
1. Ziemas raksturojums 

Ziema ir aukstākais gadalaiks mērenajā joslā. Aukstākā vidējā temperatūra Ziemeļu puslodē ir 

janvārī, bet Dienvidu puslodē jūlijā. Ziema iestājas tad, kad diennakts vidējā temperatūra ir nulle 

grādu vai zemāka vismaz piecas diennaktis pēc kārtas. Ziemas mēneši ir Decembris, Janvāris un 

Februāris. 

   Ziema ir pēdējā no četrām gadskārtām. Astronomiski ziema sākas Ziemassvētkos, taču 

Latvijā dažkārt tiek pieņemts, ka tā sākas jau - Mārtiņos. Zināms pamats tam ir, jo laikposmam no 

Mārtiņiem līdz Meteņiem tik tiešām var izdalīt kopējas iezīmes, piemēram, budēļos jebšu čigānos 

iets tieši šinī laikā. Tomēr visticamākā šķiet versija, ka ziema nav bijusi piesaistīta kādam noteiktam 

datumam un par tās sākumu ticis uzskatīts brīdis, kad palicis auksts un sācis snigt sniegs. 

  Ziema ir gadalaiks, kas cilvēkam piemērots vismazāk, kurā izdzīvošana prasa vislielāko 

piepūli un ir praktiski neiespējama bez vasarā iekrātā un sagatavotā - pārtikas, lopbarības, apģērba, 

daudz kā cita. Dzīve rit daudz rāmāk kā citus gadalaikus, cilvēki strādā mājas darbus. Tomēr arī 

ziemā ir savi prieki un labumi - pikošanās, slidināšanās, braukšana ragavām. 

Ziemā atkarībā no temperatūras svārstībām var novērot dažādas dabas parādības. Tādas kā 

sarma, atkala, krusa, sniegs, sniegpārslas, sniegputenis.  
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2. Sarma 

Sarma ir atmosfēras nokrišņu veids, nelielu ledus gabaliņu nosēdums. Tas ir apledojums uz 

zemes virsmas un dažādām virsmām (maziem zariem, vadiem u.c.), kas pārsvarā veidojas miglas 

laikā, ūdens tvaikam gaisā sasalstot.  Ledus kristālu kopējais garums var pārsniegt vairākus 

centimetrus. 

Sarma veidojas zemā gaisa temperatūrā, zem -15 °C pūšot lēnam vējam. Ledus kristāliņu 

skaits uz virsmas pieaug tajā pusē, no kuras pūš vējš. 
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3. Atkala 

Atkala ir atmosfēras nokrišņu veids (tā dēvētais ledus lietus), kas izkrīt ledus gabaliņu vai 

lietus veidā. Pēc tam ūdens vai ledus piesalst pie zemes virsmas, koku zariem vai vadiem un 

veidojas apledojums. 

Atkalas veidošanās 

Atkala var veidot pat vairākus centimetrus biezu ledus kārtu un tādējādi lauzt koku zarus, gāzt 

kokus, pārraut vadus, kā arī iznīcināt ražu. Arī cilvēki, paslīdot uz ielas, var gūt dažādas traumas. 

Diezgan bieži atkala notiek tad, kad temperatūra ir zema, jo tādā gadījumā kilometra augstumā gaiss 

ir siltāks, nekā pie zemes virsmas un lietus sākumā izkrīt kā šķidra ūdens pilieni, bet tuvojoties 

zemei, tie sasalst un var izkrist arī krusas veidā. 
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4. Krusa 

Krusa ir nokrišņu veids, kas parasti ir novērojami vasarā, bet vērojama arī ziemā un izkrīt no 

gubu lietus mākoņiem kopā ar lietu. Krusa veidojas mākoņu iekšpusē, kurā ir daudz ūdens pilienu, 

kuri zemā gaisa temperatūrā, kas mākonī sasniedz -20 līdz -40 grādus, sasalst veidojoties ledus 

kristālos. 

Krusas lielums parasti ir no viena līdz vairākiem milimetriem, taču ir redzēti arī krusas graudi, 

kuru izmērs ir bijis pat vairākus centimetrus lieli, bet svars pat 1 kg un vairāk. 1981. gadā Ķīnā 

reģistrēti pat 7 kilogramus smagi krusas graudi. Krusas graudi sastāv no vairākiem ledus slāņiem. 

Tas tādēļ, ka tie gaisā pavada daudz ilgāku laiku veidojoties. 

Nokritušās krusas slāņa biezums dažreiz var sasniegt pāris centimetrus. Krusa krīt no vienu 

minūti līdz pusstundu ilgi, parasti 5 - 10 minūtes, ļoti retos gadījumos pat veselu stundu. 

 

 

Lielākais zināmais krusas grauds. Tā garums ir 17,8 cm, bet apkārtmērs 47,6 cm. 
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5. Sniegs 

Sniegs ir cieto atmosfēras nokrišņu veids, kas veidojās mikroskopiskiem ūdens pilieniem, 

zemā temperatūrā kristalizējoties un augot simetriskās, starainu zvaigznīšu formās. Parasti sniegs 

veidojas, kad gaisa temperatūra ir tuvu 0 °C vai zem tās. 

Sniega sega 

Sniega sega ir sniega kārta, kas ir uzsnigusi uz zemes vai jebkura cita priekšmeta. Sniega 

segas biezums tiek mērīts centimetros un ir atkarīgs no uzsnigušā sniega biezuma un blīvuma. 

Sniega segas biezums (sniega segas dziļums) var būt no pāris milimetriem līdz pat vairākiem 

metriem.  

Sniega čīkstēšana 

Sniegs čīkst tikai gaisa temperatūrā zem nulles, un tā tonalitāte mainās atkarībā no gaisa 

temperatūras - jo stiprāks sals, jo augstāks ir skanējums. Ir cilvēki, kuri pēc sniega čīkstēšanas 

frekvences var noteikt gaisa temperatūru ārā. Sniegs čīkst tāpēc, ka tiek saspiesti sīki sniega 

kristāliņi. Katrs no tiem ir tik mazs, ka, lūstot vienam kristāliņam, neko nevar dzirdēt, bet lūstot 

uzreiz daudziem - var diezgan labi dzirdēt sniega čīkstoņa. Gaisa temperatūras pazemināšanās 

padara ledus kristāliņus cietākus un trauslākus. Ejot pa sniegu, ledus adatiņas lūst un skaņa ir 

augstāka. 
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6. Sniegpārslas 

Sniegpārsliņas sastāv no ledus kristāliņiem. Tās līdzinās zvaigznītei ar sešiem stariem. Balto 

krāsu rada ledus kristāliņos ieskautais gaiss. Sniegpārsliņas struktūrā ir 95 % gaisa, tādejādi tās 

nelielais blīvums nodrošina salīdzinoši lēnu krišanu. Lielākā reģistrētā sniegpārsla fiksēta 38 cm 

lielā izmērā, tomēr parasti sniegpārslas ir ap 5 mm diametrā un sver 0,004 g. 

Kristālu veidošanās 

Sniegpārsliņas kristāli sāk veidoties ap ļoti sīku putekļu daļiņām atmosfērā. Radušies kristāli, 

brīvi krītot caur mākoņiem pakāpeniski apsalstot ar tajos esošo mitrumu veido sešstūrainas 

sniegpārslas. Tas saistīts ar īpašo ūdens molekulu struktūru, tādejādi kristāli veido vai nu 60 vai 120 

grādu leņķi. Mainīgas temperatūras ietekmē sniegpārslai pārvietojoties mākonī augšup, lejup, 

brīžam tā apkūst, brīžam no jauna apsalst, tādejādi veidojās daudzveidīgas formas. No tā veidojas 

jauktas pārslu kristālu formas. Tādejādi veidojās ārkārtīgi daudzveidīgas sniegpārslas un mēdz 

teikt, ka nav divu vienādu sniegpārslu. 

                       

 

 

7. Sniegputenis 

Sniegputenis (jeb putenis) ir dabas parādība, kad vējš pa gaisu sev līdzi nes sniegpārslas. 

Parasti, bet ne vienmēr, tas notiek, kad mērenas vai stipras snigšanas laikā pūš spēcīgs, brāzmains 

vējš. Ja vējš brāzmās sasniedz vētras spēku, tad sniegputenis jau tiek klasificēts kā sniega vētra. 
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Veidošanās 

Sniegputenis veidojas ziemas mēnešos, rudens beigās vai pavasara sākumā, kad gaisa 

temperatūra ir tuvu nullei vai zem nulles. Pavasarī sniegputeni mēdz dēvēt arī par "cīruļputeni". 

Parasti sniegputenis veidojas ciklona darbības zonā un tā spēks ir atkarīgs no ciklona dziļuma.  

Sniegputeņa veidi 

Izšķir trīs galvenos sniegputeņa veidus: 

 Kad sniega pārslas kustas līdzi vējam, kas tās nes līdz brīdim, kad sniega pārslas pieskaras 

zemei. 

 Kad sniegs nesnieg, bet vējš ir pietiekami stiprs, lai no zemes paceltu jau nosnigušās pārslas 

un nestu tās pa gaisu. 

 Abi pirmie sniegputeņa veidi kopā (parasti spēcīgā vējā un pie nosacījuma, ka sniegs ir 

sauss). 
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8. Laika apstākļu paredzēšana 

Zinātniski pamatota laika apstākļu paredzēšana ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem 

meteoroloģijā. Precīzām laika apstākļu prognozēm patlaban tiek izmantoti gan novērojumu dati 

meteoroloģiskajās stacijās, gan satelītu uzņēmumi, gan atmosfēras vertikālās zondēšanas rezultāti, 

gan meteoroloģisko radaru informācija. 

Bet laika apstākļi tiek paredzēti arī pēc seniem latviešu tautu ticējumiem:  

 No pirmā aukstā laika, skaitot trīs mēnešus uz priekšu, sāksies ziema  

 Ja ziema auksta, tad vasara būs karsta.  

 Ja ziema puteņaina un daudz sniega, tad vasara būs slapja.  

 Ja ziemu pie jumtiem garas lāstekas, tad būs laba vasara.  

 Kad ziemu lieli kupeņi, tad vasaru lielas labības kaudzes.  

 Ja kaila ziema, tad nebūs augļu.  

 Ja ziemā ir liela sarma, tad vasarā kokiem būs daudz ziedu un augļu.  

 Ja ziemā stipri salst, tad nākamā gadā mežā sagaidāmas labas ogas.  

 Jo aukstāka ziema, jo bērziem būs saldākas sulas.  

 Janvāra mēnesī no jumtu lāsteku ūdens piesaulē vajag gailim nodzerties, februārī - aunam, 

martā jau vērsim, tad gaidāma laba vasara.  



 

Izmantoto informācijas avotu saraksts 
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2. http://lv.wikipedia.org/wiki/Atkala 

3. http://lv.wikipedia.org/wiki/Krusa 

4. http://lv.wikipedia.org/wiki/Sarma 

5. http://lv.wikipedia.org/wiki/Sniegputenis 

6. http://lv.wikipedia.org/wiki/Sniegs 

7. http://lv.wikipedia.org/wiki/Ziema 

8. Čeloners, Dž. Dabas stihijas. 

9. Jēgers, J., Stundstens, B. Mana pirmā grāmata par klimatu un laiku. 

10. Puriņš, I. Tematiskā avīze ”Laikapstākļi”. 

11. Roulends-Intvistls, T. Laikapstākļi un klimats. 
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Kuldīgas 2. vidusskola 

 

Laikapsatākļi ziemā 

 

 

 

 

Darba autore: 

Jana Šipovska 

8.klases skolniece  

Darba vadītāja: 

Selva Rozentāle 

Klases audzinātāja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. gads 

Ievads 

Es šo pētnieciskā darba tēmu izvēlējos dādēļ,jo vēlējos vairāk uzzināt par laikapstākļiem Latvijas 

ziemā. Vēlējos sīkāk uzzināt par nokrišņu veidiem un to rašanos. 

 

 

Mērķi: 

1. Iepazīt Latvijas ziemu 

2. Noskaidrot kādi nokrišņi cilvēkiem patīk viss labāk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anketa 

Kādi laikapstākļi ziemā tev patīk vislabāk? 

Apvelc savu izveli! 

1. Sarma 

2. Atkala 

3. Krusa 

4. Sniegs 

5. Lietus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pētijums 

Es anketēju cilvēkus ar mērķi noskaidrot kādi laikapstākļi tiem patīk viss labāk. (Es anketeju 81 

cilveku) 

 

Mani noverojumi: 

Nokrišņu veids Cilvēku skaits  

Sarma  19 

Atkala 1 

Krusa 10 

Sniegs  48 

Lietus 3 

 

 

 

 


