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Ikviena padomju republika var
talak plaukt un nostiprināties
tikai PSRS brālīgo sociālistisko
nāciju lielajā saime.
(No PSKP Programmas)

IEVADS
«Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika ir suverēna padomju
sociālistiska valsts» (Latvijas PSR Konstitūcija, 68. pants). Pa
domju varas atjaunošana Latvijā un tās iestāšanās Padomju Soci
ālistisko Republiku Savienībā (1940. g.) radīja labvēlīgus apstāk
ļus tautas saimniecības attīstībai, iedzīvotāju materiāla un kultūras
dzīves līmeņa paaugstināšanai.
Padomju Latvija par sasniegumiem sociālisma un komunisma
celtniecībā apbalvota ar Ļeņina ordeni (1965. g .), Tautu Draudzī
bas ordeni (1972. g.) un Oktobra Revolūcijas ordeni (1980. g.).
*
Pirms sākat mācīties jaunu tēmu, izlasiet jautājumus atkārto
šanai, kuri doti mācību līdzeklī katras nodaļas sākumā! No tiem
jūs uzzināsiet, kas jāatceras no iepriekš mācītā, lai labāk saprastu
jauno vielu. Ja nevarat uzreiz atbildēt uz šiem jautājumiem, atkār
tojiet tos PSRS fiziskās ģeogrāfijas vai ekonomiskās ģeogrāfijas
mācību grāmatā! Pēc tam izpildiet uzdevumus pēc kartēm, tabu
lām mācību Iīdzek|a pielikumā un novērojumu materiāliem! Pa
centieties iegūt atbildes uz uzdevuma jautājumiem, nelasot mācību
līdzekļa tekstu! Kad tas paveikts, izlasiet jaunās tēmas tekstu un
pārbaudiet savu atbilžu pareizību! Teksts, kas salikts petitā, nav jā 
iegaumē.

!

FIZISKI ĢEOGRĀFISKAIS STĀVOKLIS
UN DABAS APSTĀKĻI
I. ĢEOGRĀFISKAIS STĀVOKLIS. TERITORIJA.
BALTIJAS JCIRA UN RĪGAS JŪRAS LICIS
Ģeogrāfiskais stāvoklis un teritorija
DARBS AR KARTI
Pēc PSRS fiziskās ģeogrāfijas kartes veiciet uzdevumus.
1. Nosakiet, kurā Padomju Savienības da|a atrodas Latvijas PSR, ar kuram
savienolajām republikām ta robežojas!
2. Salīdziniet Latvijas PSR ģeogrāfisko stāvokli ar Igaunijas PSR un Lietu
vas PSR ģeogrāfisko stāvokli!
3. Pēc kartes PSRS fiziskās ģeogrāfijas mācību grāmatas 13. Ipp. nosakiet,
kurā laika joslā atrodas Latvija!
Pēc Latvijas PSR fiziskās ģeogrāfijas kartes veiciet uzdevumus.
1. Kādu jūru, juras liču un jūras šaurumu ūdeņi apskalo Latvijas krastus?
2. Nosakiet republikas galējo ziemeļu, dienvidu, rietumu un austrumu punktu
ģeogrāfiskās koordinātas! Aprēķiniet attālumu starp tās teritorijas visattālākajiem
punktiem ziemeļu- dienvidu virziena un rietumu austrumu virzienā!
3. Nosakiet savas pilsētas vai rajona ģeogrāfisko stāvokli (kurā republikas
daļa atrodas, cik tālu no juras un lielajām upēm, kādi ce|i saista to ar
Rīgu)!
4. Izdariet secinājumu par Latvijas ģeogrāfiska slāvok|a nozīmi tas dabas ap
stākļu veidošanā, ņemot vēra ģeogrāfisko platumu, relativo tuvumu Atlantijas
okeānam un piejūras stāvokli!

Latvijas PSR atrodas PSRS Eiropas da|as vidusjoslas galējos
rietumos, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē, samērā tuvu
Atlantijas okeānam. Sis apstāklis stipri ietekme klimatu un līdz ar
to ari upju un ezeru režīmu, augsnes un augu valsti.
Latvijas PSR jūras robežas garums ir 500 kilometru. Piejūras
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stāvoklis ietekmē gan dabu, gan cilvēku dzīvi. Juras, zvejnieku un
jūrnieku dzīves tēma atspoguļota tautas folklorā un Latvijas rakst
nieku, komponistu un mākslinieku daiļradē. (Miniet piemērus!)
Baltijas jūra un Rīgas jūras līcis
UZDEVUMI
I Nosauciet jūras un juru šaurumus, kas sastopami, kuģojot no Rīgas jūlas liča uz Atlantijas okeānu!
2. Nosakiet dominējošo un maksimālo dziļumu jūras līci un jūra!
3. Salīdziniet Baltijas jūras un Melnas jūras dziļumus! Paskaidrojiet atšķi
rības starp tiem, ņemot vērā katras jūras stāvokli attiecībā pret tektoniskajām
struktūrām!
4. Salidziniet Baltijas juras dienvidaustrumu krasta līniju ar Baltijas jūras
zieme|u krasta līniju! Ar ko izskaidrojamas atšķirības krasta linijas izrobojuma
(ņemiet vēra piekrastes joslas teritorijas reljefu)?
5. Izmantojot kartes un mācību līdzekli, raksturojiet Rīgas jūras līča un
Baltijas jūras krasta līniju (izrobojums, piekrastes joslas reljefa īpatnības, dzi
ļums krasta tuvumā, ledus segas izveidošanās piekrastes joslā, ūdens saļums)!
6. Kadas rūpnieciskas nozīmes zivis mīt Baltijas jūra un Rigas jūras licī?

Latvijas teritorijā Baltijas jūras un Rīgas juras līča krasti ir
maz roboti, zemi, tos veido irdeni ieži. Stāvi un samēra augsti
krasti vērojami neliela joslā uz ziemeļiem no Pāvilostas (Baltijas

I. att. Baltijas jūras piekraste
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jnra) un Tujas apkaimē (Rīgas juras līča austrumu piekraste).
Gandrīz gar visu piekrasti stiepjas plata smilšaina pludmales un
kāpu josla. Vietām piekrastes smiltājos sastopami laukakmeņu sa
blīvējumi — «akmeņu lauki» (Akmeņrags, Mērsrags). Vienīgi upju
grīvas, kas piekrastē veido ielīčus, un zemesragi, kas iestiepjas
jūra, izjauc krasta līnijas vienmuļību.
Baltijas juru kopš seniem laikiem sauc par Dzintara jūru, taču Latvijas pie
kraste dzintars atrodams neliela daudzumā.
Ziemā Baltijas jūra pie krasta un Rīgas jūras licis aizsalst, bet ne uz ilgu
laiku, l'z dienvidiem no Liepājas jūra aizsalst tikai |oti bargās ziemās. Biežas
vēja virziena maiņas līci rada ledus uzlūšanu, ledus krāvumi (torosi) sasniedz
4— 5 metru, pie krasta — vairak nekā 10 metru augstumu. Rudeni un ziemā jūrā
bieži vien plosās vētras, bet pavasari un rudeni pār to klājas migla.

Baltijas jūra ir vāji saistīta ar okeānu, un upes ienes tajā daudz
saldūdens, tādēļ juras ūdenī ir neliels sā|u daudzums. Rīgas juras
līcī ūdens sā|ums ir tikai 5%0, bet Baltijas jūrā — 10%o.
Baltijas jūrā un Rigas jūras līcī mīt jūras zivis: mencas, reņ
ģes, butes, brētliņas, salakas; caurce|otājas zivis: laši, zuši, sīgas.
Upju grīvu tuvumā dzīvo saldūdens zivis: zandarti, asari, līdakas.
Gan jūrā, gan jūras līcī sastopami roņi. Piekrastes ūdeņiem ir sva
rīga nozīme zvejniecībā.
Nelielais ūdens dzi|ums, duņu un smilšu sanesas upju grivās,
kā ari biežās vētras un migla apgrūtina kuģošanu. Upju gultnes
un kanāli periodiski tiek tīrīti. Uz sēk|iem un pie ieejām ostās ierī
kotas bākas. Lai nodrošinātu kuģošanu, vairākas reizes diennaktī
tiek pārraidītas speciālas laika prognozes.
Saskaņa ar PSRS Ministru Padomes lēmumu «Par pastiprinātas aizsardzības
pasākumiem pret Baltijas juras baseina piesārņošanu» Rīga tiek veidots notek
ūdeņu bioloģiskās attīrīšanas komplekss.

2. ĢEOLOĢISKA UZBOVE, RELJEFS UN DERĪGIE
IZRAKTEŅI
Ģeoloģiskā uzbūve
UZDEVUMI
1. Nosauciet galvenās tektoniskās struktūras! Ar ko platformas atšķiras no
kroku apgabaliem? Nosauciet pirmskembrija platformas PSRS teritorijā!
2. Atcerieties platformas uzbūves īpatnības, tās apakšējā stāva (kristāliska
pamatklintāja) iežus un veidošanos! Kāpēc virsējā stava nogulumieži nav sa
spiesti krokās?
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3. Pec PSRS tektoniskas kartes nosakiet Latvijas teritorijas tektonisko struk
tūru un tās vecumu!
4. Pec shēmas (2. att.) nosakiet Austrumeiropas platformas kristāliska pamatklintāja ieguluma dziļumu Latvijas teritorijā!
5. Nosakiet pēc platformas ģeoloģiska vecuma, kad Latvijas teritorija nori
tēja kalnu veidošanās procesi! Kad tie beidzās?
6. Pēc PSRS ģeoloģiskās kartes nosakiet to iežu izcelsmi un vecumu, kas
veido Latvijas teritoriju!
7. Zinot iežu ģeoloģisko vecumu, nosakiet, cik ilgi (līdz kādam ģeoloģiskajam
periodam) Latvijas teritoriju klāja jūra!
8. Noskaidrojiet pec kartoshēmas (3. a tt.), kādi nogulumieži veido pamat
iežu virsu Latvijas teritorijā, kāds ir to izvietojums!
9. Atbilžu pareizību pārbaudiet pēc mācību līdzekļa teksta!

No tektoniskās kartes jus uzzinājāt, ka Latvijas teritorija at
rodas uz Austrumeiropas platformas. Tā ir pirmskembrija plat
forma, kuras kristāliskais pamatklintājs izveidojies pirms simtiem
miljoniem gadu.
Taja laikā Latvijas teritorijā norisa kalnu veidošanās procesi, notika v u l
kānu izvirdumi, zemi satricināja spēcīgi grūdieni. Pacēlās augsti kalni. Vēlāk
ārējo ģeoloģisko procesu iedarbībā kalni noārdījās. To paliekas veido kristālisko
pamatklintāju. Zemes garozas lēno svārstību rezultātā (iekšējie ģeoloģiskie pro
cesi) sauszeme ieliecās un sākas jūras uzbrukums (transgresija). Tas notika
pirmskembrija periodā.

Analizējot ģeoloģisko karti, jūs uzzinājāt, ka Latvijas teritorijā
pamatiežu virsu veido nogulumieži, kas radušies jūrā. Tie ir devona
perioda ieži, bet dienvidrietumos — karbona, perma, triasa un juras
perioda ieži. Tā kā jaunāku iežu nav, varam secināt, ka Latvijas
teritorijas lielāko da|u klājusi jūra līdz devona periodam, bet dien
vidrietumu daļu — līdz juras periodam. Pēc tam notikusi zemes
garozas pacelšanās un jūras atkāpšanās (regresija). Derīgo izrak
teņu ziņā nozīmīgāki ir devona un perma periodu nogulumieži.
No devona perioda nogulumiežiem mūsu republikā sastopami
smilšakmeņi un dolomīti.
Smilšakmeņi izplatīti uz ziemeļiem no līnijas Kuldīga— Riga—
Cēsis— Ape. Ventas un Abavas, Gaujas un tās pieteku, kā arī Salacas lejteces ielejās var redzēt gandrīz stāvas kraujas — sarkana,
dzeltena, za|ganpelēka smilšakmens «klintis». Smilšakmens atse
gumi sastopami Daugavas krastos Latvijas dienvidaustrumos. Vai
rums smilšakmeņu ir vāji sacementēti, irdeni. Tos viegli izskalo
pazemes un virszemes ūdeņi. Smilšakmeņu kraujās nereti sastopa
mas alas un grotas, piemēram,Kuldīgas apkaimē, gar Abavas lejteci,
Gaujas senielejas krastos, Tūjas rajonā, Latvijas ziemeļrietumos.
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No smilšakmeņiem radušās smiltis Gaujas un Salacas baseinos,
kā ari citur. Smilšakmeņos parasti uzkrājas pazemes ūdeņi.
Dolomīti visplašāk izplatīti Latvijas vidusjoslā. Tie, tāpat kā
smilšakmeņi, vietām veido augstas un stāvas kraujas. Tās sasto
pamas Daugavas (no Doles salas līdz Daugavpilij), Lielupes (le j
pus Bauskas), Mēmeles un Mūsas, Ventas (augšpus Kuldīgas)
ieleju krastos, kā arī Abavas augštecē un vidustecē un Gaujas augš
tecē. Upju gultnēs, kur tās šķērso dolomīta atsegumus, izveidoju
šās krāces (Daugavā, Gaujā) un ūdenskritumi (Ventā pie Kuldīgas,
Abavā).

4 alt. Zvārtas iezis pie Amatas
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No perina perioda nogulumiežiem izplatīti ir kaļķakmeņi. Tie
atrodas neliela dziļuma Auces, Brocēnu un Skrundas apkārtnē
republikas dienvidrietumos.
Iežu dažādība un to slāņu nevienādais biezums izskaidrojams ar
to, ka nogulumieži izvietojušies uz kristālisko iežu nelīdzenās v ir
sas dažādā dziļumā.
Devona nogulumieži veido mūsdienu reljefa pamatu. Tā lielās
formas — zemienes un augstienes — veido šo iežu, galvenokārt do
lomītu un smilšakmeņu nelīdzenā virsa.
Sauszemes virsējais slānis — kvartāra perioda nogulumi — sa
stāv no irdeniem iežiem — smiltīm un māla, grants un o|iem, bet
visbiežāk gan no šo iežu maisījuma. Tie veido paugurus un līdze
numus.

Reljefs
Atkārtojums
1. Kada plašā līdzenuma atrodas Latvijas PSR teritorija?
2. Ka reljefu ietekme ģeoloģiskā uzbūve un ģeoloģiskas attistibas vēsture?
DARBS AR KARTI
Pēc Latvijas PSR fiziskās ģeogrāfijas kartes veiciet uzdevumus.
1. Nosakiet, kādās absolūtā augstuma pakāpju robežās atrodas Latvijas PSR
teritorija! Kur sastopami vislielākie augstumi?
2. Atrodiet zemienes un augstienes, nosakiet, kādā secībā tās izvietotas, kāds
ir to augstums! Atzīmējiet zemienes un augstienes kontūrkarte!

UZDEVUMI
1. Atcerieties, kā maiņas reljefs ārējo ģeoloģisko procesu iedarbībā!
2. Pēc kartes PSRS fiziskas ģeogrāfijas mācību grāmatas 50. lapaspuse
nosakiet Latvijas teritorijas stāvokli attiecība pret sena (kvartārā) apledojuma
robežu!
3. Atcerieties, kādi ieži un kadas reljefa formas izveidojušās seno ledāju
un to kušanas udeņu ģeoloģiskas darbības rezultātā!
4. Izmantojot novērojumu datus, noskaidrojiet, kadas apledojuma un ledāju
kušanas ūdeņu darbības pēdas saglabajušas jusu skolas (lauku skolām) vai jusu
pilsētas apkārtnē! Kādi ir tekošo ūdeņu (upju un īslaicīgu ūdens straumju) un vēja
(piejūras rajonu skolām) ģeoloģiskās darbības rezultāti; kaili ieži veidojas purvos,
ezeros un vietās, kur no pazemes iztek avoti!
5. Atbilžu pareizību pārbaudiet pcc mācību līdzekļa teksta!

Republikas teritorijas lielākās daļas (97,5%) absolūtais aug
stums ir mazāks par 200 m. Tikai atsevišķi tās punkti (Gaiziņkalns, Dēliņkalns, Liepukalns, Sauleskalns) paceļas augstāk par
200 m. Vairāk nekā 120 metru augstumā kļūst manāmas klimata
un augšņu veidošanās procesu ipatnibas, kas raksturīgas augstie
nēm. Ņemot vērā šo apstākli, kā arī lai skaidrāk atspoguļotu kartē
reljefa daudzveidību, Latvijā par augstienēm tiek uzskatīti saus
zemes apgabali, kuru absolūtais augstums pārsniedz 120 m, bet
nevis 200 m, kā tas ir parasti pieņemts.
Kā zemienēs, tā arī augstienes sastopami gan līdzeni, gan arī
pauguraini apvidi. Latvijas teritorija ir samērā paugurains Aus
trumeiropas līdzenuma rajons.
Paugurainiem apvidiem raksturigas manāmas relativo augstumu svārstibas.
Pauguru augstums parasti nepārsniedz 15— 20 m. Līdzenumā izceļas pat ne visai
augsti pauguri. Tautā tos dēvē par «kalniem». Pārsvarā pauguriem ir lēzenas
nogāzes, noapaļotas aprises, pakāpeniska parēja līdzenumos. Taēu sastopamas
ari stāvas nogāzes, šādas nogāzēs notiek augsnes erozija, un to piekajēs sakrā
jas smalkzeme. Paugurainajos apvidos upju ielejas ir dzijākas, to dibens nelidzens. Stāvās nogāzēs nereti izveidojušās gravas. Pauguriem ir dažāda forma.
Daugavas labajā krastā posma no Ogres līdz Ķegumam, starp Lielo Juglu un
Mazo Juglu sastopamas garas un šauras pauguru grēdas, kas atgādina dzelzceļa
uzbērumu. Tie ir osi.

Viena no ievērojamākām Latvijas reljefa īpatnībām ir upju sen
ielejas. Tās ir dziļas un platas, ar stāviem krastiem, klinšainam
kraujām un dziļām grāvām. Pa šādu senieleju tek Gauja
posmā
starp Valmieru un Siguldu, Daugava
starp Krāslavu un Dau
gavpili un Abava — starp Kandavu un Sabili.
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē, kā ari Rīgas teri
torijā (Mežaparka) un tas apkārtnē, starp Valku un Strenčiem tālu
no tagadēja jūras krasta izplatīti smilšu pauguri — kāpas.
Lidzenumos gandrīz nemaz nav manatnas augstuma svārstības,
virsas slīpums ir niecigs, pamatiežu atsegumi šeit sastopami reti.
UZDEVUMI
1. Ar ko izskaidrojamas Latvijas reljefa ipatnibas?
2. Kāpēc tās teritorijai raksturīgs neliels absolūtais augstums?
3. Kā radušies daudzie pauguri un dzi|ās ielejas? Kāpēc dažos apvidos ir
daudz laukakmeņu?
Atbildes uz šiem jautājumiem jūs iegūsiet, analizējot tektonisko karti un
ģeoloģisko karti, kvartāra apledojuma karti un ņemot vērā mūsdienu reljefa
atkarību no teritorijas ģeoloģiskās uzbūves un ģeoloģiskās attīstības vēsturi.
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5. att. Abavas senieleja

Latvijas teritorija atrodas tajā Austrumeiropas līdzenuma da|ā,
kuras reljefa veidošanā liela nozīme bijusi senajam apledojumam,
Latvijas teritorija atbrīvojusies no ledāju segas vēlāk nekā tie
Austrumeiropas līdzenuma apgabali, kas robežojas ar mūsu repub
liku dienvidos un austrumos. Apledojuma pēdas Latvijā saglabā
jušās labāk nekā teritorijās, kas atrodas tai kaimiņos. Tie ir morēnu
pauguri1 un ezeri starp tiem, dziļas senielejas, laukakmeņi tīrumos
un mežos. Paši lielākie laukakmeņi ir aizsargājami dabas ob
jekti.
Ledāju un ledāju kušanas ūdeņu nogulumi Latvijas teritorijā
sadalīti nevienmērīgi, tāpēc tās reljefam raksturīgi pauguraini
apvidi, kas mijas ar samērā nelieliem līdzenumiem.
Leduslaikmeta beigās mūsdienu jūras piekrastes joslu klāja le
dāju kušanas ūdeņi, bet vēlāk — jūra. Pēcleduslaikmeta ūdens

' Pauguri, ko izveidojuši ledāju nogulumi.
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baseinu vi|ņu un vēja darbības rezultātā to piekrastēs izveidojušās
kāpas.
Reljefa formas, ko veidojuši senie ledāji un to kušanas ūdeņi,
kā ari jūras uzbrukums un atkāpšanās, ārējo ģeoloģisko procesu
iedarbībā nepārtraukti ir mainījušās un turpina mainīties. Sevišķi
liela nozīme šai ziņā ir tekošajiem ūdeņiem — upēm un īslaicīgām
ūdens straumēm. Sakarā ar pauguraino reljefu intensīvi noris ero
zijas procesi. Upes turpina padziļināt un paplašināt savas ielejas.
Stāvajās pauguru un ieleju nogāzēs pavasara palu ūdeņi un vasa
ras lietusgāzes izskalojušas dzi|as gravas. Dažas no tām sasniegu
šas gruntsūdens līmeni un kļuvušas par upītēm. Gravu veidošanos
veicinājusi mežu un krūmāju izciršana stāvajās nogāzēs.
Gauja, Daugava un citas upes aiznes uz jūru samērā daudz
smilšu. Vi|ņi izskalo tās krastā, bet vējš sadzen kāpās.
Augsnes ūdeņi un gruntsūdeņi, iesūcoties pa plaisām dolomī
tos, kaļķakmeņos un ģipšakmeņos, šķīdina tos, izveidojot tukšu
mus. Starp Daugavu un Mēmeli, Salaspils apkārtnē, uz dienvidaus
trumiem no Siguldas sastopamas ne visai dzi|as karsta piltuves
un iegruvumi.
Nepārtraukti turpinās reljefa attīstība, kā arī dažu derīgo izrak
teņu veidošanās. Purvos uzkrājas kūdra, vietās, kur zemes virs
pusē izplūst pazemes ūdeņu avoti, — saldūdens ka|ķieži, ezeros —
sapropelis.1
Latvijas mūsdienu reljefs izveidojies ilgas attīstības rezultātā.
Tajā atspoguļojas seno pirmsleduslaikmeta iežu virsa, ledāju un
ledāju kušanas ūdeņu ģeoloģiskā darbība, jūras līmeņa svārstības
pēcleduslaikmetā, virszemes un pazemes ūdeņu, kā arī vēja darbiba. Reljefs turpina mainīties arī mūsdienās. Tas apstāklis, ka
zemienes mijas ar augstienēm, pauguraini apvidi ar samērā līdze
niem apvidiem, manāmi ietekmē atmosfēras nokrišņu un tempera
tūru sadalījumu, augšņu un augu valsts tipus. Reljefa īpatnības
iespaido arī saimniecisko darbību. Paugurainā reljefa dēļ zemes
platību izmantošana lauksaimniecībā ir ierobežota, tīrum i ir izkai
sīti un nelieli. Paugurainais reljefs jāņem vērā, konstruējot lauk
saimniecības mašīnas, kā arī būvējot ce|us. Lai izlīdzinātu dzelz
ceļa stigas profilu, tērauda maģistrāles stiepjas gan pa uzbēru
miem, gan pa padziļinājumiem. Lai izvairītos no stāviem pacēlu
1Sapropelis —
atliekām.
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organismu

miem un slīpumiem, ce|i met cilpas un satiksmes līdzekļu vadītā
jiem bieži ir jāizdara pagriezieni. Pēdējos gados tiek veikta šoseju
iztaisnošana.

Derīgie izrakteņi
Tautas saimniecībā plaši izmanto dolomītu, kaļķakmeni, ģipšakmeni, laukakmeņus, granti, smiltis un mālu. Tie visi atrodas
tuvu zemes virsai, un tos iegūst atklātos karjeros.
Dolomītu un kristālisko iežu laukakmeņus izmanto ka būvmate
riālus. Laukakmeņu un dolomīta šķembas nepieciešamas ce|u būvei.
Dolomīta šķembas izmanto ari betona ražošana. Sīkos atkritumus,
kas rodas, iegūstot šķembas, samal miltos un lieto augsnes kaļķo
šanai. Vislielākās dolomīta atradnes ir Jēkabpils un Pļaviņu tu
vumā, kā arī Rēzeknes un Valkas rajonos.
Vietām starp dolomītiem sastopami arī ģipšakmens starpslāņi.
Lielākās-ģipšakmens atradnes ir pie Sauriešu stacijas (dzelzceļa
līnija Rīga — Erg|i). Ģipšakmeni izmanto ēku iekšējās apdares plāk
šņu, sausā apmetuma (riģipša) un cementa ražošana, ka ari tēl
niecības darbos.
Latvijas dienvidrietumos iegūst kaļķakmeni. To izmanto ce
menta, ka|ķu, silikātķieģeļu ražošana, kā ari pārtikās un ķīmiskajā
rūpniecībā. Vislielākās ir Sātiņu un Nigrandes atradnes Saldus
rajonā. Mūsu republikā sastopami ari saldūdens kalķieži. Taču to
krājumi ir nelieli. Nozīmīgākās atradnes ir Allažos (Rīgas raj.)
un Ļaudonā (Madonas raj.). Irdenos saldūdens kalķiežus izmanto
skābu augšņu kaļķošanai, to cietākie paveidi, it īpaši porainais šūn
akmens, ir lielisks materiāls tēlniecības darbiem, ka ari dekoratīvo
plākšņu izgatavošanai.
Latvijā kopš seniem laikiem keramikas rūpniecība, drenu cau
ruļu un būvmateriālu ražošanā izmanto mālus. Vislielākā praktiskā
nozīme ir kvartāra māliem, kas sastopami gandrīz visur. Ievēroja
mas slokšņu māla atradnes koncentrētas Lielupes krastos (uz zie
meļiem no Jelgavas), pie Jēkabpils (Daugavas labaja krastā). Tau
tas saimniecībā, īpaši keramikas rūpniecībā, izmanto arī devona
mālus, kas veido slāņus starp smilšakmens iegulām. Šo malu lie
lākās atradnes ir Cēsu, Lodes un Tūjas apkaime.
Stikla ražošanai laba izejviela ir kvarca smilšu slāņi. To atrad
nes ir pie Bālēs stacijas (uz dienvidiem no Valmieras), Cēsu un
Kuldigas rajonos.
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Mālu, smiltis, granti un o|us plaši izmanto ce|u, dambju un aiz
sprostu būvniecībā, sienu mūrēšanai nepieciešamās javas gatavo
šanai un citur.
Kūdras atradnes koncentrētas galvenokārt Latvijas vidusdaļā
(trīsstūris Riga— Tukums— Jelgava), austrumdaļā (starp Viļāniem
un Varakļāniem, apkārt Lubānas ezeram) un zieme|da|ā (Sedas
ciemata tuvumā).
Latvijā sastopamas ārstnieciskās dūņas un minerālūdeņi. Dūņas
ir pie Liepājas ezera, Ķemeros, Baldonē un Mežciemā (pie Daugav
pils); sērūdeņraža minerālūdeņi — Ķemeros un Baldonē; hlorīdu
minerālūdeņi — Valmierā, Mežciemā, Cēsu apkaimē (Līčos); dzelzi
saturošie minerālūdeņi — Siguldā, Daugavpilī.
3. KLIMATS
Atkārtojums
1. Kas ir Saules radiācija?
2. Radiācijas veidi. No kā atkarīga to attiecība?
3. Nosauciet galvenos gaisa masu tipus virs PSRS teritorijas! Kāda ir to
nozīme klimata veidošanā?
4. Nosauciet aukstās atmosfēras frontes un siltās atmosfēras frontes galve
nās pazīmes!
5. Nosauciet galvenās ciklona un anticiklona pazīmes!
6. Ko sauc par mitrinājuma koeficientu? No kā atkarīgs tā lielums?
UZDEVUMI
1. Pēc kartes «Gaisa masas un klimata tipi» (mācību grāmatas «PSRS
fiziskā ģeogrāfija» 82,— 83. Ipp.) nosakiet, kurā klimata josla ietilpst Latvijas
PSR! Kāds klimata tips valda tas teritorija? Miniet šā klimata tipa īpatnības!
Kuri klimatu veidojošie faktori šeit izpaužas visspilgtāk?
2. Pēc novērojumu materiāliem raksturojiet sava apvidus klimatu!

Latvijas klimatam raksturīgs liels gaisa mitrums gandrīz visu
gadu, maiga ziema, vēsa un lietaina vasara, garš pavasaris un
rudens. Laiks bieži vien mainās vienas dienas laikā un no dienas
dienā. Laikapstākli ir nepastāvīgi ari pa gadalaikiem, no gada
gadā mainās gadalaiku ilgums un īpatnības. Mēneša vidējās tem
peratūras, nokrišņu daudzums pa mēnešiem un laikapstākli nereti
stipri atšķiras no ilggadējām vidējām normām.
Salīdzinājumā ar PSRS Eiropas da|as centrālajiem apgabaliem,
kā ari ar Lietuvu un Baltkrieviju Latvijā spilgtāk izteik
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tas jūras klimata iezīmes — paaugstināts gaisa mitrums, neliela
gada temperatūru amplitūda, nepastāvīgs laiks, sniega vētras
ziemā.
Gadalaiki. Latvijas vidusdaļā ziema ilgst 3,5— 4 mēnešus — no novembra
vidus līdz marta sākumam vai vidum. Ziema iestājās pakāpeniski, aukstas die
nas ar sniegu nomaina siltas un lietainas dienas. Ziema parsvara laiks ir ap
mācies un valda neliels sals. Ieplūstot cikloniem, salu nomaina atkušņi, pastipri
nās vējš, reizēm sace|as sniegputeņi. Strauja gaisa temperatūras pazemināšanās
ir reta un īslaicīga parādība. Tā saistīta ar kontinentālo arktisko un kontinentālo
mēreno platumu gaisa masu ielaušanos.
Pavasaris Latvijā iestājas par dienām desmit agrāk nekā KPFSR apgabalos,
kas atrodas tajos pašos platuma grādos. Tas izskaidrojams ar jūras gaisa
masu ietekmi. Taču silts laiks neiestājas uzreiz. Salnas var būt lidz maija bei
gām. Dažreiz aukstuma viļņi uznāk aug|u koku ziedēšanas laikā.
Maija beigās, jūnija sākumā iestājas vasara. Siltas un sausas dienas mijas
ar vēsu un mākoņainu laiku. Lielas ir diennakts temperatūras svārstības. Jū
lijā temperatūra dienā sasniedz 19— 22°C, bet naktī pazeminās līdz II — I3°C.
Septembra otrajā pusē k|ūst ievērojami vēsāks, pūš stiprs vējš, palielinās
mākoņu daudzums. Iestājas rudens. Vēss laiks, ilgstošs lietus un migla ir rak
sturīgas parādības Latvijai šaja gadalaika. S ilti un saulaini rudeņi gadās reti.
Taču ir arī gadi, kad vērojama auksta un pat barga ziema, gara un silta
vasara, sauss un silts rudens.

Atmosfēras cirkulācija. Gaisa masas
UZDEVUMI
1. Pēc laikapstākļu novērojumu materiāliem noskaidrojiet, kādu virzienu
vēji dominē jūsu apvidū! Kādus no tā var izdarīt secinājumus par valdošajiem
gaisa masu tipiem un apakštipiem virs jūsu apvidus?
2. Pēc kartes «Gaisa masas un klimata tipi» («PSRS fiziskā ģeogrāfija»
82.— 83. Ipp.) nosakiet, kādi gaisa masu tipi un apakštipi dominē virs Latvijas
teritorijas! Kādas ir šo gaisa masu ipašibas? Kādus laikapstākļus tās atnes dažā
dos gadalaikos?

Daudzas Latvijas klimata īpatnības — paaugstināto gaisa m it
rumu, biežos atkušņus ziemā — var izskaidrot ar rietumu virziena
vējiem, biežo jūras gaisa masu ielaušanos. Latvijā cikloni ir daudz
parastāka parādība nekā PSRS Eiropas da|as centrālajos apgabalos
tajos pašos platuma grādos. Tāpēc Latvijai ir raksturīgas laikap
stākļu «kaprīzes* — nepastāvīgs laiks, kā arī palielināta mākoņainība un bieži lieti.
Rudeni un ziemā valda dienvidrietumu vēji, sevišķi bieži ieplūst
cikloni. Tad vēja ātrums ir vislielākais un jūrā nereti plosās vētra.
No ziemejiem atnākušās gaisa masas atnes pirmās rudens salnas
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un aukstuma vi|ņus pavasari, t. i., ietekmē pārejas periodu laikap
stākļus. Pavasari ciklonu skaits samazinās, biežāk pūš zieme|u un
ziemeļaustrumu vēji, tāpēc nokrišņu ir mazāk. Vasarā dominē rie
tumu virzienu vēji un jūras gaisa masas.

Saules radiācija un temperatūra
UZDEVUMI
1. Pēc kartes «Gada summārā Saules radiacija> (mācību gramatas «PSRS
fiziskā £eogrāfija> 64. lapaspusē) noskaidrojiet, kada ir Saules summārā radi
ācija Latvijas PSR teritorija! Kāpēc tā šeit ir mazāka nekā tajos pašos platuma
grādos uz austrumiem no Latvijas?
2. Pēc kartoshēmas (6. att.) un datiem mācibu līdzekļa pielikumā analizē
jiet vidējo temperatūru sadalījumu pa republikas teritoriju janvāri un jū lijā !
Noskaidrojiet, ka temperatūru sadalījumu ietekmē attālums no jūras un apvidus
absolūtais augstums un kā atšķiras izotermu virziens jū lijā no izotermu virziena
janvari! Ar ko izskaidrojamas šis atšķirības?
3. Pavērojiet PSRS klimatiskajā kartē, kā maiņas janvāra un jū lija tempera
tūra tajos pašos platuma grādos uz austrumiem no Latvijas un tajos pašos ga
ruma grādos uz dienvidiem no tās!

Sakarā ar lielo apmākušos (ap 150) un mākoņaino (vairāk par
100) dienu skaitu samazinās tiešā radiācija un palielinās izklie
dētā radiācija. Novembri un decembrī izkliedētā radiācija veido
90% no summārās radiācijas. Vasarā izkliedētā radiācija pazemi
nās līdz 40%. Liela da|a no Saules saņemtā siltuma tiek patērēta
iztvaikošanai, tāpēc vasaras temperatūra pazeminās.
Jūras gaisa masas un cikloni izlīdzina starpību starp vasaras un
ziemas temperatūrām. Stabila temperatūra zemāka par mīnus 10° C
vai augstāka par 20° C novērojama ne jau katru gadu. Jūras gaisa
masas, kas plūst no Atlantijas okeāna, kā arī cikloni sevišķi stipri
ietekmē temperatūru ziemā, šajā laikā tā ir par 7— 8° augstāka
par normu attiecīgajos ģeogrāfiskā platuma grādos.
Par to, ka klimats k|ūst kontinentālāks austrumu virzienā, se
višķi spilgti liecina ziemas temperatūras sadalījums.
Vasarā temperatūras sadalījums pa teritoriju ir vienmērīgāks
nekā ziemā. Taču arī vasarā vērojamas atšķirības starp piekras
tes zonu un no jūras attālākajiem republikas rajoniem. Mēneša vi
dējās temperatūras sadalījumu ietekmē arī apvidus augstums, it
īpaši vasarā. Vidzemes Centrālajā augstienē jūlija vidējā tempe
ratūra ir tikai I5,8°C.
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Sakarā ar to, ka aukstajā gadalaikā temperatūra ir samērā
augsta, gada vidējā temperatūra visā republikā ir augstāka par
normu, kas raksturīga šā ģeogrāfiskā platuma grādiem. Bezsala
periods austrumu rajonos ilgst aptuveni 4 mēnešus, bet Baltijas
jūras piekrastē — aptuveni 6 mēnešus.
Mākoņainums un atmosfēras nokrišņi
UZDEVUMI
1. Pēc kartoshēmas (7. att.) un datiem mācību lidzek|a pielikuma analizē
jiet atmosfēras nokrišņu gada summas sadalījumu pa Latvijas teritoriju!
2. Salīdziniet kartoshēmu (7. att.) ar Latvijas PSR fiziskās ģeogrāfijas
karti un noskaidrojiet nokrišņu daudzuma atkarību no reljefa!
3. Pēc novērojumu materiāliem noskaidrojiet, kā vēja virziens ietekmē mākoņainumu un nokrišņu daudzumu!
4. Atcerieties, kā makoņainumu un nokrišņus ietekmē cikloni un jūras gaisa
masas!

Jūras gaisa masas un cikloni ir cēlonis tam, ka Latvijā ir palie
lināts mākoņainums un ievērojams nokrišņu daudzums. Tā ir viens
no vismitrākajiem Austrumeiropas līdzenuma apgabaliem. Šeit ir
150— 160, bet Vidzemes Centrālajā augstienē pat līdz 200 apmāku
šos dienu gadā. Visvairāk apmākušos dienu ir rudenī un ziemā.
Nokrišņu daudzums republikā sasniedz 550— 800 mm gadā. Sevišķi
lietainos gados tas palielinās par 30— 40%, bet var būt arī sausi
gadi.
Nokrišņu sadalījums pa gadalaikiem ir atkarīgs no vēja v ir
ziena un gaisa masām, kas dominē vienā vai otrā sezonā. Visvairāk
nokrišņu ir vasaras otrajā pusē un rudenī, tāpēc ka šai laikā pastip
rinās dienvidrietumu vēji un ir lielāks ciklonu skaits. Ziemā ir vai
rāk dienu ar nokrišņiem, bet nokrišņu daudzums ir mazāks nekā
vasarā un rudenī. Vasarā un rudenī nokrišņi ir bagātīgāki. Pava
saris ir vissausākais gadalaiks ar vismazāko ciklonu skaitu.
Nokrišņu gada summa, it īpaši to daudzums vasarā un rudenī,
pārsniedz iztvaikojamību. Tas veicina bagātīgu ūdens pieplūdi upēs
un ezeros, augsnes ūdeņu un gruntsūdeņu uzkrāšanos, zemes pār
purvošanos slēgtās ieplakās, trūdzemes izskalošanos no augsnes
un tās podzolēšanos. Dažus gadus tika novērots liels nokrišņu trū 
kums pavasarī un vasaras sākumā. Sis apstāklis negatīvi ietekmē
zāles un kultūraugu augšanu, it īpaši nogāzēs ar smilšainu augsni.
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Nokrišņu sadalījumu pa teritoriju lielā mērā var izskaidrot ar
reljefa īpatnībām. Kurzemes un Žemaitijas (Lietuvas PSR) aug
stienes aiztur dienvidrietumu un rietumu gaisa plūsmas, un līdz ar
to Zemgales līdzenums atrodas vēju aizsegā — šeit ir mazāk no
krišņu. Vidzemes Centrālā augstiene, kas ir visaugstākā vieta Lat
vijā, ir arī vismitrākais republikas apvidus.

Klimata atšķirības republikas teritorijā
un klimata nozīme tautas saimniecībā
UZDEVUMI
1. Pēc klimatiskajām kartēm noskaidrojiet, kā mainās klimatiskie apstākli
(temperatūra, nokrišņu daudzums, gadalaiku ilgums) virzienā no rietumiem
uz austrumiem!
2. Ar ko atšķiras augstieņu un zemieņu klimatiskie apstākli?
3. Noskaidrojiet, kādi pasākumi tiek veikti, lai pasargātu dārzeņu dēstus no
salnām, augļu kokus no stipra sala ziemā un aukstuma viļņiem pavasari, ka
ari lai saglabātu lietaina laikā novāktu sienu un graudaugu ražu!

Lai gan Latvijas teritorija nav liela, tomēr tās klimats ir samērā
daudzveidīgs. Rietumu— austrumu virzienā vērojama temperatūras
un mitruma apstākļu maiņa, jo pakāpeniski mazinās Atlantijas
okeāna un Baltijas jūras ietekme. Sājā virzienā klimats kļūst kon
tinentālāks: vasara — mazliet siltāka, bet ziema — aukstāka. K li
mats mainās arī atkarībā no reljefa. Augstienēs tas ir mitrāks un
vēsāks nekā zemienēs. Augstieņu rietumu nogāzes saņem vairāk
nokrišņu nekā austrumu nogāzes.
Klimatisko apstākļu atšķirības ietekmē arī citu dabas apstākļu
elementu īpatnības. Republikas rietumdaļā un dienviddaļā ziemas
ir siltākas, tādēļ mežos vairāk sastopami platlapu koki, saglabāju
šies siltummīlošie augi, kuru nav citos republikas apvidos, — efe
jas, īves un daži citi (Slīteres rezervātā), bet dienvidrietumdaļā —
skābarži. Rietumlatvijā atšķirīgs ir arī upju režīms. Pavasara
pali šeit ir mazāki, ūdenslīmenis zemāks. Toties vasarā un rudenī
ūdenslīmenis upēs ir augstāks nekā citos Latvijas rajonos.
Latvijas klimatiskie apstākļi visumā labvēlīgi dažādu lauksaim
niecības nozaru un kūrortu saimniecības attīstībai. Tomēr ir arī ne
labvēlīgi faktori: nokrišņu daudzums, kas ievērojami pārsniedz iztvaikojamību, biežais lietus vasaras beigās un rudenī aizkavē ražas
novākšanu, bet aukstuma atgriešanās pavasarī kaitē augļkopībai.
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Lauksaimniecības darbiniekiem, zvejniekiem un jūrniekiem regu
lāri tiek pārraidītas speciālas laika prognozes, lai varētu pareizi
organizēt no laikapstākļiem atkarīgos saimniecības darbus.

4. IE K Š Ē J IE O DEŅI.
Pazemes ūdeņi
Atkārtojums
1. Atcerieties, ka klimats ietekmē pazemes ūdeņu režīmu!
2. Kā pazemes udeņu sastāvu ietekmē klimats un ieži, caur kuriem tie tek?
3. Ka pazemes ūdeņus izmanto tautas saimniecība?
Pēc novērojumu materiāliem noskaidrojiet jautājum us1.
1. Kādā dzi|umā atrodas gruntsūdens jūsu skolas apkārtnē (pēc ūdenslī
meņa vairākās akās; vislabāk mērījumus izdarit no rita, kamēr no akas vēl nav
smelts ūdens)?
2. Kas nosaka šādu gruntsūdens dzijumu jūsu skolas apkārtnē (ņemiet vēra
reljefu, ūdensnecaurlaidīgo iežu saguluma dzi|umu)? Kā tas mainās atkarībā no
laikapstākļiem? Kā izmanto pazemes udeņus jūsu ra jo n ā ? /'

Augsnes ūdeņi nodrošina augus ar mitrumu. Tāpēc Latvijā
liela uzmanība tiek pievērsta mitruma regulēšanai augsnē. To pa
nāk, veicot melioratīvus un agrotehniskus pasākumus.
O lāji un smiltis, irdenie smilšakmeņi un saplaisājušie dolomīti
ir pazemes ūdeņu kolektori2. Pazemes ūdeņu horizonta dzi|ums ir
atkarīgs no reljefa un ūdensnecaurlaidīgā slāņa saguluma dzi|uma.
Pazemes ūdeņus plaši izmanto pilsētu un lauku apvidu iedzī
votāju apgādāšanai ar dzeramo ūdeni.
Daudziem rūpniecības uzņēmumiem, lauku apdzīvotām vietām
un lopkopības fermām ir ierīkotas akas artēziskā ūdens iegūšanai.

Upes
Atkārtojums
I, Kā reljefs ietekmē upju tecējumu? Kā klimats ietekmē upju režīmu? Kā
upes iedala pēc ūdens pieplūdes avotiem?
1 Lauku apvidu un piepilsētas skolām.
* Kolektors — savācējs, uzkrājējs.
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2. Ko sauc par upes kritumu, ko — par upes slīpumu, ko — par caurplū
dumu, ko — par gada noteci?
3. Kādu ģeoloģisku darbību veic upes, un kādas reljefa formas veidojas
šās darbibas rezultātā?
4. Kā iedzīvotāji izmanto upes saimnieciskajā darbībā?
DARBS AR KARTI
1. Pēc kartēm PSRS fiziskās ģeogrāfijas mācību gramatas 8 6 .-8 7 . Ipp.
noskaidrojiet, pie kuras jūras baseina pieder Latvijas upes, kāds ir to vidējais
ledstāves ilgums!
2. Atrodiet Latvijas PSR fiziskās ģeogrāfijas kartē un kartoshēma (8. att.)
galvenos upju baseinus! Pavērojiet šādu upju tecējumu: Daugavas ar pietekām
Dubnu, Aivieksti, Ogri; Gaujas; Lielupes; Ventas ar pieteku Abavu! Nosakiet šo
upju tecēšanas virzienu! Atrodiet krāces un Ūdenskritumus! Ar ko izskaidrojama
krāču un Ūdenskritumu rašanās?
3. Salīdziniet Latvijas PSR fiziskās ģeogrāfijas karti ar kartoshēmam (6. un
7. att.) un izdariet iepriekšēju secinājumu par šo upju iespējamo režimu!
4. Pēc Latvijas PSR fiziskās ģeogrāfijas kartes un kartoshēmām (6. un
7. att.) sastādiet Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas raksturojumu!
UZDEVUMI
1. Pārbaudiet pēc mācibu līdzekļa, vai esat pareizi atbildējuši uz 2.
4. jautājum u pēc kartēm! Pastāstiet, ar ko katra upe atšķiras no visām pārējām
upēm!
2. Aprēķiniet Daugavas un Ogres kritumu (Daugavas izteka atrodas 220 m
virs juras līmeņa, grīva
jūras līmeni, upes garums 1020 km. Ogres izteka
atrodas 212 m, grīva — 10 m virs jūras līmeņa, upes garums 188 km)!
3. Nosauciet upes, kas atrodas jūsu skolas tuvumā un jūsu rajonā! Rakstu
rojiet nelielu upes posmu un tās ieleju (ielejas nogāzes, terases, palieni un g u l
tn i)!

Latvijā ir biezs upju tīkls. Tas izskaidrojams ar klimatiskajiem
apstākļiem. Vidējais nokrišņu daudzums — 635 mm gadā, iztvaikojamība — 390 mm, tātad notecei paliek 245 mm gadā. Pārsvarā
ir nelielas upes, kuru garums nepārsniedz 100 km. No 770 upēm,
kuru garums ir 10 km un vairāk, tikai 17 upes ir garākas par
100 km.
Visām Latvijas upēm ir jauktā ūdens pieplūde, kurā pārsvarā
ir sniega kušanas ūdeņi. Vasarā un it īpaši rudenī pēc bagā
tīga lietus vērojami uzplūdieni. Republikas rietumdaļā upes parasti
aizsalst decembra beigās, austrumdaļā — decembra vidū. Ledus
iziet rietumdaļas upēs marta vidū, bet austrumdaļas upēs —
matta beigās vai aprī|a sākumā.
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Pēc tecējuma īpatnībām Latvijas upes pieder pie līdzenuma
upēm, to kritums ir neliels. Latvijas upes ģeoloģiskajā ziņā ir jau
nas, tās izveidojušās pēc š|ūdoņa atkāpšanās. Upju ieleju garenprofils un šķersprofils vēl nav pilnigi izveidojušies. Upju posmi ar
nolaidenu slīpumu un platām ielejām mijas ar posmiem, kuros ir
stāvi kritumi un šauras, dzi|as ielejas. Vietām (dolomīta un lauk
akmeņu atsegumos) izveidojušās krāces un nelieli ūdenskritumi.
Paugurainos apvidos upju gultne ir nelīdzena, biežāk sastopamas
krāces.
Pec garuma, baseina platības, ūdens bagatības un saimniecis
kās nozīmes pirmo vietu Latvijas upju vidū ieņem Daugava.
Tā sākas kā neliels strautiņš, kas iztek no Dviņccas ezera Valdaja augstienē,
tikai 13 km attāluma no Volgas iztekas. Daugavu sauc par draudzības upi. Tās
garums ir vairak nekā tūkstoš kilometru, un tā nes savus ūdeņus cauri tris
brālīgo republiku lielām pilsētām un ciematiem. Gleznaini ir Daugavas krasti.
Vietām kraujas, mežiem apaugušas peleka dolomīta klintis, vietām zemas suligas

9. att. Daugava augšpus Jersikas

2t>

10. att. Ērgļu klintisi pie Gaujas

zāles līču pļavas. Dziļi, mierīgi ūdens klajumi mijas ar straujākiem, krāčainiem
posmiem. Daugavas gada vidējā notece ir vairāk nekā 650 m3 sekundē, divas
reizes lielāka nekā pārējām Latvijas upēm, kopā ņemot. Šis milzīgās ūdens
masas ir Baltijā lielākais hidroenerģijas avots.
Pie Daugavas darbojas PSRS 50. gadadienas Rigas HES, Ķeguma HES,
V. 1. Ļeņina Pļaviņu HES; tiek būvēta Daugavpils HES. Daugavas lielākās
pietekas ir Dubna, Aiviekste un Ogre.

Otra garākā upe ir Gauja. Tā sākas Vidzemes Centrālajā aug
stienē, tikai 90 km attālumā no Rīgas jūras līča, lai gan pašas upes
garums ir 452 km. Sākumā tā tek līcim pretējā virzienā un, apme
tusi līkumu augstienei no ziemeļaustrumiem un ziemeļiem, traucas
uz rietumiem.
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Gauja ir viena no skaistākajām Latvijas upēm. Aiz katra tās likuma paveras
arvien jaunas, gleznainas ainavas.
Neskaitāmi likumi, straujteces un iedzelmcs, sēk|i un atvari nomaina cits
citu. No Valmieras līdz Siguldai Gauja tek pa platu (lidz 2 km) senieleju. Ielejas
krastos slienas sarkana, dzeltena un gandriz balta smilšakmens kraujas, kurās
melnojas alu dobumi. Palu laikā Gaujas ūdeņi pārnes smilšu strēles uz jaunām
vietām, un tur, kur vēl nesen bija brasls vai lieliska peldvieta, pēkšņi parādās
dzi|š atvars. Zem nekustīgā, tumšā ūdens griežas virpulis. Tāpēc Gauju sauc
ari par viltīgu, mānīgu upi. Straujie avoti pārnes smilšu sanesas uz jaunām
vietām, pārvērš tas par plūstošam smiltīm. Peldēties vai brist upei pāri nezināmās
vietās ir bīstami.

Otrā saimnieciskās nozīmes ziņā un pati dzi|āka Latvijas upe
ir Lielupe. Tā sakas pie Bauskas, satekot Mēmelei un Mūsai.
Mēmeles un Mūsas krasti pie Bauskas, ka ari Lielupes augšteces krasti ir
stāvi un klinšaini. Lejup pa upi dolomīta atsegumi izzūd. Krasti k|ūst zemāki
un nemanāmi saplūst ar līdzenumu. Lejtecē Lielupe tek paralēli juras krastam.
Aiz Jūrmalas tā sadalās divās attekās, un tai ir divas grīvas. Viena no tām —
Bu||upe — ietek Daugavā, bet otra — Rīgas jūras līci. Lielupe ir līdzenuma
upe — plata, dzi|a un mierīga. Taču pavasari, it īpaši pēc sniegiem bagatas
ziemas, tā k|ūst ļoti strauja. Izveidojas ledus sastrēgumi. Sniega ūdeņi nepaspēj
notecēt jūrā. īsā laikā upe iziet no krastiem, appludinot palieņu pļavas, laukus,
ciematus. Tās ūdeņi izskalo krastus, rada kraujas un noslīdeņus. Lai novērstu

II. att. Lielupe pie Emburgas
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12. att. Ventas rumba pie Kuldīgas

plūdus un pasargātu krastus no nogruvumiem, veic pasākumus Lielupes un tās
pieteku noteces regulēšanai — iztaisno gultnes, būvē dambjus un uzbērumus.
Lielupei ir |oti biezs pieteku tikls. Lielupē ir labvēlīgāki apstākli kuģošanai nekā
citās Latvijas upes.

Lielākā Rietumlatvijas upe ir Venta. Tā iztek no Veņu ezera
Zemaitijas augstienē.
Latvijas teritorijā lidz Abavas grīvai Venta tek pa platu pazeminājumu, ko
norobežo Kurzemes augstieņu pauguru grēdas. Upe šeit izlauzusi sev ce|u starp
dolomītu klintīm un smilšakmeņiem, ko klāj priežu un eg|u meži. Vietām Venta
dziļi iegrauzusies pamatiežos, kas slienas tas krastos kā augstas (lidz 15 m)
dolomīta (augšpus Kuldīgas) un smilšakmens (starp Kuldigu un Abavas ieteku)
kraujas. Pie Kuldīgas, tur, kur dolomītus nomaina smilšakmens, Venta veido
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ap 2 m augstu Ūdenskritumu — Ventas rumbu. Atšķirība no citam upēm Ventā
ledus u/.lūst un sāk iet tās augštecē. Ledus gabali, traukdamies lejup pa upi,
atduras pret vel stingro ledus segu, sablivējas uz tas, veidodami augstus sa
strēgumus. Atskanot specigai dārdoņai, ledus tiek uzlauzts, un tas atkal var
virzīties pa upi uz leju, lai kaut kur no jauna izveidotu sastrēgumu. Šādi «uz
brukumi» alkartojas vairākas reizes. Ilgstošu atkušņu laikā dažreiz ledus upe
iet ziemas mēnešos.

Ezeri
Atkārtojums
1. Kā izveidojušās ezerdobes PSRS ziemeļrietumu rajonos?
2. Kāda sakariba pastav starp ezera režīmu un klimatu?
3. No kā ir atkarigs ezera ūdens sastāvs?
4 Kā iedzīvotāji izmanto ezerus saimnieciskajā darbībā?

Lielais ezeru daudzums ir viena no Latvijas dabas iezīmēm. Tas
izskaidrojams ar reljefa īpatnībām
beznoteces ieplakām un ezeru
nelielo ģeoloģisko vecumu. Ezeri ir radušies kvartāra periodā un
nav vēl paguvuši aizaugt un pārpurvoties.
Ezerdobju lielāko da|u ir izveidojuši ledāji. Piejūras zemiene
vairums ezeru ir relikta ezeri, tie kādreiz bijuši jūras līči vai

13. att. Dridzis
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limāni. Ezeri ir nelieli. Tikai 15 no tiem platība ir lielāka par 10 km2.
Neliels ir arī ezeru dzi|ums — tas reti pārsniedz 5— 8 m. Vienīgi
Drīdzis (Latgales augstienē) sasniedz 65 m dziļumu. Savdabīgs
ir Ežezers Latgalē. Tajā paceļas vairaki desmiti mežiem klātu salu.
Vislielākās ūdenskrātuves ir Rigas, Pļaviņu un Ķeguma ūdens
krātuves pie Daugavas.
Iekšējo ūdeņu nozīme saimniecībā un to aizsardzība. Grunts
ūdeni, kas atrodas dažādā dziļumā, upes un ezerus izmanto iedzī
votāju un saimniecības apgādāšanai ar ūdeni. Lielupes, Ventas un
Daugavas daži posmi, kā arī Lielais Baltezers, Mazais Baltezers
un Ķīšezers ir kuģojami. Pie Daugavas darbojas hidroelektrosta
cijas.
Galvenais uzdevums Latvijas, tāpat kā visas valsts ūdeņu aiz
sardzībā ir cīņa pret to piesārņošanu, rūpniecības uzņēmumu un
pilsētu notekūdeņu attirīšana. Liela nozime upju aizsargāšanā pret
piesārņošanu bija tam apstāklim, ka tika pārtraukta koku pludināšana.

5. AUGSNES. AUGU UN DZĪVNIEKU VALSTS
DARBS AR KARTI
1. Pēc PSRS dabas zonu kartes nosakiet, kura dabas zonā atrodas Latvija!
2. Pēc PSRS augšņu kartes noskaidrojiet, kādi augšņu tipi raksturīgi šai
zonai!
3. Pēc PSRS augu valsts kartes noskaidrojiet, kādi meža tipi sastopami
Latvijas teritorijā!

UZDEVUMI
1. Pārbaudiet pēc mācību līdzekļa, vai esat pareizi atbildējuši uz ja u tā ju 
miem pēc kartes, un papildiniet savas atbildes!
2. Izmantojot novērojumu materiālus,, raksturojiet jūsu skolas apkārtnes
(pilsētu skolām
kāda piepilsētas rajona) augu valsti un augsnes! Miniet
piemērus, ka augu valsti un augsnes ietekmē nogāzes ekspozīcija un reljefs, kā
augsni ietekme grunts sastāvs un augu sega!

Latvija atrodas jaukto mežu zonas rietumos un atšķiras no šās
zonas ziemeļu un austrumu apgabaliem ar lielāku augu sugu skaitu
(maigāka klimata ietekme). Šeit vistālāk uz ziemeļiem mūsu valstī
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sastopami skābarži, ives un efejas. Latvijā ir vairāk rietumu rajo
niem raksturigu dzīvnieku, augu nekā pārējā jaukto mežu zonas
da|ā.
Meži klāj pāri par 1/3 Latvijas teritorijas. Tie sastopami vi
sur — gan zemienēs, gan pauguru nogāzēs, gan Piejūras zemienes
smiltājos. Latvijā nav plašu mežu masīvu, bet nav arī bezmežu
rajonu. Visvairāk mežu ir Latvijas zieme|u un ziemeļrietumu da|ā,
kur tie aizņem smilšainās un pārpurvotas augsnes. Visnabagākie
ar mežiem ir Zemgales līdzenums un Latgales augstiene.
Skuju koki aizņem aptuveni 68%, lapu koki — 32% no Latvijas mežu koppla
tības. Pārsvarā ir priežu meži ar sīklapu koku piejaukumu. Priedes izplatītas tāpēc,
ka republikā galvenokārt ir smilšainas augsnes, priežu meži mazak tiek izcirsti un
labak atjaunojas pēc izciršanas; daudzus gadu desmitus priede bija galvenā koku
suga mežu stādījumos. Reti sastopami platlapu koku meži. Nelielas ozolu birzis sa
glabājušās Pededzes krastos, Ogres, Liepājas un Kuldigas rajonā, ozolu-apšu
birzis — Zemgales līdzenumā. Kad cilvēki vēl nenodarbojās ar zemkopību, plat
lapu koku meži aizņēma lielākas platības. Taču tos izcirta pirmos ne tikai to
vērtigās koksnes dē|, bet ari tāpēc, ka platlapu koki auga auglīgākās augsnēs.
No sīklapu kokiem visvairāk izplatīti ir bērzi. Bērzu birzis vairāk raksturīgas
Latvijas austrumdaļai.

Mežs ir viena no Latvijas dabas bagātībām. Tā izciršana tiek
stingri regulēta. Aizliegts izcirst mežus piepilsētas zonās, kilometru
platā joslā gar Daugavu, Gauju, Lielupi un Ventu, kā arī kāpās
un stāvās nogāzēs. Plānotās cirtes vietās obligāti tiek stādīts jauns
mežs.
Starp mežiem un tīrumiem izkaisītas p|avas un ganības. To lie
lākā da|a ir otrreizējas izcelsmes, tās izveidojušās pēc mežu izcir
šanas, ka ari aizlaistu lauku vietā. P|avām un ganībām vienmēr ir
bijusi liela nozīme lopkopības attīstībā.
Lielupes un tās pieteku, kā arī Pededzes un Daugavas ielejās atrodas se
višķi auglīgas palieņu p|avas. Ilgajā zemkopības attīstības laikā ūdensšķirtnēs
mežu un krūmāju vietā ir izveidotas sausleju pjavas. Applūstošas p|avas (to
vietējais nosaukums — klāni) sastopamas Lubānas līdzenumā, Ainažu un Salac
grīvas rajonā gar Rīgas jūras līča krastu plešas piejūras pļavas (vietējais no
saukums — randi).

Apmēram 6% no Latvijas teritorijas aizņem purvi. Tapat kā
visā jaukto mežu zonā, arī mūsu republikā ir augstie purvi, zemie
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purvi un pārejas purvi. Visvairāk purvu ir Lubānas līdzenumā, Lat
vijas ziemeļdaļa un uz dienvidiem un rietumiem no Rīgas un Jūrma
las. Augstienēs un Zemgales līdzenumā purvu ir maz.
Augsnes. Galvenais zonālais augšņu tips ir podzolētās augsnes,
tāpat kā visā jaukto mežu zonā. Tam cēlonis ir klimatiskie apstākļi
(nokrišņi pārsniedz iztvaikojamību) un augu valsts (dominē skuj
koki).
Atkarība no augu valsts tipa, grunts sastāva un reljefa īpatnī
bām (nogāžu stāvuma un ekspozīcijas) veidojas dažadi galvena
zonālā augšņu tipa paveidi.
Zem skujkoku mežiem izveidojušās tipiskās podzolētās augsnes.
Šajās augsnēs maz trudvielu un daudz organisko skābju.
Mežos, kur ir daudz platlapu koku un zāles, ka arī sausleju
pļavās izveidojušas velēnu podzolētās augsnes. Šīm augsnēm ir
biezāks trudvielu horizonts, tajās ir mazāk skābju, un tapec to
dabiska auglība salīdzinājuma ar tipiskajam podzolētajam aug
snēm ir daudz augstāka.
Atkarībā no grunts sastāva podzolētās un velēnu podzolētās
augsnes var būt mālzemes augsnes, smilšmāla augsnes, mālsmilts
augsnes un smilts augsnes. Mālzemes augsnēs un smilšmāla aug
snēs ir daudz augiem derīgu minerālvielu, taču savilgstot tās stipri
uzbriest, bet izžūstot sacietē, tās vāji laiž cauri ūdeni un gaisu.
Smilts augsnes un mālsmilts augsnes ir irdenas, labi laiž cauri
ūdeni un gaisu, taču tajās ir maz augiem nepieciešamo minerāl
vielu.
Visauglīgākās Latvijā ir velēnu karbonātu augsnes. Tās radu
šas uz iežiem, kuros ir daudz kalcija. Kalcijs palēnina augsnes
podzolēšanās procesu un nostiprina drupataino struktūru. Velēnu
karbonātu augsnes izplatītas uz karbonatiska (kaļķiem bagāta)
morēnas smilšmāla un vietās, kur dolomīts atrodas tuvu zemes
virsai. Visvairāk šā tipa augsnes sastopamas Zemgales līdzenumā.
Stipri mitrās pļavās un zemajos purvos veidojas gleja augsnes,
bet purvos — purva augsnes.
Visu podzolēto un purva augšņu dabiskā auglība ir diezgan
zema. Tajās ir maz trūdvielu un augiem nepieciešamo minerālvielu,
bet daudz organisko skābju. Lai palielinātu augšņu auglību, tās
jākaļķo (skābju neitralizēšanai un struktūras uzlabošanai), jā 
mēslo ar organiskajiem un minerālajiem mēslošanas līdzekļiem.
Jāveic aizsardzības pasākumi pret augsnes noskalošanu no stāvām
nogāzēm (ūdens eroziju).
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Dzīvnieku valsts. Latvija dzīvo jaukto mežu zonai tipiski dzīv
nieki. Pateicoties veiktajiem dabas aizsardzības pasākumiem, me
žos ir savairojušies staltbrieži, a|ņi, mežacūkas uri stirnas.
Meža biezokņos klaiņo mežacūku bari, kas reizēm «uzbrūk» kartupeļu laukiem.
Dzīdamās pakaļ vāverem, veikli uzskrien kokos caunas. Dziļas alās slēpjas
āpši — čusku un peļu vajātāji. Grauzējus medi lapsas un seski. Mežu ūdens
tilpēs dzīvo bebri, kas pārvietoti uz Baltijas mežiem no Voroņežas apgabala.
Latvijā ir atklimatizējušās Sibīrijas stirnas, Altaja vaveres-teleutes, nutrijas. Sa
vairojušies Tālo Austrumu jenoti (jenotsuņi).
Pavasarī mežu piepilda lakstīgalu, vālodžu, melno strazdu un dzegužu
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dziesmas. Kokos ka| melnās dzilnas un dižraibie dzeņi. Nakti dzirdami puču
kliedzieni. Diezgan bieži var sastapt medņus, rubeņus un irbes. Pie mums ziemu
svilpji, krustknābji un zīlīles.

Klajumos mīt pelekie zaķi, sīkie grauzēji, paipalas, cīruli.
Daudzveidīga ir ūdens baseinu dzīvnieku pasaule. Ezeros un
upes dzīvo saldūdens zivis — raudas, plauži, vedzeles, asari, līda
kas, kā ari caurceļotajas zivis
laši, sigas, zuši. No ūdensputniem
raksturīgas vairākas zosu un piļu sugas, biežāk var sastapt baltos
gulbjus. Purvos mīt dumpji, mērkaziņas. Apdzīvoto vietu tuvuma
ligzdo baltie stārķi.
6. DABAS TERITORIĀLIE KOMPLEKSI
DARBS AR KARTI
1. Pēc PSRS lielo dabas teritoriju kartes (mācību grāmatas «PSRS fiziska
ģeogrāfija» 118. lapaspusē) nosakiet, kura no tām atrodas mūsu republika!
2. Pēc Austrumeiropas līdzenuma dabas kompleksu kartes (mācību grāmatas
«PSRS fiziskā ģeogrāfija» 131. lapaspusē) noskaidrojiet, kura no tiem ietilpst
Latvijas teritorija!

UZDEVUMS
Sastādiet jūsu skolas apkārtnes vai kāda jūsu piepilsētas rajona fiziski
ģeogrāfisko raksturojumu!

Latvijas teritorija nav liela. Šeit nevar sastapt lielus dabas kon
trastus, kā tas ir kalnu zemes, bet nav arī vienmuļības. Rajoni at
rodas dažada attālumā no jūras, zemienes mijas ar augstienēm.
Šis apstāklis nosaka vieteja klimata ipatnibas, bet klimats savu
kārt — augu valsts un augšņu īpatnības. Smilšainos apvidos dabas
ainava iegūst vairāk ziemeļu rajoniem tipiskas iezīmes.
Piejūras zemienē labi saglabajušas juras uzbrukumu un atkāp
šanos pēdas. Zemieni veido galvenokārt smiltāji. Gar krastu stiep
jas mūsdienu kāpu grēdu josla, bet nedaudz talak — senās kāpas.
Kapas izveidojušas tur, kur ilgāku laiku bijis jūras vai ezera krasts.
Smilts augsne slikti aiztur mitrumu. Zāle un krūmi, kas aug kapās,
ir piemērojušies sausumam. Jūras ūdeņu izskalotajās smiltīs aug
vienīgi priedes. Starp kāpu grēdām vietām izveidojušies purvi. Kā
pas, priežu meži un purvi ir Piejūras zemienei raksturīga dabas
ainava. Tur, kur beidzas sm iltāji un sakas mala nogulumi, priežu
mežus nomaina egļu un platlapu koku meži. Baltijas jūras piekrastē
ir Latvijā visgarākais bezsala periods un vismaigaka ziema, mazāks
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ari mākoņainums. Šeit saglabājušies siltummīlošie koki un augi —
skābarži, īves, efejas un grīņu sārtene.
Kurzemes augstienēs ir mitrāks, ziemas aukstakas nekā Piejūras
zemienē. Malzemes un smilšmala augsnēs aug skujkoku un platlapu
koku meži, to šeit ir vairāk nekā citos Latvijas rajonos. Zieme|da|ā
ir daudz ezeru.
Augstieņu rietumu nogāzes saņem vairak nokrišņu, pārsvarā ir
eg|u meži ar platlapu koku piejaukumu. Austrumu nogāzes ir sau
sākas, šeit aug priežu meži. Vēl sausāka ir ieplakas josla gar Ven
tas upi.
Zemgales līdzenums saņem vismazāk nokrišņu, te ir vissiltākā
vasara, plaši izplatītas velenu karbonātu augsnes. Laukakmeņu
nav. Dabiskais augājs maz saglabājies. Lielas platibas aizņem
kviešu, miežu un cukurbiešu lauki. Vietām slienas bērzu birzis,
upju krastos plešas p|avas. Sastopamas karsta piltuves.
Latvijas visaugstākā da|a ir Vidzemes Centrālā augstiene. Tur
ir visgarākā ziema, vēsākā vasara un visvairāk nokrišņu, biežāk
plosās pērkona negaisi. Dominē paugurains reljefs, upju tecējums
ir straujāks nekā citos republikas rajonos. Daudz ezeru. Saglabā
jušās dabiskās p|avas un ganības.
Lubānas līdzenumā līdzenais reljefs, nelielais relatīvais aug
stums salidzinajumā ar apkārtējo teritoriju un malzemes augsnes
veicina pārpurvošanos. Šeit ir vairāk purvu nekā jebkurā citā Lat
vijas apvidū. Upes stipri pārplūst, ezeru krasti ir nestabili, ūdens
līmenis un virsas laukums mainīgs. Augstākajās vietās starp
purviem sastopami nelieli mežiņi, plešas lauki. Lubānas lidzenumā
ir viskontinentālākais klimats Latvijā.
Latvijas austrumdaļā atrodas Latgales augstiene. Tas ir eze
riem bagātākais novads Latvijā, zilo ezeru zeme. Tāpat kā Zem
gales līdzenumā, šeit maz saglabājušās dabiskās ainavas. Visu
platibu aizņem graudaugu, linu un lopbarības kultūru sējumi. Ne
lielas mežaudzes, kurās pārsvarā ir bērzi, var sastapt tikai pauguru
stāvākajās nogāzēs un mitrās ieplakās.7
7. DABAS RESURSI. DABAS BAGĀTĪBU
IZMANTOŠANA UN DABAS AIZSARDZĪBA

RACIONĀLA

UZDEVUMI
I.
Pec Latvijas PSR fiziskās ģeogrāfijas un ekonomiskās ģeogrāfijas kartes
noskaidrojiet, kādi derigie izrakteņi ir Latvijas PSR! Kadas rūpniecības nozares
var nodrošināt ar izejvielām — derīgajiem izrakteņiem, ko iegūst Latvijā? Kādi
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minerālo izejvielu un kurināmā veidi trūkst? Kuras Padomju Savienības republi
kas un ekonomiskie rajoni Padomju Latvijai var piegādāt trūkstošās izejvielas
un kurināmo?
2. Kādi dabiskie augu valsts resursi ir Latvijā? Kādas rūpniecibas un lauk
saimniecības nozares attistās uz to bāzes?
3. Novērtējiet Latvijas augšņu un klimatisko apstākļu piemērotību lauksaimniecibas attistibai!
4. Pec novērojumu materiāliem noskaidrojiet, kādi aizsargājami dabas ob
jekti ir jūsu rajona (pilsētā)! Kādus dabas aizsardzības pasākumus veic jusu
skolas audzēkņi?

Dabas resursi. Dabas apstākli ir pietiekami labvēlīgi iedzīvotāju
dzivei un dažadu tautas saimniecības nozaru attīstībai. Latvija ba
gātāka ar mežiem un hidroenerģiju nekā pārējās Baltijas republi
kas. Mušu republikā ir arī dabiskās ganības un p[avas. Baltijas
jūrā un Rīgas jūras līcī mīt rūpnieciskās zivis. Derīgo izrakteņu
krājumi nodrošina būvmateriālu, stikla šķiedras un keramikas iz
strādājumu ražošanas attīstību. Kūdra un hidroenerģija da|ēji
apmierina kurināmā un enerģētiskās rūpniecības vajadzības, taču
pilnīgai tautas saimniecības nodrošināšanai artonepietiek.Metālus,
kurināmo un elektroenerģiju Latvijas PSR pietiekama daudzumā
saņem no citam brālīgajām republikām.
Augšņu un klimatiskie apstākli ir labvēlīgi dažādu lauksaimnie
cības nozaru attīstībai, it ipaši linkopibai, kartupeļu, lopbarības zāl
augu un sakņaugu audzēšanai. Zeme ir svarīgākā Latvijas dabas
bagātība.
Laba pludmale un priežu mežs Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastē, ārstnieciskie minerālavoti, maigais klimats, daudzu
Latvijas novadu gleznainās dabas ainavas veicina kūrortu saimnie
cības un tūrisma attīstību.
Dabas resursu racionāla izmantošana un dabas aizsardzība.
«Tagadējas paaudzes un nākamo paaudžu intereses Latvijas Pa
domju Sociālistiskajā Republikā veic nepieciešamos pasākumus
zemes un tās dzī|u, ūdens resursu, augu un dzīvnieku valsts aiz
sardzībai un zinātniski pamatotai, racionālai izmantošanai, gaisa
un ūdens tīrības saglabašanai, dabas bagatibu atjaunošanās no
drošināšanai un cilvēka apkārtējās vides uzlabošanai» (Latvijas
PSR Konstitūcija, 18. pants).
Padomju Latvijā tiek veikti pasākumi, īai samazinātu gaisa
piesārņošanu, a ttiritu ūdeni, ko upēs un ezeros, Baltijas jūra un
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Rīgas jūras līci iepludina rūpniecības un komunālie uzņēmumi. Pa
sākumi apkārtējās vides aizsardzībai paredzēti 11. piecgades plāna,
republikas ekonomiskās un sociālās attistibas gada plānos.
Ir ieviesti stingri medību un zvejas noteikumi. Tiek regulēta
koksnes sagatavošana, notiek mežu stādīšana izcirtumos, kāpās un
lauksaimniecībai nederīgajās zemes. No jauna izveidotajos mežos
stāda ne tikai priedes, bet ari vērtīgākās koku sugas — ozolus,
ošus, lapegles, Amūras korķkokus, dižegles. Tiek veikti pasākumi
vērtīgo zvēru un putnu skaita palielināšanai. Lai pavairotu zivju
krājumus iekšējās ūdenstilpēs, speciālās zivjaudzētavās audzē zivju
mazuļus un kāpurus zivju barošanai.

Liels darbs tiek veikts zemes uzlabošanai, augšņu auglības un
dabisko pļavu un ganību ražības palielināšanai (nosusināšana, ap-

38

ūdeņošana, kaļķošana, mēslošana, aizsardzība pret eroziju, kā arī
laukakmeņu, ciņu un krūmu novākšana), zemes auglības atjauno
šanai izsīkušajos karjeros.
Ir uzskaitīti aizsargājamie dabas objekti — senieleju posmi,
iežu atsegumi, vairākas augu un dzīvnieku sugas, atsevišķi koki
(veci, ļoti lieli koki, kas nereti saistīti ar vēsturiskiem notikumiem),
daži ģeoloģiskie objekti (alas, lieli laukakmeņi). Dabas ainavu (da
bas kompleksu) aizsardzības un dabas pētīšanas nolūkos izveidoti
rezervāti: Slīteres, Moricsalas, Grīņu, Krustkalnu un Teicu rezer
vāti.
Sliteres rezervātā. Latvijas ziemeļrietumu daļa ir visi mušu republika sa
stopamie meža tipi. Parsvara aug platlapu koki — ozoli, oši, alkšņi. Daži no tiem
sasniedz 70 — 80 cm diametru, bet papardes
līdz 1,5 m augstumu. Vienīgi
šeit Latvijā sastopamas efejas.
Moricsalas rezervātā ir bagata un daudzveidīga augu valsts. Šeit sastopamas
vairāk nekā 1200 augu sugas.
Griņu rezervāts atrodas Latvijas rietumu da|ā. Grinis ir vietējais nosaukums
ipašam priežu meža tipam ar zāles un viršu klātiem klajumiem, kas regulāri ap
plūst pavasara palu un rudens lietavu laika. Šāds meža tips nekur citur mūsu
valsti nav sastopams. Vienīgi šeit aug griņu sartene.
Krustkalnu rezervātā Aiviekstes lejtecē ir daudzveidīgs reljefs: no 2 m līdz
pat 50 tn augsti pauguri un grēdas, dziļas gravas. Pauguru nogāzes klāj skuj
koku mežs. Šeit sastopamas vairak nekā 300 ziedaugu un paparžu sugas. To vidū
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ir tadas retas sugas ka segliņi, platlapu liepa, kalnu k|ava, Pensilvanijas osis,
diža aslape, p|avas linlape. Mežā dzīvo |oti daudz zvēru — aļņi, staltbrieži, me
žacūkas u.c.
Teicu rezervāts ir lielākais purvs mūsu republikā. Tas atrodas Austrum latvijas
zemienē un pieder pie augsto purvu tipa, Teiču purvs ir dziļš (pāri par 9 m), un
tajā ir labi dzērveņu augšanas apstākļi un augsta to ražība.
Vel ir izveidoti ari liegumi. Tajos noteikta daļēja dabas aizsardzība. Tā,
piemēram, Engures ezerā (uz ziemeļrietumiem no Jūrmalas) tiek aizsargāta putnu
valsts. Aizsargāti tiek parki, daži mežu masivi un purvi.
Gaujas gleznainajā ieleja izveidots plašs (vairāk nekā 83 000 hektāru) Gaujas
nacionālais parks, kurā raksturīga dabas ainava — stāvās nogāzes, biezi aizau
gušas gravas, liela augu un dzīvnieku sugu daudzveidība. Šeit atrodas daudzi
kultūras un vēstures pieminekļi.
Dabas aizsardzība ir ikviena cilvēka un arī ikviena skolēna pienākums.
«Latvijas PSR pilsoņiem jāsaudzē daba, jāsargā tās bagātības* (Latvijas
PSR Konstitūcija, 65. pants).

iedzīvotāji un t a u ta s saim niecība
1. i e d z ī v o t ā j i u n d a r b a s p ē k a r e s u r s i .
EKONOMISKI ĢEOGRĀFISKAIS STĀVOKLIS.
TAUTAS SAIM NIECĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Iedzīvotāji un darbaspēka resursi
Atkārtojums
1. Cik iedzīvotāju ir Padomju*Savienībā?
2. No kā ir atkarīgs iedzīvotāju izvietojums, ar ko izskaidrojams nevienmē
rīgais apdzivotibas blivums?
3. Kura iedzivotāju daļa veido darbaspēka resursus? No kā ir atkarigs dar
baspēka resursu īpatsvars kopējā iedzivotāju skaitā?
UZDEVUMI
1. Pēc mācību līdzekļa pielikuma datiem noskaidrojiet
a) Latvijas PSR iedzīvotāju skaitu;
b) ka izmainījusies pilsētu un lauku iedzīvotāju skaita attiecība padomju
varas gados; ar ko izskaidrojams straujais pilsētu iedzīvotāju skaita pieaugums!
2. Miniet faktus, kas liecina par iedzīvotāju kultūras līmeņa celšanos!
3. Pēc pielikuma PSRS ekonomiskās ģeogrāfijas mācību grāmatā salīdziniet
Latvijas PSR un pārējo savienoto republiku iedzīvotāju skaitu un apdzīvotības
blīvumu!
4. Pēc diagrammas (17. att.) noskaidrojiet, kāds ir darbspējīgo iedzīvotāju
sadalījums pa tautas saimniecības nozarēm! Ko no tā var secināt par tautas
saimniecības struktūru?
5. Izlasiet Latvijas PSR Konstitūcijas 23., 24. un 25. pantu! Kā tiek no
drošināta iedzīvotāju labklājības un kultūras līmeņa paaugstināšana?
6. Izlasiet Latvijas PSR Konstitūcijas 38,— 44. pantu par Latvijas PSR pil
soņu pamattiesībām!
7. Pēc periodiskās preses, radio un televīzijas raidījumu materiāliem un
personiskajiem novērojumiem pastāstiet par iedzivotāju sadzīves apstākļu uzla
bošanos padomju varas gados, par iedzivotāju kultūras līmeņa paaugstināšanos
jūsu pilsētā (rajona), skolas apkaime!
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8. Izmantojiet faktus, ko esat uzzinājuši vēstures, literatūras un citu mācību
priekšmetu stundās, kā ari novadpētniecibas materiālus, nosauciet izcilus pilsoņu
kara dalībniekus, ievērojamus PSKP un Padomju valsts darbiniekus, kā ari iz
cilus zinātniekus, rakstniekus, māksliniekus un komponistus, kas izauguši no la t
viešu tautas vidus!
9. Aprēķiniet Latvijas PSR apdzīvotības blivumu! Salīdziniet to ar visas
valsts apdzīvotības blīvumu! Kāpēc Latvija ir lielāks apdzīvotības blīvums?

Apdzīvotības blīvums. Latvijas PSR apdzīvotības blīvums ir ne
vienmērīgs. Tas izskaidrojams ar dabas un vēsturiskajiem apstāk
ļiem un lielu pilsētu ietekmi. Rīgā un tas piepilsētas rajonos izvie42

tojusies apmēram 1/3 mūsu republikas iedzīvotāju. Apdzīvotības
blīvums Zemgales līdzenuma ir lielāks nekā vidēji Latvija (lielāks
nekā 40 cilvēku uz 1 km2). Šeit ir mūsu republikā vislabvēlīgākie
augšņu un klimatiskie apstak|i zemkopībai, tuvu atrodas lielas p il
sētas. Ari Latvijas austrumdaļā apdzīvotības blīvums ir lielāks nekā
vidēji Latvijā. To noteikuši vēsturiskie apstakļi. Šeit kopš seniem
laikiem pārsvarā bijušas sīkas zemnieku saimniecības un augsts
iedzīvotāju dabiskais pieaugums. Vismazākais apdzīvotības blīvums
ir republikas ziemeļrietumu da|ā. Šeit nav visai labvēlīgi apstākli
lauksaimniecības attīstībai
smilšainas, mazaugligas augsnes,
vēsas vasaras.
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs. Padomju Latvija, tāpat kā pā
rējās savienotas republikas, ir daudznacionāla republika: šeit dzīvo
un draudzīgi kopā strādā daudzu tautību cilvēki (sk. mācību lī
dzekļa pielikumu).
«Dažadu rasu un nacionalitāšu Latvijas PSR pilsoņiem ir vien
līdzīgas tiesības» (Latvijas PSR Konstitūcija, 34. pants). Latvijas
PSR Konstitūcijas 62. pants uzliek katram Latvijas PSR pilsonim
par pienākumu « ... respektet citu pilsoņu nacionālo pašcieņu, stip
rināt daudznacionālās Padomju valsts nāciju un tautību drau
dzību».
Latvija uztur ciešus ekonomiskos un kultūras sakarus ar citu
savienoto republiku tautam. Padomju valsts tautas apmainās ar
materiālam vērtībām, speciālistu un strādnieku kadriem, tehnisko
un ražošanas pieredzi, zinātnes un kultūras sasniegumiem. Da
žādu mušu valsts tautību pārstāvji piedalijās P|aviņu HES, Rīgas
HES, Ventspils ostas rūpnīcas un citu lielu rūpniecības uzņēmumu
celtniecība. Jaunieši un jaunietes no Latvijas palīdzēja apgūt ne
skartas zemes, strādā lielajās Sibīrijas un Kazahijas jaunceltnēs,
būvē Baikāla— Amūras maģistrāli.
Latvijā notiek brālīgo republiku kultūras dekādes, nedeļas un
skates, kinofilmu festivāli, bet citās republikās — Latviešu kultū
ras, mākslas un literatūras dekādes un nedē|as.
Pilsētu un lauku iedzīvotāji. No 56 Latvijas pilsētām tikai vienā
ir vairak nekā pusmiljons iedzīvotāju (Rīga), divās — vairāk nekā
100 000 iedzīvotāju (Daugavpils, Liepājā) un divas vairāk par
50 000 iedzīvotāju (Jelgava, Jūrmala).
Viena no raksturīgākajam iedzīvotāju izvietojuma īpatnībām
ir lielais mazo pilsētu skaits. Daudzas pilsētas tipa apdzīvotas vie
tas radušās viduslaikos un ir 7— 8 gadsimtus vecas. Dažās no tām
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(Cēsīs, Bauska u.c.) saglabājušās cietokšņu (pi|u, torņu) paliekas,
majas ar biezām sienām un maziem lodziņiem, šauras ieliņas.
Latvija ir arī pavisam jaunas pilsētas: enerģētiķu un aparātu
buvetaju pilsēta — Stučka, ķīmiķu pilsēta — Olaine.
Lielākā pilsēta ir Padomju Latvijas galvaspilsēta Rīga, kura
dzīvo katrs otrais Latvijas pilsētu iedzīvotājs.
Latvija ir daudz pilsētciematu. Vairums no tiem radušies pa
domju varas gados, piemēram, Seda un Zilaiskalns — kūdras iegu
ves vietas, Kalnciems — māla ieguves rajona un ķieģe|u rūpnīcu
tuvumā, Brocēni — pie būvmateriālu kombināta.
Lielākā da|a lauku iedzīvotāju vēl dzīvo viensētās. Līdz ar to
kolektīvās saimniecības apstākļos ir apgrūtināta darba organizā
cija. Kolhoznieki, padomju saimniecību strādnieki un kalpotāji pār
ceļas uz kolhozu un padomju saimniecību ciematiem, kur tiek radīti
apstak|i, kas tuvi pilsētas apstākļiem. Dzīvokļu celtniecības tempi
laukos ir straujāki nekā pilsētā. Lai paātrinātu māju celtniecību
lauku apvidos, Līvānos izveidots ēku būves kombināts.
Gar Baltijas juras un Rīgas jūras līča piekrasti izvietojušies
labiekārtoti zvejnieku ciemati.
Darbaspēka resursi. Sava daudzu gadsimtu ilgajā vēsturē Lat
vijas tauta uzkrājusi lielu darba pieredzi dažadās lauksaimniecības
nozarēs — lopkopībā un linkopībā, kā arī amatniecībā: galdnieka, at
slēdznieka, audēja un citos amatos. Piejūras novadu iedzīvotāji kopš
seniem laikiem nodarbojas ar zvejniecību un zivju apstrādāšanu.
Iedzīvotāju lielajai darba pieredzei un kvalifikācijai bija zināma
nozīme straujajā tautas saimniecības attīstība pēc padomju varas
atjaunošanas (1940. g.), kā arī rūpniecības specializācijā augsti
kvalificētās un darbietilpīgās nozarēs.
95% (1959. gada — 83%) no visiem darbspējīgajiem iedzī
votājiem ir nodarbināti tautas saimniecība vai arī mācās.
Lai gan darbspējīgo iedzīvotāju nodarbinātības procents ir
augsts, tomēr sakarā ar visu tautas saimniecības nozaru strauju
attīstību jūtams darbaspēka resursu trukums. Tāpēc ražošanas tā
lākā attīstība tiek plānota uz darba ražīguma paaugstināšanas rē
ķina.
Iedzīvotāju šķiriskais un profesionālais sastāvs. «Latvijas PSR
sociālais pamats ir strādnieku, zemnieku un inteliģences nesatrici
nāmā savienība» (Latvijas PSR Konstitūcija, 19. pants).
1979. gadā republikas iedzīvotāju šķirisko sastāvu veidoja 59%
strādnieku, 13% kolhozu zemniecības un 28% inteliģences.
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Padomju varas gados ievērojami mainījusies nodarbināto iedzī
votāju struktūra. Salīdzinājuma ar 1940. gadu rūpniecībā, celtnie
cībā un transportā nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars palielinājies
no 20% līdz 50%. Lauksaimniecība un mežsaimniecībā nodarbināto
iedzīvotāju īpatsvars samazinājies no 63% līdz 17%. Sakara ar
rūpniecības straujo attīstību strādnieku un kalpotāju skaits palieli
nājies 4 reizes. Pēc rūpniecība nodarbināto iedzīvotāju īpatsvara
Latvija ieņem vienu no pirmajam vietām savienoto republiku vidū
un atrodas līdzās tadam industriālām valstīm kā Lielbritānijā,
VFR, Cehoslovakija.
Apmēram viena trešdaļa rūpniecībā nodarbināto strādnieku un
kalpotāju strādā mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņē
mumos. Otrajā vieta pec nodarbināto skaita ir vieglās rūpniecības
uzņēmumi (vairāk nekā 1/5). Trešajā vietā — pārtikas rūpniecības
uzņēmumi. Izplatītas ir profesijas, kas saistītas ar jūras transportu,
zvejniecību un celtniecību.
Lauksaimniecība par vadošo profesiju pārstāvjiem k|uvuši lauk
saimniecības mehanizatgri, agronomi, zootehniķi.
Iedzīvotāju materiālā un kultūras līmeņa paaugstināšana.
«Pamatojoties uz darba ražīguma celšanos, valsts nelokāmi realizē
kursu uz darba samaksas līmeņa un darbaļaužu reālo ienākumu
paaugstināšanu» (Latvijas PSR Konstitūcija, 23. pants).
No gada gada palielinās strādnieku un kalpotāju darba alga,
kolhoznieku ienākumi no sabiedriskas saimniecības. Strādnieku un
kalpotāju vidēja darba alga palielinājusies no 78,5 rb|. 1960. gada
līdz 175 rb|. 1981. gadā. Kolhoznieku vidējie mēneša ienākumi no
sabiedriskās saimniecības palielinājušies no 32 rb|. 1960. gadā līdz
160 rbļ. 1981. gadā.
Pēdējo 10 gadu laikā ik gadu tiek nodots ekspluatācijā
vairāk nekā I miljons kvadrātmetru apdzīvojamās platības (vairāk
nekā 20 000 dzīvok|u) un dzīvokļu apstākļi uzlaboti 80— 90 tūksto
šiem cilvēku.
Daudz ir darīts veselības aizsardzības uzlabošanai. Ārstu skaits
palielinājies no 2500 cilvēkiem 1940. gadā līdz 11400 1981. gadā.
1940. gadā uz katriem 10000 iedzīvotāju bija 13 ārstu, bet 1981.
gadā — 45 ārsti. Vietu skaits slimnīcās šajā pašā laikposmā palieli
nājies no 12 000 līdz 34 900.
Ievērojami audzis arī iedzīvotāju kultūras līmenis. Pabeigta pār
eja uz vispārējo obligāto vidējo izglītību, realizēta 1.— I I. klašu
skolēnu bezmaksas apgāde ar mācību grāmatām. Augstāko mācību
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iestāžu studentu skaits palielinājies no ĪOOOO 1940./41. mācību gadā
līdz 47 000 1981./82. mācību gada. Sakara ar to, ka visās tautas
saimniecības nozarēs nepieciešami kvalificēti strādnieki, ir izveido
tas profesionāli tehniskās skolas.
Lauku apvidos izveidots bibliotēku, klubu un stacionāro kinoiekārtu tīkls.
Ikviena apdzīvota vieta ir iespējams skatīties televīzijas pārraides, nemaz jau
nerunājot par radiopārraižu klausīšanos. Parasta parādība ir kolhoznieku un
padomju saimniecību strādnieku koleklivu braucieni uz pilsētu teātriem un muze
jiem. Rīgas, Liepājas un Valmieras teātru kolektivi ir bieži viesi niusu republi
kas kolhozos un padomju saimniecības.

Ekonomiski ģeogrāfiskais stāvoklis
Atkārtojums
No ka ir atkarīgs savienotās republikas, ekonomiskā rajona un pilsētas eko
nomiski ģeogrāfiskā stāvokļa novērtējums?

UZDEVUMI
1. Izmantojot PSRS ekonomiskās ģeogrāfijas mācību gramatas pielikumu,
salīdziniet Latviju ar pārējām savienotajām republikām teritorijas lieluma zii,ia!
Kurām no tām ir mazāka teritorija nekā Latvijas PSR? Kuras no tām ir gandrīz
tikpat lielas ka Latvijas PSR? Kurām Eiropas valstīm ir mazaka teritorija nekā
Latvijai?
2. Pēc mācību līdzekļa noskaidrojiet, kada sakarība pastāv starp ekono
miski ģeogrāfisko stāvokli un vēsturiskajiem apstākļiem!
DARBS AR KARTI
1. Pēc PSRS ekonomiskas ģeogrāfijas kartes salīdziniet Latvijas PSR eko
nomiski ģeogrāfisko stāvokli ar Igaunijas PSR un Lietuvas PSR ekonomiski
ģeogrāfisko stāvokli!
2. Analizējiet kartes un novērtējiet Latvijas PSR ekonomiski ģeogrāfisko
stāvokli (B altijas juras nozime, KPFSR Centrālā rūpniecības rajona un Ļeņingradas tuvums un citi apstākļi)!
3. Novērtējiet sava rajona (pilsētas), kolhoza vai padomju saimniecības eko
nomiski ģeogrāfisko stāvokli!

Piejūras stāvoklis noteiktos vēsturiskajos apstak|os veicināja
zvejniecības un juras transporta attīstību, ka arī tādu rūpniecības
nozaru rašanos un attīstību, kas saistita ar izejvielu *un materiālu
ievešanu no ārzemēm.
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Ģeogrāfiskā stāvokļa nozīme ir atkarīga no vēsturiskajiem apstākļiem Pirms
Latvijas teritorijas pievienošanas Krievijai Latvija bija arēna, kura norisinājās
niknas ciņas starp dažadam valstīm, kas atradās Baltijas juras baseina. Līdz
ar to tika aizkavēta saimniecības un iedzīvotāju kultūras attīstība. I.atvijas
zemju pievienošana Krievijai (18. gadsimta) nodrošināja latviešu tautai apvieno
šanos un ilgstošu mieru
pašus nepieciešamākos priekšnoteikumus turpmāka
jai attīstībai. Ciešie savstarpējie sakari ar Krievijas ekonomiku paātrināja Latvi
jas saimniecības uzplaukumu. To veicināja tās piejūras stāvoklis un ērta sa
tiksme ar Krievijas iekšējiem rajoniem. Taču nacionālistiskās buržuāzijas kundzī
bas laika (1920. 1940. g.) izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli un tradicionālos vēstu
riskos sakarus nevarēja izmantot valsts ekonomikas attīstībai. Latvijas atrautība
no PSRS bija cēlonis tam, ka samazinajas juras ostu kravu apgrozījums, rūp
niecība iestājās panīkums.

Padomju Savienības sastavā Latvijas ģeogrāfiskajam stāvoklim
un it ipaši plašajai pieejai Baltijas jūrai ir pozitīva nozīme ne vien
Latvijas, bet ari visas valsts ekonomikas attīstibā. Caur Latvijas
ostām realizē da|u no PSRS eksporta un importa preču apgrozī
jumiem. Latvijas PSR centrālais stāvoklis Baltijas ekonomiskajā
rajona, tuvums citiem rūpnieciski attīstītiem rajoniem, labi attīstītie
transporta sakari ar visu PSRS Eiropas da|u ir labvēlīgi mūsu
republikas ekonomiskajai attīslibai, veicina rūpniecības koope
rēšanu. Latvijas PSR atrodas tālu no mūsu valsts izejvielu un
kurināmā bazem. Šis apstāklis noteica Latvijas specializāciju tadas
produkcijas ražošana, kurai ir maza energoietilpība un materiāl
ietilpība, ka ari ieveduma un izveduma sastāvu un ģeogrāfiju.

Tautas saimniecības vispārīgs raksturojums
Atkārtojums
1. Ka mainījies visas valsts tautas saimniecības attīstības līmenis padomju
varas gados?
2. Kā mainījusies šajā laika tautas saimniecības struktūra?
3. Kādas pārmaiņas notikušas ražošanas izvietojumā valsts teritorija?
4. Kurā ekonomiskajā rajonā ietilpst Latvijas PSR? Pastāstiet par šā rajona
nozimi visas valsts saimniecība!
UZDEVUMI
Pēc mācību līdzekļa noskaidrojiet jautājumus.
1. Kādus panākumus guvusi Latvija tautas saimniecības attīstība pec pa
domju varas atjaunošanas?
2. Kā Padomju Latvijas tautas saimniecība attīstīsies II. piecgadē?
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3.
Kuram Latvijas tautas saimniecības nozarēm un kādu izstrādājumu ražo
šanai ir vissavienības nozīme? Kāda ir Latvijas PSR nozīme Baltijas ekono
miska rajona ekonomikā?

Padomju varas gados Latvijas PSR tautas saimniecībā notiku
šas milzīgas pārmaiņas. Sociālistiskā iekārta un brālīgo republiku
savstarpējā ekonomiskā sadarbība radījušas labvēlīgus apstākjus
tās tautas saimniecības attīstībai.
Visapkopojošākais valsts un katras republikas attīstības līmeņa
rādītājs ir nacionālais ienākums. Latvijas Padomju Sociālistiskajā
Republikā nacionālais ienākums 1981. gadā salīdzinājumā ar
1940. gadu palielinājies vairāk nekā 10 reižu un sasniedz gandrīz
6,2 miljardus rub|u.
Pārmainījusies saimniecības struktūra — Padomju Latvija
k|uvusi par industriālu republiku ar attīstītu lauksaimniecību. Rūp
niecība dod apmēram 55%, bet lauksaimniecība — apmēram 18%
no nacionālā ienākuma.
Padomju Latvijā nav atpalikušu rajonu. Ražošanas attīstības
un izvietojuma līmenis arvien vairāk izlīdzinās.
«Latvijas PSR ekonomika ir vienotā PSRS tautsaimnieciska
kompleksa sastāvdaļa, kurš aptver visus sabiedriskās ražošanas, sa
dales un maiņas posmus» (Latvijas PSR Konstitūcija, 16. pants).
Vienotājā tautsaimnieciskajā kompleksā katra savienotā repub
lika ieņem noteiktu vietu ģeogrāfiskajā darba dalīšanā un speciali
zējas noteiktu izstrādājumu (produkcijas) ražošanā visas valsts
vajadzībām. Latvijas PSR specializācijas nozares ir darbietilpīga
un precīzā mašīnbūve, transporta mašīnbūve, trikotāžas izstrādā
jumu ražošana, zvejniecība un zivrūpniecība.
Lauksaimniecībā republika specializējusies ga|as un piena lop
kopībā un bekoncuku audzēšanā. Vissavienības nozīme ir Latvijas
transporta un kūrortu saimniecībai.
Baltijas ekonomiskajā rajona (kurā ietilpst Latvijas PSR) vie
nīgi mūsu republika ražo tēraudu un melno metālu velmējumus,
piepilsētas satiksmes elektrovilcienus, tramvaja vagonus, automā
tiskās telefona stacijas un telefona aparatus, elektrospuldzes un
mopēdus.
Padomju Latvijā ir attīstīti šādi energoražošanas cikli: mašīn
būves cikls, mežrūpniecības cikls, agrāri industriālais cikls, zivju
pārstrādāšanas cikls un industriālās celtniecības cikls.
«Latvijas PSR ekonomiskās un sociālās attīstības valsts plāns
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ir PSRS ekonomiskas un sociālās attīstības valsts plāna sastāv
daļa» (Latvijas PSR Konstitūcija, 140. pants).
II. piecgade paredzēta visu republikas tautas saimniecības no
zaru talaka attīstība. Rūpniecības produkcijas ražošana palielinā
sies par 15— 18%, lauksaimniecības produkcijas ražošana par 12—
14%. Katras nozares attīstībā paredzēts augsts absolūtais pieau
gums, kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana, ka arī materiālo
resursu ekonomija.
11. piecgadē palielināsies ikvienas savienotās republikas iegul
dījums visas valsts ekonomisko uzdevumu izpildē. Padziļināsies
Latvijas PSR specializācija vissavienības darba dalīšanā tādas
produkcijas un izstrādājumu ražošana, kam ir nozīme visas valsts
mēroga. To skaitā — sakaru līdzekli, radiouztvērēji un radiolas,
mikroautobusi un vagoni; iekārtas darba mehanizācijai lopkopībā,
dīzeļi un dizeļģeneratori, ķīmiskie mēslošanas lidzek|i, sintētiskās
šķiedras, pārtikas produkti un vieglās rūpniecības produkcija.
UZDEVUMI

*
1. Pastāstiet, kāda nozime Latvijas PSR tautas saimniecības attīstībā bija
padomju varas atjaunošanai Latvijā!
2. Kada nozīme Latvijas tautas saimniecības attīstībā bija un ir tam apstāk
lim, ka Latvija iekļāvās Padomju Sociālistisko Republiku Savienibā?2
3

2.

r ū p n ie c īb a

Vispārīgs apskats
Atkārtojums
1. Kāda ir rūpniecības nozīme PSRS tautas saimniecībā?
2. Kurām rūpniecības nozarēm ir sevišķi liela nozīme visas tautas saimnie
cības attīstībā? Kuru rūpniecības nozaru izvietojums saistīts ar izejvielu un ma
teriālu avotiem, kuru nozaru izvietojums visvairāk saistīts ar iedzīvotāju izvieto
jumu (darbaspēka resursi, patēriņš)?
DARBS AR KARTI
Pēc Latvijas PSR ekonomiskās ģeogrāfijas kartes noskaidrojiet jautājumus.
1. Kādas rūpniecības nozares ir attīstītas Padomju Latvijā? Padomājiet,
kuras rūpniecības nozares var tikt nodrošinātas ar vietējām izejvielām!
2. Nosauciet rūpniecības centrus! Kuri no tiem ir radušies nesen? Kādi rūp
niecības uzņēmumi uzcelti katrā no tiem?
3. Kāds ir katras rūpniecības nozares izvietojums, un ar ko tas izskaidro
jams?
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UZDEVUMI
Pēc mācību lidzek|a noskaidrojiet jautājumus.
1. Ka mainījies padomju varas laikā rūpniecības attīstības līmenis, tās struk
tūra un izvietojums? Kādi ir produkcijas pieauguma tempi (18. a tt.)?
2. Kadas kvalitatīvas pārmaiņas notikušas rūpniecībā?
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3. Kāda nozīme ir rūpniecības uzņēmumu apvienošanai, ražošanas mehanizā
cijai un specializācijai? Miniet piemērus!
4. Kā palielinājies darba ražīgums rūpniecībā padomju varas gados, kāds
darba ražīguma pieaugums paredzēts I I . piecgadē?
5. Kāda nozīme rūpniecībā ir ražošanas kooperācijai? Miniet piemērus, kā
Latvijas rūpniecības uzņēmumi kooperējas sava starpā un ar citu savienoto re
publiku uzņēmumiem!
6. Izmantojot materiālus, kas savākti novadpētniecības darba, raksturojiet
jusu pilsētas vai rajona rūpniecību!

Attīstības līmenis, struktūra, izvietojums. Latvijā rūpniecība
bija attīstīta jau pirms Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas.
Tās attīstību veicināja izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, kā arī
iedzivotāju daudzpusīgais darba iemaņu komplekss, kas bija izvei
dojies vēstures gaitā.
Buržuāziskās diktatūras 20 pastāvēšanas gados (1920. g. t—
1940. g.) Latvijā nebija sasniegts rūpnieciskās ražošanas apjoma
vispārējais 1913. gada limenis, t. i., līmenis, kāds bija pirms pirmā
pasaules kara. Jaunās Padomju Latvijas tautas saimniecībai m il
zīgus, zaudējumus nodarīja Vācu fašistu iebrukums Lielā Tēvijas
kara gados (1941. g.— 1945. g.). Pateicoties lielajai palīdzībai, ko
Latvijai sniedza brālīgās republikas, apgādājot to ar mašīnām un
ražošanas iekārtām, izejvielām un materiāliem, kurināmo, kā arī
speciālistu un strādnieku kadriem, rūpniecība tika atjaunota isā
laikā. 1947. gadā jau bija pārsniegts 1913. gada rūpnieciskās ražo
šanas apjoma līmenis.
Neraugoties uz to, ka republikā ir ierobežoti enerģētiskie un izej
vielu resursi, 1980. gada rūpniecības produkcijas apjoms pār
sniedza 1940. gada līmeni 45 reizes.
Rūpniecībā notikušas lielas kvalitatīvas pārmaiņas. Padomju
Latvijas rūpniecībai raksturīgi lieli uzņēmumi. Tie izveidoti, apvie
nojot, rekonstruējot un paplašinot sīkos uzņēmumus un it īpaši
ce|ot jaunus uzņēmumus. Uzceltas elektromašīnbūves rūpnīca un
autoelektroaparātu rūpnīca Rīgā; pievadķēžu rūpnīca un ķīmiskās
šķiedras rūpnīca Daugavpilī; mašīnbūves rūpnīca un mikroautobusu
rūpnīca Jelgavā; slaukšanas iekārtu rūpnīca Rēzeknē; stikla šķied
ras rūpnīca Valmierā; V. 1. Ļeņina Pļaviņu HES, Ogres trikotā
žas kombināts u.c. Tikai desmitajā piecgadē vien stājušās ierinda
Ventspils ostas rūpnīca un Rīgas 2. TEC.
Rūpnieciskas ražošanas paplašināšana turpinās, veidojot ražo
šanas apvienības — to vidū ir «Radiotehnika», VEF, RER, «Sar
kanais kvadrāts», «Mara», «Latvija», «Rīgas apģērbs». Lielu uzņē51

mumu radīšana devusi iespeju ieviest modernu tehniku, pilnveidot
ražošanas specializāciju, palielināt izstrādājumu izlaides masveidību.
Mehanizācija un specializācija radīs iespēju nemitīgi paaugsti
nāt darba ražigumu. II. piecgadē darba ražīgums palielināsies
par 18%.
Pārmainījusies arī rūpniecības struktūra — Padomju Latvijā
mašīnbūve un metālapstrāde attīstījās straujāk nekā pārējās noza
res un tagad ieņem vadošo stāvokli. Apgūta daudzu izstrādājumu
ražošana. To vidū — automātiskās telefona stacijas, elektrovilcieni,
dīze|i un dīzeļģeneratori. Radīta ķīmiska lielrūpniecība. Gandrīz
katrā nozarē tiek ražoti izstrādājumi, kuriem ir svarīga nozīme
visas valsts mērogā.
Padomju varas gados mainījies un joprojām mainās rūpnie
cības uzņēmumu izvietojums. Agrāk lielie rūpniecības uzņēmumi
bija koncentrēti Rīgā un Liepājā. Tagad par industrijas centriem
kļuvušas arī Daugavpils, Rēzekne, Jelgava un Valmiera. Radušies
jauni rūpniecības centri — Stučka pie P|aviņu HES, Olaine — ķimiskās rūpniecības centrs. Daudzos republikas rajonos uzcelti jauni
pārtikās un kokapstrādes rūpniecības, ka arī būvmateriālu ražoša
nas uzņēmumi.
Lai samazinātu rūpniecības uzņēmumu celtniecību Latvijas gal
vaspilsētā un labāk izmantotu nelielo pilsētu darbaspēka resursus,
tajās izveidotas Rigas lielo uzņēmumu filiāles.
Specializācija un kooperēšanās. Latvijas rūpniecībai raksturīga
daudznozaru struktūra. Gandrīz visām rūpniecības nozarēm ir vis
savienības nozīme. Sevišķi svarīgas ir radiotehniska un elektro
tehniskā, elektroniskā rūpniecība un aparātu būve — darbietilpīgas,
bet ne materiālietilpīgas nozares. Bez tam vēl attīstīta transporta
mašīnbūve. Vissavienības specializācijas nozares ir arī vieglā rūp
niecība un pārtikās rūpniecība.
Rūpniecības attīstība sevišķi svarīga ir rūpniecības uzņēmumu
kooperēšanās savā starpā un ar citu savienoto republiku uzņēmu
miem. Rīgas vagonu rūpnīca ģeneratorus tin iekārtas saņem no
Rīgas elektromašīnbūves ražošanas apvienības (RER), dažādus
materiālus un detaļas — no simtiem mūsu zemes rūpnīcu. Daugav
pils rūpnīcai pusfabrikātus sintētiskās šķiedras ražošanai piegādā
Lisičanska (Ukrainas PSR). Detaļas telefona aparātu izgatavoša
nai pienāk no desmitiem mūsu valsts rūpnīcu. Tajā pašā laikā Rīgas
ražošanas apvienībā RER izgatavotie ģeneratori un iekārtas elektro52

vilcieniem tiek sūtītas uz Kaļiņinas un Ļeņingradas vagonu rūpnī
cām. Mūsu valsts automobiļu un traktoru rūpnīcas saņem eleklroaparātus ar Rīgas autoelektroaparātu rūpnīcas firmas zirni. Dau
gavpils pievadķēžu rūpnīca piegādā savus izstrādājumus Volgas au
tomobiļu rūpnīcai Toljati, motociklu rūpnīcām Kijevā un Minska, ve
losipēdu rūpnīcām Penzā un Sauļos. Ražošanas apvienība VEF sūta
detaļas un mezglus telefona staciju un telefona aparātu izgatavoša
nai 20 radniecīgiem mūsu valsts uzņēmumiem.
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Enerģētika un kurināmā rūpniecība
UZDEVUMI
1. Atrodiet Latvijas PSR ekonomiskās ģeogrāfijas kartē elektrostacijas!
2. Pēc datiem mācību līdzekļa pielikumā noskaidrojiet, kā pieaugusi elektro
enerģijas ražošana!
3. Nosauciet maģistrālos gāzes vadus, kas minēti mācību līdzekli, un at
rodiet tos kartē!
4. Kāda nozīme ir gazifikācijai?
5. Pee Latvijas PSR ekonomiskās ģeogrāfijas kartes pastāstiet par kūdras
ieguves rūpniecības izvietojumu!

Padomju varas gados pabeigta Ķeguma HES celtniecība, uz
būvētās V. I. Ļeņina P|aviņu HES un PSRS 50. gadadienas Rigas
HES, divas termoelektrocentrāles Rīgā, terņioelektrostacijas Rīgā,
Daugavpilī un citur. Ievērojami palielinājusies republikas elektro
staciju kopējā jauda un elektroenerģijas ražošana.
Taču elektroenerģijas patēriņš palielinājies vēl straujāk. Star
pību starp ražošanu un patēriņu sedz PSRS Ziemeļrietumu apvie
nota energosistēma.
11. piecgadē elektroenerģijas patēriņš palielināsies līdz des
mit miljardiem kilovatstundu. Tiek būvēta Daugavpils HES.
Liela nozīme Latvijas enerģētikā ir dabasgāzei, ko saņem pa
diviem maģistrālajiem vadiem: no zieme|iem pa gāzes vadu Valdaja— Pleskava— Rīga (gāzes vada «Sijaņije Severa» atzars), no
dienvidiem pa gāzes vadu Ivaceviči— Vi|ņa— Rīga (gāzes vada
Dašava— Minska atzars). Vienpadsmitajā piecgadē tiek būvēts gā
zes vads Rīga— Daugavpils. Lauku rajonos gāzes izmantošana pa
lielināsies divas reizes.
Kūdras nozīme republikas kurināmā bilancē ir mazinājusies.
Kurināmās kūdras ražošana tiek sašaurināta. Toties kūdru aizvien
vairāk izmanto pakaišiem lopkopības fermās, mēslojuma ražošanai,
ka arī izolācijās materiālu izgatavošanai.

Metalurģija
UZDEVUMS
Atcerieties, no kā ir atkarīgs metalurģijas uzņēmumu izvietojums!

Latvijas PSR ir vienīgā republika Baltijas ekonomiskajā ra
jonā, kurai ir sava metalurģija. Liepājas metalurģiskajā rūpnīcā
«Sarkanais metalurgs» pārkausē metāllūžņus, ko saņem no visam
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Baltijas republikām. Pēc rekonstrukcijas ši rūpnīca ir k|uvusi par
vienu no lielākajām parkausēšanas rūpnīcām mūsu valstī. Šeit uz
stādīti jauna tipa velmēšanas stāvi, tiek veikta gandrīz nepār
traukta tērauda liešana. Latvijas tautas saimniecības vajadzības
pēc tērauda un velmējumiem tikai daļēji tiek apmierinātas ar pašu
ražoto produkciju. Lielāko daļu nepieciešamā metāla Latvijas PSR
saņem no KPFSR un Ukrainas PSR. Tai pašā laikā daži Latvijā
izgatavotie velmējumu veidi tiek sūtīti uz citām republikām.

Mašīnbūve un metālapstrāde
UZDEVUMI
Pēc Latvijas PSR ekonomiskās ģeogrāfijas kartes pastāstiet par mašīnbūves
un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu izvietojumu!
Izmantojot mācību līdzekli, noskaidrojiet jautājumus.
1. Kāpēc Latvijā attīstās mašīnbūves nozares, kurām nepieciešams maz
metāla? Nosauciet šās nozares uzņēmumus mūsu republika un izstrādājumu vei
dus, ko tie ražo!
2. Nosauciet transporta mašīnbūves uzņēmumus mūsu republikā un produkci
jas veidus, ko tie ražo!
3. Kādu mašīnbūves izstrādājumu ražošanā Latvijas PSR ir īpaši sasnie
gumi?
4. Kādi uzdevumi izvirzīti mašīnbūves attīstībā 11. piecgadē?

Mašīnbūve ir Latvijas rūpniecības nozare, kas attīstās visstrau
jāk. Nosacījumi mašīnbūves un metālapstrādes attīstībai Latvijā
ir kvalificēti kadri, zinātniskās pētniecības un konstruēšanas iestā
des un labi transporta sakari, kas nodrošina vajadzīgo materiālu
saņemšanu un kooperēšanos ar citiem valsts rūpniecības uzņēmu
miem.
Vairums uzņēmumu ir jauni vai pilnīgi rekonstruēti. Strauji at
tīstās padomju varas gados radītās mašīnbūves nozares: elektro
vilcienu, dīzeļvilcienu, automātisko telefona staciju, autoelektroaparātu, dīzeļu un citu izstrādājumu ražošana.
Agrāk mašīnbūve bija attīstīta tikai Rīgā. Padomju varas gados
mašīnbūves rūpnīcas uzceltas arī Daugavpili, Liepājā, Jelgavā, Rē
zeknē un citur.
Lielākā daļa Latvijas, mašīnbūves produkcijas tiek sūtīta uz
citām Padomju Savienības republikām, kā arī uz ārzemēm.
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Sevišķi augsti attīstītas ir elektrotehniskā un radiotehniskā rūp
niecība. Padomju Latvija izgatavo apmēram 25% no Padomju Sa
vienībā ražotajiem radiouztvērējiem un radiolam.
Lielākie elektrotehniskās un radiotehniskās rūpniecības uzņē
mumi ir ar Ļeņina ordeni apbalvota V. I. Ļeņina Rīgas elektroteh
niskā ražošanas apvienība VEF (VEP — Valsts elektrotehniskā
fabrika), ar Ļeņina ordeni apbalvotā Rīgas elektromašīnbūves ražo
šanas apvienība RER, ražošanas apvienība «Radiotehnika».
Aparātu būves galvenā produkcija ir dažādi meraparati, hidrometeoroloģiskie aparati. Tos ražo Rīgas autoelektroaparatu rūpnīca,
«Etalons», ražošanas apvienība «Alfa», eksperimentālā hidrometeoroloģisko aparatu rūpnīca.
Transporta mašīnbūves uzņēmumi ražo elektrovilcienus un dize|vilcienus, tramvaju vagonus (RVR), mopēdus («Sarkanā zvaig
zne»), mikroautobusus, remontē kuģus.
Jauna nozare republika ir enerģētikas mašīnbūve — dīze|u un
pārvietojamo elektrostaciju (Rīgas dize|u rūpnīca), kā ari elektro
vilcienu un tramvaju motoru (RER) ražošana.
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Mašīnas un inventāru augkopības un lopkopības mehanizāci
jai izgatavo lauksaimniecības mašīnbūves uzņēmumi (Rīgas, Liepajas, Jelgavas un Rēzeknes rūpnīcas). Izcili sasniegumi ir iekārtu
ražošanā lopkopības darbu mehnizācijai.
Latvijas mašīnbūves uzņēmumi ražo ve|as mazgājamās mašī
nas, saldēšanas iekārtās uzņēmumiem, mājsaimniecības elektroaparātus.
I 1. piecgadē mašīnbūves produkcijas ražošana Latvijas PSR pa
lielināsies par 24%. Tiks apgūta jauna tipa automātisko telefona
staciju, radiouztvērēju un radiolu ražošana.

Ķīmiska rūpniecība
UZDEVUMI
Pēc Latvijas ekonomiskās ģeogrāfijas kartes pastāstiet par ķīmiskās rūpnie
cības uzņēmumu izvietojumu!
Noskaidrojiet mācību līdzekli jautājumus.
1. Kādas ķīmiskās rūpniccibas nozares tika attīstītas tālāk, kādas — radītas
no jauna?
2. Kuri ir lielākie ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi Latvijā? Kuri no tiem
uzcelti padomju varas gados? Kādu produkciju tie ražo?

Padomju varas gados uzcelta ķīmiskās šķiedras rūpnīca Dau
gavpilī, stikla šķiedras rūpnīca Valmierā, ķīmiskas rūpniecibas uz
ņēmumu komplekss Olainē (šeit ražo plastmasas izstrādājumus,
sarežģītus organiskus savienojumus, dažādus preparātus, farmā
cijas izstrādājumus), Ventspils ostas rūpnīca (ražo šķidro kom
plekso mēslojumu). Rekonstruēti un ievērojami paplašināti veco
nozaru — farmaceitiskas, parfimērijas, laku un krāsu rūpniecības
uzņēmumi. Apgūta jaunu ārstniecisku preparātu un parfimērijas
izstrādājumu ražošana. Šie uzņēmumi atrodas Rīgā.
Būvmateriālu rūpniecība
UZDEVUMI
Izmantojot Latvijas PSR ekonomiskās ģeogrāfijas karti, noskaidrojiet jau
tājumus.
1. Kāds ir būvmateriālu rūpniecības uzņēmumu izvietojums?
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2.
Kurus no Latvijā sastopamajiem derīgajiem izrakteņiem izmanto būvma
teriālu ražošanai, un kur izvietotas to atradnes?
Pec mācību lidzek|a noskaidrojiet, kādus būvmateriālu veidus Latvija ražo
un kurt

Būvmateriālu rūpniecības uzņēmumi izmanto galvenokārt vie
tējās izejvielas.
Latvijā ražo cementu un šīferi (Rīgā, Brocēnos), dzelzsbetona
konstrukcijas (Daugavpilī, Vangažos, Jēkabpilī, Kuldīgā, Rēzeknē),
lielpaneļu plāksnes un ķieģeļus (Kalnciema), logu stiklu (Rīgā),
linoleju un linkrustu (Liepājā). Cementu, šīferi, dzelzsbetona
konstrukcijas, linoleju un linkrustu izved ari aiz Latvijas PSR
robežām.
Būvmateriālu ražošanas uzņēmumi izvietoti pa visu Latvijas
teritoriju. Parasti tie atrodas vai nu lielās pilsētās (patēriņa cen
tri), vai izejvielu ieguves rajonos (Brocēnu cementa un šīfera kom
bināts), vai arī kuģojamu upju krastos (gar Lielupi). Būvmateriālu
ražošanas uzņēmumi tiek celti tur, kur pēc tiem rodas vajadzība
(tā, piemēram, betona ražošana notiek katrā lielā jaunceltnē).

Mežrūpniecība, kokapstrādes, celulozes
un papīra rūpniecība
Padomju Latvijā iegūst un apstrādā apmēram 50% no Baltijas
ekonomiskajā rajonā sagatavotajiem kokmateriāliem. Galvenie kok
materiālu sagatavošanas rajoni ir republikas ziemeļdaļa un ziemeļ
rietumu daļa. Latvijas PSR ieņem pirmo vietu Baltijas ekonomis
kajā rajonā finiera, mēbeļu, sērkociņu un celulozes ražošanā.
Kokapstrādes rūpniecības uzņēmumi izvietoti kokmateriālu zā
ģēšanas centros (Rīgā, Kuldīgā, Ventspilī) un lielos patēriņa cen
tros.
Finieri ražo Rīgā un Kuldīgā.
Lieli mēbeļu rūpniecības uzņēmumi atrodas Rīgā, Ventspilī,
Daugavpilī, Valmierā un Kuldīga. Republikas mēbeļu rūpniecības
produkcija ir pazīstama tālu aiz tās robežām. Mēbeļu ražošanā
arvien plašāk izmanto dažādus sintētiskos materiālus.
Rīgas un l.iepajas sērkociņu fabriku produkcijas liela daļa tiek
eksportēta uz Lielbritāniju, Nīderlandi, Tuvo un Vidējo Austrumu
valstīm.
Lielākais celulozes un papīra rūpniecības uzņēmums ir Slokas
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celulozes un papīra rūpnīca (Jūrmalā). Rīgā, Līgatnē (Cēsu ra
jons) strādā papīrfabrikas. Papīra ražošanai izmanto ne vien ce
lulozi, bet arī makulatūru.
11. piecgadē paredzēts palielināt kokskaidu plākšņu ražošanu;
mēbeju ražošanā palielināsies sintētisko materiālu īpatsvars.
Vieglā rūpniecība
UZDEVUMI
1. Pēc Latvijas PSR ekonomiskas ģeogrāfijas kartes noskaidrojiet tekstil
rūpniecības, šūšanas rūpniecības, trikotāžas izstrādājumu ražošanas un citu vieg
lās rūpniecības nozaru uzņēmumu izvietojumu!
2. Atcerieties, kuras padomju republikas ir galvenās kokvilnas un vilnas
ražotājas!
3. A r kādam vietējām tekstilrūpniecības izejvielām Latvija ir apgadāta?
4. Kādus materiālus tekstilrūpniecības vajadzībām ražo ķīmiskā rūpniecība?
Kur atrodas šie uzņēmumi?
5. Mācību līdzekli noskaidrojiet atsevišķu vieglās rūpniecības nozaru izvie
tojumu, kā ari uzdevumus vieglās rūpniecības attīstībai II. piecgadē!

Latvijas svarīgākajām vieglās rūpniecības nozarēm — tekstil
rūpniecībai, trikotāžas un apavu rūpniecībai — ir liela nozīme visas
valsts mērogā.
Agrāk tekstilrūpniecības attīstību galvenokārt noteica Rīgas pie
jūras stāvoklis. Kokvilnu un vilnu tekstilfabrikām piegādāja pa
jūru no ārzemēm. Tagad Latvijas tekstilrūpniecība saņem kokvilnu
no Vidusāzijas un Aizkaukāza, zīda diegus — no Baltkrievijas, Lie
tuvas un KPFSR. Aizvien plašāk tiek izmantotas sintētiskās
šķiedras.
Kokvilnas rūpniecības uzņēmumi koncentrēti Riga («Rīgas ma
nufaktūra», «Zasulauka manufaktūra», «Bo[ševička» u.c.); v il
nas — Rīgā («Astotais Marts», «Parīzes Komūna»), Kuldīgā;
zīda — Rīgā («Rīgas audums»); linu — Rīgā («Boļševička»),
Jelgavā, Mazsalacā.
Labi panākumi gūti trikotāžas ražošanā. Lielākie šās nozares
uzņēmumi ir «Rīgas adītājs», «Aurora», «Sarkanais rīts», «Māra»
(Rīgā) un VĻKJS 50. gadadienas Ogres trikotāžas kombināts.
Ādas un apavu rūpniecības uzņēmumi atrodas Rīgā, Liepājā,
Daugavpilī un Jelgavā.
11. piecgadē paredzēta tālāka vieglās rūpniecības produkcijas
ražošanas palielināšana un izstrādājumu kvalitātes uzlabošana.
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Pārtikas rūpniecība
UZDEVUMI
1. Pec Latvijas PSR ekonomiskās ģeogrāfijas kartes noskaidrojiet zivrupniecibas, gaļas un piena rūpniecības un citu pārtikās rūpniecības nozaru uzņē
mumu izvietojumu!
2. Izmantojot mācību līdzekļa tekstu, paskaidrojiet šo nozaru izvietojuma
principu!

Vairums pārtikas rūpniecības nozaru izmanto vietējās izejvie
las — lauksaimniecības un zvejniecības produkciju.
Sakarā ar to, ka lauksaimniecībai ir lopkopības novirziens, gal
venā vieta pārtikas rūpniecība ir piena un gaļas produktu ražoša
nai. Lielākie piena rūpniecības uzņēmumi atrodas Rīgā, Daugav
pilī un Liepājā. To pamatspecializācija ir svaigpiena produkcijas
ražošana. Piena rūpniecības uzņēmumi izvietoti arī Rēzeknē, Val
mierā, Preiļos un citur. To specializācija ir sviesta, siera un kon
servu ražošana. Nelielas pienotavas un krejotavas ir visos mūsu
republikas rajonos.
Gaļas produktus ražo lielos patēriņa centros (Rīgā, Daugavpilī,
Liepājā), kur tiek sagatavota pirmām kārtām svaigā produkcija,
un rajonos ar attīstītu lopkopību (Valmierā), kur ražo kūpinātus
gaļas produktus un konservus.
Padomju Latvija ir attīstīta zivrūpniecība. Zvejnieku rīcībā ir
moderna zvejas un transporta flote, kura vago Pasaules okeāna
ūdeņus.
Zivrupniecības uzņēmumi (zivju konservu kombināti, zivju kon
servu fabrikas) izvietoti ostas pilsētās — Rīgā, Liepājā, Ventspilī
un nelielās zvejas ostās — Skultē, Kolkā, Salacgrīvā. Daļu zivju
pārstrādā tieši uz lielajiem zvejas kuģiem.
Cukurbiešu audzēšanas rajonos ir attīstīta cukura rūpniecība —
Jelgavā, Liepājā un Jēkabpilī. Sie uzņēmumi pārstrādā ne vien cu
kurbietes, bet arī cukura pusfabrikātu, ko ieved no Kubas.
Konditorejas preču un tabakas rūpniecība lielā mērā izmanto
ievestās izejvielas. Tāpēc šo nozaru uzņēmumi koncentrēti Rīga.3

3. LAUKSAIM NIECĪBA
Vispārīgs apskats
Atkārtojums
I Ar ko lauksaimniecība atšķiras no rūpniecības ražošanas līdzekļu
darba priekšmeta, ka ari ražošanas izvietojuma ziņa?
f>0
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2. Kurām rūpniecības nozarēm izejvielas piegādā lauksaimniecība? Kuras
rūpniecības nozares piegādā savu produkciju lauksaimniecībai?
3. Kāda nozime ir dabas apstākļiem lauksaimniecibas attīstībā un specializā
cijā? Kāpēc mušu republika tīrumu platība ir mazāka nekā Austrumeiropas
līdzenuma dienviddaļā un jaunapgūtajās zemēs?
4. Ko sauc par lauksaimnieciski izmantojamo zemi, un no kā atkarīga tās
struktūra?
5. Kādi faktori (bez dabas apstākļiem) ietekmē lauksaimniecības speciali
zāciju?
DARBS AR KARTI
Pēc Latvijas PSR ekonomiskās ģeogrāfijas kartes noskaidrojiet, kādi lauk
saimniecības rajoni ir republika, un pastāstiet par to specializāciju!
UZDEVUMI
Noskaidrojiet mācību līdzekli jautājumus.
t. Sasniegumi lauksaimniecības attīstība visā padomju varas laikā un periodā
pēc 1965. gada.
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2. Kāda ir republikas lauksaimnieciskās ražošanas struktūra? Kāpēc lopko
pība k|uvusi par lauksaimniecības galveno nozari?
3. Kā lopkopības novirziens lauksaimniecības attistība atspoguļojas lauk
saimnieciski izmantojamas zemes struktūrā (21. att.) un sējumu platību struktūrā
(22. att.)?
4. Pēc diagrammas datiem (22. att.) paskaidrojiet sējumu platību struktūru,
pec Latvijas P$R ekonomiskās ģeogrāfijas kartēm — galveno lauksaimniecības
kultūru sējumu izvietojumu!
5. Kāda ir Latvijas lopkopības specializācija?
6. Kādas pārmaiņas notikušas lopkopības attīstība pēdējos gados?
7. Pēc materiāliem, kas savakti novadpētniecības darbā, sastādiet jūsu rajona
lauksaimniecības raksturojumu (lauku skolu audzēkņiem jāraksturo tas kolhozs
vai padomju saimniecība, kuras teritorijā atrodas skola)!

Lauksaimniecībā, tāpat kā rūpniecībā, padomju varas gados no
tikušas lielas parmaiņas. Tā k|uvusi par augsti mehanizētu, pro
duktīvu sociālistiskās saimniecības nozari.
Tāpat kā visa mūsu valstī, ari Padomju Latvijā lieli panākumi
lauksaimniecības attīstībā gūti pēc PSKP CK marta plēnuma
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(1965. g.). Atbilstoši PSKP CK 1982. g. maija plēnuma lēmumiem
republikas lauksaimniecība piedalās Pārtikas programmas īsteno
šanā. Palielinās apgāde ar traktoriem, kravas automobiļiem, kom
bainiem un citu lauksaimniecibas tehniku. Sekmīgi tālāk tiek attīs
tīta ražošanas specializācija un koncentrācija. Izveidotas lielas spe
cializētas saimniecības lopkopības produktu rūpnieciskai ražoša
nai. Līdz ar to radās iespēja divas reizes paaugstināt darba ražī
gumu. Ievērojami cēlusies ražība augkopībā un produktivitāte lop
kopībā, palielinājusies lauksaimniecības kopprodukcija.
Līdz ar ražošanas pieaugumu lauksaimniecībā palielinās arī
lauksaimniecības darbinieku darba samaksa, uzlabojas viņu darba
un sadzīves apstākļi.
«Latvijas Padomju Sociālistiskājā Republikā konsekventi īsteno
programmu, kura paredz pārvērst darbu lauksaimniecībā par in
dustriālā
darba
paveidu...»
(Latvijas
PSR Konstitūcija,
22. pants).
Mūsu republikā tiek attīstīta un īstenota ilglaicīga Pārtikas
programma, kas ir Vissavienības Pārtikas programmas sastāvda
ļa, tālāk pilnveidojas agrārrūpnieciskais komplekss. PSRS Pārtikas
programmā paredzēts Latvijā «paātrinātos tempos kāpināt lopkopī
bas produkcijas ražošanu, sieru un sviesta ražošanu. Nodrošināt,
lai ga|as ražošana (kautsvarā) vidēji gadā vienpadsmitajā piecga
dē sasniegtu 300 lidz 310 tūkstošus tonnu un divpadsmitajā
piecgadē — 340 lidz 345 tūkstošus tonnu, piena ražošana — attie
cīgi 1,8 līdz 1,9 miljonus tonnu un 1,9 līdz 2 miljonus tonnu, labī
bas ražošana — 2 līdz 2,1 miljonu tonnu un 2,1 lidz 2,3 miljonus to
ņu. Paplašināt kartupeļu, dārzeņu un aug|u ražošanu. Panākt, lai
visu lopbarības veidu ražošana desmit gados pieaugtu 1,3 lidz
1,4 reizes.»
Viss lauksaimniecības produkcijas pieaugums tiks panākts,
lauksaimniecību intensificējot — paaugstinot ražību augkopībā,
produktivitāti lopkopībā, kā arī ce|ot darba ražīgumu — ieviešot
komplekso mehanizāciju.
Lauksaimnieciskās ražošanas struktūra. Padomju Latvijā, tāpat
kā visā Baltijas ekonomiskajā rajonā, lauksaimniecībai ir lopkopī
bas novirziens. Lopkopība dod vairak nekā 60% no visas lauksaim
niecibas kopprodukcijas un apmēram 85% no ieņēmumiem, ko
iegūst, realizējot lauksaimniecības produkciju.
Lopkopības attīstību veicinājis tas apstāklis, ka Latvija ir sa
mērā labi nodrošināta ar p|avām un ganībām, šeit ir piemēroti dabas
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apstak|i lopbarības kultūru — sakņaugu un zālaugu audzēšanai,
ka ari lielu lopkopības produkcijas patēriņa centru tuvums.
Lauksaimnieciski izmantojamā zeme. Apmēram 30% Latvijas
teritorijas aizņem aramzeme un 15% — p|avas un ganības. Zem
gales līdzenuma kolhozos un padomju saimniecības apstrādājamā
zeme aizņēm 90% no kopējās platības. Lielas apstrādājamās ze
mes platības ir arī Latgales augstienē. Vislielākais p|avu un ganibu īpatsvars ir Vidzemes Centrālajā augstienē.
Tiek palielinātas sējumu platības, samazinot mazproduktīvas
p|avas un ganības, ka arī veikts visa zemes fonda uzlabošanas
darbs. Lauksaimnieciski izmantojamas zemes raksturīga īpatnība
(sakara ar pauguraino reljefu) ir tās sadrumstalotība un nelielie
tīrumi.
Ta ka nokrišņu daudzums ievērojami pārsniedz iztvaikojamību,
reljefa pazeminājumos virs ūdensnecaurlaidīgajiem iežiem augsne
•kļūst pārmērīgi mitra. No pārlieciga mitruma cieš 2/3 Latvijas te
ritorijas. Tapec nepieciešams veikt nosusināšanas darbus. To izdara
galvenokārt ar segto drenāžu. 1981. gadā ar segto drenāžu nosu
sinātās zemes platība pārsniedza 1,3 miljoni hektāru.
Ja zemi nosusina ar grāvjiem, tie aizņem daļu no derīgas zemes platības, tiek
apgrūtināta lauksaimniecības darbu mehanizācija. Kopa ar ūdeni grāvjos nonāk
augsnes daļiņas. Izmantojot segto drenāžu, var apstradat visu lauku un augsne
netiek noskalota.
Platībās, kas atrodas zemāk par tuvāko ūdenstilpju virsmas limeni, ūdens
pa nosusināšanas kanāliem un drenu caurulēm nenotek. Šeit ieriko polderus —
zemes gabaliem apkārt uzce| dambjus. Pa kanālu un drenu cauru)u sistēmu ūdeni
novada nosusināma lauka galvenajā kanālā. No tā ūdeni pārsūknē pāri dam
bjiem, un tas ietek tuvākajā ūdenstilpē. Polderi izveidoti Bārtās lejtecē (Liepājas
rajons), kā ari apvidū uz dienvidiem no Rīgas jūras līča..

Gados ar sausu veģetācijas periodu ražas pazeminās nepietie
kama mitruma dē|. Tāpēc tiek ieviesta abpusēja augsnes ūdens re
žīma regulēšana. Sakņu dārzu, tīrumu un ganību apūdeņošanai
tiek uzstādīta lietēšanas iekārta.
Augkopība
Atkārtojums
1. Atcerieties, no kādām nozarēm sastāv augkopība!
2. Ko sauc par ražību, un no kā tā ir atkarīga?

Augkopība galvenais uzdevums ir palielināt visu kultūru ra
žību un tālāk pilnveidot sējumu platību struktūru.
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No graudu kultūrām ievakurna un sējumu platības ziņā pirmajā
vietā ir mieži. Mieži aizņem apmēram 40% no graudaugu sējumu
platības un tos audzē visa republikā, bet vislielākās miežu sējumu
platības ir Zemgales līdzenumā un austrumu rajonos, kur ir kon
tinentālāks klimats. Kviešus audzē galvenokārt Zemgales līdze
numā. Šeit ir auglīgākas augsnes un garāks veģetācijas periods.
Rudzu sējumi izplatīti visos Latvijas rajonos tur, kur augsnes ir
mazāk piemērotas kviešu audzēšanai. Auzas sēj galvenokārt re
publikas austrumdaļā.
Ievērojamu aramzemes da|u aizņem lopbarības kultūras
zāl
augi, sakņaugi un kukurūza. No lopbarības zālaugiem visvairāk
izplatīts ir āboliņš, lucerna, lupina; no sakņaugiem — turnepši,
lopbarības bietes, hibridkā|i («Kuusiku»). Kartupeļus audze
visa republikā, bet sevišķi Piejūras zemienē un piepilsētu rajonos
smilts un mālsmilts augsnēs. A rī dārzeņus audzē visur, it īpaši
pilsētu tuvumā.
Dārzkopība attīstīta visā Latvijā, bet visvairāk augļudārzu un
ogulāju ir republikas rietuņida|ā un dienviddaļa, kur ziemas mai
gākas.
Svarīgākās tehniskās kultūras mūsu republikā ir lini un cukur
bietes.
Labvēlīgi apstakji šķiedras linu audzēšanai — smilšmala
augsnes, mitras, ne sevišķi karstas vasaras
sastopami visa Lat
vijas teritorijā. Lielākās linu sējumu platības atrodas republikas
austrumdaļā. Šeit jau kopš seniem laikiem ir liels apdzīvotības b lī
vums, bet lini, kā zināms, ir darbietilpīga kultura. Tagad linu au
dzēšanai vairs nevajag tik daudz darbaspēka kā agrak, jo galvena
šā darba daļa ir mehanizēta.
Cukurbiešu sējumi izplatīti galvenokārt Zemgales līdzenumā,
kur ir vislabvēlīgākie augšņu un klimatiskie apstak]i šas kultūras
audzēšanai, ka arī rajonos, kas atrodas Liepājas un Jēkabpils
cukurfabriku tuvumā.
Tiek veikti pasākumi augkopības lalakai specializācijai, organi
zētas speciālās dārzeņkopibas padomju saimniecības.
Lopkopība
Atkārtojums
1. Atcerieties, kādās nozarēs iedala lopkopību!
2. Ko sauc par lopu produktivitāti, un no ka tā ir atkarīga?

Tapat ka visā Baltijas ekonomiskajā rajonā, ari Latvijā lopko
pība specializējas galvenokārt piena un ga|as ražošanā un bekoncuku audzēšanā. Pēc produktīvo lopu skaita uz lauksaimnie
ciski izmantojamās zemes vienību un uz katriem 100 iedzīvotājiem,
kā ari lopu produktivitātes ziņā Latvijas PSR ieņem vienu no pirma
jam vietām savienoto republiku vidu.
II. piecgade paredzēts palielināt lopu skaitu, paaugstināt to
produktivitāti un uzlabot produkcijas kvalitāti.
Lopkopiba tiek veidotas mehanizētas fermas un lieli specializēti
kompleksi lopkopības produktu rūpnieciskai ražošanai, palielinās
kombinētās lopbarības un lopbarības piedevu ražošana.
Nozīmīgākā lopkopības nozare mūsu republikā ir piena lopko
pība. Izplatītākā govju šķirne ir «Latvijas brūnā», kam ir augsts
izslaukums un liels piena tauku procents. Arvien vairak sāk audzēt
melnraibas govis. Piena lopkopība attīstīta visā Latvijas teritorijā.
Padomju Latvijā cūkkopībai ir bekoncūku audzēšanas novir
ziens. Galvenā šķirne mušu republikā ir Latvijas baltās cūkas, kas

piemērotas bekona ražošanai. Cūkkopība labi kombinējas ar piena
lopkopību. Tā attīstīta visā republikā, bet visvairāk — piepilsētu
saimniecībās un rajonos, kur ir vislielākās kartupeļu stādījumu pla
tības.
Aitkopība attīstīta galvenokārt Madonas un Jēkabpils rajonos.
Visvairāk audzē Latvijas tumšgalvas pussmalkvilnas aitu šķirni.
Strauji Latvija attīstās putnkopība. Putnu fermas ierīkotas dau
dzos kolhozos. Izveidotas specializētas putnkopības padomju saim
niecības, starpkolhozu putnu fermas un putnu fabrikas (Ķekavā,
Iecava). Specializētās saimniecības ražo apmēram 80% no visas
putnu gaļas un olu produkcijas.
Latvija samēra plaši ir attīstīta arī kažokzvēru audzēšana.

4. TRANSPORTS
Atkārtojums
1. Salīdzinoši raksturojiet dažadus transporta veidus!
2. Miniet piemērus, kā trans'porta veidi papildina cits citu!
3. Atcerieties, ko sauc par transporta mezglu, ko
par dzelzceļa mezglu!
UZDEVUMI
Pēc Latvijas PSR fiziskās ģeogrāfijas kartes un mācību līdzek|a teksta
noskaidrojiet, a) kā dabas apstak|i ietekmē ce|u būvniecību Latvijā;
b) kapec dzelzceļu līnijas stiepjas gan pa uzbērumiem, gan pa padziļi
nājumiem;
c) kāpēc lauku ce|i ir līkumaini!
Pēc P S R S ekonomiskās ģeogrāfijas kartes noskaidrojiet jautājumus.
1. Kādi satiksmes ce|i saista Latvijas PSR ar Maskavu, Ļeņingradu, Pievolgu. Centrālo Melnzemes rajonu un Ukrainu? Atzīmējiet šos ce|us kontūrkartē,
norādot kravu kustības virzienus!
2. Kādi satiksmes ce|i saista Latvijas PSR ar aizrobežu valstīm?
3. Novērtējiet Latvijas transportce|u nozīmi tās saimniecības attīstība un
PSRS arējas tirdzniecības sakaros!
Pēc Latvijas PSR ekonomiskās ģeogrāfijas kartes
a) atrodiet Latvijas lielākos transporta mezglus un nosakiet, kādu transporta
veidu līnijas šeit krustojas, kā arī norādiet to virzienu;
b) atrodiet galvenos dzelzceļa mezglus;
c) nosakiet, kādi transporta veidi saista jūsu pilsētu vai rajonu ar Latvijas
PSR galvaspilsētu!
Izmantojot mācību līdzekli, noskaidrojiet, kādi transporta veidi attīstīti
Latvija, kada ir lo nozirne visas valsts mērogā!

Padomju Latvijā ir attīstīti visi transporta veidi, izņemot upju
transportu. Ikviena apdzīvota vieta atrodas vai nu ne tālāk par
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20 km no dzelzceļa, vai ari tuvu pie maršrutu autobusu līnijas. Lat
vijas jūras un gaisa ceļiem ir liela nozime Padomju Savienības
ārējos sakaros.
11. piecgadē visu transporta veidu kravu apgrozījums mušu re
publika palielināsies. Gaisa transports saņems jaunu tipu lidma
šīnas.
Jūras transports. Jūras ceļi no Latvijas ostām saista Padomju
Savienību ar aizrobežu valstīm, 4/5 šo ostu kravu apgrozījuma ir
PSRS arējas tirdzniecības kravu pārvadājumi.
Galvenās kravas, kas tiek eksportētas caur Latvijas ostam, ir
mašīnas un iekārtās, ruda, nafta, kālijā sāls, ogles, metāli, šķidrā
gāze, labība un milti, kokmateriāli, cements; daļa kravu ir tranzīt
kravas no Japanas uz Rietumeiropu un no Rietumeiropas uz
Japānu.
Latvijas ostas tiek ievestas mašīnas un iekārtas, metāli, ādas,
vilna, cukura pusfabrikāts, ogles, tropu un subtropu augļi.
Rīgas osta piestātņu garuma un akvatorijas platības ziņā ir
vislielākā Latvijas osta. Neaizsalstošā Ventspils osta ir viena no
lielākajam naftas eksporta ostām mūsu valstī. Naftu uz šejieni pie
gādā pa naftas vadu. Ventspils ir svarīgākā šķidra amonjaka
eksporta un superfosfāta ražošanai nepieciešamās skābes importa
osta. Liela, neaizsalstoša ir ari Liepajas osta.
Baltijas juras un Rīgas jūras līča piekrastē ir arī zvejas ostas:
Salacgrīva, Skulte, Roja un Kolka.
Dzelzceļa transports. Latvijā ir viens no biezākiem dzelzceļa
tikliem Padomju Savienībā, un šajā ziņā mūsu republika ieņem
pirmo vietu savienoto republiku vidu. Dzelzceļa transporta attīstība
ir saistīta ar jūras transporta attīstību. Pirmās dzelzceļa līnijas
Latvijā bija to dzelzceļu sastāvdaļa, kas tika izbūvēti, lai saistītu
Krievijas centrālos apgabalus, Pievolgu, Ukrainu ar Baltijas jūras
ostām.
Piepilsētas dzelzceļa linijas Rīga— Tukums, Rīga— Aizkraukle,
Riga— Saulkrasti, Rīga— Jelgava ir elektrificētas. Pabeigta tālsa
tiksmes vilcienu apgādāšana ar dīzeļlokomotīvēm.
Autotransports. Autoceļu blīvuma ziņā Latvijas PSR ieņem
pirmo vietu savienoto republiku vidū. Lielākā daļa no tiem ir klāta
ar cieto segumu. Autoceļi saista Rīgu ar visiem rajona centriem,
kā arī ar Tallinu, Ļeņingradu, Maskavu, Viļņu, Kaļiņingradu. Gan
drīz visiem kolhoziem un padomju saimniecībām ir autosatiksme
ar rajonu centriem.
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Gaisa transports. Pāri Latvijas teritorijai iet starptautiskas, vis
savienības un vietējas nozīmes gaisa satiksmes līnijas. Tās saista
Rīgu ar visām savienoto republiku galvaspilsētām, Ļeņingradu,
Kajiņingradu, kā arī ar daudzām Urālu, Rietumsibīrijas, Ukrainas,
Baltkrievijas un Zieme|kaukāza pilsētām.
Cauruļvadu transports. Cauri Latvijas PSR stiepjas maģistrālie
gāzes vadi Ivaceviči— Rīga un Valdaja— Rīga, kas apgādā mūsu
republiku ar gāzi. Pa naftas vada atzaru Polocka— Ventspils pie
gādā naftu eksportam.
Upju transports. Krāces un seklais ūdens kavē upju transporta
attīstību. Kuģniecībā vislielākā nozīme ir Lielupei (kuģojama
120 km garumā, sākot no ietekas). Pa Lielupi pārvadā izejvielas
būvmateriālu ražošanai un jau gatavos būvmateriālus, kūdru, kok
materiālus.
Daugava ir kuģojama tikai atsevišķos posmos: Rīga— Dole,
Ķegums— Jaunjelgava, Līvāni— Krāslava. Daugavas lejtecē kanāls
savieno to ar Gauju.
Venta ir kuģojama no iētekas līdz Dzīk|iem (Piltenes tuvumā).5

5. EKONOMISKIE RAJONI
DARBS AR KARTI
Pec Latvijas PSR ekonomiskās ģeogrāfijas kartes noskaidrojiet, kādas rūp
niecības nozares ir attīstītas Rīgā, Jūrmalā, Jelgava, Jēkabpilī, Liepājā, Ventspilī.
Kuldīgā, Cēsīs, Valmierā, Daugavpili un Rezeknēl Padomājiet, kāpēc tieši šīs
rūpniecības nozares ir attīstītas minētajās pilsētās! Ņemot vērā rūpniecības no
zaru struktūru, izdariet secinājumu par šo pilsētu ekonomiskajiem sakariem
(ievedumu un izvedumu)!
UZDEVUMI
Pēc mācību līdzekļa un Latvijas PSR ekonomiskās ģeogrāfijas kartes vei
ciet uzdevumus.
1. Salīdziniet Latvijas ekonomiskos rajonus pēc to ģeogrāfiskā stāvokļa,
dabas apstākļiem un lauksaimniecības specializācijas! Sastādiet ekonomisko
rajonu salīdzinošo tabulu!
2. Raksturojiet republikas pakļautības pilsētas pēc šāda plana: ģeogrāfiskais
stāvoklis un dabas apstak|u novērtējums, rūpniecība, transporta mezgls, admi
nistratīvā nozīme, kultūras centrs!
3. Pēc materiāliem, kas savākti novadpētniecības darbā, sastādiet sava rajona
(pilsētas) ekonomiski ģeogrāfisko raksturojumu!
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Iedzīvotāju saimnieciskās darbibas, ka ari dabas apstākļu ziņa
republikas teritorija nav lielas dažādības. Tomēr atsevišķām repub
likas da|ām ir savas ekonomiskas īpatnības. Tās saistītas ar ģeo
grāfiskā stāvokļa un dabas apstākļu, kā ari vēsturiskas attīstības
atšķirībām Latvijas teritorija.
Centrālais ekonomiskais rajons. Tā ir platības un iedzīvotāju
skaita ziņā vislielākā un ekonomiski visattīstītākā republikas da|a.
Centralaja ekonomiskajā rajona ietilpst Rīgas, Tukuma, Dobeles,
Jelgavas, Bauskas, Ogres, Stučkas un Jēkabpils administratīvie
rajoni.
Centrāla ekonomiska rajona attīstība un specializācija saistās
ar Rīgu. Rīga, kā jau liela ostas pilsēta, bija Latvija pirmā pilsēta,
kura radas rūpnieciska ražošana — mašīnbūve, tekstilrūpniecība
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un citas nozares, kas izmantoja ievestās izejvielas un materiālus
vai ari apkalpoja kuģniecību. Rūpniecības un pašas pilsētas izaug
sme veicināja lauksaimniecības attīstību tās apkārtnē. Rūpniecības
specializācija citās ekonomiskā rajona pilsētās bija saistīta ar vie
tējo izejvielu izmantošanu (pārtikās rūpniecība, kokapstrādes rūp
niecība).
Centrālais ekonomiskais rajons ražo apmēram 3/4 no rūpniecī
bas produkcijas kopapjoma (gandriz visu elektrotehniskās un ra
diotehniskās rūpniecības, aparātu būves un transporta mašīnbūves,
kā arī tekstilrūpniecības produkciju). Šeit atrodas Latvijas lielākas
hidroelektrostacijas un termoelektrostacijas.
Centrālais ekonomiskais rajons dod vairāk nekā 50% no miežu,
kviešu un cukurbiešu kopievākuma.
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Padomju Latvijas galvaspilsēta Rīga ir svariga mūsu valsts
juras osta. Pēc jaunu rūpniecības uzņēmumu uzcelšanas un veco
uzņēmumu rekonstrukcijas Rīga kļuvusi par lielu industriālu cen
tru mūsu valstī. Rīgā ražo apmēram 2/3 no Latvijas rūpniecības
produkcijas kopapjoma. Galvenās rūpniecības nozares ir mašīnbūve
un metālapstrāde, vieglā rūpniecība un pārtikas rūpniecība. Šeit
atrodas vislielākie Latvijas rūpniecības uzņēmumi — VEF, RER,
vagonu rūpnīca. Rīga ir mušu republikas zinātnes un kultūras
centrs. Šeit tiek izdoti republikāniskie laikraksti un žurnāli, poli
tiskā, zinātniska, tehniskā literatūra, daiļliteratūra, mācību grāma
tas, kartes un atlanti. Rīgā darbojas Latvijas PSR Zinātņu akadē
mija, daudzas augstākās un vidējās speciālās mācību iestādes.
Rīga ir viena no skaistākajām un labiekārtotākajām pilsētām
Padomju Savienībā. Par panākumiem sociālistiskajā celtniecībā
Rīga 1970. gadā apbalvota ar Ļeņina ordeni.
Netālu no Rīgas atrodas Ogre un Sigulda. Ogrē uzcelts Baltija
lielākais trikotāžas kombināts. Bez tam Ogre ir vasarnīcu pilsēta.
Arī Siguldu ir iecienījuši atpūtnieki un tūristi. Tā ir Gaujas nacio
nālā parka centrs. Šeit ir liela dabas daudzveidība — augsti pau
guri, dziļas upju ielejas, kas atgādina kalnu aizas, gravas, alas,
plašs mežaparks. Pilsētā un tās apkārtnē saglabājies daudz vēs
tures un arhitektūras pieminekļu.
Dažu kilometru attālumā no Rīgas, starp Rīgas jūras līča
krastu un Lielupi atrodas kūrortpilsēta Jūrmala. Tā izstiepu
sies 30 km garumā, no Priedaines stacijas līdz Ķemeriem. Starp
vasarnīcu ciematiem, dziedniecības iestādēm un pionieru nomet
nēm plešas priežu meži un parki. Mežs aizņem vairāk nekā 1/3
no pilsētas teritorijas. Jūrmala ir ne vien kūrortpilsēta, bet arī
rūpniecības pilsēta. Tajā izvietoti celulozes un papīra ražošanas,
vieglās rūpniecības, pārtikas rūpniecības uzņēmumi, sporta laivu
rūpnīca.
Lielupes krastā 40 km attāluma no Rīgas atrodas Jelgava —
upes osta, dzelzceļa mezgls, rūpniecības centrs. Pēc kara pil
sēta tika uzcelta no jauna. Tajā atjaunota un paplašināta
cukurfabrika, linu kombināts, ādu fabrika. Uzcelta lauksaim
niecības mašīnu rūpnīca, eļļošanas iekārtu un bremžu rūpnīca,
autobusu rūpnīca. Jelgavā atrodas Latvijas Lauksaimniecības aka
dēmija.
Abos Daugavas krastos izvietojusies Jēkabpils. Pilsētā atrodas
pārtikas rūpniecības (cukura, dārzeņu un augļu konservu, piena,
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ga|as) ražošanas uzņēmumi; būvmateriālu rūpnīca (dzelzsbetona
konstrukciju, ķieģeļu un krāsns podiņu ražošana); Rīgas autoelektroaparātu rūpnīcas filiāle un liešanas un mehāniskās apstrā
des rūpnīca.
Kurzemes ekonomiskais rajons. Tajā ietilpst Talsu, Ventspils,
Kuldīgas, Liepājas un Saldus administratīvie rajoni.
Šajā rajonā ir attīstīta mašīnbūve, jūras kuģniecība, zvejniecība
un zivrupniecība (Liepājā, Ventspilī, Kolkā), mežrūpniecība, kok
apstrādes, mēbeļu un sērkociņu rūpniecība (Ventspilī, Liepājā, Kul
dīgā). Derīgo izrakteņu — kaļķakmeņu, māla, smilšu krājumi no
drošina būvmateriālu rūpniecības attīstību (Brocēnos). Rajona
dienviddaļā audzē kviešus un cukurbietes. Liela nozīme ir dārzko
pībai un dīķsaimniecībai. Ziemeļdaļā audzē rudzus un kartu
peļus. Lopkopība attīstīta visā rajona teritorija.
Latvijas dienvidrietumu daļā Baltijas jūras krastā atrodas Lie
pāja — neaizsalstoša osta, rūpniecības un kultūras centrs. Liepā
jas uzņēmumos ražo tēraudu un velmējumus, dažādas mašīnas,
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zivju produktus, cukuru, ādas un apavus, linoleju un linkrustu.
Liepājā ir jūrnieku un zvejnieku pilsēta. Liepājā atrodas Pedago
ģiskais institūts un Rīgas Politehniskā institūta filiāle. Par nopel
niem revolucionārajā cīņā un panākumiem sociālisma celtniecībā
Liepāja 1977. gadā tika apbalvota ar Oktobra Revolūcijas ordeni.
Latvijas ziemeļrietumu da[ā atrodas Ventspils — neaizsalstoša
osta, no kurienes eksportē naftu, kālija sāli, šķidro amonjaku, kok
materiālus. Ventspils ir zvejniecības un zivrūpniecības centrs. P il
sētā attīstīta kokapstrāde un mēbe|u ražošana, mašīnbūve (ventila
toru rūpnīca). Ventspils lielākā jaunceltne ir ostas rūpnīca, kurā
apstrādā ķīmisko produkciju, ko eksportē (šķidro amonjaku) un im
portē (skābi superfosfāta ražošanai), kā arī ražo šķidro komplekso
mēslojumu. Pilsētā atvērts mūsu valstī pirmais Jūras zvejniecības
muzejs.
Ventas vidustecē atrodas Kuldīga. Ērtais koku pludināšanas
ce|š pa Ventu veicinājis kokapstrādes un finiera rūpniecības attīs
tību šajā pilsētā.
Vidzemes ekonomiskais rajons. Tajā ietilpst Limbažu, Valmie
ras, Cēsu, Valkas, Alūksnes, Gulbenes un Madonas administratīvie
rajoni.
Rajona galvenā lauksaimniecības specializācijas nozare ir piena
lopkopība. Šeit ir daudz ganību un p|avu, klimatiskie apstākli pie
mēroti sulīgo lopbarības kultūru — zālaugu un sakņaugu audzēša
nai. Labi attīstītie transporta sakari ar Rīgu un Ļeņingradu nodro
šina lopkopības produkcijas noietu. Rajona ir daudz lopbarības kul
tūru, rudzu un miežu sējumu, austrumdaļā attīstīta linkopība.
Rūpniecības specializācija saistīta ar lauksaimniecības pro
duktu pārstrādāšanu, lielajām mežu platībām un derīgo izrakteņu
krājumiem.
Vidzemes ekonomiskajā rajonā ir attīstīta pārtikas rūpnie
cība — piena un ga|as izstrādājumu ražošana. Rajonā ir daudz
mežu, līdz ar to ir plaši izvērsta kokmateriālu sagatavošana, kok
apstrādes un mēbeļu rūpniecība. Attīstīta ir arī būvmateriālu un
kūdras rūpniecība. Kūdru no šejienes piegādā Rīgas termoelektrostacijām. Sviesta un siera ražošanas uzņēmumi, ķieģeļu cepļi izvie
toti ne tikai
pilsētās, bet arī ciematos. Padomju varas gados attīs
tījusies mašīnbūve (Cēsīs, Alūksnē), stikla šķiedras ražošana (Val
mierā).
Gaujas gleznainās ielejas krastā atrodas Cēsis. Galvenā nozime
Cēsu rūpniecība ir būvmateriālu — ķieģe|u, krāsns podiņu, kārniņu.
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dedzināto ka|ķu, sienas plākšņu ražošanai. Pilsētā attīstīta pārti
kas rūpniecība. Darbojas autoremonta rūpnīca. Netālu no pilsē
tas, pie Lodes stacijas, strādā drenu cauru|u rūpnica. Cēsis ir vie
na no skaistākajām Latvijas pilsētām. Tās apkārtnē atrodas atpū
tas nami, sanatorijas, pionieru nometnes.
Uz ziemeļiem no Cēsīm Gaujas krastā izvietojusies Valmiera.
Šeit atrodas stikla šķiedras rūpnīca. Valmiera ir liels pārtikas rūp
niecības centrs (ga|as kombināts un piena kombināts). Pilsētā
attīstīta kokapstrādes un mēbe|u rūpniecība, strādā ugunsdzēsības
iekārtu rūpnica.
Latgales ekonomiskais rajons. Taja ietilpst Balvu, Ludzas, Rē
zeknes, Prei|u, Daugavpils un Krāslavas administratīvie rajoni.
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Buržuāziskajā Latvijā tas bija visatpalikušākais novads ar sī
kām nabadzīgo zemnieku saimniecībām, nelieliem pārtikas rūpnie
cības, būvmateriālu ražošanas un linu pirmapstrādes uzņēmumiem.
Padomju varas gados šeit radīta attīstīta rūpniecība — ma
šīnbūves, ķīmiskā, būvmateriālu un pārtikas rūpniecība. Rajons
specializējies ķīmisko šķiedru, elektroinstrumentu, slaukšanas ie
kārtu un piena konservu ražošanā; šeit veic arī linu pirmapstrādi.
Latgales ekonomiskais rajons ir galvenais linu un rudzu audzē
tājs mūsu republikā.
Daugavas vidusteces abos krastos atrodas Latgales ekonomiskā
rajona lielākā pilsēta Daugavpils — svarīgs dzelzceļa mezgls.
Padomju varas gados pilsētā uzcelta pievadķēžu rūpnīca, elektro
instrumentu rūpnīca, ķīmiskās šķiedras rūpnīca, rekonstruēta loko
motīvju remonta rūpnīca. Daugavpilī darbojas mēbe|u, būvmate
riālu, ādas un apavu rūpniecības uzņēmumi.
Padomju varas gados Daugavpils kļuvusi par kultūras un zi
nātnes centru. Šeit atrodas Pedagoģiskais institūts, Rīgas Politeh
niskā institūta filiāle un vairākas vidējās speciālās mācību
iestādes.
Otra lielākā un nozīmīgākā Latgales ekonomiskā rajona pilsēta
ir Rēzekne. Padomju iekārtas laikā tajā no jauna radīta un strauji
izaugusi rūpniecība. Rēzekne ir cieši saistīta ar apkārtējiem lauku
rajoniem. Piena konservu kombināts, augļu un dārzeņu konservu
kombināts un linu virvju ražošanas apvienība apstrādā lauk
saimniecības produkciju. Slaukšanas iekārtu rūpnīca apgādā ar
savu produkciju kolhozus un padomju saimniecības. Pilsētā ražo
būvmateriālus, kombinēto lopbarību. Liels uzņēmums ir PSKP
XXIV kongresa elektrobuvinstrumentu rūpnīca.6

6. LATVIJAS PSR ĀRĒJIE EKONOMISKIE SAKARI
Atkārtojums
1. Kā Latvija ir nodrošināta ar enerģētiskajiem resursiem? No kurienes tā
saņem gāzi, ogles, naftas produktus, elektroenerģiju?
2. Kuras rūpniecības nozares izmanto ievestas izejvielas un materiālus? No
kurienes Latvijas PSR saņem metālus, kokvilnu, vilnu, zīdu?
3. Kādus mašīnu un iekārtu veidus Latvijas PSR nepieciešams ievest? Kādi
transporta veidi šim nolūkam tiek izmantoti?
4. Kādus tautas patēriņa priekšmetu veidus Latvija saņem no citām padomju
republikām?
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Padomju Latvijas — teritorijas ziņā nelielas un ar dabas resur
siem vāji nodrošinātas republikas — ekonomikā starprepublikāniskai produkcijas apmaiņai ir liela nozīme. Bez tās nevarētu attīstī
ties neviena mūsu republikas tautas saimniecības nozare. Ievesti
tiek vairāk nekā 40% no republikai vajadzīgās rūpniecības produk
cijas. No citām republikām tā saņem galvenokārt mašīnbūves iz
strādājumus, metālus, izejvielas, kurināmo, elektroenerģiju. Kopā
tie veido apmēram 60% no Latvijā ievedamās rūpniecības produk
cijas.
Latvijas rūpniecības uzņēmumos strādā galvenokārt ar iekār
tām un mašīnām, kuru lielākā da|a izgatavota citās savienotajās re
publikās (KPFSR Centrālajā, Ziemeļrietumu, Volgas-Vjatkas, Urālu ekonomiskajos rajonos; Ukrainas PSR; Baltkrievijas PSR). Me
tāli tiek saņemti no Ukrainas PSR un KPFSR Centrālā rajona un
Urālu rajona, kokvilna — no Vidusāzijas republikām, vilna — no
Vidusāzijas un Ziemeļkaukāza ekonomiskā rajona. Latvijas mašīn
būves uzņēmumi saņem detaļas un mezglus no visām savienotajām
republikām.
Lauksaimniecības vajadzībām Latvija saņem kravas automo
biļus, traktorus (no BPSR, KPFSR), labības kombainus (no
KPFSR), meliorācijas tehniku (no KPFSR), ķīmiskos mēslošanas
līdzekļus (no Lietuvas PSR, KPFSR, BPSR), sēklas (no KPFSR,
UPSR).
Latvijas PSR ieved no citām republikām lokomotīves, dzelzceļa
vagonus, jūras un upju kuģus, automobiļus, lidmašīnas, trolejbu
sus un autobusus, kā arī ceļu būves mašīnas un dzelzceļa sliedes.
Visām Latvijas tautas saimniecības nozarēm elektroenerģiju
piegādā PSRS Ziemeļrietumu vienotā enerģētiskā sistēma, gāzi —
KPFSR un UPSR.
Apmēram 40% no rūpniecības produkcijas, ko ieved Latvijā, ir
patēriņa priekšmeti — vieglās rūpniecības un pārtikas rūpniecības
izstrādājumi, kultūras preces un- sadzīves un saimniecības priekš
meti. To skaitā — televizori un magnetofoni (no KPFSR, Lietuvas
PSR, UPSR), labība, augu eļļa (no KPFSR, UPSR), vīnogas,
augļi, augļu un dārzeņu konservi (no MPSR).
No Latvijas izved galvenokārt rūpniecības produkciju. Lauk
saimniecības produkcija ir mazāk nekā 1 % no izveduma. Apmēram
40% no Latvijā saražotās produkcijas tiek izvesti aiz tās robežām.
Patēriņa priekšmeti veido 50%, bet mašīnas un iekārtas — vairāk
nekā 30% no visa rūpniecibas produkcijas izveduma.
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Produkcijas apmaiņa notiek ar visām savienotajam republikām
un ekonomiskajiem rajoniem (ar KPFSR — 40— 50%, ar.UPSR —
12%, ar Baltijas republikām — vairak nekā 10% no apgrozījuma
kopapjoma).
Vairāk nekā 120 Latvijas uzņēmumi piedalās PSRS eksporta
piegādēs. Uz desmitiem valstu tiek eksportēti radiouztvērēji, mikro
autobusi, mopēdi un motovelosipēdi, mēbeles, sērkociņi, konditore
jas, farmācijas, parfimērijas izstrādājumi; zivrūpniecibas, piena un
ga|as rūpniecības produkcija. Latvija saņem izstrādājumus no dau
dzām pasaules valstīm, to skaitā no VDR — slīpēšanas darbmašīnas un transformatorus, kuģus, iekārtu ķīmiskajai rūpniecībai un
tekstilrūpniecībai, kaprona zvejas tīklus; no čehoslovakijas — tro 
lejbusus, tramvajus, iekārtas ķīmiskajai rūpniecībai un tekstilrūp
niecībai, vieglās rūpniecibas izstrādājumus; no Ungārijas — auto
busus, vieglās rūpniecības un pārtikas rūpniecības izstrādājumus;
no Polijas — ogles, kuģus, vieglās rūpniecības izstrādājumus; no
Bulgārijas — augjus, dārzeņus, vīnogas; no Vidusjūras zemēm —
citrusus; no tropu zemēm — banānus un ananasus; no rūpnieciski
attīstītajām kapitālistiskajām valstīm — mašīnas, iekārtās, vieglās
rūpniecības izstrādājumus (apavus, trikotāžu u.c.).

P IE L IK U M S
MATERIĀLI IZZIŅ ĀM UN PRAKTISKAJIEM DARBIEM
V IS P Ā R ĪG Ā S z i ņ a s
I.

Latvijas PSR teritorija un tās ģeogrāfiskais stāvoklis

Teritorija
Attālums starp teritorijas galējiem
punktiem
zieme|u— dienvidu virzienā
rietumu— austrumu virzienā
Robežu garums
Galējie punkti
ziemeļos
dienvidos
rietumos
austrumos

2.

64 600
600 km2
64
210 km
450 km
I 800 km
58°05'Z pl.
55°40' Z pl.
20°58' A g.
28° 14' A g.

Reljefs

Latvijas teritorijas vidējais augstums — 87 m
Latvijas teritorijas vislielākais augstums — 312 m
Augstiene

Rietumkurzemes
Austrumkurzemes
Zieme|kurzemes
Vidzemes Centrālā
Alūksnes
Latgales
Augšzemes

Augstākais punkts

Krievukalns
Smiltiņu kalns
Kamparkalns
Gaiziņkalris
Dēliņkalns
Lielais Liepukalns
Eg|u kalns

184 m
156 m
174 m
312 m
272 m
289 m
220 m

3. Klimats
Vidēja temperatūra un vidējais bezsala perioda ilgums dažādās republikas
vietās

4. Gada vidējais nokrišņu daudzums zemienēs un augstienēs (mm)

IE K Š E J IE Ū D EŅ I
5.
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Upes

IE D Z ĪV O T Ā JI

UN

LATVIJAS

PSR

A D M IN I S T R A T ĪV A I S

IE D A L ĪJ U M S

6. Iedzīvotāju skaits

7. Iedzīvotāju skaits pilsētās, kurās ir vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju
(1982. g. 1. janvārī)
Rīga
Daugavpils
Liepāja

857800
120 400
108900

8. Administratīvais iedalījums
«Latvijas PSR saslāv no Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Dobe
les, Gulbenes, Jēkabpils, Jelgavas, Krāslavas, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu,
Ludzas, Madonas, Ogres, Prei|u, Rēzeknes, Rīgas, Saldus, Stučkas, Talsu,
Tukuma, Valkas, Valmieras un Ventspils rajoniem un republikas pakļautības p il
sētām: Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Ventspils, Rēzeknes un Jūrmalas»
(Latvijas PSR Konstitūcija, 77. pants).
9. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs (procentos 1979. gada 17. janvārī)

iz g l īt īb a

, kultūra

10. Pabeigto un nepabeigto augstāko un vidējo izglītību ieguvušo iedzīvotāju
skaits (uz 1000 iedzīvotājiem, no 10 gadu vecuma un vecāki)
Izglītība
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II. Mācās (tūksi, cilvēku)

12. Grāmatu, žurnālu un laikrakstu izdošana

T AU TAS S A IM N IE C ĪB A
13. Rūpniecības produkcilas pieauguma tempi 1970.— 1979.

14. Dažu rūpniecības produkcijas veidu ražošana
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a.

LAUKSAIM N IECĪBA
15. Produktīvo lopu skaits visu kategoriju saimniecībās
(tūkst.)

16. Dažu lauksaimniecības produktu ražošana visu kategoriju saimniecībās
(vidēji gadā)

VIENPADSMITĀS PIECGADES JAUNCELTNES
(ARI TAS. KAS SAKTAS CELT DESMITAJĀ PIECGADE)
Daugavpils HES
Liešanas un mehāniskās apstrādes rūpnīca Jēkabpilī
Darbmašīnu remonta rūpnīca Daugavpilī
Lauku celtniecības kombināts lopkopības fermu konstrukciju izlaidei Jēkabpilī
Kombinētās lopbarības rūpnīca Liepājā
Maģistrālais gāzes vads Rīga— Daugavpils

' Tikai rūpnieciska ražošana.
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