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Ievads 

Darba autors vēlas uzzinat kas ir līdzīgs Ventas rumbai un Niagaras udenskritumam.  Izmantojot 

informāciju kas atrodama grāmatās un interneta. 



 

Ventas rumbas rašanās 

Laikā, kad tika būvēta Kuldīgas bruņinieku pils, Ventā rumbas nebija. Materiāls pils un mūra 

būvniecībai tika iegūts no upes gultnes, jo tas bija vienkāršākais veids, kā iegūt dolomītu, līdz 

brīdim, kad izveidojās rumba. Vietā, kur ir rumba, strauji mainās upes gultne. Dziļums mainās no 

50 cm līdz 2m. Ja dolomīta ieguve tiktu turpināta, ūdens līmenis izmainītos un kuģošana pa Ventu 

uz augšu nebūtu iespējama, tāpēc hercogs apstādināja dolomīta ieguves projektu un sāka rakt 

apvedkanālu ap Mārtiņsalu. (Nostāsts) 

Istie iespējamās versījas: 

Zemes dzīlēs notiekoši procesi (tektoniskie procesi) liek rasties augstām plakankalnēm. Šādi 

radušies pasaules augstākie ūdenskritumi Venecuēlā un Dienvidāfrikā. Te upes plūst pa cietu 

pamatiezi un tad sastop nevis mīkstāku iezi, bet gaisu... Latvijā šādu klasisku tektonisku procesu 

izraisītu ūdenskritumu nav. Līdzīga izcelsme gan ir ūdenskritumiem, kuri krīt pār senajiem jūras 

stāvkrastiem - piemēram - Zārtapu ūdenskritumam.  

Dažādu iežu robeža upes gultnē. Ja upei gadās plūst pār izturīgāka un mazāk izturīga ieža slāņiem, 

tad lejtecē esošais mazāk izturīgais iezis ātrāk izskalojas, un gultnē veidojas aizvien augstāka kāple. 

Šādi radušies vairums Latvijas ūdenskritumu.  

Avoti zemes virspusē iznes kaļķa un dzelzs savienojumus, kuri, saskaroties ar atmosfēru, sacietē. 

Pār šiem dabiskajiem sliekšņiem tad nākas krist tā paša avota ūdeņiem. Šādas izcelsmes 

ūdenskritumi nav retums arī Latvijā - tā radušies (ar cilvēka palīdzību) krāšņie ūdenskritumi Kazu 

gravas dienvidu nogāzē. 1.attēls Senā Ventas rumba



 

Niagara ūdenskrituma rašanās 

Ūdenskritums sāka veidoties pēdējā ledus laikmeta laikā apmēram pirms 12 000 — 10 000 gadiem, 

kad ledājs virzoties no mūsdienu Kanādas austrumiem pārvietodams milzīgas zemes masas 

izveidoja Amerikas Lielo ezeru priekštečus — četrus ledus ezerus. Ledājam kūstot ledus laikmeta 

beigās ūdens no vairāk uz ziemeļiem esošajiem ezeriem sāka plūst uz mūsdienu Erī ezeru un ar 

laiku sāka gāzties pār dolomīta klinti — daļu no jūras senkrasta, kas izveidojies pirms simtiem 

miljonu gadu, tādejādi ūdens atsedza senākus iežus, kas veidojušies ilgi pirms pēdējā ledus 

laikmeta un izveidoja Niagāras ūdenskritumu. Zem dolomīta esošie slāņi sastāv no mīkstākiem 

iežiem, kas ar laiku tiek izskaloti un dolomīts iebrūk, tādejādi ūdenskritums atkāpjas uz dienvidiem 

un domājams beigu beigās izzudīs - līdz 20.gs. ūdenskritums ik gadus atkāpās pat par trim 

metriem. 2.attels Senais niagaras ūdenskritums 



 

Ventas rumbas parametri 

Ventas rumba ir platākais ūdenskrtums eiropā. Atrodas uz Ventas, Kuldīgā. Rumbas platums ir 

atkarīgs no ūdens daudzuma, vidēji tas ir 100 — 110 m, paluhttp://lv.wikipedia.org/wiki/Pali laikā 

sasniedz pat 270 m, augstums - 1,6 — 2,2 m. Pārgāzi veido visai interesanta līkloču līnija. Ventas 

rumba ir dabas piemineklis http://lv.wikipedia.org/wiki/Dabas_piemineklis un ietilpst ventas ielejas 

dabas liegumā.  

Ventas rumba rada pastāvīgu šalkoņu tās tuvumā. Kuldīgas iedzīvotāji un viesi izsenis ir rumbu 

izmantojuši kā pāreju pār upi. Pavasaros pēcpusdienas saulē var redzēt, kā zivis cenšas uzveikt 

rumbu un pārlekt tai pāri. Šo vietu ir iecienījuši makšķernieki. Vasarās rumbu izmanto gan peldēt 

gribētāji, gan tie, kas tic ūdenskrituma ārstnieciskajai iedarbībai. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Pali
http://lv.wikipedia.org/wiki/Dabas_piemineklis


 

Niagara ūdenskrituma parametri 

Niagaras udenskritums ir ūdenskritumu grupa Niagāras upē uz ASV 

un Kanādashttp://lv.wikipedia.org/wiki/Kan%C4%81da robežas, ko veido trīs ūdenskritumi — 

Amerikāņu ūdenskritums, Pakava jeb Kanādiešu ūdenskritums un nelielais Līgavas Plīvura 

ūdenskritums. Ap 50 metrus augstais un ap 1500 metru platais ūdenskritums ir viens no 

populārākajiem tūrisma http://lv.wikipedia.org/wiki/T%C5%ABrisms objektiem pasaulē un 

vērtīgs enerģijashttp://lv.wikipedia.org/wiki/Ener%C4%A3ija ieguves avots. Garajā sezonā kad ir daudz 

tūristu 2,832 tonnas ar ūdeni krīt no ūdenskrituma ik sekundi. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Kan%C4%81da
http://lv.wikipedia.org/wiki/T%C5%ABrisms
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ener%C4%A3ija


 

Pētījumu apkopojums 

Darba gaitā autors apkopoja svarīgako kopīgo lietu par abiem ūdenskritumiem.Abiem 

ūdenskritumiem ir mīksti slāņi zem biezās dolomīt kārtas, Un mīkstie slāņi tiek izskaloti. Kā arī lielie 

dolomīta bluķi neiztur spiedienu un nokrīt. tāpēc katru gadu ūdenskritums atkāpjas par dažiem 

centimetriem. Tā arī veidojušies abi ūdenskritumi. 



 

 

Secinājumi un priekšlikumi 

Darba autors secina ka abi ūdenskritumi ir ļoti populāri un bieži apmeklēti. Patiešām abi 

ūdenskritumi ir ļoti skaisti. Secināju ka cilvēki domā ka Ventas rumbai ir dziedinošas spējas. Izrādās 

ka  Niagara ūdeskritums ir 25 reizes augstāks nekā Ventas rumba. Mans priekšlikums būtu uzbūvēt 

kādas izklaides pie abiem ūdenskritumiem. Lai varētu izklaidēties pie skaistā skata. 



 

Nobeigums 

Šī darba laikā autors uzzināja daudz lietas par abiem  ūdenskritumiem. Pat lietas kuras agrak pat 

nezināja. Grūtības autoram  sagādāja tas ka bija grūti atrast dažas lietas. Bet tomer autors 

pabeidza darbu. 



 

Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts 

Interneta vietnes:  

 http://lv.wikipedia.org/wiki/Ventas_rumba 

http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/Ukr/Pamatlapas_Slices/Izcelsme_L/I

zcelsme_L_.htm 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Niag%C4%81ras_%C5%ABdenskritums 

Grāmatas:  

Neparastās vietas pasaules kartē 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Ventas_rumba
http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/Ukr/Pamatlapas_Slices/Izcelsme_L/Izcelsme_L_.htm
http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/Ukr/Pamatlapas_Slices/Izcelsme_L/Izcelsme_L_.htm
http://lv.wikipedia.org/wiki/Niag%C4%81ras_%C5%ABdenskritums


 

Pielikums 
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