Polderi izveidoti 
Babītes ezera apkārtnē, starp Ķīšezeru un Rīgas jūras līča



krastu (pie Garciema) un Bārtas upes lejastecē dienvidos no 
Liepājas.

Plaši hidromeliorācijas pasākumi izvērsti vienīgi padomju 
varas laikā. Buržuāziskajā Latvijā laikā no 1920. līdz 1940. g. 
tika nosusināta 71000 ha liela platība, bet padomju varas 
laikā no 1946. līdz 1959. gadam — ap 700 000 ha, t. i., gan
drīz 10 reižu vairāk. Septiņgades plānā paredzēts nosusināt 
vēl 810 000 ha zemes. So lielo uzdevumu veikšanai izveidotas 
meliorācijas mašīnu stacijas (MMS).

Nosusināšana tiek veikta arī kūdras izmantošanas nolūkos, 
tā nepieciešama arī derīgo izrakteņu (piemēram, saldūdens 
kaļķu) iegūšanai, celtniecībai un ceļu būvniecībai.

Straujās rūpniecības attīstības un pilsētu augšanas rezul
tātā pieaug dabiskajos ūdeņos — ezeros, upēs un jūrā ievadīto 
netīro notekūdeņu daudzums. Lai novērstu ūdeņu piesārņo
šanu, kas kaitīga zivīm un var izplatīt slimības, tiek veikti 
obligāti dabisko ūdeņu aizsardzības pasākumi: rūpniecības uz
ņēmumu vai pilsētu notekūdeņi pirms to ievadīšanas upēs, 
ezeros vai jūrā tiek attīrīti.

V IN G R IN Ā J U M I .

L Noskaidrojiet, kādā dziļumā ir gruntsūdens līmenis jūsu skolas 
apkārtnē (ūdenslīmeni var mērīt akās tai laikā, kad tās netiek lietotas, 
sevišķi — no rīta)! Kā tas mainās atkarībā no reljefa un iežu caurlaidī
bas, kā arī atkarībā no laika apstākļiem? Kā pazemes ūdeņus izlieto saim
niecībā?

2. Kādas upes un strauti tek jūsu skolas apkārtnē? Novadpētniecības 
ekskursijās sastādiet kādas upes un tās ielejas posma raksturojumu: ap
rakstiet ielejas nogāzes, terases, palieni un gultni; izmēriet nelielas upes 
straumes ātrumu un aptuveni nosakiet caurteces daudzumu; raksturojiet 
upes saimniecisko nozīmi! Novērojumus papildiniet ar iedzīvotāju aptaujām, 
fotoattēliem un profilu zīmējumiem!

3. Pēc ģeogrāfijas kartēm un mācību grāmatas materiāliem salīdziniet 
Daugavu, Gauju, Lielupi un Ventu; raksturojiet šo upju dabas apstākļu 
īpatnības un saimniecisko nozīmi!

4. Kādi ezeri atrodas jūsu skolas apkārtnē? Aprakstiet vienu no tiem, 
raksturojot lielumu, dziļumu, ezera ieplakas izcelšanos, zivju resursus un 
saimniecisko nozīmi!

5. Kādas upes un ezeri ir raksturoti latviešu tautas dziesmās, rakst
nieku un dzejnieku sacerējumos, kā arī gleznotāju darbos?

6. Aprakstiet tuvējā saimniecībā (kolhozā, padomju saimniecībā)', ap
kārtnes mežos un purvos, kā arī gar ceļiem veiktos hidromeliorācijas pasā
kumus! Noskaidrojiet, ka mainās vai ir izmainījušies dabas apstākļi un kā 
uzlabojusies to izmantošana nosusināšanas rezultātā!

7. Ja skola atrodas pilsētā vai rūpniecības uzņēmuma tuvumā, no
skaidrojiet, kā tiek attīrīti rūpnīcu vai komunālās saimniecības notekūdeņi!
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7. Augsnes un veģetācijā.

Atkārtojums.

Kādā dabas zonā atrodas Latvijas PSR? Kādas augsnes 
dabiskā veģetācija un dzīvnieku valsts raksturīga šai zonai?

Latvijas PSR atrodas jaukto mežu zonā. Sājā zonā, ja 
dabiskie apstākļi nav pārveidoti cilvēka darbības rezultātā, 
visas platības, kur vien iespējams augt kokiem, klāj meži. Tie 
sastāv no taigas galvenā pārstāvja — egles, kam piejaukti 
platlapu koki — ozols, liepa, kļava, osis, goba un vīksna. 
Jebkurā dabas zonā tai atbilstošā jeb zonālā dabiskā veģetā
cija neklāj vienlaidus visu platību, bet izveidojusies tikai no
teiktās vietās — uz nepārpurvotām nogāzēm ar pietiekami 
auglīgām augsnēm. Tā arī Latvijas PSR teritorijā pirms tās 
apgūšanas lauksaimniecībā jauktie egļu un platlapu koku meži 
bija izplatīti vienīgi šādos apstākļos- Citur, sevišķi uz naba
dzīgām smilts augsnēm un pārpurvotās vietās, izveidojās 
priežu meži un purvi, kas sastopami visā mežu joslā, arī 
taigas zonā.

Pagātnē, sākoties teritorijas apgūšanai, lauksaimniecībā 
pirmām kārtām tika izmantotas auglīgākās augsnes. Tādēļ arī 
zonālie jauktie egļu un platlapu meži republikā tagad sagla
bājušies tikai nelielās platībās, kur tie vietvietām izkaisīti 
starp tīrumu masīviem. Lielāki meža masīvi palikuši vienīgi 
smiltājos un pārpurvotās platībās, kur var augt galvenokārt 
pieticīgā priede. Ilgstošās cilvēka ietekmes rezultātā mainījies 
arī koku sugu sastāvs mežos. Te lielā daudzumā parādījušies 
cilvēka pavadoņi — šaurlapu koki, piemēram, bērzs, apse un 
baltalksnis. Dabiskajās mežaudzēs tiem bijusi maza nozīme, 
jo šie koki lielākā daudzumā var ieviesties vienīgi atmežotās 
platībās — izcirtumos, izdegumos un atmatās.

Cilvēka darbības rezultātā izveidojušies ne tikvien taga
dējie tīrumi un samazinājusies meža izplatība, bet veģetācijā 
notikušas arī citas pārmaiņas. Ievērojami paplašinājušies da
biskie zālāji — pļavas un ganības, kas senāk bija sastopami 
ļoti nelielās platībās pastāvīgi pārplūstošās palienēs, ezerma
lās un zāļu purvos. Mainījies arī purvu raksturs, bez tam no
susināšanas rezultātā purvu daudzums kļūst aizvien mazāks. 
Tā pakāpeniski dabisko ainavu mūsdienās nomaina kultūrai
nava, kurā dažādie zemes izmantošanas veidi izvietoti tādās 
attiecībās, kas ļauj vislabāk un vispilnīgāk izmantot visus 
teritorijas dabiskos resursus.



Augsnes. Latvijas PSR teritorijā, tāpat kā visā pārējā 
meža zonā, augšņu dabiskā auglība nav liela. Šeit dabiskos 
apstākļos un nepārpurvotās vietās notiek augšņu izskalošanas 
jeb podzolēšanās. Sakarā ar ievērojamo mitruma pārpalikumu 
uz zemes virsas augsnei pastāvīgi sūcas cauri lieli ūdens dau
dzumi; tie pārvietojas lejup virzienā uz gruntsūdeni. Šajos 
ūdeņos izšķīst augu atlieku trūdēšanas produkti, kas skujkoku 
mežos satur organiskas skābes. Skābie ūdeņi izšķīdina un 
izskalo no augsmes virsējās kārtas minerālvielas un augsnē 
izveidojušās trūdvielas. Nepārveidots paliek vienīgi pret skā
bēm ļoti izturīgais minerāls kvarcs. Izšķīdušās vielas izgul
snējas dziļākā augsnes kārtā, kur tās var sacementēt iežu 
daļiņas vairāk vai mazāk blīvā masā.

Podzolēšanās nevar notikt vai ari notiek ļoti gausi, ja ieži 
satur kaļķi, kas neitralizē skābes. Lapu koku mežos, krūmājos 
un zālājos, kā ari tīrumos, kur tiek kultivēti stiebraugi, pod
zolēšanās nenotiek tādēļ, ka nobirušās koku lapas un augsnē 
esošās lakstaugu atliekas sadaloties pārvēršas tumšas krāsas 
trūdvielās, kas piesūcina augsnes virsējo kārtu. Ja šādās vie
tās no jauna ieviešas skujkoki, trūdvielas sāk atkal izska
loties.

Minēto procesu rezultātā veidojušās republikā ļoti izpla
tītās podzolētās augsnes. Tajās ir vairākas atšķirīgas kār
tas jeb horizonti.

Virs augsnes mežos un dabiskajos zālājos izveidojusies 
nedzīvā zemsega. Ta veido vēl nesadalījušās meža nobiras 
(koku lapas, skujas un zariņi) un atmirušo lakstaugu atliekas-

Zem nedzīvās zemsegas atrodas trūda kārta. Tā ir tum
šāka, ja trūdvielu saturs ir lielāks. Reizēm trūda kārtai ir 
izveidota struktūra, t. i., augsnes daļiņas saķepušas atsevišķās 
piciņās.

Dziļāk atrodas izskalotā jeb podzolētā kārta. No tās ūdeņi 
izskalojuši trūdvielas un daudzas minerālvielas, uz vietas at
stājot vienīgi sīkus kvarca graudiņus. Tādēļ šī kārta ir gaiši 
pelēka, reizēm gandrīz balta.

Zem podzolētās kārtas augsnē izgulsnējas ūdeņos izšķī
dušās vielas, izveidojas ieskalotā kārta. Te galvenokārt uz
krājas dzelzs savienojumi, kas parasti ir rūsas sarkanā krāsā. 
Ar laiku tie sacementē iežu daļiņas, tādēļ ieskalotā kārta kļūst 
blīvāka, reizēm pat tā var pārvērsties cietā slānī. Atkarība 
no ieskaloto savienojumu daudzuma šis kārtas krāsa var svār
stīties no tumši dzeltenas līdz sarkanbrūnai.
Dziļāk atrodas nepārveidoti ieži, kas veido augsnes pa
matni.
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Priežu mežos uz nabadzīgas smilts, kur nav lakstaugu 
zemsegas, augsnes veidošanā piedalījies tikai podzolēšanās 
process. Te radušās īstās podzolētās augsnes jeb podzoli. Tam 
nav trūda kārtas, jo tieši zem nedzīvās zemsegas atrodas 
podzolētā kārta. Šīs augsnes republikā aizņem nelielu pla
tību.

Latvijā visvairāk izplatītas ir velēnu podzolētās augsnes. 
Tajās nobirušo koku lapu, lakstaugu, kā arī iekultivēšanas 
ietekmē virs podzolētās kārtas izveidojusies trūda kārta, tādēļ 
šo augšņu dabiskā auglība ir ievērojami lielāka nekā pod- 
zoliem.

Atkarībā no podzolēšanās procesa ietekmes augsnes var 
būt stiprāk vai vājāk podzolētās. Stipri podzolētajām augsnēm 
ieskalotās un izskalotās kārtas ir spilgtās krāsās un biezas. 
Šīs augsnes ir ļoti skābas, maz auglīgas. Tās sastopamas 
skujkoku mežos. Lauksaimniecībai vairāk piemērotas ir vāji 
podzolētās augsnes, kas lielās platībās sastopamas lauksaim
niecībā izmantojamās zemēs.

Lai celtu podzolēto augšņu auglību, nepieciešami dažādi 
augšņu uzlabošanas pasākumi- Augsnes skābums tiek novērsts 
ar kaļķošanu. Augiem vajadzīgās barības vielas tiek piegā
dātas, augsni regulāri mēslojot. Trūdvielu daudzumu, kas da
biskajās augsnēs ir niecīgs, palielina ar organisko mēslojumu, 
pie kam smilts augsnēs sevišķi liela nozīme ir zaļmēsloju- 
mam. Pēdējā laikā augu sekās aizvien vairāk palielinās tau
riņziežu kultūru, piemēram, zirņu un lopbarības pupu. īpat
svars; ar to augsnes bagātīgi tiek apgādātas ar slāpekli. 
Pielietojot pareizu agrotehniku, aramkārta pakāpeniski tiek 
padziļināta un iekultivēta.

Latvijā uz kaļķa bagātiem iežiem augsnes nav podzolētās; 
te izveidojušās velēnu karbonātu augsnes. Raksturīgi izvei
dotām šādām augsnēm trūda kārta ir tumša un bieza; dziļāk 
tā pakāpeniski pāriet nepārveidotos iežos. Mūsu republikā šīs 
augsnes ir visauglīgākās. Lielās platībās tās sastopamas Zem
gales līdzenumā.

Plašos līdzenumos un ieplakās notikusi augšņu pārpurvo
šanās. Sākumā dziļākās kārtās izveidojas mālains zilganpe
lēks slānis, ko sauc par gleju, bet virskārtā pieaug trūda 
daudzums. Šādas gleja augsnes ir galvenās republikas mitrajās 
pļavās. Pēc nosusināšanas tās var dot ļoti labas ražas arī 
tīrumos.

Pārpurvošanās procesiem turpinoties, augsnes virskārtā 
izveidojas kūdra un rodas kūdras jeb purvu augsnes. Zāļu 
purvos šīs augsnes ir ļoti bagātas ar augiem nepieciešamajām
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barības vielām, tādēļ pēc nosusināšanas zāļu purvi kļūst par 
vērtīgām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.

Zemes izmantošanas veidi un veģetācija. Tagadējais Lat
vijas PSR zemes izmantošanas veidu — aramzemju, dabisko 
zālāju, mežu un purvu ģeogrāfiskais izvietojums radies ilg
stošas vēsturiskas attīstības gaitā.

Jau tālā pagātnē pie apdzīvotajām vietām tika izcirsti meži 
un ierīkotas aramzemes. Lauksaimniecībā izmantoto zemju 
paplašināšanās uz mežu rēķina notika, piemērojoties gan da
biskajiem, gan arī vēsturiskajiem apstākļiem.

Aramzemes pirmām kārtām tika ierīkotas dabiski labi dre
nētās vietās: gar upju ielejām un uz ieleju lēzenajām nogā
zēm (piemēram, gar Daugavu, Lielupi, Abavu un citam upēm), 
slīpos līdzenumos (piemēram, Zemgales līdzenumā), uz viļ - 
iioto līdzenumu pacēlumiem (piemēram, Burtnieku ezera ap
kārtnē, Austrumkurzemes augstienē un Austrumlatvijas aug
stienes ziemeļdaļā), plašajās augstieņu nogāzēs (piemēram. 
Vidzemes centrālās augstienes ziemeļrietumu nogāzē starp 
Cēsīm un Smilteni) un uz lēzenākiem pauguriem.
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Vēsturisko apstākļu ietekmē lielāki aramzemju masīvi tika 
izveidoti ap apdzīvotajām vietām un gar satiksmes ceļiem.

Lauksaimniecībā neapgūtas palika lielas platības pārpur
votos rajonos un smiltājos; līdz mūsu dienām te saglabājušās 
lielas dabiskās veģetācijas — purvu un mežu platības, kurās 
tikai vietvietām izkaisīti nelieli tīrumu laukumi.

Mūsdienās aramzemes kopā ar dārziem aizņem apmēram 
trešo daļu no republikas platības; Zemgales līdzenumā zem 
kopībā izmanto līdz 90% no visas platības. Dabisko un vēs
turisko apstākļu ietekmē lieli aramzemes klajumi izveidojušies 
ari Latgales augstienē.

Aramzemes platības republikā ar katru gadu palielinās; 
iepriekš veicot nepieciešamos melioratīvos pasākumus, tajās 
tiek iekļautas senāk nolaistās, pārkrūmotās un ciņainās at
matas, mazvērtīgās pļavas un ganības, kā arī nosusinātie zāļu 
purvi. Tomēr republikas lauksaimniecības zemju resursi laikā 
līdz PSKP XXII kongresam un PSKP CK (1962. gada) marta 
plēnumam netika pietiekami racionāli izmantoti. Šai laikā ap 
600000 ha lielu platību (vairāk nekā vienu trešdaļu visas sē
jumu platības) aizņēma tīrās papuves un zāllauki, pie tam 
pēdējie deva zemas ražas, kas nespēja nodrošināt ar vaja
dzīgo lopbarību. Zemkopības zāllauku sistēma arī nespēta pie
tiekami celt augsnes auglību. Pēc PSKP CK marta plēnuma 
ievērojami palielinātas ziemāju, miežu, kukurūzas, tauriņziežu 
un cukurbiešu sējumu platības.

līgstošas apstrādāšanas ietekmē Latvijas PSR aramzemēs 
augsnes ir vairāk vai mazāk iekullivētas, vietām izveidojušās 
pat īstas kultūraugsnes. Atšķirībā no dabiskajām augsnēm 
tām ir bieza un trūdvielām bagāta aramkārta, augsnes nav 
skābas un satur vairāk augiem nepieciešamo barības vielu

Mūsdienās tiek pielietoti efektīvi, zinātniski pamatoti iekul - 
tivēšanas pasākumi, kas nodrošina nepārtrauktu augsnes aug
lības kāpinājumu. Sājā ziņā liela nozīme ir mēslojumam, kura 
daudzums gadu no gada kļūst lielāks. 1960. gadā republikā 
tika izlietots 9,2 miljoni tonnu organiskā mēslojuma, bet 1966. 
gadā pare^ēts  izlietot vismaz 19 miljonu tonnu. Nepārtraukti 
tiek uzlabots arī mēslojuma pielietojums; kūtsmēslu iegūšanai 
aizvien vairāk tiek ražoti kūdras pakaiši, pieaug zaļmēslojuma 
nozīme, palielinās minerālmēslojuma pielietojums, augi aiz
vien vairāk tiek apgādāti arī ar nepieciešamajiem mikroele
mentiem ^ b o m ,  cinku, varu, molibdejm un citiem.

** Dabiskie zālāji {pļavas un^ganības) sadalās pārplūstoša- 
jos zālājos un nepārplūstošajos zālājos. Pārplūstošie zālāji 
atrodas upju palienēs, pārplūstošās ezeru krastmalās un dzi
ļākās ieplakās. Daudz pārplūstošo pļavu ir Lielupes un dažu
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to pieteku krastos, gar vairākām Austrumlatvijas upēm, kā 
ari pie vairākiem ezeriem, piemēram, Lubānas, Burtnieku un 
Babītes ezeriem. Sakarā ar to, ka šajos zālājos regulāri 
nogulsnē palu ūdeņu nestās auglīgās duļķes, tie ir ļoti ražīgi, 
ar vērtīgu siena sastāvu.

Nepārplūstošie zālāji parasti ir mazākās platībās starp 
tīrumiem uz pacēlumu un pauguru nogāzēm, kā ari seklākās 
neapplūstošās ieplakās. Tās radušās cilvēka darbības rezul
tātā, regulāri ganot vai pļaujot sienu izcirtumos vai izde- 
gumos vai ari pametot tīrumus atmatās. Sie zālāji ir mazāk 
vērtīgi, daudzi no tiem jau iek|auti aramzemēs vai pārvērsti 
vērtīgās kultivētās ganībās.

Republikā tiek pielietoti dažādi pļavu un ganību uzlabo
šanas pasākumi: tās tiek regulāri mēslotas un iztīrītas no 
ciņiem un krūmiem; uzirdinot augsni un iesējot zāļu sēklas, 
zālāju zelmenis tiek būtiski pārveidots. Aizvien vairāk palieli
nās sēto pļavu un kultivēto ganību platības.

Meži republikā izvietoti nevienmērīgi. Lielāki meža masīvi 
atrodas uz smilšainām vai pārpurvotām augsnēm: Ugāles, 
Dundagas un Slīteres meži atrodas Kurzemē Piejūras zemie
nes un Usmas ieplakas smiltājos, Strenču, Valkas un Alūksnes 
meži — Vidusgaujas smiltājos, Taurkalnes meža masīvs plešas 
smilšaino augšņu rajonā Viduslatvijas zemienes dienvidos 
(starp Jaunjelgavu un Lietuvas PSR robežu). Lielākas meža 
platības ir ari purvainajā Austrumlatvijas zemienē un Ventas 
ieplakā. Citur republikā meži izkaisīti nelielos puduros vai jos
lās uz stāvām pauguru nogāzēm un senleju krastos, uz smil
šainiem ķēmu pauguriem vai kāpām, pārpurvotās ieplakās. 
Šaurlapu koku (bērzu, apšu un baltalkšņu) puduri bieži vien 
izkaisīti starp tīrumiem, tie aug galvenokārt vecās atmatās. 
Pavisam maz mežu ir Zemgales līdzenumā un Latgales aug
stienē, kur valda lielas lauksaimniecībā izmantoto zemju pla
tības.

Mūsdienās Latvijas PSR mežos valda skujkoki.
No visām koku sugām vislielākā izplatība ir p r i e d e i ,  kas 

aug gan tīraudzēs, gan arī kopā ar egli un citiem kokiem. 
Priede ir augšanas apstākļu ziņā ļoti pieticīgs koks. Tā var 
augt uz ļoti nabadzīgām augsnēm, kurās nespēj augt citi koki 
un kuras nav piemērotas arī lauksaimniecībai — gan uz smil
tīm, gan arī stipri pārpurvotās vietās. Bez tam priedes izpla
tību jau ilgāku laiku sekmējis cilvēks — vērtīgās koksnes dej  ̂
priedes ir iesētas arī tajās mežaudzēs, kur tās iepriekš neauga;'

Priežu meži lielās platībās ir Piejūras zemienē, Austrum
latvijas zemienē, Ventas ieplakā, uz Daugavas terasēm, kā arī 
pārējos republikas lielākajos meža masīvos.



Priežu tīraudzi, kas aug uz ļoti nabadzīgām smilts aug
snēm, piemēram, uz kāpām, sauc par silu. Te priedes ir zemas, 
aug skraji; meža zemsega sastāv gandrīz vienīgi no ķērpjiem 
vai viršiem. Uz nedaudz bagātākām smilts augsnēm, kādas ir 
raksturīgas, piemēram, smiltāju līdzenumiem, izveidojušās stal
tas priežu tīraudzes ar brūklenājiem un mellenājiem zemsegā. 
Šādu mežu sauc par mētrāju. Purvainās vietās priežu mežos 
aug vaivariņi un zilenāji, bet augsto purvu malās — baltās 
purvu sūnas ar dzērvenājiem. Te priedes ir zemas, aug skraji, 
ar mazāk vērtīgu koksni-

Priedēm ir slaidi, gludi stumbri ar maz zariem, tādēļ tās 
plaši izlieto celtniecībā un mēbeļrūpniecībā; no priedes izga
tavo arī šahtu balstus, dzelzceļa gulšņus, kuģu mastus un citus 
izstrādājumus.

E g l e i  nepieciešami labāki augšanas apstākļi, tās aug gal
venokārt māla un smilšmāla augsnēs. Egļu meži visvairāk 
izplatīti Viduslatvijā, sevišķi augstienēs.

Egles bieži aug kopā ar priedēm vai ar lapu kokiem, taču 
ļoti raksturīgas ir egļu tīraudzes. Šādā mežā, ko sauc par vēri, 
egļu vainagi sakļāvušies cieši kopā. Zem kokiem pustumsā var 
augt vienīgi ēncietīgi augi, piemēram, zaķskābenes un melle- 
nāji, zem kuriem savukārt izveidojusies cieša zaļo sūnu sega. 
Ja egles aug ļoti cieši, zemsegas augu ir pavisam maz un 
augsnes virsu klāj vienīgi meža nobiras — skujas un koku 
zariņi.
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Egles koksne ir ļoti zaraina, tādēļ celtniecībā to izlieto 
mazāk nekā priedi, toties plaši to izlieto citās saimniecības 
nozarēs, arī mūzikas instrumentu izgatavošanā. Egle ir gal
venā koku suga, kuru izjieto papīra rūpniecībā.t

Platlapu koki — ozol s ,  os i s ,  l i epa ,  k ļ a v a ,  g o b a  un 
v ī k s n a  republikā izplatīti mazāk nekā skujkoki. Biežāk sa
stopami tie Rietumlatvijā, kur to augšanu veicina maigais pie
jūras klimats. Pārējā republikas teritorijā platlapu koki aug 
vienīgi auglīgākās augsnēs (kur tās nav apgūtas lauksaimnie
cībā) — uz kaļķa bagātiem iežiem (sevišķi uz velēnu karbonātu 
augsnēm), auglīgās upju palienēs un terasēs, kā arī pauguru 
pjekājēs, kur uzkrājusies bieza trūda kārta.

Šādos apstākļos platlapu koki visbiežāk aug kopā ar egli. 
Te izveidojies jaukto mežu zonai atbilstošs mežs, ko sauc par 
gāršu. Gāršas audzes ir bagātas ar dažādiem augiem; audzi 
visbiežāk veido egles un ozoli, pamežā daudz dažādu krūmu 
un zemāku koku — liepas, lazdas, krūkļi un citi; zemsegā 
daudz lakstaugu, piemēram, gārsas, vizbulītes un vairākas 
paparžu sugas.

Platlapu koku tīraudzes vai atsevišķas šo koku grupas bez 
skujkoku piemistrojuma Latvijā sastopamas nelielās platībās 
uz sevišķi auglīgām augsnēm. Zemgales līdzenumā vietvietām 
ir ozolu un ošu mežu puduri. Platlapu koku, sevišķi ozolu un 
liepu audzes raksturīgas arī dažu ezeru salām, piemēram, 
Usmas ezerā Moricsalā, Cieceres ezera un Ežezera salās un 
citur. Rietumkurzemes augstienes dienvidrietumu stūrī, pie Lie
tuvas PSR robežas aug skābardis, kas te sasniedz savas izpla
tības galējo ziemeļu punktu visā Padomju Savienības teri
torijā.

Ozola, oša un kļavas koksni izlieto mēbeļrūpniecībā. Taču, 
ievērojot to, ka platlapju audzes Latvijā saglabājušās tikai 
atsevišķās vietās, vairākas no tām tiek saudzētas kā dabas 
pieminekļi.

Slapjās vietās ar auglīgām augsnēm, piemēram, upju kras
tos un zāļu purvu malās, Latvijā vietvietām aug melnalksnis.

Sīklapu koki — bē r z s ,  a ps e ,  b a l t a l k s n i s  un citi — 
sastopami visā republikā — mistrojumā ar citiem kokiem vai 
ari tīraudzēs. Mežu masīvos tie ieviesušies izcirtumos, bet lauk
saimniecībā izmantotajās zemēs izkaisītie sīklapu koku puduri 
parasti aizņem kādreiz pamestās atmatas.

No sīklapjiem vislielākā saimnieciskā nozīme ir bērzam; to 
lieto mēbeļrūpniecībā, sevišķi — finiera izgatavošanai. Bērzu 
birzis raksturīgas Zemgales līdzenumā, Latgales augstienē un 
gar Daugavas ieleju. No apses gatavo sērkociņu skaliņus.
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Latvijas meži ir viena no lielākajām republikas dabas ba 
gātibām. Koksnei ir liela nozīme celtniecībā, mēbeļrūpniecība. 
kā arī sērkociņu, celulozes un ķīmiskajā rūpniecībā; koksni 
izlieto arī finieru, dzelzceja gulšņu un šahtu balstu izgatavo 
šanā. Koksnes ekonomiskas izmantošanas nolūkos koku atkri
tumus un zarus sapresē plātnēs, kuras izmanto celtniecībā un 
rnēbeļrūpniecībā.

Koksne nezaudē savu nozīmi arī mūsdienās, kad daudzās 
saimniecības nozarēs to aizvien vairāk aizstāj betoni un 
ķīmiskās rūpniecības produkti, sevišķi plastmasas.

Koksne ir vērtīgs izejmateriāls daudzās ķīmiskās rūpnie
cības nozarēs. No priežu skujām izgatavo ekstraktu un ēte
riskās e||as, ko izlieto ziepju ražošanai; no skujām ražo ari 
vitamīnu miltus, kas ir ļoti vērtīga piedeva lopbarībā; no sve
ķiem iegūst terpentīnu un kamparu.

Mežus izmanto arī savvajas ogu, sēņu un riekstu ievākša
nai, meža ganībām un medību saimniecībā.

Padomju varas gados strauji attīstījās mehanizēta kokma 
teriālu sagatavošana. Mežos tagad kokus gāž, sagarina un a t
tīra no zariem ar motorzāģiem, izved no cirsmām un savāc 
grēdās ar treilēšanas traktoriem; te tos sakrauj kravas auto
mašīnās autoceltņi. Koksne tiek transportēta pa autoceļiem u« 
dzelzceļu, kā arī pa upēm vai Rīgas jūras līci uz Rīgas, Vents
pils, Liepājas, Daugavpils, Kuldīgas un citu pilsētu kokapstra- 
dāšanas uzņēmumiem.

Latvijas PSR mežrūpniecība ir pilnīgi nodrošināta ar vaja
dzīgajiem mehānismiem un ierīcēm: Daugavpils piegādā elek- 
trozāģus, Rīga — pārvietojamās elektrostacijas mehānismu 
darbināšanai un autoceltņus, Baltkrievijas PSR ražo treilēša
nas traktorus.

Mežs labvēlīgi ietekmē arī pārējos dabas apstākļus — kli
matu, noteci un augsnes.

Mežaudzes samazina vēja ātrumu un lidz ar to pasargā 
jutīgākos lauksaimniecības kultūraugus no skarbajiem vējiem. 
Tādēļ augļu dārzus cenšas ierīkot tajās vietās, kur meža pu
duri vai koku grupas aiztur valdošos un ziemeļu vējus. At
klātās vietās ierīko vēja aizsargstādījumus.

Meža augu valsts pasargā smilts augsnes no vēja darbības 
un kāpu veidošanās. Kustīgās kāpas tiek nostiprinātas, tās ap- 
mežojot. Ļoti nabadzīgās smilts augsnēs, kur izveidojušies 
virsāji, meža stādījumi, sevišķi ar lapu kokiem, uzlabo augšņu 
īpašības, jo koku nobiras dara augsni auglīgāku.

Irdenā un nelīdzenā meža zemsega kavē virsas ūdeņu uo- 
teci pa nogāzēm un veicina to iesūkšanos augsnē un iežos. 
Ziemā augsne mežā nesasalst tik dziļi kā klajumā, un tādēļ
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pavasaros tajā var iesūkties daudz sniega kušanas udeņu. Tā 
mežs, aizkavēdams virsas noteci, veicina gruntsūdens krā
jumu palielināšanos. Tādē| mežu rajonos vai tajās vietās, kur 
stāvās nogāzēs aug mežu puduri, samazinās augsnes noskalo
šanās un ūdenslīmeņu svārstības upēs-

Mežam ir liela nozīme arī darbaļaužu atpūtā un veselības 
aizsardzībā. Mežs ar savu īpatnējo augu un dzīvnieku valsti, 
ar savu daudzveidīgumu un pārmaiņām gadalaiku gaitā veido 
skaistas dabas ainavas, ko attēlojuši savos darbos daudzi dzej
nieki, rakstnieki un mākslinieki. Meža augi uzlabo gaisa sa
stāvu un izdala gāzveida vielas, kas nonāvē daudzus mikro
organismus, arī tos, kas rada slimības. Sevišķi liela nozīme 
veselības nostiprināšanā ir priežu mežiem. Tādēļ mežu rajonos 
ierīkotas daudzas sanatorijas un meža skoias.

Ievērojot meža lielo nozīmi cilvēka dzīvē, ar likumu un 
valdības lēmumiem republikā tiek veikti daudzi pasākumi 
meža resursu aizsargāšanā un palielināšanā. Gar lielākām 
upēm, ceļiem un ap pilsētām ierīkotas saudzējamas mežu jos
las jeb «zaļās zonas». Tiek saudzēti arī meži uz kāpām un stā
vās nogāzēs. Pārējās mežaudzēs koku izciršana tiek stingri 
regulēta atbilstoši pieaugumam.

Mežu platības tiek palielinātas, apmežojot lauksaimniecībā 
nederīgās zemes: kailos smiltājus, virsājus, izdegumus un 
kara laikā izpostītās mežu platības. Esošajās mežaudzēs ar sē
jumiem un stādījumiem uzlabo koku sugu sastāvu, ieviešot ari 
tādas vērtīgas koku sugas, kas republikā līdz šim neauga, pie
mēram, skujmeli, Amūras korķa koku, Mandžūrijas riekstkoku, 
dižegli, Karēlijas bērzu un citus.

Purvi. Mitrais klimats un daudzveidīgais reljefs Latvijā 
veicina purvu veidošanos. Purvi rodas, pārpurvojoties sausze
mei vai aizaugot ezeriem. Lielākās purvu platības republikā 
izveidojušās pagātnē, kad klimats bija mitrāks. Augsnes pār
purvošanās notikusi arī nesenā pagātnē — augošu purvu ma
lās, plašos meža izdegumos un cirtumos, kā arī aizsērējot no- 
vadgrāvjiem. Šādās vietās gruntsūdens līmenis ceļas un aug
sne kļūst piesātināta ar mitrumu. Ieviešas purva sūnas, kas 
var uzsūkt daudz ūdens un tādējādi pārpurvošanos vēl paāt
rina.

Ezeri un vecupes, uzkrājoties dūņām, pakāpeniski kļūst sek
lāki, tajos ieviešas ūdensaugi, kurus vēlāk nomaina purvu augi. 
Dziļie ezeri pakāpeniski pāraug no virsas ar peldošu augu 
velēnu.

Atkarībā no purvu veida izšķir z e m o s  un a u g s t o s  
p u r v u  s, starp kuriem ir p ā r e j a s  pu r v i .
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Zemie purvi rodas zemās reljefa vietās. Tie sastopami visā 
republikā aizaugušos ezeros, seklās upju ielejās un dziļās 
starppauguru ieplakās. Te pieplūst augu barības vielām ba
gātie upju un ezeru ūdeņi, kā ari gruntsūdeņi. Tādēļ purvos 
izveidojas savdabīga augu valsts, kurā sastopami daudzu sugu 
augi, sevišķi grīšļi, spilvas, niedres un kosas. Seklākos purvos 
var augt arī koki — bērzi, kārkli, melnalkšņi un citi. Sos pur
vus sauc par zemajiem tādēļ, ka to virsa ir līdzena, bez pa
augstinājuma. Zemo purvu kūdra ir tumša, trūdaina, tajā uz
krājušās daudzas augu barības vielas, gan minerālvielas, gan 
ari slāpeklis. Tādēļ šie purvi ir ļoti vērtīgi lauksaimniecībā — 
pēc nosusināšanas tos pārvērš lauksaimniecībā izmantojamās 
zemēs, vai arī kūdru un kūdras kompostus izmanto kā orga
nisko mēslojumu. Dedzināšanai zemo purvu kūdra ir mazāk 
piemērota, sadegot dod daudz pelnu.

Augstie purvi var rasties no zemajiem purviem, to kūdras 
kārtai kļūstot arvien biezākai. Nabadzīgās augsnēs, piemēram, 
smiltājos, tie veidojas arī patstāvīgi. Sos purvus apgādā ar 
augu barības vielām nabadzīgi virsūdeņi, lielākoties nokrišņu 
ūdeņi. Šādā vidē var attīstīties tikai vispieticīgākie purvu 
augi — baltās jeb sfagnu sūnas, dzērvenes, lācenes, rasenes, 
seklākos purvos arī zilenes, vaivariņi un skrajas, panīkušas 
priedītes. Purva kūdra paliek ilgi nesadalījusies, tās biezums 
strauji palielinās. Tādēļ purva vidusdaļā, kas ir visvecākā, 
virsa ir paaugstināta. Ūdeņi no tās noplūst uz purva maļam, 
un tā purvs pakāpeniski izplešas.

Augstie purvi republikā veido lielus masīvus vāji drenētās 
zemienēs, sevišķi ūdensšķirtņu rajonos. Lielākie no tiem ir 
Teicu purvs Austrumlatvijas zemienē, Sedas purvs Viduslatvi- 
jas zemienes Ziemeļos un Piejūras zemienes purvi, sevišķi 
dienvidrietumos no Rīgas.

Augsto purvu kūdra ir nabadzīga ar augu barības vielām, 
tādēļ lauksaimniecības vajadzībām šos purvus grūti iekultivēt. 
Taču tā uzsūc daudz mitruma un tādēļ ļoti noderīga pakaišiem. 
So purvu kūdra ir labi piemērota kurināšanai, jo degot attīsta 
daudz siltuma un atstāj maz pelnu. Sevišķi vērtīgs kurināmais 
ir saspiestas briketes, ko pēdējā laikā sāk ražot vairākas kūd
ras fabrikas. Presētas kūdras plātnes izlieto celtniecībā.

Purvu bagātības var izmantot vienīgi pēc to nosusināšanas. 
Nenosusināti purvi apgrūtina satiksmi, paplašinoties tie ap
draud apkārtējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes un me
žus, tajos perinās odi un knišļi. Ne velti tauta ar vārdu 
«purvs» saista visu ļauno un atpalikušo. Mūsdienās republikā 
izvērsti plaši purvu nosusināšanas un apgūšanas pasākumi.
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Sakarā ar to, ka medību dzīvnieku republikā nav daudz, 
medībām te galvenokārt ir sporta raksturs, tās domātas darba
ļaužu atpūtai. Pēdējā laikā sāk rasties ari tāds ne mazāk aiz
raujošs sporta veids kā — dzīvnieku «medības» ar fotoaparātu.

Republikā, tāpat kā visā Padomju Savienības mērogā, 
daudz veikts derīgo dzīvnieku aizsardzībā un dzīvnieku resursu 
palielināšanā: ar likumu ir stingri noteikta medīšanas kārtība 
un dzīvniekiem paredzēti saudzējamie laiki. Tāpat pastāv no
teikta zvejošanas kārtība iekšzemes ūdeņos. Dzīvnieku uzturē
šanās vietās ziemā ierīko barotavas. Mežsaimniecības darbi
nieki un skolnieki mežos, parkos un dārzos izliek putnu būrī
šus un rūpējas par ziemā palikušo putnu barošanu. Dzīvnieku



valsts bagātināšanas nolūkos republikas mežos ielaisti vairāki 
no citiem Padomju Savienības rajoniem ievesti vērtīgi dzīv
nieki, piemēram, Sibīrijas vāveres, bebri un dambrieži.

Padomju varas gados Latvijā uzplaukusi kažokzvēru au
dzēšana. Nodibinātas Juglas, Gaujas un Madonas valsts ka
žokzvēru audzētavas, kā arī kažokzvēru audzēšanas fermas 
vairākos kolhozos un padomju saimniecībās. Tajās audzē vēr
tīgus kažokzvērus — sudrablapsas, melnbrūnās lapsas, ūdeles 
nutrijas un citus. Latvijā audzēto kažokzvēru ādas augstu 
vērtē starptautiskajā tirgū.

VINGRINĀJUMI.

1. Kādus savvaļas dzīvniekus jūs esat sastapuši skolas un rn.ijas 
apkārtnē? Noskaidrojiet, kādi vērtīgi un kaitīgi dzīvnieki atrodas apkār
tējos mežosi

2. Kādi pasākumi apkārtnē tiek veikti derīgo dzīvnieku aizsardzībā? 
Kādos pasākumos jūs varat piedalīties paši?

9. Dabas aizsardzība.

Latvijas PSR teritorijās daba ir daudzveidīga un pietiekoši 
bagāta.

Republikas augsnes, klimatiskie un reljefa apstākli nodro
šina dažādu lauksaimniecības nozaru attīstību. Daudzveidīgie 
dabas apstākļi un resursi ir piemēroti kūrortiem un sanatori
jām un veicina tūrismu. Tās derīgie izrakteņi nodrošina būv
materiālu, stikla šķiedras, keramikas izstrādājumu rūpniecības 
attīstību un celtniecību. Ievērojamie ūdens enerģijas un kūdras 
krājumi tiek izlietoti elektriskās enerģijas ieguvē. Baltijas jūrā 
un iekšējos ūdeņos ir daudz zivju. Lielas ir arī republikas 
mežu bagātības; kas dod izejmateriālu kokapstrādāšanas un 
celulozes rūpniecībai, kā arī papīrrūpniecībai. Liela ir ari meža 
nozīme celtniecībā un ķīmiskajā rūpniecībā.

Buržuāziskajā Latvijā dabas resursi tika izlietoti, lai kapi
tālisti gūtu pēc iespējas lielāku peļņu. Lielā daudzumā tika 
izcirsts mežs eksportam. Reizēm, lai saglabātu augstas cenas, 
tika iznīcināta daļa sazvejoto zivju. Vairākas derīgo izrakteņu 
atradnes, piemēram, Nāves salas ģipšakmeņi un Libānu šūn
akmeņi, tika nesaudzīgi izsmeltas, mazāk vērtīgos izrakteņus 
iejaucot nederīgajos iežos. Tajā pašā laikā ūdens_ enerģijas 
resursi, kā arī kūdras un citu derīgo izrakteņu krājumi tika 
maz izmantoti.



Vienīgi padomju varas apstākļos kļuva iespējams izmantot 
dabas bagātības racionāli un vispusīgi visas tautas labā. Mūsu 
zemē dabas resursi ir visas tautas īpašums. Liela uzmanība 
tiks veltīta mežu, ūdens un citu dabas bagātību apsargāšanai 
un racionālai izmantošanai, to atjaunošanai un palielināša
nai — teikts PSKP programā.

Tādēļ republikā tiek veikti dažādi pasākumi gan esošo da
bas bagātību saudzēšanai un racionālai izmantošanai, gan arī 
to palielināšanai. Republikā tiek realizēts likums par Latvijas 
PSR dabas aizsardzību. Tā izpildi pārbauda un kontrolē dabas 
aizsardzības inspektori, mežsaimniecības darbinieki un sabied
riskais aktīvs; šajā darbā liela nozīme arī skolu piedalībai. 
Dabas aizsardzības pasākumus plāno un vada Latvijas PSR 
Ministru Padomes Dabas resursu racionālās izmantošanas un 
aizsardzības komiteja.

Ar minēto likumu tiek saudzēti dabas apstākļi vairākās 
īpatnējās republikas dabas ainavās — senlejās, uz dažiem pau
guriem, vairākos ezeros un to salās, meža masīvos un parkos. 
Bez tam tiek saudzēti atsevišķi ģeoloģiski objekti (iežu atse
gumi, lieli laukakmeņi, dažas derīgo izrakteņu atradnes), re-



tāk sastopamie augi, ari atsevišķi vēsturiskas nozīmes vai ļoti 
veci koki un reti sastopami dzīvnieki. Vairākos apvidos nolieg
tas medības.

Lai iepazītu dabiskās norises pēc iespējas pirmatnējos ap
stākļos, republikā iekārtoti trīs rezervāti:

Usmas ezera M o r i c s a l a s  r e z e r v ā t s .  Sala apaugusi 
ar pirmatnēju mežu, kurā valda platlapu koki. Nelielā platībā 
te aug vairāk nekā 400 ziedaugu un paparžu sugu. Moricsala 
ir visvecākais no visiem PSRS rezervātiem.

S l ī t e r e s  r e z e r v ā t s  Kurzemes pussalas galotnē aiz
ņem Slīteres krauju un tās piekāji. Arī šeit pastāv ļoti vecs, 
dažādām koku sugām bagāts mežs, kurā sastop vairākus retus, 
atlantiskajam klimatam raksturīgus augus, piemēram, efeju 
un īvi.

G r ī ņ u  r e z e r v ā t s  atrodas Piejūras zemienē Pāvilostas 
apkārtnē. Šeit izveidojies īpatnējs purvains priežu mežs ar 
viršu un grīšļu zemsegu, kurā sastop atlantiskus augus — 
sārteni un purva mirti.

Tajos dabas objektos, kurus izmanto tautas saimniecībā, veic 
pasākumus dabas resursu racionālai izmantošanai un bagāti
nāšanai. Lauksaimniecības zemēs uzlabo sējumu struktūru, ap
vieno laukus, iekļaujot tīrumos līdz šim neracionāli izmanto
tās zemes, uzlabo augsnes īpašības, novērš augsnes eroziju un 
nosusina pārlieku mitrās platības. Mežos uzlabo mežaudžu 
sastāvu, nosusina pārpurvotās platības, cīnās pret mežu uguns
grēkiem, regulē medību dzīvnieku skaitu un veic citus pasāku
mus. Dabas apstākļi tiek kompleksi izmantoti un uzlaboti ari 
iekšējos ūdeņos, purvos, derīgo izrakteņu atradnēs un citur.

Līdzīgi dabas objektiem Latvijas PSR teritorijā tiek sau
dzēti arī visi ievērojamākie vēstures pieminekļi.

VINGRINĀJUMI.

1. Izlietojot materiālus, kas doti mācību grāmatas tekstā un pielikumā, 
atzīmējiet kontūrkartē ievērojamākos Latvijas PSR dabas aizsardzības 
objektus un rezervātus!

2. Noskaidrojiet, kādi dabas aizsardzības objekti atrodas jūsu rajonā 
un skolas apkārtnē! Kādus pasākumus veic apkārtnes kolhozu, padomju 
saimniecību, mežsaimniecību un citu iestāžu darbinieki, lai racionālāk 
izmantotu lauksaimniecības zemes, mežus, purvus un ūdeņus!

3. Kā jūsu rajonā tiek pildīts likums par dabas aizsardzību, un kādi 
ir jūsu sabiedriskie pienākumi šā likuma realizēšanā?
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Iedzīvotāju skaits un blīvums. Latvijas PSR teritorijā dzīvo 
2,1 miljons iedzīvotāju (pēc 1959. g- skaitīšanas datiem — 
2 093 000 cilvēku). Vidējais iedzīvotāju blīvums ir 32,9 cilvēki 
uz 1 km2 — ievērojami vairāk nekā caurmērā visā PSRS teri
torijā (9,4 cilvēku uz km2). Republikā iedzīvotāji izvietoti ne
vienmērīgi — vislielākais to blīvums ir pilsētās. Taču arī lauku 
iedzīvotāju izvietojums nav vienmērīgs. Vislielākais lauku 
iedzīvotāju blīvums ir Latvijas austrumu rajonos (vēsturisko 
cēloņu, kā arī Latgales augstienes izdevīgo dabas apstākļu 
dēļ), Zemgales līdzenumā (sakarā ar izdevīgajiem dabas ap
stākļiem) un Rīgas piepilsētas joslā (sakarā ar lielās pilsētas 
tuvumu). Šajos rajonos dzīvo 22—28 cilvēku uz km2. Vidējais 
lauku iedzīvotāju blīvums (15—17 cilvēku uz km2) ir republi
kas rietumos un ziemeļos, bet vismazākais — ziemeļrietumos, 
kur sakarā ar Piejūras zemienes un Usmas-Ugales meža ma
sīviem dzīvo tikai 8 cilvēki uz km2.

Nacionālais sastāvs. Padomju Latvijā dzīvo kopā un drau
dzīgi sadarbojas daudzu tautību pārstāvji. Vairums iedzīvo
tāju ir latvieši (pēc 1959. g. skaitīšanas — 62%); otro vietu

10. Iedzīvotāji.



pēc daudzuma aizņem krievi (26,6%), pie tam dažos Austrum- 
latvijas rajonos krievu tautības iedzīvotāji jau no seniem lai
kiem ir vairākumā- Bez tam Latvijā vēl dzīvo baltkrievi, poļi, 
ebreji, lietuvieši, ukraiņi un citi.

Visas padomju zemes brālīgās tautas nepārtraukti apmai
nās ar kadriem. Kazahijas un Sibīrijas neskarto zemju apgū
šanā, kā arī visās Padomju Savienības lielajās celtnēs piedalās 
visu republiku pārstāvji. Tādēļ katras republikas iedzīvotāju 
sastāvs ar laiku kļūst daudzveidīgāks. Arī Latvijas PSR jaun
celtnēs — Pļaviņu hidroelektrostacijā, Daugavpils sintētiskās 
šķiedras rūpnīcā un citās piedalās daudzu tautību darbaļaudis; 
Pļaviņu lielajā celtnē vien strādā 23 dažādu padomju zemes 
tautu pārstāvji.

Materiālās labklājības pieaugums un kultūras līmeņa cel
šanās. Ikvienā padomju republikā saimniecība un kultūra attīs
tās ciešā un brālīgā sadarbībā ar visām savienotajām republi
kām. Sadarbības un savstarpējas palīdzības ceļā padomju re
publikas apmainās ar materiālām un kultūras vērtībām.

Padomju Latvija saņem no citām savienotajām republikām 
metālus, kokvilnu, akmeņogles, naftu un naftas izstrādājumus, 
rūpnīcu un elektrostaciju ierīces, traktorus un kombainus, tra
lerus, televizorus un daudzas citas preces, kas nepieciešamas 
saimniecībai un tautas patēriņam. Latvija savukārt nosūta uz 
dažādiem padomju zemes rajoniem elektrovilcienu un tramvaju 
vagonus, automātiskās telefona centrāles, radiouztvērējus, mē
beles, zivju, kā arī gaļas un piena produktu izstrādājumus un 
daudzus citus ražojumus.

Latvijas PSR tehnikas, lauksaimniecības, zinātnes un kul
tūras darbinieki regulāri piedalās starprepublikāniskajās ap
spriedēs un sanāksmēs, kā arī kultūras un mākslas skatēs, kur 
dalās ar citu republiku pārstāvjiem savā tehniskajā un ražo
šanas pieredzē, apmainās ar zinātnisko pētījumu rezultātiem 
un iepazīstina viņus ar mākslas jaunradi. Krievu, baltkrievu, 
ukraiņu un citu mūsu zemes tautu rakstnieku darbi tiek izdoti 
latviešu valodā; ievērojamākie latviešu rakstnieku darbi savu
kārt tiek tulkoti un izdoti citās republikās. Izplatīts republiku 
savstarpējo attiecību veids ir sacensības starp dažādu repub
liku pilsētām un uzņēmumiem-

Ikvienas republikas panākumi saimniecības attīstībā, mate
riālās labklājības un kultūras līmeņa celšanā ir visas padomju 
tautas kopējā darba rezultāts. Tautas saimniecības nozaru sek
mīga attīstība visas Padomju Savienības apjomā kāpina ma
teriālo labklājību un nodrošina izglītības, zinātnes, mākslas, 
veselības aizsardzības un sporta uzplaukumu katrā savienotajā
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republikā. Piecu gadu laika posmā starp partijas XX un XXII 
kongresu, pamatojoties uz PSRS nacionālā ienākuma pieau
gumu, cēlās arī darbajaužu reālie ienākumi — strādniekiem un 
kalpotājiem par 27% un kolhozniekiem par 33%, skaitot caur
mērā uz katru cilvēku. Visi strādnieki un kalpotāji pārgāja 
uz septiņu vai sešu stundu darba dienu. Palielināta darba alga 
un atcelti nodokļi zemāk atalgoto darbaļaužu kategorijām, uz
labots arī nodrošinājums par pensijām.

Strauji uzlabojas arī iedzīvotāju nodrošināšana ar dzīvok
ļiem. Iepriekšējos 15 gados Latvijas PSR teritorijā uzceltas 
dzīvojamās mājas ar vairāk nekā četri miljoni kvadrātmetru 
kopplatību; tajā varētu izvietot veselu pilsētu ar 400 tūksto
šiem iedzīvotāju.

Padomju Savienības Komunistiskās partijas XXII kongress 
izvirzīja uzdevumu ar pasaulvēsturisku nozīmi — nodrošināt 
Padomju Savienībā visaugstāko dzīves līmeni salīdzinājumā 
ar jebkuru kapitālisma zemi. Tuvākajos desmit gados strād
nieku un kalpotāju reālie ienākumi pieaugs divas reizes, bet 
kolhoznieku ienākumi — vairāk nekā divas reizes, skaitot caur
mērā uz katru strādājošo. 20 gadu laikā iedzīvotāju reālie 
ienākumi uz katru cilvēku pieaugs vairāk nekā trīsarpus reizes. 
Darba diena kļūs vēl īsāka; tiks sasniegta materiālo un kul
tūras labumu pārpilnība visiem iedzīvotājiem.

Tāpat kā pārējās republikās, arī Padomju Latvijai ir lieli 
panākumi tautas izglītības, zinātnes, mākslas, literatūras un 
veselības aizsardzības uzplaukumā.

Latviešu tauta piedalās Padomju Savienības tautu kopējā 
kultūras krātuvē ar bagātīgu tautas dai|radi — folkloru, tautas 
muziķu un dejām. Tālu pazīstami ir arī latviešu lietišķās māk
slas darbi: mākslas keramika, kokgriezumi, mākslinieciski ādas, 
metāla un dzintara izstrādājumi, izšuvumi, adījumi un audumi, 
kā arī dažādu amatnieku darinājumi. So tautas mākslinieku 
un amatnieku darba iemaņas, radoši attīstoties, ir pārgājušas 
no paaudzes uz paaudzi. Tagad tautas daiļrades sensenās tra
dīcijas turpina pastāvēt un izveidoties mūzikas mācību iestā
dēs, lietišķās mākslas skolās un darbnīcās, kā arī dažādos paš
darbības pulciņos pie kultūras namiem un iestādēm. īpatnējas 
tautas daiļrades skates ir dziesmu svētki.

No latviešu tautas cēlušies vairāki ārpus republikas robe
žām pazīstami kultūras un zinātnes darbinieki: dzejnieki
(J. Rainis, J. Sudrabkalns), rakstnieki (R. Blaumanis, A. Upīts, 
V. Lācis), komponisti (E. Dārziņš, J. Vītols, E. Melngailis, 
J. Ivanovs), gleznotāji (J. Rozentāls, J. Purvītis), zinātnieki 
(A. Kirhenšteins, J. Endzelīns, J. Peive, J. Zutis) un citi.
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Lieli panākumi Padomju Latvijā gūti tautas izglītībā. Bur
žuāziskajā Latvijā 16% no 8 līdz 11 gadu veco bērnu skaita 
nevarēja mācīties skolā. 11% no iedzīvotājiem, kas vecāki par 
10 gadiem, bija analfabēti. Tagad Padomju Latvijā realizēta 
vispārīga astoņgadīgā izglītība, bet vidusskolā blakus vispārī
gajiem mācību priekšmetiem ir arī ražošanas apmācība. Ar 
katru gadu pieaug internātskolu skaits.

Tehnikumos un citās vidējās mācību iestādēs buržuāziskajā 
Latvijā ik gadus mācījās 6000—7000 skolēnu, turpretim Pa
domju Latvijā — vairāk nekā 25 000.

Augstākā izglītība buržuāziskajā Latvijā bija pieejama 
gandrīz vienīgi buržuāzijas pārstāvju bērniem. Tad darbojās 
4 augstākās mācību iestādes. Padomju Latvijā ir 10 augstākās 
mācību iestādes: universitāte, Politehniskais institūts, Civilās 
gaisa flotes inženieru institūts, Lauksaimniecības akadēmija, 
Medicīnas institūts, divi pedagoģijas institūti (Liepājā un 
Daugavpilī), Fiziskās kultūras institūts, Mākslas akadēmija 
un konservatorija. Ar savu vidējās un augstākās izglītības
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līmeni Padomju Latvija tālu pārsniegusi tādas attīstītas kapi
tālistiskās valstis kā Zviedriju, Rietumvāciju un Angliju. Lat
vijas PSR uz katriem 10 000 iedzīvotājiem 1961. gadā bija 
101 students — trīs reizes vairāk nekā Francijā un Zviedrijā 
un četras reizes vairāk nekā Rietumvācijā.

Mūsdienās Latvijas PSR tautas saimniecībā strādā trīsreiz 
vairāk speciālistu ar vidējo un augstāko izglītību nekā bur
žuāziskajā Latvijā.

Ievērojams notikums Padomju Latvijas kultūras attīstībā 
bija republikas zinātniskā darba centra — Zinātņu akadēmijas 
nodibināšana 1946. gadā. Latvijas PSR zinātnieki veikuši dau
dzus pētījumus un atklājumus, kam liela nozīme tautas saim
niecībā un kas veicinājuši visas padomju zinātnes uzplaukumu. 
Latvijā uzcelts pirmais atomreaktors Baltijas republikās, kurā 
pētī atomenerģijas problēmas gan Latvijas, gan arī pārējo 
Baltijas republiku zinātnieki.

Padomju varas 20 gados izdoto grāmatu un ierīkoto masu 
bibliotēku skaits salīdzinājumā ar buržuāziskās Latvijas laiku 
pieaudzis vairāk nekā 20 reižu.

Lieli panākumi gūti kino attīstībā. Rīgā uzcelta moderna 
kinostudija. Divdesmit padomju varas gados kinoteātru un 
kino demonstrējamo iekārtu skaits visā republikā pieaudzis 
10 reižu, bet lauku rajonos — 20 reižu.

Vienīgi padomju varas gados attīstījusies televīzija. Nodi
bināta Rīgas televīzijas studija. Tagad darbaļaudis var skatī
ties divas televīzijas programas.

Padomju Latvijā strauji uzplaukusi teātra māksla. Pa
domju varas gados nodibināts Operetes teātris. Blakus profe
sionālajiem teātriem darbojas ari tautas teātri un dramatiskie 
pašdarbības pulciņi. Latvijas PSR teātru aktieri veiksmīgi uz
stājas gan Maskavā, Ļeņingradā un citās Padomju Savienības 
pilsētās, gan arī ārzemēs.

Padomju varas gados republikā plaši attīstījusies veselības 
aizsardzība. Tagad Latvija ārstu skaita ziņā attiecībā pret 
iedzīvotāju daudzumu tālu pārsniegusi daudzas kapitālistiskās 
valstis, piemēram, Angliju, Franciju, ASV un VFR.

Izglītības, zinātnes un kultūras attīstība savukārt sekmē 
saimniecības uzplaukumu. Jo vairāk dažādās ražošanas noza
rēs strādās izglītotu speciālistu, jo augstāks būs arī ražošanas 
līmenis, kļūs lielāks racionalizatoru un ražošanas pirmrind
nieku skaits un palielināsies produkcijas apjoms.

Attīstoties tautas saimniecībai un ceļoties iedzīvotāju ma
teriālajai labklājībai un kultūras līmenim, republikā izauguši
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tūkstošiem izcilu ražošanas novatoru. Latvijas darbaļaudis ar 
lepnumu nosauc tādus Sociālistiskā Darba Varoņu vārdus 
kā rūpnīcas VEF racionalizatoru un izgudrotāju V. Bušu, 
progresīvo darba metožu iniciatorus lauksaimniecībā — A. Bār- 
tuli, F. Čuplinskieni un daudzus citus.

Pilsētu un lauku iedzīvotāji. Sakarā ar straujo rūpniecības 
attīstību Latvijas pilsētu iedzīvotāju skaits 20 gadu laikā pie-
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audzis no 35 līdz 56 procentiem (no iedzīvotāju kopskaita). 
Pilsētu iedzīvotāju īpatsvara ziņā Latvijas PSR aizņem vienu 
no pirmajām vietām pārējo savienoto republiku vidū. Latvijā 
ir daudz pilsētu un pilsētu tipa ciematu. Lielā Tēvijas kara 
laikā fašistiskie okupanti pārvērta drupās vairākas pilsētas, 
sevišķi izpostīdami Daugavpili, Jelgavu un Valmieru. Latvijas 
darbaļaudis, saņemot palīdzību arī no pārējām savienotajām 
republikām, tagad šīs pilsētas ir atjaunojuši. Vēl vairāk — pēc 
būtības te ir uzceltas pilnīgi jaunas, labiekārtotas sociālistis
kas pilsētas. Vecās pilsētas — Rīga, Jēkabpils, Cēsis, Kuldīga 
un citas ir ievērojami paplašinājušās.

Visām pilsētām ir daudz kopīgu iezīmju — tajās attīstīta 
rūpniecība, pilsētas ir kultūras dzīves centri, jo tajās ir skolas, 
speciālās mācību iestādes, bibliotēkas un kultūras nami. Visas
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pilsētās mūsdienās norit intensīva celtniecība — ceļ rūpniecī
bas un komunālos uzņēmumus, skolas un slimnīcas, kā arī ve
selus kvartālus un pat pilsētu rajonus apbūvē ar dzīvojamām 
ēkām. Pilsētas tiek arī labiekārtotas un izdaiļotas. Tajās iz
veido jaunu un paplašina esošo ūdensvadu un kanalizāciju 
tīklu, attīsta pilsētas transportu. Lielu vērību pievērš pilsētu 
izdaiļošanai — ielu un laukumu apstādīšanai, jaunu parku un 
skvēru ierīkošanai.

Republikā izveidojušies arī jauni pilsētu tipa ciemati jeb 
pilsētciemati: Ķegums (pie hidroelektrostacijas), Brocēni (pie 
būvmateriālu kombināta) un Kalnciems (pie būvmateriālu 
kombināta Lielupes krastā). Republikas ziemeļos pie Sedas 
purva kūdras atradnes mežu un purvu vidū strauji izauga 
Sedas ciemats.
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Vairums lauku iedzīvotāju dzīvo vēl viensētās. Kolhozu 
teritorijās izkaisītās zemnieku sētas un saimniecības ēkas kavē 
sabiedriskās lauksaimniecības tālāko attīstību un iedzīvotāju 
kultūras uzplaukumu. Tādēļ ar laiku visi lauku iedzīvotāji 
pārvietosies uz kolhozu un starpkolhozu ciematiem. Tajos ceļ 
pilsētas tipa mājas ar vairākiem dzīvokļiem un visām ērtī
bām — ūdensvadu, kanalizāciju un centrālapkuri. Lauku iedzī
votāju dzīves apstākļi tad maz atšķirsies no pilsētnieku ap
stākļiem.

VINGRINĀJUMI.

1. Savāciet ziņas par jūsu rajona, skolai tuvākā rūpniecības uzņē
muma, kolhoza vai padomju saimniecības darbaļaužu materiālās un kul
tūras dzīves uzplaukumu!

2. Nosauciet jūsu rajona izcilākos cilvēkus! Kādi ir viņu sasniegumi?
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11. Rūpniecība.

Atkārtojums.

1. Kādas ir tautas saimniecības galvenās nozares?
2. Kādas rūpniecības nozares jūs zināt?
3. Kādas lauksaimniecības nozares jūs zināt?
4. Nosauciet piemērus, kas raksturo rūpniecības sakarus ar 

lauksaimniecību, kā arī sakarus starp dažādām rūpniecības 
nozarēm, starp zemkopību un lopkopību!

Buržuāziskā Latvija bija galvenokārt lauksaimniecības 
zeme ar vāji attīstītu rūpniecību (pārsvarā bija nelieli vieglās 
un pārtikas rūpniecības uzņēmumi). Sevišķi neizveidota bija 
mašīnbūvniecība.

Padomju varas apstākļos republikas saimniecība attīstījās 
sociālistiskās industrializācijas virzienā. Padomju Latvija īsā 
laikā pārvērtās no agrāras zemes par augsti attīstītu rūpniecī
bas republiku ar liela mēroga sociālistisko lauksaimniecību. 
Rūpniecība kļuva par vadošo nozari republikas tautas saim
niecībā.

Padomju Latvijas rūpniecība atšķiras no buržuāziskās Lat
vijas rūpniecības pēc sava apjoma, tehnikas līmeņa, specializā
cijas pa nozarēm un izvietojuma.

Padomju varas 20 gados viss rūpniecības ražošanas apjoms 
pieaudzis 12 reižu, bet mašīnbūvniecībā, aparātu būvē un citās 
metālapstrādāšanas nozarēs — pat 80 reižu. Tajā pašā laikā 
rūpnieciskās ražošanas apjoms, piemēram, Dānijā pieaudzis 
tikai 2 reizes. Pārveidojās arī rūpniecības raksturs. Tālāk at
tīstījās ne tikvien buržuāziskajā Latvijā valdošās nozares — 
vieglā un pārtikas rūpniecība, bet daudz lielāku īpatsvaru 
ieguva metālapstrādāšanas rūpniecība. Izveidotas arī jaunas 
rūpniecības nozares —transporta un  enerģētikas mašīnu būv
niecība, aparātu būve uņ citas. 

* Padomju'Latvijā izģafavo daudzus jaunus ražojumus: elek-* 
trificēto dzelzceļu motorvagonus, turbīnas, dīzeļmotorus, auto-* 
mātiskās telefona centrāles, automašīnu elektriskos aparātus,*, 
elektriskos instrumentus. '

Padomju varas laikā mainījās arī rūpniecības izvietojums. 
Blakus vecajiem rūpniecības centriem — Rīgai un Liepājai 
rūpniecība attīstījās arī Daugavpilī, Jelgavā, Ventspilī, Rē
zeknē, Cēsīs, Valmierā un citās pilsētās, kā arī pilsētciematos.

Latvijas PSR rūpniecība attīstās saskaņā ar visas padomju 
zemes vienoto tautas saimniecības attīstības plānu, ciešā sa
karā ar citām brālīgajām republikām un daudziem ekonomis
kajiem rajoniem. Lielāko daļu no Latvijas PSR rūpniecībai ne-
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pieciešamās iekārtas, materiāliem, izejvielām un kurināmā 
ieved no citām republikām; tāpat ari lielākā da]a no rūpniecī
bas produkcijas tiek izvesta ārpus republikas robežām.

Padomju Latvijā attīstījušās dažādas rūpniecības nozares: 
kurināmā rūpniecība un elektroenerģijas ražošana, mašīnbūv
niecība un aparātu būve, ķīmiskā rūpniecība, būvmateriālu 
rūpniecība, kokapstrādāšanas rūpniecība un papīrrūpniecība, 
kā arī vairākas vieglās un pārtikas rūpniecības nozares.

Kurināmā rūpniecība un elektroenerģijas ražošana. Buržuā
ziskā Latvija elektroenerģijas ražošanas ziņā bija viena no vis
vairāk atpalikušām Eiropas valstīm. Galvenais enerģijas avots 
rūpniecības, dzelzceļu un ūdenstransporta vajadzībām bija ak
meņogles. Kūdras ieguve un hidroenerģijas izmantošana bija 
vāji attīstītas. Tai laikā iesāktā Ķeguma hidroelektrostacijas 
celtniecība tika pabeigta jau padomju varas laikā— 1940. gadā-

Padomju varas gados Latvijā izveidota moderna k ū d r a s  
r ū p n i e c ī b a .  1940.—1960. gadu laikā kūdras ieguve palieli
nājusies gandrīz 10 reižu. Lielākie kūdras ieguves un pārstrā
dāšanas uzņēmumi atrodas Rīgas tuvumā (kūdras fabrikas 
«Sloka», «Mārupe», «Baloži» un «Olaine»), Ziemeļlatvijā 
(«Seda») un Austrumlatvijas zemienē («Strūžāni»).

Kūdru izmanto galvenokārt kā kurināmo termoelektrostaci- 
jās, rūpniecības uzņēmumos un komunālajām vajadzībām. Sa
līdzinājumā ar akmeņoglēm, naftu un gāzi kūdra ir samērā 
mazvērtīgs kurināmais; tās ieguvei un pārvadāšanai nepiecie
šami lieli izdevumi.

Sākot ar 1962. gadu, Latvijas PSR saņem no Dašavas 
(Ukrainas PSR) dabisko gāzi. Deggāzes izlietojums gadu no 
gada pieaugs. 1965. gadā republika saņems jau 1,2 miljardu 
kubikmetru gāzes, kas apmierinās iedzīvotāju un komunālās 
saimniecības vajadzības Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas, Bauskas, 
Daligavfnls'' un» Lie"pājSs f>iis£tā^ C?āzes kurināmo izlieto arī 

•vairāki rūpniecības uzņēmumi (Rīghs* tefmSeleRtrocēnti'āk;).
Padomju varas laikā daudz veikts Latvijas PSR elektrifi- 

.’kācijā. Atjaunotas kara laikā sagrautās elektrostacijas, palie- 
' linot to jaudu, uzceltas arī daudzas jaunas — Rīgas TEC un 

citas. Republikas lielākās elektrostacijas ir Rīgas termoelektro
centrāle, Rīgas termoelektrostacija un Ķeguma hidroelektrosta
cija. Rīgas TEC ražo ne tikvien elektrisko enerģiju, bet dod 
arī karstu ūdeni dzīvokļu apkurei un cilām komunālām vaja
dzībām. Atjaunotajai Ķeguma hidroelektrostacijai tagad ir 
ievērojami lielāka jauda nekā agrāk; spēkstacija darbojas au
tomātiski, un to vada telemehāniski. Elektrostacijas ir arī visās 
pārējās lielajās pilsētās — Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī un
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citās. Lauku rajonos darbojas vairākas nelielas starpkolhozu 
un kolhozu elektrostacijas.

Padomju varas 20 gadu laikā elektroenerģijas ražošana 
pieaugusi vairāk nekā 6 reizes. Taču tā vēl nespēj apmierināt 
tautas saimniecības pieaugošās vajadzības: daudz elektriskās 
enerģijas nepieciešams strauji plaukstošajai rūpniecībai, lauk
saimniecības mehanizācijai, dzelzceļu elektrifikācijai, kā ari 
komunālajām un kultūras vajadzībām.

Lai segtu šis vajadzības, Latvijas PSR saņem elektroener
ģiju ari no brālīgās Igaunijas PSR pa jauncelto elektriskās 
pārvades līniju: Baltijas VRES — Rīga. Līdz ar to Latvija ir 
iekļauta kopējā PSRS ziemeļrietumu energosistēmā, kurā 
ietilpst visas Baltijas savienotās republikas, kā arī K.PFSR, 
Ļeņingradas un Kaļiņingradas apgabali. Sekmīgi tiek celta arī 
Pļaviņu hidroelektrostacija, kuras jauda — 825 000 kilovati 
pilnas darbības laikā — būs lielākā no Baltijas republiku hid
roelektrostacijām. Septiņgades beigās tiks pabeigta visu repub
likas kolhozu un padomju saimniecību elektrifikācija.
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Mašīnbūvniecība un aparātu būve apgādā gan rūpniecību, 
transportu un lauksaimniecību ar aparātiem, ierīcēm un dažā
dām mašīnām, gan arī ražo iedzīvotāju vajadzībām radiouz
tvērējus, telefona aparātus, veļas mazgājamās mašīnas, mopē
dus. Mašīnbūvniecības rūpnīcas atrodas Rīgā, Liepājā, Dau
gavpilī un Jelgavā.

Vadošās mašīnbūvniecības nozares republikā ir transporta 
mašīnbūvniecība: vagonu būve (elektrovilcienu un tramvaju 
vagoni), kuģu būve un autobusu ražošana; enerģētisko mašīnu 
būve: turbīnu un dīzeļmotoru ražošana; lauksaimniecības ma-
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šīnu būve: cukurbiešu novākšanas kombainu un cukurbiešu sē
jumu kopšanas mašīnu būve, mēslojuma izkliedētāju un citu 
lauksaimniecības mehanizācijai nepieciešamo laukkopības un 
lopkopības mašīnu un inventāra ražošana.

Aparātu būvē vadošās nozares ir automātisko telefonu cen
trāļu, telefona aparātu, radiouztvērēju, automašīnu elektrisko 
piederumu un hidrometeoroloģisko aparātu ražošana.

Rīgas rūpnīca VEF ir lielākais automātisko telefona cen
trāļu ražošanas uzņēmums Padomju Savienībā.

Republikas mašīnbūvniecības rūpnīcas saņem nepiecieša
mās izejvielas — melnos un krāsainos metālus, kā arī iekārtu 
un darbgaldus gan no Maskavas un Ļeņingradas, gan arī no 
Urālicm un Ukrainas. Tēraudu ražo arī Liepājas metalurģiskā 
rūpnīca.

Mašīnbūvniecības ražojumi — elektrisko vilcienu motorva- 
goni un to iekārta, tramvaja vagoni, automātiskās telefona 
centrāles, elektriskie instrumenti, radiouztvērēji, automašīnu 
elektriskie aparāti, mopēdi un veļas mazgājamās mašīnas 
tiek izvesti uz dažādiem PSRS rajoniem, daudzus no tiem arī 
eksportē.

Republikā aizvien lielāku nozīmi iegūst ķīmiskā rūpniecība, 
kuras uzņēmumi atrodas galvenokārt Rīgā. Sī rūpniecības no
zare ražo superfosfātu, sintētiskoTsveķus, polietilēnu, lakas un 
krāsas, dažādas tehniskās eļļas, miecvielu ekstraktus ādu ap
strādāšanai, farmācijas un parfimērijas izstrādājumus.

Ķīmiskās rūpniecības attīstībā septiņgadē (1958.—1965- g.) 
galvenā uzmanība tiek pievērsta, lai palielinātu produkciju 
šādiem ražojumiem: ?pniētiskajai._škiedrai (Daugavpils rūp- 
nīca), stikla-šķiedrai (Valmieras rūpnīca), polietilēnam, plast
masu izstrādājumiem, minerālmēslojumam un medicīnas pre
parātiem. Vairākus ķīmiskās rūpniecības ražojumus, piemēram, 
superfosfātu, farmācijas un parfimērijas izstrādājumus izved 
arī uz citām republikām. Republikā savukārt ieved apatitus 
superfosfāta ražošanai — no Hibīniem, ēteriskās eļļas parfi
mērijas rūpniecībai — no Krimas un Kaukāza; naftas un naf
tas gāzu produktus, kas nepieciešami sintētiskās šķiedras ra
žošanai, ieved no KPFSR centrālajiem rajoniem un Baltkrie
vijas.

Būvmateriālu rūpniecība. Latvijā jau no seniem laikiem 
ražoja dažādus būvmateriālus — ķieģeļus, dakstiņus, kaļķi, 
cementu un citus. Taču liela mēroga būvmateriālu rūpniecība 
attīstījās vienīgi padomju varas gados.

Būvmateriālu rūpniecības uzņēmumi atrodas dažādās re
publikas vietās — tie parasti izvietoti pie izejvielu atradnēm 
vai arī kuģojamo upju krastos un lielākās pilsētās.
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Svarīgākā būvmateriālu rūpniecības nozare ir c e m e n t a  
r ū p n i e c ī b a .  Dažādas cementa šķirnes ražo Brocēnos, Rīgā 
un Jūrmalā. Galvenais šīfera izgatavotājs Latvijā ir Brocēnu 
cementa un šīfera kombināts. Šīfera ražošanā Padomju Latvija 
aizņem trešo vietu no visām savienotajām republikām. Ce
mentu, šīferi un dažus citus būvmateriālus izved gan uz pārē
jām padomju republikām, gan arī uz ārvalstīm.

Lielākais ķ i e ģ e ļ r ū p n i e c ī b a s  centrs ir Kalnciema pil
sētciemats. Tas atrodas pie lielām izejvielu atradnēm, pa 
Lielupi ir laba satiksme ar Rīgu un Jelgavu.

Dzelzsbetona konstrukcijas izgatavo Daugavpilī un Gar
kalnē (ziemeļaustrumos no Rīgas). Logu stiklu un stikla iz
strādājumus ražo Rīgā un Līvānos.

Dīzeļu rūpnīcā.

Lai nodrošinātu septiņgades straujo rūpniecības uzņēmumu 
un dzīvokļu celtniecību, nepieciešams ievērojami palielināt visu 
būvmateriālu veidu ražošanu. Septiņgadē cementa ražošana 
pieaugs par 60%• Piecas reizes palielināsies jauno būvmate
riālu veidu — dzelzsbetona konstrukciju, pārseguma plātņu un 
minerālvates ražošana.

Kokapstrādes un papīra rūpniecība. Latvijas PSR kokap
strādes rūpniecība visvairāk ražo finieri, mēbeles un sērkoci
ņus. F i n i e r i  izgatavo Rīgā un Kuldīgā.

M ē b e l e s  ražo galvenokārt Rīgā, Ventspilī, Daugavpilī, 
Valmierā un Tukumā. Latvijas mēbeles daudz pieprasa pārējās 
republikās un ārzemēs. Ar tām iekārtota gan Kongresu pils 
Kremlī, Maskavas Valsts universitātes ēka un Galvenais uni
versālveikals Maskavā, gan arī Kultūras un zinātnes pils Var
šavā. Pēdējā laikā aizvien vairāk mēbeļu izgatavošanā sāk 
pielietot plastmasas.

S ē r k o c i ņ u  rūpnīcas atrodas Rīgā un Liepājā. Ievērojama 
daļa sērkociņu tiek eksportēta.

C e l u l o z i  ražo Slokā (Jūrmalā), papīru — Slokā, Līgatnē 
(starp Siguldu un Cēsīm), Staicelē (pie Salacas upes) un

Līgatnes papīrfabrika.



Rīgas apkārtnē (Juglā un Jaunciemā). Papīra rūpniecībā 
izmanto gan celulozi, gan arī tekstilrūpniecības atkritumus, 
lupatas un makulatūru.

Vieglā rūpniecība nodrošina iedzīvotāju vajadzības pēc au
dumiem, apģērbiem, trikotāžas izstrādājumiem un apaviem. 
Da|u produkcijas izved ārpus republikas robežām, tajā pašā 
laikā citus vieglās rūpniecības ražojumus ieved no pārējām 
padomju republikām.

Tekstilrūpniecības un trikotāžas rūpniecības uzņēmumi iz
vietoti galvenokārt Rīgā. Kokvilnu, vilnu un dabisko zīdu 
ieved no Vidusāzijas un Aizkaukāza padomju republikām, māk
slīgās šķiedras un tekstilrūpniecības mašīnas — no KPFSR 
centrālajiem apgabaliem un Ļeņingradas. Linu audumus no 
vietējām izejvielām auž Jelgavā, Mazsalacā un Rīgā, vadmalu 
no vietējām izejvielām veļ Kuldīgā.

Šūšanas fabrikas un apavu fabrikas ir Rīgā, Liepājā un 
Daugavpilī, ādas fabrikas — Liepājā un Jelgavā.

Poligrāfiskā rūpniecība iespiež grāmatas, laikrakstus un 
žurnālus, kartes un mākslas darbu reprodukcijas. Poligrāfis
kās rūpniecības galvenais centrs ir Rīga, kur izpilda pasūtīju
mus grāmatu un karšu iespiešanai arī citām padomju republi
kām. Poligrāfiskās rūpniecības uzņēmumi atrodas arī visās 
republikas pakļautības pilsētās, nelielas tipogrāfijas ir daudzos 
rajonu centros.

Pārtikas rūpniecība. Vairums pārtikas rūpniecības nozaru 
pārstrādā vietējās izejvielas — lauksaimniecības un zvejniecī
bas produktus. Vienīgi konditorejas izstrādājumiem nepiecieša
mās izejvielas — kakao, kafija, zemesrieksti, kā arī dienvidu 
augļu sīrupi un ievārījumi tiek ievesti.

Tā kā republikas galvenā lauksaimniecības nozare ir lop
kopība, arī pārtikas rūpniecībā vadošā loma ir g a ļ a s  un 
p i e n a  p r o d u k t u  r a ž o š a n a i .  Lielākie piena rūpniecības 
centri ir Rīgā, Rēzeknē un Valmierā. Nelielas pienotavas dar
bojas visos rajonos.

Gaļas kombināti atrodas Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Rē
zeknē un Valmierā. Sājā septiņgadē Rīgā, Liepājā, Ventspilī 
un Rēzeknē nodotas ekspluatācijā saldētavas.

Pieaugot zvejniecībai, attīstās arī z i v j u  k o n s e r v u  r ū p 
n i e c ī b a .  Zivju kombināti un zivju konservu fabrikas ir Rīgā, 
Liepājā, Ventspilī, Kolkā, Skultē, Salacgrīvā un citur. Bez tam 
daļa sazvejoto zivju tiek pārstrādātas tieši uz lieliem zvejas 
kuģiem. Latvijas zivju rūpniecības produkti — zivju konservi, 
kā arī sālītas, kūpinātas un saldētas zivis — pazīstami tālu 
ārpus republikas robežām.
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C u k u r f a b r i k a s  ir Jelgavā, Liepājā un Jēkabpilī. Tās 
ražo cukuru gan no republikā izaudzētajām cukurbietēm, gan 
no cukura pusfabrikāta, ko ieved no Kubas.

Pārtikas rūpniecība ražo arī miltus, putraimus, makaronus, 
dažādus maizes un konditorejas izstrādājumus, augu eļļu, 
aug|u un sakņu konservus un citus produktus.

VINGRINĀJUMI.

1. Latvijas PSR kontūrkartē iezīmējiet galvenos republikas rūpniecības 
centrus!

2. Pēc mācību grāmatas datiem uzzīmējiet enerģijas Ieguves, mašīnbūv
niecības un tekstilrūpniecības attīstības diagramasl

3. Noskaidrojiet, kādas rūpniecības nozares darbojas jūsu rajonā; kādus . 
rūpniecības uzņēmumus cel vai kādi tiks celti pēc septiņgades plāna vai 
saskaņā ar PSKP XXII kongresa un LKP XVIII kongresa lēmumiem!
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12. Lauksaimniecība.

Padomju varas gados republikas lauksaimniecībā notiku
šas būtiskas pārmaiņas. Simtiem tūkstošu sīko zemnieku saim
niecību vietā izveidotas mehanizētas lielsaimniecības — kolhozi 
un padomju saimniecības. Lauksaimniecība kļuvusi par sociā
listisku saimniecības nozari.

Padomju saimniecības ir specializētas vienā vai divās lauk
saimniecības nozarēs, bet kolhozi parasti ir daudznozaru saim
niecības. Padomju saimniecības ar savu priekšzīmīgo darba 
organizāciju, augsto darba mehanizācijas līmeni, kā arī pielie
tojot jaunākās lauksaimniecības zinātnes atziņas, rāda mūs
dienu sociālistiskās lauksaimniecības paraugu.

Buržuāziskās Latvijas lauksaimniecībā visi smagie darbi 
tika veikti galvenokārt ar rokām, jo vairumam zemnieku ne
bija mūsdienām atbilstošas lauksaimniecības tehnikas. 1940. 
gadā Latvijā bija tikai ap tūkstoš traktoru, bet nebija neviena 
kombaina; lauksaimnieciskajā ražošanā gandrīz nemaz neiz
mantoja elektroenerģiju. Zemnieka darba diena ilga 14—16 
stundas. Sevišķi grūti klājās algotajiem strādniekiem un 
kalpiem.

Padomju Latvijas kolhozos un padomju saimniecībās dar
bojas ap 15 tūkstoši traktoru, simtiem pašgājēju kombainu 
labības, linu, kartupeļu un cukurbiešu novākšanai, daudz kra
vas automašīnu un citas tehnikas. Elektroenerģijas patēriņš 
20 padomju varas gados pieauga vairāk nekā 80 reižu.

Sevišķi lielus panākumus republikas lauksaimniecība guva 
pēc PSKP CK 1953. g. septembra plēnuma. Laikā no 1953. līdz 
1961. gadam gaļas ražošana republikā palielinājās par 87, 
piena — par 48 un olu par 117 procentiem.

PSKP CK 1962. g. marta plēnumā un Latvijas KP CK 
marta plēnumā, kas notika pēc PSKP XXII kongresa, tika iz
strādāti pasākumi turpmākai, vēl straujākai lauksaimniecības 
attīstībai. Sājā pasākumu sistēmā paredzēts likvidēt maz efek
tīvo zemkopības zāllauku sistēmu un uzlabot sējumu platību 
struktūru, plašāk ieviešot kukurūzu, cukurbietes lopbarībai un 
lopbarības pupas; strauji izvērst lauksaimnieciskās ražošanas 
mehanizāciju, palielināt augsnes kaļķošanu un mēslošanu (pie
lieto ari mikroelementus), nezāļu apkarošanai plaši pielietot 
ķimikālijas — herbicīdus, kā arī uzlabot lauksaimniecības or
ganizēšanu un vadīšanu.

Tāpat kā rūpniecība, ari lauksaimniecība nevar attīstīties 
bez citu brālīgo .republiku palīdzības. No tām republika saņem 
traktorus, kombainus, kravas automašīnas, kālija un slāpekļa
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minerālmēslojumu, herbicīdus, kukurūzas sēklas, naftas pro
duktus un daudz citu ražojumu.

Lopkopība ir republikas vadošā lauksaimniecības nozare. 
Padomju Savienības Komunistiskā partija izvirzījusi visai pa
domju zemei lielu uzdevumu — radīt lauksaimniecības pro
duktu pārpilnību un panākt Amerikas Savienotās Valstis lop
kopības produktu ražošanā produkcijas daudzuma .ziņā uz katru 
iedzīvotāju. Sī uzdevuma veikšanā sekmīgi piedalās arī Lat
vijas PSR lopkopība.

Republikā ne tikvien palielinās lopkopības produktu dau
dzums, bet tiek samazināta šīs produkcijas pašizmaksa. To pa
nāk, attīstot darba mehanizāciju lopkopībā un plaši ieviešot 
jaunas lopu kopšanas metodes — lopu turēšanu bez piesieša
nas, mehanizēto govju slaukšanu, cūku audzēšanu lielās gru
pās un citas.

Visā Latvijas PSR teritorijā labi attīstīta p i e n a  l o p k o 
pī ba .  Govju skaita ziņā uz katriem 100-ha lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes un pēc vidējā izslaukuma no katras govs 
Latvijas PSR aizņem vienu no pirmajām vietām starp pārējām 
savienotajām republikām.
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Republikā visvairāk izplatītā govju suga ir «Latvijas brūnā», 
kas dod daudz piena ar lic lu tauku saturu. Latvijas brūnā ir 
pazīstama arī ārpus republikas robežām: ieaudzēšanas nolūkos 
to izved arī uz KPFSR nemelnzemes centru un Sibīrijas un 
Kazahijas jaunapgūtajām zemēm.

Otra svarīga lopkopības nozare ir c ū k k o p ī b a .  Cūkas tiek 
barotas bekonam vai speķim. Visizplatītākā cūku suga ir «Lat
vijas baltā». Līdzīgi piena lopkopībai, arī cūkkopība vienmērīgi 
izvietota visā republikas teritorijā.

Latvijā aizvien vairak attīstās p u t n k o p ī b a .  Gandrīz 
katrā kolhozā atrodas putnu fermas; bez tam pēdējā laikā 
izveidotas lielas mehanizētas starpkolhozu putnu fermas un 
specializētas putnkopības padomju saimniecības.

Zināma nozīme ir arī a i t k o p ī b a i .  No aitu sugām vis
vairāk izplatīta ir pussmalkvilnas aita — «Latvijas tumšgal- 
vainā.»

Augkopība. PSKP programā norādīts, ka visas lauksaim
niecības tālākās attīstības galvenais posms, lopkopības strau
jas augšupejas bāze ir paātrināta labības ražošanas palieli
nāšana.

Latvijas PSR apstākļos visražīgākās labības kultūras ir 
ziemāji, mieži un pākšaugi (zirņi un pupas).
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Visvērtīgākais pārtikas kultūraugs ir k v i e š i .  To sējumi 
izplatīti gandrīz visā Latvijā, sevišķi lielās platībās kviešus 
sēj Zemgales līdzenumā un republikas dienvidrietumos, kur 
siltāka un garāka vasara, kā arī auglīgākas augsnes.

Ziemas r u d z i  klimatisko apstāk|u un augšņu ziņā ir pieti
cīgāki, tādēļ tos sēj visos republikas rajonos, sevišķi austrumos 
un ziemeļaustrumos, kur dabas apstākļi mazāk piemēroti 
kviešiem.

M i e ž u s  sēj vairāk Zemgales līdzenumā, kā arī republikas 
austrumu rajonos, kur kontinentālāks klimats- Miežus izlieto 
galvenokārt putraimiem, mazākos daudzumos arī alus darīša
nai un koncentrētas lopbarības ražošanai.

Pēdējā laikā aizvien lielāku nozīmi gūst p ā k š a u g i  — 
zirņi un pupas. Pākšaugi ir olbaltumvielām bagāta lopbarība, 
zirņi bez tam ir arī vērtīgs pārtikas kultūraugs. Pākšaugu 
kultūras augsni bagātina ar slāpekli, tādēļ tām ir arī liela no
zīme augsnes auglības celšanā.

Au z u  nozīme lopbarībā, un līdz ar to arī auzu sējumu pla
tības, samazinās, jo šī kultūra ir mazražīga. Taču auzas





saglabā savu nozīmi kā pārtikas kultūraugs. Visvairāk auzas 
sēj Piejūras zemienē un Vidzemes centrālās augstienes rietum
daļā.

Aizvien lielāka nozīme Latvijā ir vērtīgajiem lopbarības 
kultūraugiem — kukurūzai un cukurbietēm.

Sevišķi ražīga ir k u k u r ū z a .  Tā dod līdz 500 centneru no 
hektāra un pat vairāk zaļās masas un vālīšu ar graudiem, kas 
republikā parasti sasniedz piena vai dzeltengatavības stadiju.

Kukurūzu un lopbarības pupas izlieto kā zaļbarību vai arī 
ieskābē.

Ļoti vērtīga lopbarības kultūra ir arī c u k u r b i e t e s .  Ra
žīguma un barības vielu satura ziņā tās pārspēj kartupeļus.

Daļu no republikas aramzemēm — 5—7% apsēj ar ābo
liņu un lucernu. Sīs kultūras vasarā dod zaļbarību, no tām 
iegūst arī vitamīnu sienu un siena miltus.

Republikas galvenie t e h n i s k i e  k u l t ū r a u g i  ir lini un 
cukurbietes. Lini vislielāko ražību sasniedz smilšmāla augsnēs 
un tajos rajonos, kur vēsa un mitra vasara. Šādi apstākļi pa
stāv republikas lielākajā daļā; taču galvenais linkopības rajons 
līdz šim ir Austrumlatvija.
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L i n u  novākšana un pirmapstrāde ir ļoti darbietilpīga. Ta
gad šie procesi ir lielākoties mehanizēti, un linkopība neprasa 
tik daudz darbaspēka kā senāk. Linkopību parasti apvieno ar 
piena lopkopību, jo, lai saglabātu augsnes auglību, augu sekās 
pēc liniem nepieciešams sēt tauriņziežus un rušināmos kul
tūraugus.

Linkopība ir viena no svarīgākām zemkopības nozarēm. 
Gadu no gada kolhozos palielinās linu sējumu platības un pie
aug to ražas. Republikā linu sējumu platības aizvien vairāk 
pavirzās uz rietumiem.

Linus apstrādā linu fabrikās, kas atrodas Daugavpilī, Rē
zeknē, Ludzā un citās Austrumlatvijas pilsētās.

C u k u r b i e t e s  cukura ražošanai visvairāk audzē Zem
gales līdzenumā, kā arī Liepājas un Jēkabpils cukurfabriku 
apkārtnē. Tehniskās cukurbietes veicina lopkopības attīstību, jo 
republikas klimatiskajos apstākļos cukurbietēm izaug liela lapu 
masa, kuru izlieto zaļbarībai vai arī ieskābē.

Liela nozīme republikā ir kartupeļiem un dārzeņiem. K a r 
t u p e ļ i  ir svarīgs pārtikas un tehniskais kultūraugs. Tos 
audzē visur, taču vislielākās platības sastopamas Piejūras
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zemienes irdenajās, smilšainajās augsnēs, sevišķi Rīgas ap
kārtnē, kā arī ap Daugavpili un pārējām pilsētām.

Kartupeļus un dārzeņus audzē visos republikas kolhozos 
un padomju saimniecībās. Bez tam ir izveidotas specializētas 
kartupeļu un dārzeņu saimniecības, kas ar savu produkciju



apgādā gan dārzeņu konservu, gan arī cietes un sīrupa rūp
niecības uzņēmumus. Piepilsētu joslās lielu uzmanību pievērš 
dārzeņu un agro kartupeļu audzēšanai, kā arī dārzkopībai 
lecektīs un siltumnīcās.

Daudzos Latvijas rajonos attīstīta dārzkopība. Augļu un 
ogulāju dārzi ir gandrīz katrā kolhozā un visās lauku skolās. 
Augļkopība sevišķi attīstīta Rietumlatvijā.

VINGRINĀJUMI.

1. Uzzīmējiet, izmantojot mācību grāmatā dotos datus, lauksaimniecī
bas nozaru attīstības diagramasl

2. Noskaidrojiet, ar kādām lauksaimniecības nozarēm nodarbojas jūsu 
rajona saimniecības)

3. Noskaidrojiet, kādi sasniegumi ir jūsu kolhozam vai padomju saim
niecībai, kā arī visam rajonam lauksaimniecībā! Kādi ievērojami lauksaim- 
niecibas pirmrindnieki strādā Jūsu rajonā, kolhozā vai padomju saim
niecībā?

13. Transports.
Padomju Latvijā attīstīti visi transporta veidi; tie nodro

šina saimnieciskos un kultūras sakarus gan republikas teri
torijā, gan arī ar pārējām republikām, kā arī ar ārzemēm. 
Sevišķi liela nozīme ir jūras transportam, kas nodrošina ārējo 
tirdzniecību.

Vislielākā republikā ir Rīgas osta: Baltijas jūras krastos 
tā ir pēc lieluma otrā osta aiz Ļeņingradas. Liela nozīme ir 
arī dziļajai, neaizsalstošajai Liepājas ostai. Praktiski neaiz
salstoša ir arī Ventspils osta — liels zvejniecības un zivju 
pārstrādāšanas centrs. Preču apgrozības ziņā tā atrodas otrā 
vietā aiz Rīgas.

Caur Latvijas ostām, tāpat kā caur Ļeņingradu un Kaļiņin- 
gradu, norit Padomju Savienības satiksme un tirdzniecība ar 
Poliju un Vācijas Demokrātisko Republiku, Zviedriju, Dāniju, 
Angliju, Kubu, Āfrikas valstīm un daudzām citām zemem. 
Pa dzelzceļiem, kas saista Latvijas PSR ostas ar KPFSR 
centrālajiem rajoniem, Baltkrieviju un Ukrainu, pieved un aiz
ved dažādu kravu.

Ostas labi apgādātas ar tehniku — lielajiem portālceltņiem, 
vinčām, kā arī kuģu tilpņu, vagonu un noliktavu mehānis
miem, kas ļauj ātri veikt kuģu iekraušanu un izkraušanu.

Bez lielajām ostām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča pie
krastē ir zvejas ostas: Salacgrīva, Skulte, Roja un Kolka.
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Ar jūras transportu cieši saistās ari dzelzce|a transports. 
Latvijas dzelzceļi izveidojās kā Krievijas dzelzceļu tikla sa
stāvdaļa, lai pārvadātu eksporta un importa preces, apgādātu 
Latviju ar rūpniecības iekārtu, kurināmo un izejvielām un 
izvestu tās produkciju uz citiem Krievijas rajoniem. Buržuā
ziskajā Latvijā, atraujoties no Padomju Savienības terito
rijas, jūras un dzelzceļa transports panika, jo tam trūka ne
pieciešamās preču plūsmas.

Latvijai iekļaujoties Padomju Sociālistisko Republiku Sa
vienībā, atdzīvojās visas republikas saimniecības nozares, to 
skaitā arī transports.

Dzelzceļi pārvadā ap 90 procentu no visas preču apgrozības. 
Piepilsētas dzelzceļa līnijas Rīga — Ķemeri, Riga — Saul
krasti un Riga — Ogre ir elektrificētas. 1959.—1965. gadā vi
sas republikas dzelzceļa lokomotīves pāries uz šķidro kurināmo; 
galvenajās maģistrālēs tvaika lokomotīvju vietā kursēs dīzeļ
lokomotīves.

Labā stāvoklī ir Latvijas autoceļi, pa kuriem pārvietojās 
visdažādāko mārku automašīnas. Daudzi ceļi pārklāti ar cieto 
segumu — asfaltu, gudronu vai betona plātnēm. Ceļi ap
stādīti ar dekoratīvajiem vai augļu kokiem; pie krustceļiem 
un autobusu pieturām ierīkoti soliņi un glīti paviljoni ar puķu 
dobēm. Šoseju kopgarums Padomju Latvijā ir kļuvis 4—5 
reizes lielāks nekā buržuāziskās Latvijas laikā.

Mikroautobusi «Latvija» dodas ceļā.



Autobusu satiksme saista visas pilsētas, rajonus un lie
lākās lauku apdzīvotās vietas- Vissavienības nozīme ir šādām 
automaģistrālēm: Rīga — Pleskava — Ļeņingrada, Rīga — 
Daugavpils — Vitebska — Smo|enska — Maskava, Rīga — 
Jelgava — Viļņa — Minska — Maskava, Rīga — Jelgava — 
Sau|i — Kaļiņingrada un Ļeņingrada — Daugavpils — 
Kauņa.

Pasažieru, kravas un pasta pārvadāšanā aizvien lielāka 
nozīme ir gaisa transportam. Regulāra gaisa satiksme saista 
Rīgu ar pārējo republiku galvaspilsētām, Ļeņingradu, Odesu, 
Kaļiņingradu un citām pilsētām. Caur Rīgu iet arī Padomju 
Savienības gaisa ce|i uz Skandināvijas valstīm. Aviāciju aiz
vien vairāk izlieto arī vietējai satiksmei.

Ar Dašavas-Rīgas gāzes vada izbūvi republikā sāka attīs
tīties cauruļvadu transports.

Latvijas PSR transports, tāpat kā pārējās tautas saimnie
cības nozares, attīstās ciešā sadarbībā ar pārējām savieno
tajām republikām. Republikas jūras .ceļi, gaisa satiksmes līni
jas, dzelzceļi un autoceļi ir visas padomju zemes transporta 
tīkla sastāvdaļa. No brālīgajām republikām Latvijā ieved 
dzelzceļa sliedes, ceļu mašīnas, lokomotīves, pasažieru un 
preču vagonus, jūras kuģus un lidmašīnas, automobiļus un 
autobusus.

VINGRINĀJUMI.
1. Latvijas PSR kontūrkartc iezīmējiet dzelzceļa maģistrāles, šosejas, 

gaisa ceļus un galvenos republikas transporta mezglus!
2. Kādi transporta veidi ir jūsu rajonā, un kādi transporta veidi saista 

jūsu rajonu ar Rīgu un Maskavu?

14. Latvijas PSR tautas saimniecības attīstības 
perspektīvas.

Ļoti svarīgs posms komunisma materiāli tehniskās bāzes 
celtniecībā ir septiņgadu plāns. Latvijas PSR septiņgadu 
plāna galvenie uzdevumi ir attīstīt elektrotehnisko un radio
tehnisko rCioniecibu, aparātu būvi, transporta mašīnbūvniecību 
un zivju rūpniecību; šo rūpniecības nozaru produkcija pie
augs vairāk nekā divas reizes. Aizvien plašāk tiks izvērsta 
elektrifikācija. Strauji attīstīsies ķīmiskā rūpniecība, sevišķi 
sintētisko materiālu ražošana. Dārgos kurināmos materiā
lus — vietējo kūdru un ievestās akmeņogles pakāpeniski aiz-
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vietos ar lēto un izdevīgo gāzi. Strauji palielināsies dzīvokļu 
celtniecība.

Rūpniecības produkcijas pieaugumu lielā mērā kāpinās, pa
lielinot darba ražīgumu, kas ļaus esošajās rūpnīcās un fab
rikās palielināt produkcijas daudzumu, nepalielinot strādnieku 
skaitu. Darba ražīguma kāpināšanas nolūkos ražošana aizvien 
vairāk tiek mehanizēta un automatizēta.

Republikas darbaļaudis uzņēmušies saistības septiņgadi 
veikt piecos gados; viņi tās arī sekmīgi izpilda. Jau 1962. gadā 
republikas rūpniecība atradās tajā līmenī, kuru septiņgades 
plānā bija paredzēts sasniegt tikai 1964. gadā. Mašīnbūvnie
cībā septiņgades plāns izpildīts jau 4 gadu laikā, bet lauk
saimniecības mašīnu, automātisko telefona centrāļu un tele
fona aparātu, veļas mazgājamo mašīnu, radiouztvērēju, dze
sēšanas iekārtu un dažu citu produkcijas veidu ražošanā 1962. 
gadā septiņgades plāna uzdevumi jau pārsniegti.

Nekad vēl Latvijā nav celts tik daudz fabriku un rūpnīcu, 
dzīvojamo māju, kultūras un komunāīo iestāžu, ēku un citu 
celtņu kā pašlaik- Jau nodotas ekspluatācijā vai drīzā laikā 
tiks’pabeigtas elektropārvades līnija Baltijas VRES — Rīga 
un Rīga — Šauļi, kūdras brikešu rūpnīca «Olaine», jaunā 
Rīgas dzelzceļa stacija, atomreaktors (pirmais Baltijas repub-

111



likās) un radioreleja līnija Ļeņingrada—Tallina—Rīga, kas 
ļauj translēt televīzijas raidījumus starp Rīgu, Ļeņingradu, 
Maskavu, Tallinu un Kijevu.

TUdas'~septiņgades celtnes ir Pļaviņu HES, Daugavpils 
sintētiskās šķiedras rūpnīca, Valmieras stikla šķiedras rūp
nīca, Rēzeknes slaucamo aparātu rūpnīca, drenu cauruļu rūp
nīca Lodē (starp Cēsīm un Valmieru), gāzes vads Dašava— 
Rīga ar atzarojumiem uz Liepāju un Daugavpili, zvejas ostas 
Rīgā un Ventspili un eksporta naftas bāze Ventspilī.

Republikā veic lielu darbu arī agrāk uzcelto uzņēmumu 
paplašināšanā un rekonstrukcijā. Brocēnu cementa un šīfera 
kombināta ražotspēja pēc pārbūves kļuvusi divreiz lielāka; 
rekonstruētas un paplašinātas arī elektromašīnu, elektrisko 
spuldžu, kā arī laku un krāsu rūpnīcas Rīgā.

Septiņgades pirmajos četros gados apgūta jaunu tipu 
elektrovilcienu, automātisko telefona centrāļu, slaucamo apa
rātu un daudz citu izstrādājumu ražošana; konstruēti arī 
jauni radiouztvērēji, izmantojot pusvadītājus.

Sekmīgi tiek veikti septiņgades plāna uzdevumi lauksaim
niecības attīstībā. Septiņgades pirmajos četros gados sējumu 
kopplatība pieauga par 9%, govslopu daudzums — par 19%. 
Palielinājusies lopkopības produktu ražošana un sagāde.

Liela nozīme turpmākā, vēl straujākā mūsu zemes tautas 
saimniecības augšupejā ir PSKP CK 1962. g- novembra plē
numa lēmumiem. Plēnums izstrādāja konkrētus pasākumus, 
kas uzlabo rūpniecības, celtniecības un lauksaimniecības va
dīšanu, paātrina zinātnes un tehnikas sasniegumu ieviešanu 
ražošanā un saimniecības pārvaldīšanā iesaista plašas darba
ļaužu masas.

Saskaņā ar PSKP CK 1962. g. novembra plēnuma un 
Latvijas KP CK 1962. g. decembra plēnuma lēmumiem, lai 
uzlabotu tautas saimniecības pārvaldīšanu, Latvijas Komunis
tiskās partijas Centrālajā Komitejā izveidots Latvijas KP CK 
rūpnieciskās ražošanas vadīšanas birojs un Latvijas KP CK 
lauksaimnieciskās ražošanas vadīšanas birojs. Partijas lauku 
rajonu komiteju vittā nodibinātas kolhozu un padomju saim
niecību ražošanas pārvalžu partijas komitejas.

PSKP CK 1962. g. novembra plēnuma lēmumā norādīts, 
ka, «partijas darbu tautas saimniecības vadīšanā pārkārtojot 
pēc ražošanas principa, radīsies labvēlīgi apstākļi, lai drīzāk 
varētu īstenot PSKP XXII kongresa lēmumus par rūpniecības, 
celtniecības, transporta un lauksaimniecības attīstību un tau
tas dzīves labklājības celšanu».
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Tautas saimniecības attīstības perspektīvajā divdesmit
gadu plānā republikā paredzēts intensīvi attīstīt radiotehniku 
un elektrotehniku, transporta mašīnbūvniecību, aparatu būvi, 
ķīmisko, naftas pārstrādāšanas un būvmateriālu rūpniecību, 
kā arī dažādu tautas patēriņa preču ražošanu. Pie Daugavas 
tiks uzceltas vairākas hidroelektrostacijas, kas jaus pilnīgi 
izmantot upes ūdens enerģiju. Elektroenerģijas ražošana līdz 
1980. gadam palielināsies 9—10 reizes. Vairākkārt pieaugs 
Rietumukrainas dabiskās gāzes izmantošana.

Rūpniecības izvietojums kļūs vēl racionālāks un vienmē
rīgāks. Rūpnieciskajā ražošanā ievērojami pieaugs Daugav
pils, Rēzeknes, Liepājas, Ventspils, Valmieras, Cēsu, Jelgavas, 
Jēkabpils un Kuldīgas loma. Attīstīsies arī tādas pilsētas kā 
Tukums, Gulbene, Alūksne, Madona un citas.

Latvijas lauksaimniecība arī turpmāk specializēsies piena 
un ga|as ražošanā, kā arī vaislas govslopu audzēšanā.

Divdesmit gados lauksaimniecības kopprodukcijai jāpalie
linās 2,8 reizes. Piena ražošana palielināsies 2,6 reizes, tā sa
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sniegs 3,9 miljoni tonnas, bet gaļas ražošana — 2,3 reizes, 
sasniedzot 350 tūkstošus tonnu.

1980. gadā uz katriem 100 ha lauksaimniecībā izmantotās 
zemes jāražo 1250 centneru piena un uz katriem 100 ha aram
zemes — 162 centnerus gaļas.

Lai izpildītu šo plašo lopkopības attīstības programu, ne
pieciešams palielināt lopbarības ražošanu. To panāks, attīstot 
graudkopību, paplašinot kukurūzas, lopbarības cukurbiešu un 
pupu sējumu platības.

Augstu ražošanas līmeni augkopībā sasniegs, palielinot sē
jumu platības, uzlabojot to struktūru un ceļot visu lauksaim

niecības kultūru ražas.
Lauksaimniecībā vēl straujāk nekā rūpniecībā jākāpina 

darba ražīgums. Pilnīga kolhozu un padomju saimniecību 
elektrifikācija un visu lauksaimniecības darbu mehanizācija 
ļaus likvidēt būtiskās atšķirības starp pilsētām un lau- 
Idem.

Joprojām attīstās visi transporta veidi. Visās jūras, upju, 
dzelzceļu un autoceļu maģistrālēs palielināsies kustības āt
rums. Jūras un upju transportā kursēs jauni uzlaboti pasa
žieru un preču kuģi. Uz dzelzceļiem tvaika lokomotīves no
mainīs dīzeļlokomotīves un elektriskās lokomotīves. Būvēs 
jaunas autoceļu maģistrāles un ierīkos jaunas gaisa satiksmes 
līnijas. Hidroelektrostaciju celtniecība uz Daugavas, kā arī 
Lielupes un citu upju regulēšana ļaus pagarināt kuģu cejus 
upēs. Pilnveidosies arī kraušanas darbu mehanizācija; aizvien 
lielāka nozīme būs cauruļvadu transportam.

V IN G R IN Ā J U M I.

1. Uzzīmējiet dažādu rūpniecības nozaru attīstības diagramas, izman
tojot mācību grāmatā norādītos datus!

2. Latvijas PSR kontūrkartē iezīmējiet ievērojamākās septiņgades 
celtnes!

3. Noskaidrojiet, kādi septiņgades uzdevumi javeic jūsu rajonam, skolai, 
tuvākajam rūpniecības uzņēmumam, kolhozam vai padomju saimniecībai! 
Kādi panākumi sasniegti šo uzdevumu izpildē?

4. Organizējiet laikrakstu un žurnālu maleriālu vākšanu un sakārto
šanu par tēmu «Padomju Latvija pēc 20 gadiem»!
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15. Latvijas PSR rajoni un pilsētas.

Latvijas PSR teritorija nav liela, taču tās dažādajos ra 
jonos ir ievērojamas atšķirības gan dabas apstākļu, gan ari 
saimniecības specializācijas un attīstības ziņā. Minētās atšķi 
ribas vispirms izpaužas, salīdzinot Latvijas PSR teritorijas 
trīs galvenās daļas — Viduslatviju, Rietumlatviju un Aus- 
trumlatviju.

Viduslatvijā ietilpst Piejūras zemiene ziemeļos no Rīgas, 
Viduslatvijas zemiene (ar Zemgales līdzenumu) un Viduslat- 
vijas augstienes (ar Alūksnes un Vidzemes centrālo aug
stieni). Tā ir visnevienveidīgākā republikas daļa gan pēc 
dabas apstākļiem, gan arī lauksaimniecības un rūpniecības 
specializācijas ziņā. Sakarā ar to, ka te atrodas republikas 
galvaspilsēta, šajā Latvijas daļā atrodas vairāk par pusi 
republikas iedzīvotāju un lielākā daļa no republikas rūpnie
cības uzņēmumiem. Te ir arī lielākās lauksaimniecībā izman
toto zemju platības.

Viduslatvijas ziemeļi izceļas ar savām mežu bagātībām 
(ap Gaujas vidusteci) un kūdras krājumiem (Sedas purvu 
masīvā), Vidzemes centrālā augstiene — ar attīstītu piena 
lopkopību un Zemgales līdzenums — ar lielajām kviešu un 
tehnisko cukurbiešu platībām. Daudzveidīgā rūpniecība izvie
tota galvenokārt Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Valmierā un Cēsīs. 
Visi Viduslatvijas rajoni saimnieciskā ziņā cieši saistīti ar 
Rīgu.

Padomju Latvijas galvaspilsēta Rīga (dibinātā 1201. gadā) 
ir svarīga Padomju Savienības jūras osta un lielākais repub
likas rūpniecības centrs. Rūpnieciskās ražošanas apjoma un 
daudzveidīguma ziņā tā tālu pārspēj republikas pārējās pil
sētas. No šī viedokļa Rīgu var salīdzināt ar Maskavu, ķeņin- 
gradu, Kijevu un citiem PSRS lielajiem rūpniecības centriem. 
Šeit darbojas republikas lielākās mašīnbūvniecības rūpnīcas: 
VEF (elektrotehniskā rūpnīca), RER (elektromašīnu rūpnīca), 
RVR (vagonu rūpnīca), Automašīnu elektrisko aparātu rūp
nīca, Dīzeļrupnīca un citas. Rīgā attīstīta arī ķīmiskā un 
pārtikas rūpniecība, tekstilrūpniecība un citas rūpniecības no
zares.

Rīgā iespiež republikāniskos laikrakstus, žurnālus, ģeogrā
fijas kartes un atlantus, izdod mācību grāmatas, daiļlitera
tūru, tehnisko un zinātnisko literatūru. Rīga ir skolu pilsēta. 
Tajā darbojas desmitiem astoņgadīgo skolu un vidusskolu, 
vairākas speciālās vidējās mācību iestādes (tehnikumi, medi
cīnas skolas, mākslas vidusskolas un citas), arodskolas un 
augstākās mācību iestādes.
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Rīga ir republikas zinātnes centrs. Te atrodas Latvijas 
PSR Zinātņu akadēmija un daudzi dažādu specialitāšu zināt
niski pētnieciskie institūti.

Republikas galvaspilsēta ir viena no skaistākajām un vis
vairāk labiekārtotajām Padomju Savienības pilsētām. Tā se
višķi pazīstama ar daudzajiem parkiem un skvēriem, bulvā
riem un apstādījumiem. Pilsētas galvenajā maģistrālē — 
Ļeņina ielā Rīgas centrā paceļas Padomju valsts dibinātāja — 
Vladimira Iļjiča Ļeņina piemineklis. Rīdzinieki rūpējas par 
ēkām, kurās Ļeņins uzturējies, būdams Rīgā 1900. gadā 
(māja Cēsu ielā Nr. 17 un Kirova ielā Nr. 18).

Plašā, ūdeņiem bagātā Daugava šķērso Rīgas teritoriju, 
ivo pilsētas centrālajiem rajoniem atdalot tās dienvidrietumu 
daļu — Pārdaugavu. Upes labajā krastā pēc kara izbūvēta 
plaša granītā kalta krastmala ar 1905. gada revolūcijas cīnītāju 
pieminekli. Šeit svētku dienās notiek darbaļaužu demonstrā
cijas un karaspēka parādes.

Daugavas labajā krastā atrodas daudz skaistu ēku, starp 
tām ari senlaicīgā Pionieru pils celtne (bijusī Rīgas Ordeņa 
pils) un jaunā Politehniskā institūta ēka.

Rīgu rotā arī pilsētas kanāls, kas līkumo starp parkiem 
un apstādījumiem; kanālu šķērso vairāki mākslinieciski rotāti 
tilti.

Ļoti īpatnēja ir pilsētas vissenākā daļa — Vecrīga. Taja 
ir šauras, līkumainas ielas, pie kurām cieši saspiedušies nelieli 
namiņi ar stāviem dakstiņu jumtiem un senlaicīgiem rotā
jumiem fasādēs. Vecrīgā ir daudz vērtīgu senu arhitektūras 
pieminekļu: Filharmonijas ēka, Pulvertornis, Doma koncert
zāles ēka (bijusī Doma baznīca) un citas; vietām sastopamas 
arī jaunākas celtnes, piemēram, Tautas saimniecības padomes 
ēka.

Padomju varas gados daudz veikts, lai Rīga kļūtu vēl 
krāšņāka un labāk iekārtota. Ne tikvien atjaunotas karā izpos
tītās ēkas, bet arī uzceltas daudzas jaunas celtnes: dzelzceļa 
pasažieru stacija, gaisa osta un upju stacija, kinostudija, 
bērnu kinoteātris «Pionieris», Zinātņu akadēmijas augstceltne 
un daudzas citas. Veseliem kvartāliem, pat rajoniem uzceltas 
labiekārtotas dzīvojamās mājas. Lielākie jauno dzīvojamo 
namu rajoni ir Āgenskalna priedēs, Buļļu ielā, Biķernieku 
ielā, Juglā un Daugavas labajā krastā pie rūpnīcas «Sarka
nais kvadrāts».

Vairums Rīgas ielu tagad ir asfaltētas, daudzās ielās ierī
koti jauni apstādījumi un skvēri, pilsētas centrā izveidots 
jauns parks. Ķīšezera dienvidu krastā labi iekārtots kultūras 
un atpūtas parks. Pāri Daugavai uzcelti jauni tilti.
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1962. gadā Rīgā sāka saņemt no Rietumukrainas dabisko 
gāzi, līdz ar to pakāpeniski beidz kūpēt daudz rūpniecības 
uzņēmumu un dzīvojamo ēku dūmeņi; Rīga kļūs vēl tīrāka un 
spodrāka

Tuvākā laikā tiks uzceltas Dailes teātra un panorāmas 
kinoteātra celtnes, Valsts bibliotēka, autostacija, pasta un 
telegrāfa ēka, kā ari vēl viens tilts pāri Daugavai.

Rīgas apkārtne ir ļoti piemērota darbaļaužu atpūtai, jo 
tā bagāta ar mežiem un ūdeņiem — tuvējo jūrmalu, Daugavas 
lejasteci ar daudzajām attekām un vairākiem lieliem ezeriem 
ziemeļos no Rīgas. Lielie purvu masīvi dienvidos no Rīgas 
dod pilsētas siltuma saimniecībai nepieciešamo kūdru-

Ar Rīgu cieši saistitas tās piepilsētas joslas pilsētas — 
Tukums, Sigulda, Ogre un Jūrmala.

Tukums atrodas pie Rīgas-Ventspils dzelzceļa līnijas un 
autoceļa. Pusi no pilsētas platības aizņem dārzi un siltumnī
cas. Tukuma puķu audzētāju sasniegumi pazīstami visā re
publikā. Slaveni ir arī tukumnieku mākslas keramikas izstrā-
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dējumi — vāzes un māla krūzes, kafijas un tējas servīzes, 
kas tiek nogādāti ne tikvien uz Rīgu, bet ari uz Maskavu 
un Ļeņingradu. Daudzās izstādēs šie izstrādājumi ieguvuši 
augstu vērtējumu. Tukumā izgatavo arī mēbeles, ražo piena 
un ga|as produktus.

Sigulda un Ogre atrodas loti gleznainās vietās upju kras
tos; tās ir iecienītas kūrortu pilsētas.

Rīgas tuvumā starp Rīgas jūras līča krastu un Lielupi 
šaurā un garā joslā stiepjas visā Padomju Savienībā pazīs
tams kūrorts — Jūrmala. Aiz jūras piekrastes kāpu grēdas 
starp priedēm izkaisītas daudzas sanatorijas, atpūtas nami 
un vasarnīcas, kurās vasarā atpūšas un uzlabo savu veselību 
desmitiem tūkstošu darbaļaužu no visām Padomju Savienības 
malām.

Jūrmala ir īpatnēja, no pārējām mūsu zemes pilsētām at
šķirīga pilsēta. Tajā daudz dārzu un lielas mežu platības; 
mežs aizņem vairāk nekā trešdaļu pilsētas platības; Ķemeru 
apkārtnē ir arī purvi. Ap 3 km platā pilsēta stiepjas gandrīz
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30 km garumā no Priedaines (pie Lielupes dzelzceļa tilta) 
lidz Ķemeriem. Jūrmalu ar Rīgu saista elektrificēts dzelzceļš, 
kam iiela nozīme arī satiksmē pašā pilsētas teritorijā. Vasarā 
pa Daugavu un Lielupi starp Rigu un Jūrmalu kursē moderni, 
ātri pasažieru kuģi.

Padomju varas gados daudz darīts šīs pilsētas labiekār
tošanā. Uzcelti jauni ārstniecības iestāžu un atpūtas namu 
korpusi. Daudzas ielas ir paplašinātas un asfaltētas, pār Liel
upi uzcelti moderni tilti, pilsētā sāk ierīkot ūdensvadu un 
kanalizāciju. '

Jūrmalā atrodas arī vairāki rūpniecības uzņēmumi, kas 
ražo zāģmateriālus, celulozi un papīru, sporta laivas, cementu, 
iegūst kūdru.

Lielupes krastos 40 km no Rīgas atrodas Jelgava. Tā ir 
liels republikas nozīmes rūpniecības centrs, dzelzceļa mezgls 
un upes osta.

Fašistiskās okupācijas laikā pilsēta tika pilnīgi izpostīta. 
Tagad šeit uzcelta jauna sociālistiska tipa pilsēta ar plašām 
ielām, laukumiem un staltām celtnēm. Atjaunota ari izcilā 
arhitekta Rastrelli uzceltā Jelgavas pils. Tagad pils plašās 
telpas aizņem Latvijas Lauksaimniecības akadēmija.

Padomju varas gados Jelgava kļuva par ievērojamu rūp
niecības pilsētu. Atjaunoti un paplašināti vairāki rūpniecības 
uzņēmumi: linu vērpšanas fabrika, cukura kombināts un ādu 
fabrika; uzcelta lauksaimniecības mašīnu rūpnīca un smēr- 
instrumentu rūpnīca.

Pāri Lielupei un tās kuģojamai attekai Driksnai uzcelti 
jauni tilti.

Jelgava ir arī ievērojams kultūras centrs — tajā atrodas 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, speciālās mācību iestā
des, vidusskolas un astoņgadīgās skolas.

Gandrīz 100 km attālumā no Rīgas, pie Rīgas-Ļeņingra- 
das dzelzceļa atrodas Cēsis — strauji plaukstoša rūpniecības 
pilsēta un kultūras centrs. Cēsīs darbojas būvmateriālu rūp
nīca, automašīnu remonta rūpnīca un vairāki pārtikas rūpnie
cības uzņēmumi.

Cēsis atrodas gleznainā, mežiem un gravām bagātā apvidū 
netālu no Gaujas senlejas. Tā ir veca pilsēta, pastāv jau 750 
gadus. Cēsīs saglabājušies vairāki senas arhitektūras piemi
nekļi — pilskalns, viduslaiku pils mūri un pagājušajos gad
simtos celtas mājas.

Nelīdzenais reljefs, pilsētas parks ar dižajām liepām un 
ozoliem un skaisto pieminekli Lielā Tēvijas kara varoņiem, 
daudzie augļu dārzi, košuma dārzi un zālieni, staltās jaunās 
celtnes kopā ar senlaicīgajām mājām — tas viss dara Cēsis



par vienu no skaistākajām republikas nelielajām pilsētām. 
Cēsu apkārtnē, Gaujas senlejā un tās tuvumā atrodas vairāki 
atpūtas nami, sanatorijas un pionieru nometnes.

Liels rūpniecības un kultūras centrs Latvijas ziemeļos, 
Gaujas krastos, ir Valmiera. Valmieras pārtikas, un mēbeļu 
rūpniecībai ir Vissavienības nozīme. Gaļa un gaļas izstrādā
jumi, siers, augļu sulas un ievārījumi, kā arī mēbeles no 
Valmieras tiek sūtīti ne tikvien uz Rīgu, bet arī uz Ļeņin- 
gradu un Maskavu; sviestu arī eksportē. Pilsētas tuvumā at
rodas jaunā stikla šķiedras rūpnīca.

Valmiera ir senatnīga un tai pašā laikā jauna pilsēta. 
Padomju varas laikā no jauna uzceltas vairākas rūpnīcas un 
visa pilsētas centrālā daļa ar platām asfaltētām ielām, mo
dernu kinoteātra ēku un daudziem dzīvojamiem namiem; pil
sētā ievērojams ir arī piemineklis Valmieras varoņiem 
komjauniešiem.

Pilsētas senatni atgādina vienīgi sagruvušās pilsdrupas un 
viduslaikos celtā baznīca Gaujas krastā.

Rietumlatvija aptver Piejūras zemieni gar Baltijas jūras 
krastiem un Rīgas jūras līča rietumu piekrasti un visas Kur
zemes augstienes. Šajā republikas daļā ir atšķirīgs klimats, 
kurā labi izteiktas atlantiskā klimata iezīmes. Ar tuvējo jūru 
cieši saistītas vairākas Rietumlatvijas saimniecības nozares — 
jūras kuģniecība, zvejniecība un zivju apstrādāšanas rūpnie
cība. Piejūras zemienes un Usmas lielie mežu masīvi nodrošina 
kokapstrādāšanas rūpniecības attīstību. Ar derīgo izrakteņu — 
kaļķakmeņu, balto smilšu un citu iežu atradnēm Rietumlatvijas 
dienvidos saistīta būvmateriālu rūpniecība.

No lauksaimniecības nozarēm Rietumlatvijā ievērojami at
tīstīta lopkopība; tās dienvidos liela nozīme ir kviešu un cukur
biešu sējumiem, bet ziemeļos vairāk audzē lopbarības kultūr
augus, rudzus un kartupeļus. Rietumlatvijā, sevišķi tās dienvid
daļā, ir plaši augļu dārzi un daudz zivju dīķu.

Lielākās Rietumlatvijas pilsētas ir Liepāja, Ventspils un 
Kuldīga.

Republikas dienvidrietumos, Baltijas jūras krastā, atrodas 
Liepāja. Pēc iedzīvotāju daudzuma un rūpniecības attīstības 
Liepāja starp republikas pilsētām atrodas otrā vietā aiz Rīgas. 
Pilsētā darbojas Baltijas republikās vienīgā metalurģiskā rūp
nīca «Sarkanais metalurgs» un lielākā sērkociņu fabrika «Bal
tija». Liepājas korķu un linoleja kombināts ir viens no galve
najiem linoleja un linkrusta ražotājiem Padomju Savienībā.

Padomju varas gados Liepājā uzceltas mašīnbūvniecības, 
lauksaimniecības mašīnu un silikātķieģeļu rūpnīcas.
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Liepājas rūpniecības uzņēmumi ražo tēraudu, velmējumus, 
dažādas mašīnas, ādas un apavus, cukuru, augu eļļu, konser
vus un citus izstrādājumus.

Liepāja ir jūrnieku un zvejnieku pilsēta. Tās neaizsalstošā 
osta ir viena no lielākām Baltijas jūras krastos. Liepājā atro
das ekspedīcijas zvejas pārvaldes bāze, kā arī lielākais zvej
nieku artelis republikā — «Boļševiks».

Pilsētas rietumos ir jūras krasts, austrumos — Liepājas un 
Tosmāres ezeri, tādēļ tā var izplesties vienīgi līdztekus jūras 
piekrastei. Sakarā ar to Liepājas teritorija ir izstiepta: tās ga
rums ir 7—8 km, bet platums tikai 1,5—2 km- Liepājas ezeru 
savieno ar jūru kanāls, kurā atrodas zvejas osta ar daudzām 
motorlaivām, kuteriem un traleriem. Kanālu šķērso jauns 
tilts. Dienvidos no kanāla atrodas vecpilsēta. Pilsētas senatnī
gās iezīmes — šauras ielas un nelielas, īpatnējas vecas mājas 
saglabājušās vienīgi vecpilsētas austrumdaļā. Tās rietumdaļu 
aizņem jauncelti, skaisti daudzstāvu nami un taisnas, platas 
ielas. Pie jūras atrodas liels parks ar sanatorijām un vasar
nīcām.

Ziemeļos no kanāla atrodas jaunāks pilsētas rajons ar fab
rikām un rūpnīcām.

Liepājā darbojas Pedagoģijas institūts un Politehniskā in
stitūta filiāle, kā arī vairākas vidējās speciālās mācību iestādes.

Baltijas jūras krastā pie Ventas grīvas atrodas otrā ne
aizsalstošā republikas jūras osta — Ventspils. Tā ir zvejnie
cības un zivju rūpniecības centrs. Ventspils zivju kombināts 
ir lielākais šāda veida uzņēmums Baltijas republikās. Pa 
Ventu un dzelzceļiem no lielajiem Kurzemes mežu masīviem 
pilsētai piegādā daudz kokmateriālu. Tādēļ Ventspilī attīstīta 
zāģmateriālu, kokapstrādāšanas un mēbeļu rūpniecība.

Apkārtējās mežu bagātības pagātnē ietekmējušas arī pil
sētas izskatu — Ventspilī vairāk nekā citās lielajās pilsētās 
vecās ēkas celtas no koka. Mūsdienās Ventspilī uzcelti jaunu 
dzīvojamo namu kvartāli, izveidotas platas ielas un apstādī
jumi. Vienā no pilsētas laukumiem uzcelts piemineklis pilsoņu 
kara varonim J. Fabriciusam. Jaunā celtniecība sevišķi strauji 
attīstās Ventas labajā krastā. Pāri Ventai ceļ jaunu tiltu.

Ventas krastos starp Rictumkurzemes un Austrumkurzemes 
augstienēm atrodas senā Kurzemes pilsēta — Kuldīga. Tajā 
saglabājušās īpatnējas viduslaiku mūra mājas ar stāviem jum
tiem, starp mājām līkumo šauras ieliņas. Apkārt vecajam pil
sētas rajonam attīstās jaunā Kuldīga ar skaistām, lielām, mo
dernām celtnēm, platām ielām un laukumiem.

Pilsētas ainavu rotā dziļā Ventas ieleja ar ūdenskritumu 
un senatnīgu mura tiltu pāri upei.
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Austrumlatvija aptver Austrumlatvijas zemieni un Latgales 
un Augšzemes augstienes. Senāk tas bija viens no vis
vairāk atpalikušajiem Latvijas rajoniem ar nabadzīgām, 
sīkām zemnieku saimniecībām un nelieliem pārtikas rūpniecī
bas, būvmateriālu rūpniecības un linu pirmapstrādāšanas uz
ņēmumiem. Tagad Austrumlatvijā ļoti strauji attīstās gan vis
pusīga lauksaimniecība, gan arī dažādas rūpniecības nozares.

Dabisko apstākļu ziņā Austrumlatvija atšķiras ar samērā 
kontinentālu klimatu; augstienēs ir daudz ezeru un lielas lauk
saimniecības zemju platības, turpretim Austrumlatvijas zemienē 
ir plaši meži un purvi-

-No lauksaimniecības nozarēm Austrumlatvijā vairāk nekā 
citos republikas rajonos attīstīta linkopība; ar to saistās ari 
lopkopība un graudkopība.

Padomju varas gados Austrumlatvijā attīstījušies lieli rūp
niecības uzņēmumi dažādās nozarēs; metālapstrādāšanā (Dau
gavpilī), pārtikas rūpniecībā (Rēzeknē un Jēkabpilī) un būv
materiālu ražošanā (Daugavpilī, Rēzeknē, Līvānos un citur).

Ievērojamākās Austrumlatvijas pilsētas ir Daugavpils, Rē
zekne un Jēkabpils.

Daugavpils ir Austrumlatvijas lielākais rūpniecības un 
kultūras dzīves centrs. Padomju varas gados tajā uzceltas lie
las rūpnīcas; nelielo dzelzceļa darbnīcu vietā izveidota lokomo
tīvju un vagonu remonta rūpnīca, kurā remontē arī dīzeļloko
motīves; uzceltas elektrisko instrumentu, kā arī motociklu un 
velosipēdu ķēžu rūpnīcas. Produkciju sāk dot gigantisks uzņē
mums — sintētiskās šķiedras rūpnīca.

Padomju varas gados Daugavpils izveidota par lielu, 
skaistu pilsētu ar asfaltētām ielām, apstādījumiem un lielām, 
modernām celtnēm, piemēram, Pedagoģijas institūtu, teātri un 
kultūras namu un universālveikalu; pilsētā paceļas veseli 
jauno dzīvojamo namu kvartāli. Pāri Daugavai uzcelts jauns 
tilts. •

Daugavpils ziemeļu nomalē, kur tikai dažus gadus iepriekš 
vēl pletās tuksnesīgs smiltājs, tagad izaudzis jauns pilsētas 
rūpniecības rajons. Šeit uzcelta silikātķieģeļu rūpnīca, dzelzs
betona konstrukciju rūpnīca, fabrikas «Sarkanais mēbeļnieks» 
jaunie cehi un citi uzņēmumi.

Daugavpilī darbojas Pedagoģijas institūts, speciālās vidē
jās mācību iestādes un daudz skolu.

Daugavpils plašā teritorija atrodas abās pusēs Daugavai. 
Upes krasti ir zemi, tādēļ pilsēta no plūdiem pasargāta ar uz
bērumiem, pa kuriem iet ceļi. Pilsētas tuvākajā apkārtnē ir 
gleznainas atpūtas vietas — Mežciems un Stropi.
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Otra Austrumlatvijas pilsēta pēc lieluma un nozīmes ir 
Rēzekne. Zināmā mērā to var uzskatīt par jaunu pilsētu: ag
rāko koka mājiņu un šauro ielu vietā pilsētas centrā tagad 
uzcelti daudzstāvu dzīvojamie nami, platekrāna kinoteātris un 
citas sabiedriskās ēkas, ierīkotas platas ielas, jauni laukumi, 
apstādījumi un skvēri.

Rēzeknes rūpniecība cieši saistīta ar apkārtējiem lauksaim
niecības rajoniem. Lielākie Rēzeknes rūpniecības uzņēmumi ir 
slaukšanas aparātu rūpnīca, piena konservu kombināts, augļu 
un dārzeņu kombināts un linu fabrika.

Daugavas abos krastos atrodas Jēkabpils — liels pārtikas 
rūpniecības centrs un transporta mezgls. Pilsētas lielākie rūp
niecības uzņēmumi ir cukura kombināts, augļu un dārzeņu
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konservu kombināts, pienotava, ķieģeļfabrika un vilnas vērp
tuve.

Jēkabpilī darbojas vairākas vidējās speciālās mācību iestā
des; Jēkabpils novadpētniecības muzejs ir viens no lielākajiem 
republikā.

Padomju varas gados daudz darīts pilsētas labiekārtošanā 
un izdaiļošanā. Daugavas krastus savieno jauns tilts, no kura 
paveras plašs skats uz Daugavas ieleju un abām pilsētas da
ļām, kas senāk bija atsevišķas pilsētas (labajā krastā — bijusī 
Krustpils)
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VINGRINĀJUMI

1. Raksturojiet un salīdziniet savā starpā šadas repiiblikas pilsētas 
Rīgu un Liepāju, Jelgavu un Daugavpili, Kuldīgu un Rēzekni! Kādas iezī
mes šim pilsētām ir kopīgas, kādas — atšķirīgas?

2. Raksturojiet savu pilsētu vai rajona centru: ģeogrāfisko stāvokli, 
pilsētas plānojuma (ielu, iestāžu un uzņēmumu izvietojuma) un arhitek
tūras īpatnības, galvenās rūpniecības nozares, mācību un kultūras iestādes 
un jauno celtniecību.

Statistiski dati uzziņām un praktiskajiem darbiem.
I. Teritorija un robežas.

1. P la t īb a ...........................................  64000 km2
2. Teritorijas galējie punkti:

ziemejos . . . . .  58°05’z.pl.
d ienv idos ................... 55°40’z.pl. •
rietumos . . . . .  20°58’a.g. 
austrumos . . . .  28°14’a.g.

3. Krasta līnijas garums . • ............................. 600 km
4. Sauszemes robežas garums . . . . . .  1200 km

II. Administratīvais iedalījums.

1. Republikāniskās pakļautības pilsētas: Rīga, Liepāja,
Daugavpils, Jūrmala, Jelgava, Ventspils, Rēzekne-

2. Lauku rajoni: Balvu, Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Dobe
les, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Kuldīgas, Liepājas, Lu
dzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Rīgas, Saldus, Talsu, 
Tukuma, Valkas un Valmieras rajoni.

III. Reljefs.

1. Teritorijas vidējais augstums . . . . 87 m v. j.l.
2. Augstākais p u n k t s ..................................311,6 m v. j.l.
3. Augstākās virsotnes republikas augstienēs (v. j.l.):

Rictumkurzemes augstienē:
Krievu kalns . . • 184 m
Vārdupes kalns . . 138 m

Austrumkurzemes augstienē:
Ķirmes kalns . . ■ 138 m

Ziemeļkurzemes augstienē:
Kamparkalns . - • 175 m

9 —  315 129"



Vidzemes centrālajā augstienē:
Gaiziņkalns . . . .  311,6 m
Nesanies kalns . . 284 m
Klēts kalns . . . .  269 m

Alūksnes augstienē:
Dēliņkalns . . . .  271 ni
Apukalns...................  235 m

Latgales augstienē:
Lielais Liepu kalns . 264 m
Padebešu kalns . . 248 m

Augšzemes augstienē:
Egļukalns . . . .  220 m

IV. Klimats.

]. Gaisa vidējās temperatūras un bezsala perioda vidējais 
ilgums (attālinoties no jūras un paceļoties Vidzemes centrālajā

augstienē).

2. Nokrišņu daudzums gadā (mm) zemienes un augstienēs. 
Zemgales līdzenumā Mežotne 500
Lubanas līdzenuma Lubānas ezera zie- 551

meļrietumu krasts
Piejūras zemienē Bulduri 509

(Jūrmala)
Rīga 634
Liepāja 627

Auslrumkurzemes augstienes Skrunda 555
piekājē 1

Latgales augstienē Dagda 636
Ziemeļkurzemes augstienē Talsi , 674
Vidzemes centrālās augstienes Gureli 765

dienvid daļā
Vidzemes centrālās augstienes Ieriķi 770

rietumu nogāzē
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VI. Ezeri.
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VII. Svarīgākie aizsargājamie dabas objekti.
1. Rezervāti

Usmas ezera Moricsalas rezervāts Talsu raj.
Slīteres rezervāts Talsu raj.
Grīņu rezervāts Liepājas raj.

2. Mežu masīvi
Kalnamuižas sils ar Tērvetes senleju Dobeles raj. 
Ķestera mežs pie Dobeles Dobeles raj.
Bernātu jūrmala Liepājas raj.
Luknas .skābaržu audzes Liepājas raj.

. Barkavas ozolāji Madonas raj.
3. Senlejas

Gaujas senleja no Cīrulīšiem (lej- Cēsu raj. 
pus Cēsīm) līdz Līgatnes upes iete
kai, ieskaitot Amatas lejasteci 
Gaujas senleja no Brasias līdz Mur- Cēsu un 
jāņiem (pret Inčukalnu), ieskaitot Rīgas raj. 
Brasias lejasteci
Ventas senleja no Kuldīgas rumbas Kuldīgas raj. 
līdz Abavas ietekai
Abavas senleja no Kandavas līdz Tukuma un 
Rendai, ieskaitot Amulu Talsu raj.

4. Ezeri un salas
Engures ezers Talsu raj.

un Tukuma raj.
Babītes ezers Rīgas raj.
Ežezera salas Krāslavas raj.
Cieceres ezera sala Saldus raj.

5. Pauguri
Zilais kalns . Valmieras raj.
Lielie Kangari Rīgas un

Ogres raj.
6. Ģeoloģiskie objekti

Gliemežu dolomītu slāņi pie Saul- Rigas raj.
kalnes stacijas
Mazais Staburags Raunā Cēsu raj.
Sietiņiezis Gaujas ielejā starp Vai- Valmieras raj. 
mieru un Cēsīm
Skaņais kalns un alas Salacas ielejā Valmieras raj. 
pie Mazsalacas
Gliemežvāku slānis Kaltenē Talsu raj.

• Kandavas sēravoti Tukuma rai.
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7. Parki
Skrīveru un Kazdangas dendroluģis- 
kie parki, Bīriņu, Burtnieku, Cesvai
nes, Ēdoles un citi parki

8. Aizsargājamie augi
Sārtenes, efejas, īve, ezerrieksts un 
āmuļi

9. Sevišķi aizsargājamie dzīvnieki
Kukaiņi: mājas bites un kamenes 
Gliemji: upes pērlene un vīna gliemezis 
Abinieki: lielais tritons, sarkanvēdera ugunskrupis, koku 

varde
Rāpuļi: purva bruņurupucis, gludenā čūska 
Putni: visi gulbji, visas pūces, ērgļi, stārķi un trlspirkstu 

dzenis
Zīdītāji: Sibīrijas vāvere, lidvāvere, bebrs, Sibīrijas stirna, 

sikspārņi, eži.

VIII. Iedzīvotāji.

1. Iedzīvotāju skaits.

2. Izglītība.

Iedzīvotāju skaits ar augstāko izglī
tību (uz katriem 1000 cilvēkiem) 

Iedzīvotāju skaits ar vidējo un nepa
beigtu vidējo izglītību (uz katriem 
1000 cilvēkiem)

3. Nacionālais sastāvs procentos.
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4. Pilsētas.

Republikā ir 54 pilsētas un 31 pilsētciemats.
Iedzīvotāju skaits lielajās pilsētās (kuru iedzīvotāju skaits 

pārsniedz 10 0 0 0 ), tūkstošos
1939. g. 1959. g

1. Rīga i 347.8 582,8
2. Liepāja 53,2 71,5
3. Daugavpils 51,7 65,5
4. Jūrmala 12,7 38,5
5. Jelgava 32,1 36,4
6 . Ventspils 14,9 27,4
7. Rēzekne 13,3 21,4
8 . Jēkabpils 8,7 16,8
9. Cēsis 8,5 13,8

10. Valmiera 8,3 12,1
11. Tukums 7,8 10,8
12. Kuldīga 6,1 10,5

IX. TAUTAS SAIMNIECĪBA.

/. Dažu rūpniecības ražojumu produkcijas pieaugums.
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2. Produktīvo mājlopu skaita pieaugums (lakstošos).

3. Dažu lauksaimniecības produktu ražošanas pieaugums.
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