
Zinātniskā stila analīze 

Ar temperatūru tiek raksturota ķermeņa vai vielas sasilšanas pakāpe, kas ir atkarīga no ķermeni 
veidojošo molekulu vai atomu haotiskās kustības vidējās kinētiskās enerģijas. Ja kāds ķermenis ir 
sasilis vairāk nekā cits ķermenis, tad to sauc par siltāku vai karstāku, attiecīgi otrs ķermenis tiek 
apzīmēts kā vēsāks vai aukstāks. Dzīves laikā cilvēkam, pamatojoties uz pieredzi, veidojas ķermeņu 
un procesu iedalījums karstos un aukstos, (1. att.), tomēr, lai adekvāti salīdzinātu ķermeņu 
temperatūru, nepietiek tikai ar apzīmējumu karsts vai auksts. 

 

1.att. Lai gan pastāv daudz aukstāki objekti par ledus klucīti (a) un daudz karstākas vides nekā 
liesma (b), pamatojoties uz ikdienas pieredzi, pirmais tiek raksturots kā auksts, bet otrs kā karsts 

Cilvēkam temperatūras uztvere ir ļoti subjektīva, piemēram, ja istabā gaisa temperatūra ir 18 0C, 
tad vienam šāda gaisa temperatūra šķiet silta, bet citam vēsa, turklāt, ja ziemas laikā no āra ienāk 
istabā, tad pirmajā brīdī tā liekas krietni siltāka, nekā ir patiesībā. Objektīvu temperatūras 
mērījumu iegūšanai jālieto termometrs. Ja saskaras divi ķermeņi ar atšķirīgām temperatūrām, tad 
siltums no karstākā ķermeņa pārplūst uz aukstāko, līdz iestājās termodinamiskais līdzsvars jeb 
ķermeņu temperatūras izlīdzinās. Ar šo faktu ir jārēķinās, izmantojot termometru. Kad termometrs 
saskaras ar ķermeni, kuram jāizmēra temperatūra, vispirms ir jāsagaida, lai starp termometru un 
ķermeni iestātos termodinamiskais līdzsvars, un tikai tad jānolasa temperatūra (2. att.).  

 

2.att. Mērot ķermeņa temperatūru, temperatūra tiek nolasīta tikai pēc tam, kad iestājies 
termiskais līdzsvars starp ķermeni un termometru 

Termometra galvenās sastāvdaļas ir: 

1) temperatūras skala, 



2) fizikālā vide, kura mainās temperatūras ietekmē. 

Tiek lietotas vairākas temperatūras skalas, piemēram, Celsija, Kelvina un Fārenheita. Visplašāk no 
tām lieto Celsija skalu. Celsija skalai ir divi atskaites punkti: viens ir ūdens sasalšanas temperatūra, 
ko pieņem par 0 0C (3. att. a), bet otrs ir ūdens vārīšanas temperatūra, ko pieņem par 100 0C (3. 
att. b). Šis temperatūras intervāls tiek sadalīts 100 vienādās daļās, tādā veidā definējot viena 
Celsija grāda lielumu. 

 

Aizpildi tabulu, izmantojot piedāvāto tekstu! 

Valodas līdzekļi Valodas līdzekļu veids Piemēri 

1.Leksiskie Svešvārdi (2) * 

Termini  (2) * 

  

2.Morfoloģiskie Ciešamā kārta (2) * 

Vajadzības izteiksme (2) * 

* siltāku vai karstāku 

3.Sintaktiskie Paskaidrojošā vārdu grupa (1) * 

* siltāku vai karstāku 

* izmantojot termometru,  
pamatojoties uz pieredzi 

  



Pamatieži, to veidošanās un izmantošana 

Nogulumieži ir izplatītākie Zemes virsas ieži, kuri veidojušies, sadēdot senākiem iežiem, kā arī no 
organiskām atliekām vai vulkānu izvirdumproduktiem. 

Pamatieži ir nogulumieži - māls, dolomīts, kaļķakmens, smilšakmens, ģipšakmens, kas radušies 
pirmskvartāra periodā. 

Pēdējos pusotra miljarda gados Latvijas teritorijā lielas ģeoloģiskās katastrofas nav bijušas. 
Izmaiņas teritorijā šajā periodā ir saistītas ar lēnu zemes garozas grimšanu un pacelšanos un līdz ar 
to arī jūras uzvirzīšanos vai atkāpšanos. Jūras apstākļos no Skandināvijas kalniem ar ūdens 
straumēm tika atnesti smilts materiāls. Nogulumiežu biezums un raksturs mainījās atkarībā no 
jūras dziļuma, klimatiskajiem un citiem apstākļiem. 
  
Latvijas kristālisko pamatklintāju klāj jaunāko periodu nogulumi: kembrija, ordovika, silūra, 
devona, karbona un perma nogulumi un Kurzemes dienvidrietumos mezozoja ēras triasa un juras 
periodu nogulumi. 
  
Nogulumsegas pamatnē ieguļ kembrija smilšakmeņi un māli. Tiem ir nozīmīga loma 
tautsaimniecībā. Porainie kembrija smilšakmeņi Rīgas rajona Inčukalna apkārtnē jau no 1968. gada 
tiek izmantots kā pazemes dabas gāzes krātuve no Krievijas eksportētās gāzes uzglabāšanai. 
Piemērotas ģeoloģiskās struktūras pazemes gāzes krātuvju iekārtošanai atklātas Rīgas, Cēsu, 
Saldus, Dobeles un Kuldīgas rajonos. 
  
Kembrija vecuma nogulumi ir nozīmīgi arī kā iespējamie ģeotermālās enerģijas ieguves avots. 
Termālie pazemes ūdeņi sastopami Latvijas dienvidrietumos (dienvidos no Liepājas) un zonā no 
Jelgavas līdz Elejai. Pateicoties Zemes dzīlēs akumulētam siltumam Latvijā Rucavas apkārtnē 
kembrija ūdeņi ir samērā karsti – 50 - 62o C. Perspektīvā tautsaimniecībā nozīmīgi varētu būt arī 
bromu saturošie rūpnieciskie minerālūdeņi. 
  
Kembrija nogulumus sedz ordovika un silūra vecuma nogulumi: kaļķakmeņi, māli, merģeļi, 
smilšakmeņi un dolomīti. Kembrija un ordovika vecuma nogulumi Latvijas rietumdaļā un Baltijas 
jūras akvatorijā satur naftu. Šobrīd Latvijā Kuldīgas rajonā ir atklāta viena neliela naftas atradne, 
kuras izpētītie krājumi ir 770 tūkst.t. Ģeofizikālo pētījumu rezultātā ir konstatēti vairāki lokāli 
pacēlumi – tā saucamie „naftas slazdi” . 20 pacēlumus Latvijas šelfa daļā speciālisti atzīst par 
perspektīvām naftas iegulas vietām. 
  
Devona sistēmas nogulumi: smilšakmens, dolomīts, māls un ģipšakmens izplatīti visā Latvijas 
teritorijā. Lielākajā valsts daļā to nogulumi veido zemkvartāra nogulumu virsmu un atsevišķās 
vietās, galvenokārt Gaujas, Salacas, Daugavas, Ventas, Abavas upju ielejās un Rīgas jūras līča 
Vidzemes piekrastē tie atsedzas, veidojot vizuāli pievilcīgus un zinātniski interesantus atsegumus. 
Liela daļā šo atsegumu ir iekļauti valsts nozīmes aizsargājamo ģeoloģisko pieminekļu sarakstā. 
Vienlaicīgi tie ir nozīmīgi tūrisma resursi. 
  
Devona smilšakmens nogulumi veidojušies seklā jūrā, kas aizņēma lielāko Latvijas daļu. Devona 
vecuma smilšakmeņi nesatur kalcija karbonātus un tāpēc Latvijā ziemeļos un dienvidaustrumos ir 
izveidojies devona bezkarbonātisko iežu apgabals. 
  



Aizpildi tabulu, izmantojot piedāvāto tekstu! 

Valodas līdzekļi Valodas līdzekļu veids Piemēri 

1.Leksiskie Termini (3) * 

Svešvārdi (3) * 

  

2.Morfoloģiskie Lietvārdu vairāk nekā darbības 
vārdu (1 teikums) 

* 
 

Divdabji (3) * 

  

3.Sintaktiskie Vienlīdzīgi teikuma locekļi ar 
vispārinošo vārdu (2) 

* 

Iestarpinājums (1) * 

Paskaidrojošo vārdu grupa (1) * 

 
 


