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Ievads 

 

 

 

Gaisma mūsu dzīvē ir ļoti nepieciešama, jo bez tās nevar dzīvot. Apgaismojums ir 

nepieciešams cilvēkam jebkurā vidē, lai varētu aplūkot apkārtni, jo tumsā tas nav iespējams. 

Gaisma atvieglo cilvēka dzīvi, lai mēs varētu daudzveidot savas vajadzības un intereses. 

Aktuāla tēma par gaismu izskan zinātnē, jo gaismas avoti nebūtu izgudroti, ja nebūtu 

cilvēki, kas cenšas izgudrot un saskatīt dažādas sakarības. Nekādi pētījumi nebūtu iespējami bez 

matemātikas, fizikas, ķīmiju, bioloģiju un citām nozarēm. Tāpēc cilvēce attīstās, un mēs mācamies, 

lai pilnveidotu pasauli. 

Vēlējos pētīt par gaismu, jo par šo tēmu ir interesanti un plaši izklāsti, kas palīdz iegūt jaunu 

informāciju. Šāda informācija noderēs nākotnē un palīdzēs iepazīt gaismas īpatnības un sauli. 

Mērķis ir uzzināt, kas ir gaisma un tās īpatnības: Noskaidrot, kā rodas gaisma, kāsi ir 

gaismas avoti, kas notiek gaismas ietekmē, un izzināt sauli. 

Uzdevumi: 

1. Sagatavot visus resursus (grāmatas, interneta resursus, pierakstus – melnrakstam, 

pieņēmumiem, fotoaparātu, gaismas avotus to pētīšanai u.c.). 

2. Izpētīt iespējamos, nepieciešamos resursus (no grāmatām, interneta, izzināt 

informāciju no skolotājiem, vecākiem vai citiem cilvēkiem). 

3. Iegūto informāciju apkopot un sadalīt pa tēmām. 

4. Precīzi uzrakstīt tēmas un iegūto informāciju. 

5. Pievienot nepieciešamos attēlus. 

Pētāmās tēmas materiāli ir plaši un korekti, lai to pētītu. Šajos jautājumos tiek pētīti  

materiāla fakti, kā arī vai tajos var atrast korektas atbildes uz tēmas jautājumiem. 
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Kas ir gaisma? 
Gaismas raksturojums 

 

 
„Gaisma ir elektromagnētisks starojums ar frekvenci, kam atbilst viļņa garums, ko spēj 

uztvert cilvēka acs – starp 400 un 740 nm. Zinātnē par gaismu sauc jebkura viļņu garuma 

elektromagnētisko starojumu”.
1
 

„Cilvēka smadzenes dažādās redzamās gaismas interpretē kā krāsas – no violetās 

augstākajām frekvencēm caur zilu, zaļu, dzeltenu, oranžu un beigās zemākajām frekvencēm – kā 

sarkanu”.
2
 

Dažādas iekārtas un daži dzīvnieki spēj uztvert arī citas elektromagnētiskā starojuma 

frekvences, ko cilvēks nespēj uztvert ar redzi, tāpēc tās sauc par ultravioletajām vai infrasarkanajām 

frekvencēm.
3
 

Elektromagnētisms ir parādību kopums, kurās izpaužas vielas elektrisko un magnētisko 

īpašību sakars. Tas ir saistīts ar elektromagnētiskā lauka jēdzienu. Elektriskais lauks izraisa 

elektrības nesēju kustību, taču tā izraisa magnētisko lauku.
4
 

Kas ir gaismas ātrums? Gaismas ātrumu parasti apzīmē ar c, un tas ir ātrums, ar kuru 

vakuumā pārvietojas elektromagnētiskais starojums – fotoni. Tas ir tieši 299 792 458 metri sekundē 

(300 000 kilometru sekundē). Gaismas ātrums citās vidēs – ne vakuumā – ir mazāks par c. Dabā 

nekas nevar pārvietoties ātrāk par gaismu.
5
 

Redzamā gaisma ir elektromagnētiskā spektra daļa, ko var saskatīt cilvēka acs.
6
 

Gaisma izplatās taisnā virzienā un to var uzlūkot kā sīku daļiņu – fotonu plūsmu. Luijs 

Broljē (1892 – 1987) izskaidroja, ka ne tikai gaismai, bet visiem mikrokosma objektiem ir 

vienlaikus daļiņu un viļņu raksturs.
7
 

Gaismas absorbcija. Tā ir optiskā starojuma intensitātes vājināšanās, kas notiek, tam 

izplatoties kādā vidē. Tā procesā optiskā starojuma enerģija pārvēršas citos enerģijas veidos.
8
 

Saule ir primārais gaismas avots uz zemes (skat. 1. att.)
9
 

 

                                                   1.att. „The sun” 

 

                                                 
1
 Autoru grupa. 2008.g. „Dabaszinātnes. Kas? Kur? Kad?” 173 lpp. 

2
 Autoru grupa. 2008.g. „Dabaszinātnes. Kas? Kur? Kad?” 174 lpp. 

3
 Autoru grupa. 2008.g. „Dabaszinātnes. Kas? Kur? Kad?” 174 lpp. 

4
 Autoru grupa. 2008.g. „Dabaszinātnes. Kas? Kur? Kad?” 174 lpp. 

5
 Autoru grupa. 2008.g. „Dabaszinātnes. Kas? Kur? Kad?” 174 lpp. 

6
 Autoru grupa. 2008.g. „Dabaszinātnes. Kas? Kur? Kad?” 174 lpp. 

7
 Vilks I. 2007.g. „Fizika 8. klasei” 40, 41 lpp. 

8
 Autoru grupa. 2008.g. „Dabaszinātnes. Kas? Kur? Kad?” 208 lpp. 

9
 Attēls no interneta „http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/The_sun1.jpg” 



 5 

Gaismas avoti 

 

 
„Ķermeņi, kas izstaro gaismu, sauc par gaismas avotiem”.

10
 

Patiesībā gaismas avotu nav tik daudz, jo lielākā daļa ķermeņi atstaro gaismu. Izšķir 

dabiskus gaisma avotus un mākslīgus gaismas avotus. Dabiski gaismas avoti ir, piemēram, saule, 

zvaigznes, zibens, jāņtārpiņi, bet mākslīgi gaismas avoti ir, piemēram, svece, elektriskā spuldze, 

brīnumsvecīte, televizora ekrāns. Gaismu izstaro sakarsēti ķermeņi. Degšanas procesā izdalās arī 

gāzes, kas spīd. Gaismu rada arī dažas elektriskās parādības, piemēram, zibens.
11

  

Katram ķermenim ir sava noteiktā temperatūra (skat. 1.tab.)
12

 

 

                            1. tab. „Gaismas avotu temperatūra” 

Gaismas avots Temperatūra, 
o
C 

Zibens Līdz 25 000 

Saules virsma 6000 

Elektriskās spuldzes kvēldiegs 2400 - 3200 

Gāzes plīts degļa liesma Aptuveni 1500 

 

Ikvienu gaismas avotu raksturo tā izstarotās gaismas stiprums. To mēra kandelās. Vēl 

gaismas apgaismojums ir atkarīgs no attāluma līdz gaismas avotam. Ķermeņi atstaro gaismu, un ir 

divu veidu atstarošanās: spoguļatstarošanās un difūzā atstarošanās. Kad gaismas avots apgaismo 

ķermeni, tā gaismas krišanas leņķis ir vienāds ar atstarošanās leņķi. Gaisma var arī tikt lauzta, jo 

ieejot blīvākā vidē, gaisma bremzējas un gaismas stars tuvojas perpendikulam. Ieejot retinātākā 

vidē, gaisma uzņem ātrumu un gaismas stars attālinās no perpendikula.
13

 

Interesanti! Gaisma no mēness līdz zemei nonāk aptuveni 1,2 sekundēs; no saules 8 minūtes, 

bet no zvaigznes Sīriuss 9 gadus.
14

 

Ir dažādu gaismas avotu (skat. 2.att., 3.att.)
15

, it īpaši, saule, kas mums ir vajadzīgi. Un, it 

īpaši, tā ir nepieciešama mūsdienās, jo tā nepieciešama, piemēram, lasot grāmatas, lai nesabojātu 

redzi, tumša nakts laikā vai tumša telpā, vai medicīnā vai darbā. 

 

                              2. att. „Svece”                                                            3. att. „Zibens” 

                                                 
10

 Vilks I. 2007.g. „Fizika 8. klasei” 36 lpp. 
11

 Vilks I. 2007.g. „Fizika 8. klasei” 36 lpp. 
12

 Vilks I. 2007.g. „Fizika 8. klasei” 36 lpp. 
13

 Vilks I. 2007.g. „Fizika 8. klasei” 37 lpp. 
14

 No interneta http://www.uzdevumi.lv/ExerciseRun/RunExercise?exerciseId=8240c864-2b30-43b7-8f07-

dd4d323ba1e9&parentType=VirtualSchool&parentId=1148 
15

 Attēli no interneta 

https://www.google.lv/search?q=gaisma&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FIATU4G8CqWE4gS4h

4HADw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909 

http://www.uzdevumi.lv/ExerciseRun/RunExercise?exerciseId=8240c864-2b30-43b7-8f07-dd4d323ba1e9&parentType=VirtualSchool&parentId=1148
http://www.uzdevumi.lv/ExerciseRun/RunExercise?exerciseId=8240c864-2b30-43b7-8f07-dd4d323ba1e9&parentType=VirtualSchool&parentId=1148
https://www.google.lv/search?q=gaisma&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FIATU4G8CqWE4gS4h4HADw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909
https://www.google.lv/search?q=gaisma&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FIATU4G8CqWE4gS4h4HADw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909
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Gaismas izmantošana un nepieciešamība 

 

 
Gaisma ir nepieciešama un to var izmantot gan tehnikā, gan enerģētikā, gan medicīnā un 

citās vietās, kur tā nepieciešama. 

Gaismu var izmantot daudzveidīgi, piemēram, apgaismošanai, taču izrādās, ka gaisma var 

nodrošināt arī sakarus, apgādāt kosmosa kuģus ar enerģiju un pat griezt metālus!
16

 

Lai mājās, veikalos, uz ielām būtu gaisma izstrādā dažādas spuldzes un lampas. 

Apgaismošanai izmanto dažādas formas jaudas elektriskās spuldzes, taču tām ir kopīgs darbības 

princips – tās elektrisko enerģiju pārvērš gaismā. Ikdienā visam nevar lietot tikai parastās baterijas, 

tāpēc ir saules baterijas, ar kuru  palīdzību var uzlādēt dažādus ķermeņus.
17

 (skat. 4. att.)
18

  

 

 

                             4. att. „Saules baterijas, paneļi” 

 

„Saules baterija ir ierīce, kas gaismas enerģiju pārvērš elektroenerģijā”. Gaismas vads 

(optiskā šķiedra) ir tieva, caurspīdīga stikla šķiedra, kas ietverta apvalkā. Pa šādu kabeli var 

pārraidīt vairāk informācijas nekā pa elektrisko kabeli. Tos izmanto arī cilvēku iekšējo orgānu 

izmeklēšanai.
19

 

Lāzers ir ierīce, kas izstaro šauru, spēcīgu noteiktas krāsas gaismas kūli. To var izmantot, lai 

norādītu uz noteiktu vietu. „Tos izmanto arī veikalos preču svītrkodu nolasīšanai, kompaktdisku 

atskaņotājos ieraksta nolasīšanai, telpisku attēlu iegūšanai”. Rūpnīcās ar lāzeru var griezt metālu un 

urbt caurumus dimantos. Izmanto arī medicīnā. Ir jābūt uzmanīgam ar lāzeru, jo ar to var sabojāt 

redzi, spīdinot acīs!
20

 

„Medicīnā gaismu var izmantot gaismas terapijai, kas palīdz divas reizes ātrāk sadziedēt 

brūces”.
21

 

Gaisma mums palīdz dzīvē pārvarēt grūtības, ar kurām mēs saskaramies mūsdienās. Tas ir 

ļoti noderīgi un nepieciešami. 

                                                 
16

 Vilks I. 2007.g. „Fizika 8. klasei” 48 lpp. 
17

 Vilks I. 2007.g. „Fizika 8. klasei” 48 lpp. 
18

 No interneta 

http://www.google.lv/imgres?newwindow=1&sa=X&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=mpLz_urzHCCevM%3A

&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.viss.lv%2F%3Fk%3D201685&docid=_izIJJoI3IhxiM&imgurl=http%3A%2F%2F

www.viss.lv%2Fdati%2Fsinergo%2Fceeg_installation.jpg&w=630&h=471&ei=xxESU-

iJIciM4ASpwoHwCw&zoom=1&ved=0CG4QhBwwAg&iact=rc&dur=428&page=1&start=0&ndsp=20 
19

 Vilks I. 2007.g. „Fizika 8. klasei” 49 lpp. 
20

 Vilks I. 2007.g. „Fizika 8. klasei” 50 lpp. 
21

 No interneta http://www.delfi.lv/sievietem/health/medicine/pieradita-gaismas-terapijas-izmantosanas-efektivitate-

traumatologija-un-ortopedija.d?id=10866770 

http://www.google.lv/imgres?newwindow=1&sa=X&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=mpLz_urzHCCevM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.viss.lv%2F%3Fk%3D201685&docid=_izIJJoI3IhxiM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.viss.lv%2Fdati%2Fsinergo%2Fceeg_installation.jpg&w=630&h=471&ei=xxESU-iJIciM4ASpwoHwCw&zoom=1&ved=0CG4QhBwwAg&iact=rc&dur=428&page=1&start=0&ndsp=20
http://www.google.lv/imgres?newwindow=1&sa=X&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=mpLz_urzHCCevM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.viss.lv%2F%3Fk%3D201685&docid=_izIJJoI3IhxiM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.viss.lv%2Fdati%2Fsinergo%2Fceeg_installation.jpg&w=630&h=471&ei=xxESU-iJIciM4ASpwoHwCw&zoom=1&ved=0CG4QhBwwAg&iact=rc&dur=428&page=1&start=0&ndsp=20
http://www.google.lv/imgres?newwindow=1&sa=X&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=mpLz_urzHCCevM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.viss.lv%2F%3Fk%3D201685&docid=_izIJJoI3IhxiM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.viss.lv%2Fdati%2Fsinergo%2Fceeg_installation.jpg&w=630&h=471&ei=xxESU-iJIciM4ASpwoHwCw&zoom=1&ved=0CG4QhBwwAg&iact=rc&dur=428&page=1&start=0&ndsp=20
http://www.google.lv/imgres?newwindow=1&sa=X&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=mpLz_urzHCCevM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.viss.lv%2F%3Fk%3D201685&docid=_izIJJoI3IhxiM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.viss.lv%2Fdati%2Fsinergo%2Fceeg_installation.jpg&w=630&h=471&ei=xxESU-iJIciM4ASpwoHwCw&zoom=1&ved=0CG4QhBwwAg&iact=rc&dur=428&page=1&start=0&ndsp=20
http://www.delfi.lv/sievietem/health/medicine/pieradita-gaismas-terapijas-izmantosanas-efektivitate-traumatologija-un-ortopedija.d?id=10866770
http://www.delfi.lv/sievietem/health/medicine/pieradita-gaismas-terapijas-izmantosanas-efektivitate-traumatologija-un-ortopedija.d?id=10866770
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Profesijas, nozares, izstrādājumi 

 

 

 
Ir dažādas fizikas nozares, profesijas, kas pēta gaismu, un tās izturēšanos un īpašības, 

piemēram, optika, kas pēta gaismas īpašības. 

„Optika ir fizikas nozare, kas pēta gaismas izturēšanos un īpašības, kā arī gaismas 

mijiedarbību ar matēriju. Optika parasti aplūko redzamās, infrasarkanās un ultravioletās 

gaismas īpašības, taču, tā kā gaisma ir elektromagnētisks vilnis, tad analogas parādības 

notiek arī ar rentgenstariem, mikroviļņiem, radioviļņiem un citiem starojuma veidiem. 

Dažas optikas parādības ir atkarīgas no gaismas kvantu īpašībām un ir saistītas ar kvantu 

mehāniku”.
22

 

Vēsturiski ir bijis ļoti grūti noteikt dažādu gaismas fizikālo lielumu skaitliskās 

vērtības. Laika gaitā ir ieviestas dažādas mērvienības dažādu lielumu mērīšanai. Ir pat 

attīstījušās divas apakšnozares: fotometrija un radiometrija, kurās nodarbojās ar gaismas 

mērīšanu.
23

 

Pateicoties zinātniekiem, fizikai un daudz kam citam, ir izgudroti dažādi priekšmeti, 

lietas saistībā ar gaismu, piemēram, galda lampa, lustras, saules baterijas, televizora ekrāns 

un citi.(skat.5, 6 att.) 
24

 

 

                     5. att. „spuldzes”                                    6. att. „luksoforu sistēmas” 

 

 

                                                 
22

 Autoru grupa. 2008.g. „Dabaszinātnes. Kas? Kur? Kad?” 173 lpp. 
23

 No interneta http://lv.wikipedia.org/wiki/Gaisma Gaismas mērīšana. 
24

 Attēli no interneta http://www.svetdienasrits.lv/2013/12/14/dieva-gaisma-visiem/ un 

http://www.rdsd.lv/?ct=luksoforu_projekts 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Gaisma
http://www.svetdienasrits.lv/2013/12/14/dieva-gaisma-visiem/
http://www.rdsd.lv/?ct=luksoforu_projekts


 8 

Gaismas procesā 
Gaismas piesārņojums 

 

 

 
Pateicoties gaismai mūsu dzīve ir atvieglotāka, taču tā no tās rodas arī gaismas 

piesārņojums. 

„Gaismas piesārņojums ir debesu izgaismojums naktī no mākslīgajiem gaismas 

avotiem, kuru gaisma izkliedējas atmosfēras zemākajos slāņos”.
25

 

Lielāko piesārņojumu rada pilsētas un rūpniecības objekti. Gaismas piesārņojumu 

rada ielu apgaismojums, reklāmas paneļi, ēku izgaismojums un citi. Liels daudzums gaismas 

tiek virzīts vai atstarojas uz augšu. Gaismas piesārņojumu pastiprina arī putekļu daļiņas 

gaisā. Gaismas piesārņojums ir kā blakusefekts civilizācijas industrializācijai. Tas ir sevišķi 

izplatīts blīvi apdzīvotās attīstītās valstīs.
26

 

Kā citi piesārņojumi, arī gaismas piesārņojums atstāj nelabvēlīgu ietekmi. Tā procesā 

var būt tādas sekas: 

Liels enerģijas patēriņš – apgaismojumam tiek patērēta viena ceturtā daļa kopējā 

enerģijas patēriņa. Samazina neatjaunojamos dabas resursus, veidojas gāzu izmešana 

atmosfērā. 

Ietekme uz dzīvajiem organismiem – gaismas piesārņojums ietekmē dzīvnieka 

orientēšanās spējas. Daudzi iet bojā. 

Ietekme uz astronomiju (skat. 7. att.)
27

 – lielās pilsētās nav iespējams veikt debess 

ķermeņu novērošanu  

Ietekme uz observatoriju un citur.
28

 

 

          7. att. „Light pollution It's not pretty.jpg” 

                                                 
25

 No interneta http://lv.wikipedia.org/wiki/Gaismas_pies%C4%81r%C5%86ojums 
26

 No interneta http://lv.wikipedia.org/wiki/Gaismas_pies%C4%81r%C5%86ojums 
27

 Attēls no interneta http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Light_pollution_It%27s_not_pretty.jpg 
28

 No interneta http://lv.wikipedia.org/wiki/Gaismas_pies%C4%81r%C5%86ojums 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Gaismas_pies%C4%81r%C5%86ojums
http://lv.wikipedia.org/wiki/Gaismas_pies%C4%81r%C5%86ojums
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Light_pollution_It%27s_not_pretty.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Gaismas_pies%C4%81r%C5%86ojums
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Saule 
 

Saule ir bijusi, ir un būs vissvarīgākais gaismas objekts, kas mums nepieciešama, lai 

izdzīvotu uz zemes, jo tā dod gaismu, siltumu, kas mums ir vajadzīgs. 

 

Saules rašanās 

 
Saule ir bijusi vienīgais un, proti, svarīgākais gaismas un arī siltuma ķermenis, kas 

apgādā zemi. 

„Saules sistēma ir radusies aptuveni pirms 5 miljardiem gadu no auksta, blīva gāzu 

un putekļu mākoņa. No mākoņa centrālā sablīvējuma radās saule, bet no pārējās daļas – 

disks. Diskā esošie putekļi, kas pakāpeniski salīpot un saspiežoties, auga arvien lielāki, līdz 

izveidojās planētas”.
29

 

Nav nemaz tik vienkārši noteikt Saules vecumu. Viena iespēja būtu pētīt meteorītus, 

kuri vienlaikus radušies laikā ar Sauli. Saules aptuvenais vecums ir 4,5 vai 4,6 miljardiem 

gadu veca.
30

 

 

Saules raksturojums un nepieciešamība 

 
Saule ir zvaigzne, kas atrodas Saules sistēmas centrā.(skat. 8. att.)

31
 Saule ir vienīgā 

zvaigzne Saules sistēmā. Saule ir milzīga plazmas lode, tās masa ir aptuveni 2 ×10
30

. Saule 

sastāv no 74% ūdeņraža un 25% hēlija, pārējo masu veido smagāki elementi.32
 

Ja nebūtu saules, nebūtu dzīvības uz Zemes. Zeme būtu ledaini auksta, neapdzīvota 

akmens lode. Saules enerģiju izmanto augi, lai saražotu nepieciešamās barības vielas, un 

cilvēki un dzīvnieki pārtiek no šīm vielām. Saules ietekmē rodas arī vēji un vētras, iztvaiko 

milzīgs ūdens daudzums, kas pēc tam nokrišņu veidā nonāk atpakaļ uz Zemes. Arī 

akmeņogles, nafta un dabasgāzes satur Saules enerģiju.
33

 

 
                                         8. att. „Saules sistēma” 

                                                 
29

 Autoru grupa. 2008.g. „Dabaszinātnes. Kas? Kur? Kad?” 19 lpp. 
30

 Autoru grupa. 2008.g. „Dabaszinātnes. Kas? Kur? Kad?” 19 lpp. 
31

 Attēls no interneta http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Solar_sys.jpg 
32

 No interneta http://lv.wikipedia.org/wiki/Saule 
33

 Dr. Kēte R. 2005.g. „ZEME UN VISUMS. Jautājumos un atbildēs 12 lpp. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Solar_sys.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Saule
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„Saule ik sekundi izstaro Visumā milzum lielu enerģijas daudzumu. Saules kodolā ir 

ļoti augsts spiediens – 250 triljoniem reižu lielāks nekā Zemes atmosfēras spiediens”.
34

 

„Saules virsma nemitīgi virmo. Dažkārt uz tās izveidojas mazliet tumšāki, mazliet 

vēsāki laukumi. Tos sauc par Saules plankumiem. Dažkārt no saules virsmas tiek izsviestas 

milzīgas liesmu strēles. Šīs kvēlojošās liesmas sauc par protuberancē”.
35

 

Saule nedz izplešas, nedz saraujas, un tās galvenais enerģijas avots ir tās dzīlēs 

noritošās reakcijas. Saules krāsa ir dzeltena un tās diametrs ir 1,392×10
6
 km.

36
 

Saules atmosfēra ir tās retinātie ārējie slāņi. Saules atmosfēru iedala trīs slāņos – 

fotosfērā, hromosfērā un Saules vainagā(skat. 9. att.)
37

.
38

 

Saule nemitīgi uz visām pusēm izstaro daļiņu plūsmu (protonus, elektronus, hēlija 

kodolus u.c.), kuru tēlaini sauc par Saules vēju.
39

 

 

 

Kas notiks ar Sauli nākotnē? 

 

Saule ir Zemei tuvākā zvaigzne. Tā ļoti atšķiras no citiem ķermeņiem Saules sistēmā. 

Saules mūža ilgumu nosaka ūdeņraža krājumi tās centrā. Šie krājumi ir pietiekami, lai Saule 

spīdētu 10 miljardiem gadu. Tā kā Saule jau spīd 5 miljardus gadu, paliek vēl tikpat ilgs 

laiks, pirms tā pārvērtīsies par sarkano milzi un beigs savu mūžu kā baltais punduris.
40

 

Ūdeņradis būs pārvērties hēlijā, Saule nenodzisīs, bet tās kodolā notiks jauni, 

sarežģīti kodolprocesi. Saule izpletīsies ik liela, ka tā ieskaus Merkuru un Veneru un 

sakarsēs Zemi vairāk par 1000 
0
C. Zemes okeāni iztvaikos un visa dzīvība aizies bojā. Kad 

Saule būs izmantojusi visu ūdeņradi, Saule gravitācijas spēka ietekmē saruks – pārvērtīsies 

par mirdzošu, mazu zvaigzni (aptuveni tik lielu kā Zeme(skat. 10. att.)
41

) – balto punduri. 

Viela Saules iekšienē būs tik blīva, ka tējkarotīte šis vielas svērs vairākas tonnas. Pēc tam 

Saule lēnām izkvēlos un atdzisīs miljardiem gadu laikā.
42

 

 

        9. att. „Saule”                                                              10. att. „Saule un Zeme” 

                                                 
34

 Dr. Kēte R. 2005.g. „ZEME UN VISUMS. Jautājumos un atbildēs 13 lpp. 
35

 Goldsmits M. 2004.g. „Saules sistēma” 10, 11 lpp. 
36

 No interneta http://lv.wikipedia.org/wiki/Saule 
37

 Attēls „Saule” fotografēts no grāmatas 
38

 Autoru grupa. 2008.g. „Dabaszinātnes. Kas? Kur? Kad?” 70 lpp. 
39

 Autoru grupa. 2008.g. „Dabaszinātnes. Kas? Kur? Kad?” 62 lpp. 
40

 Autoru grupa. 2008.g. „Dabaszinātnes. Kas? Kur? Kad?” 31 lpp. 
41

 Attēls no interneta http://spoki.tvnet.lv/vesture/Kadas-bus-visuma-beigas/258765 
42

 Dr. Kēte R. 2005.g. „ZEME UN VISUMS. Jautājumos un atbildēs 15, 16 lpp. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Saule
http://spoki.tvnet.lv/vesture/Kadas-bus-visuma-beigas/258765
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Secinājumi un priekšlikumi 

 

 
Gaismai ir liela nozīme mūsu dzīvē, jo bez tās uz Zemes nebūtu dzīvības. Un gandrīz 

visu mēs galvenokārt uztveram ar redzi, tāpēc arī gaisma ir vajadzīga. Gaisma ir vajadzīga 

arī dzīvniekiem un citiem dzīviem organismiem. To plaši izmanto dažādās nozarēs, tehnikā, 

medicīnā un citur, un galvenais, ka gaisma ap mums ir gandrīz vienmēr. 

Mūsdienās ļoti daudz lieto gaismu, tāpēc rodas šis gaismas piesārņojums. Un 

nākotnē, iespējams, to lietos vēl vairāk. Tāpēc vajadzētu apdomāt šo tēmu zinātniekiem, jo 

piesārņojuma dēļ, tas var kaitēt augiem un dzīvniekiem, un arī cilvēkiem. Vajag izpētīt 

pilnīgi visu, lai rastos idejas un jauni secinājumi, tāpēc ir jāvirzās uz priekšu. 



 12 

Nobeigums 

 

 
Pateicoties šim pētījumam, uzzināju daudz jauna par gaismu un tā īpašībām, kas 

pilnveidos manas zināšanas par vēsturi, par mūsdienām un par nākotnē notiekošo. Šī 

pētījuma izpētei bija nepieciešams laiks un precizitāte visos izvirzītajos lēmumos, kuri bija 

nepieciešami, lai pilnveidotu šo pētījumu. Par šo tēmu var pētīt vēl un vēl, un katram 

vajadzētu iepazīties vairāk ar šo tēmu, jo gaisma ir viens no galvenākajiem principiem, kas 

mums nepieciešams. 
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