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Informatīvs materiāls 

Latvijas z�Ines bagātības 
Visas Latvijā sastopamās dabas 

bagātības iedalāmas divās grupās: 
• bagātības, kuras sastopamas uz 

zemes virsmas un tās ik dienu mēs 
ieraugām un izmantojam, 

• bagātības, kuras apslēptas zemes 
dzīlēs, šīs bagātības ne vienmēr
viegli ieraugāmas, to atrašanai un
pārstrādei, resp„ izmantošanai
jāiegulda lielāki līdzekļi un jāpatērē 
ilgāks laiks. 
Pie pirmās grupas dabas bagātībām 

pieskaitāmas mūsu augu valsts bagātī
bas, tai skaitā, meži un uz zemes mītošā 
visa dzīvā radība. 

Pie otrās grupas dabas bagātībām 
pieskaitāmas cietās neorganiskās mine
rālās izejvielas, to skaitā, dažādu rūdu 
minerālu saturoši veidojumi, pazemes 
ūdeņi (dzeramie, stipri mineralizētie, 
termālie), kūdra, sapropelis, nafta, dzin
tars u.c. 

Patreiz Latvijā ar sistemātiskiem 
otrās grupas dabas bagātību pētījumiem 

2. tabula 

gan teorētiskā, gan tehnoloģiskā aspektā 
galvenokārt nodarbojas RTU Ķīmijas 
tehnoloģijas fakultātes profesoru grupās 
(katedrās) un institūtos - Silikātu mate
riālu institūtā, Neorganiskās ķīmijas 
institūtā, Latvijas zemes bagātību institū
tā. Pētījumi notiek sadarbībā ar ģeolo
giem (Latvijas Universitātes Ģeoloģijas 
institūtu, Valsts Ģeoloģijas dienestu), 
Organiskās sintēzes institūtu un ražo
šanas uzņēmumiem. Piemēram, RTU 
ĶTF SMI pēdējo piecu gadu laikā no 
Latvijas minerālām izejvielām iegūti 
vairāki jauni materiāli: 
• blīvie klinkera un akmens tipa kera

miskie materiāli no māliem (šiem ma
teriāliem raksturīga ļoti maza ūdens 
uzsūce vai šķīduma necaurlaidība, 
tie stiprības un nodiluma ziņā salīdzi
nāmi ar granītu), 

• dolomītkeramika, kas iegūta no dolo
mīta atsijām un māliem (materiāliem 
vienlaicīgi piemīt gan saistvielu, gan 
keramikas īpašības, t.i. pēc apdedzi-

Izplatītāko derīgo izraktenu krājumi 
' 

Derīgie izrakteņi Atradņu Mērvienība Rūpnieciskie 
skaits krājumi 

Māls cementrūpniecibai 3 milj.t 37,3 

Māls ķieģeļrūpniecībai 37 milj.m3 79,8 

Māls keramzītam 5 milj.m3 16,9 

Kaļķakmens 2 milj.t 75,4 

Dolomīts kaļķu un 4 milj.m3 41,8 

dolomitmiltu ražošanai 
Dolomīts šķembam 14 milj.m3 150,7 

Ģipšakmens 3 milj.t 53,4 

Kvarca smilts stikla rūpniecībai 1 milj.t 5,0 

Veicinu smilts 2 milj.t 52,6 
<--- ' 
Smilts citiem silikātmaterialiem 8 milj.m3 25,3 

Smilts - grants 27 milj.m3 210,8 

Laukakmeņi milj.m3 3,0 

Krāszemes 4 mJ 10000 

Kūdra 6763 miljardi m3 11,0 

Sapropelis 2000 milj.m3 100,0 

1. tabula 

nāšanas pie 700 -800 °c (mazs ener
ģijas patēriņš) un sekojošas cietinā
šanas mitrumā izveidojas materiāls 
ar augstu mehānisko izturību un la
bām siltumizolācijas īpašībām), 

• ugunturīgie materiāli no māliem (ma
teriālu ugunturība sasniedz 1300 °C), 

• siltumizolējošie materiāli no māliem 
ar organiskas dabas piedevām. 
Praktiski visiem augstāk minētajiem 

materiāliem jau izgatavotas rūpnieciskās 
partijas. 

1 . tabulā no bez jau minētajiem ma
teriāliem parādīti arī vēl citi materiāli, kas 
izstrādāti iepriekš minētajās organizā
cijās. Kā redzams no šis tabulas, no Lat
vijas zemes dzīļu bagātībām izstrādāti 
daudzi jauni materiāli un turpinās darbs 
vēl pie citu jaunu materiālu un izstrādā
jumu ieguves no mūsu minerālām izej
vielām. 

lāpēc, lai novērtētu padarīto un iezī
mētu tālākas nākotnes perspektīvas šajā 
jomā, š.g. 8. un 9. jūnijā Rīgas Tehniskās 
universitātes Ķīmijas tehnoloģijas fakul
tātē tika organizēti lasījumi par nozīmīgu 
tēmu "Latvijas minerālo izejvielu izmanto
šana tautsaimniecībā". Materiāli, kuri tika 
apskatīti šajos lasījumos, ir izstrādāti 
Valsts nozīmes programmas "Latvijas 
minerālās izejvielas un to izmantošana" 
ietvaros, kuru finansē Latvijas Zinātnes 
Padome. Šie lasījumi veltīti profesora 
Jūlija Eiduka (1904.-1986.) 95. gadadie
nas atcerei. J. Eiduks ir viens no redza
mākajiem Latvijas derīgo izrakteņu jeb 
minerālo izejvielu pētniekiem. 1947. ga
dā pēc viņa iniciatīvas tiek izveidota 
Silikātu tehnoloģijas katedra. Šajā kated
rā līdz mūsdienām augstāko izglītību sili
kātu materiālu tehnoloģijas jomā iegu
vuši ap 1400 studējošo. 

Patreiz zemes dZJlu bagātības pēc 
ģeologu pētījumiem no izpētes pakāpes 
un detalitātes iedalāmas 3 grupās: 

1. izmantojamie resursi (to izmanto
šana jau notiek vai var uzsākt tūlīt, ir pie
tiekoši izpētīti un apzināti); tie ir būv-

3. tabula 

Materiālu izstrādājumu (produkcijas) 
ražošana 1997. un 1998. gadā 

Produkcijas nosaukums Produkcijas ražošanas Produkcijas 

Stikla un stikla izstrādājumu ražošana 
Sadzīves un dekoratīvo keramikas 
izstrādāiumu ražošana 
Māla ķieģeļu, flīžu un citu 
apdedzināto būvmateriālu ražošana 
Cementa, kaļķu un ģipša ražošana 
Betona, ģipša un cementa 
izstrādājumu ražošana 

materiāli un to izejvielas, kūdra, sapro
pelis, pazemes dzeramie un ārstnieciskie 
minerālūdeņi; 

2. perspektīvie resursi (visbiežāk
atrodas ievērojamā dziļumā, zināšanas 
par tiem ir nepietiekošas un tos jāturpina 
pētīt); tie ir rūpnieciskie minerālūdeņi, 
nafta, struktūras dabas gāzes pazemes 
krātuvju ierīkošanai, zemes siltums un 
magnetīta dzelzs rūdas; 

3. mazizplatītie un problemātiskie re
sursi (reti sastopami un maz pētīti derīgie 
izrakteņi); tās ir brūnogles, limonītu dzelzs 
rūdas, dzelzs un mangāna konkrēcijas, 
urāna rūdas, dzintars, dimanti un citi). 

Patreiz visvairāk izmanto pirmās gru
pas zemes dziļu bagātības, kā kaļķak
meni, dolomītu, saldūdens kaļķus, mā
lus, ģipšakmeni, titras kvarca smiltis, 
granti, krāsu zemes u.c., skat. 2. tabulu. 
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niecībai nepieciešamu un ārvalstu tirgū 
konkurētspējīgu materiālu un izstrādāju
mu, kuru klāsts nepārtraukti papildinās. 

3. tabulā parādīta nemetālisko ne
organisko materiālu un izstrādājumu 

apjoms, % pret izlaide, 
iepriekšējo gadu tūkst. latu 

1997 1998 1997 1998 

119,0 167,0 7827,5 10335,9 

50,8 85,4 1375,3 1410,2 

126,1 153,0 3229,8 3135,0 

72,2 119, 1 6832,0 9244,2 

103,7 113,6 11548,8 

ražošana no Latvijas derīgiem izrakte
ņiem 1998. gadā salīdzinājumā ar 1997. 

gadu (pēc Latvijas Republikas Centrālās 
Statistikas Pārvaldes datiem). 

Patreiz Latvijā darbojas 12 lieli (strā
dājošo skaits virs 100) un apmēram tik
pat daudz vidējo uzņēmumu (strādājošo 
skaits 25-100) un ap 50 uzņēmumu ar 
strādājošo skaitu mazāku par 25. Apmē
ram puse (37 uzņ.) no kopējā uzņēmumu 
skaita ražo dažādus mazgabarīta betona 
izstrādājumus, piemēram, bruģakmeņus, 
trotuāru plāksnes, mākslas un sadzīves 
keramikas izstrādājumus. 

Kā veiksmīgi strādājoši un spējīgi 
ražot ne tikai iekšzemes, bet ari ārvalstu 
tirgū konkurētspējīgu produkciju, atzīmē
jami šādi uzņēmumi: a/s Valmieras stikla 

šķiedra, a/s Lode, a/s Brocēni, a/s 
Sauriešu būvmateriāli. a·s Latvijas ke
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Uldis Sedmalis 
Rīgas Tehniskā universitāte 

Silikātu materiālu institūts 

Jaunie materiāli un izstrādājumi, kurus varētu ražot no pašlaik iegūstamiem derīgiem izrakteņiem 
Nr. Materiālu un izstrādājumu nosaukums Izmantošanas veidi tautsaimniecībā Patreizējais stāvoklis Latvijā Izejvielas materiālu un izstrādājumu ražošanai Tirgus pieprasījums 

1. Augststiprības ūdensnecaurlaidīgie a) klinkera apdares ķieģeļi, klinkera un Saražota rūpnieciskā partija. Klinkera Latvijas devona sistēmas māli (Lietuvā un Latvijas iekšējām vajadzībām - vecpilsētu un 
(ķieģeļi, grīdas flīzes, plāksnes ēku akmensmasas plāksnes ēku apdarei, ķieģeļus pagaidām ieved no Vācijas. Igaunijā nav līdzīga tipa mālu izejvielu) vēsturisko centru noformēšanai, prestižai 
apdarei, dekoratīvie bruģa akmeņi, b) klinkera grīdas flīzes un kāpņu elementi, celtniecībai, tuvākos gados - 20-30 milj. vien. 
trotuāra plātnes) materiāli c) dekoratīvie daudzkrāsainie bruģu akmeņi, Eksportspējīgs produkcijas veids - Baltijas 

trotuāru plātnes, valstis, Polija, Skandināvija 
dl skābes iZ1urīoie orīdu seauma materiāli 

2. Jauna veida blīvās šķidruma necaur- a) krūkas Rīgas melnajam balzāmam, Latvijā ražo, bet tirgus prasības ne vienmēr Latvijas vietējās izejvielas: māli, kvarca smiltis 1. milj. vienību Latvijas tirgum 
laidīaās keramiskās krūkas un oudeles b) krūkas un oudeles liķieriem aomierina kvalitāte 

3. Keramiskie elektroizolatori Zemsprieguma izolatori elektropāNades Latvijā neražo, ieved no Ukrainas, Krievijas Latvijas ugunsiZ1urīgie māli, kvarca smiltis ar 300-500 tūkstoši vienību "Latvenergo" 
līniiām un Rietumeirooas imoortēto uounsiZ1urīoo mālu oiedevu vaiadzībām 

4. Sanitārtehniskie izstrādājumi: izlietnes, Celtniecība - sanitāro telpu iekārtošanai Latvijā neražo, ieved no NVS un Latvijas vietējās izejvielas (60-70%): māli, 50-100 tūkstoši vienību gadā 
cauruļvadi, u.c. Rietumeiropas smiltis , ražošanas atlikumi 

5. Keramiskie ugunturīgie materiāli (ķieģeļi, a) dumvadu buve1, Latvijā ražo, bet neapmierina maksimālās atv11as devona s1stemas mali ar 1 0-15% 500-700 tūkst. vienību vietējām vajadzībām 
bloki) b) krāšņu (maks. temperatūra 1300 °C) temp. prasības ievesto ugunsiZ1urīgo mālu piedevu 

oderēšanai 
6. Keramiskie siltumizolācijas materiāli a) ķieģeļi, Latvijā ražo, bet ir iespējams uzlabot Latvijas vietējie māli Ķieģeļi un bloki 15-20 milj. vietējam tirgum. 

b) bloki, siltumizolācijas īpašības (ieved no Igaunijas) Iespējams eksports uz Lietuvu un Igauniju 
c) keramzīts ar paaugstinātām 

siltumizolāciias īoašībām 
7. Dolomītkeramika (ķieģeļi, apdares plātnes) a) ķieģeļi, Latvijā neražo Uauns oriģināls materiāls, tiek Latvijas māli un dolomīta atsijas 5-10 milj. vienību gadā 

b\ bloki nārbaudītas eksnluatāciias īnašības\ 
8. Kaļķi un materiāli uz to bāzes a) augstas ak1ivitātes maltie kaļķi, Latvijā nedaudz ražo a/s "Būvmateriāli". Latvijas vietējie kaļķakmeņi 10000 t vietējam Latvijas tirgum 

b) veldzētie kaļķi, Ieved no Vācijas, Somijas, Zviedrijas 
c) baltkaļķi, 
dl sausie maisTiumi uz ka!ku bāzes 

9. Zemtemperatūras javu saistviela Labas kvalitātes cements (spiedes iZ1urība Latvijā ražoja, bet patreiz neražo Latvijas vietējie karbonātieži un māli 35-40 tūkst. t Latvijas vietējam tirgum 
300-400 kg/cm2) mazstāvu ēku celtniecībai 

10. Bezkrāsainā stikla tara a) stikla pudeles dzērienu rūpnīcām, Latvijā ražo, bet daļēji ieved no āNalstīm Latvijas izejvielas (bagātinātās Bāles un 20000Vgadā 
b) stikla tara pārtikas rūpniecībai Skudru atradnes kvarca smiltis, dolomīts, 

kalkamens\ līdz 80% 
11 . Dekoratīvie stiklveida apdares materiāli a) plātnes, Latvijā neražo Latvijas māli, dolomīts, ģipšakmens, Apm. 15 tūkst. m2 

b) vitrāžu elementi, kaļķakmens, kvarca smiltis 
c) dekori kombināciiā ar citiem materiāliem 

12. Mīkstais (kaulu) porcelāns Sadzīves vajadzībām: trauki, dekoratīvie Latvijā neražo Stikla atlikumi (40-45%), smiltis un baltie māli 1 0000 nosacīto vienību gadā 
izstrādāiumi 

13. Krāsa koka konstrukcijām Koka ēku konstrukciju aizsardzībai Latvijā neražo Kaulu līme, dzelzs sulfāti (Liepājas metalurga Latvijas iekšējām vajadzībām 
atkritumv.l, Latviias krāsu zemes 

14. Krāsas uz kaļķu bāzes, keramiskie Celtniecībā, ēku fasāžu krāsošanai Latvijā neražo Kaļķi, Latvijas krāsu zemes, ražošanas atkritumi Latvijas iekšējām vajadzībām 
ninmenti 

15. Līmes koksnes izstrādājumu līmēšanai Skaidu un šķiedru plātnes, mēbeļu ražošana Latvijā neražo Ezeru un puNu sapropelis Daļēji ekoloģiski kaitīgu līmju aizstāšana 

16. Kompleksais mēslojums Lauksaimniecībai Latvijā neražo Ezeru un puNu sapropelis + minerālmēsli 1DOOOVgadā 

17. Vaski Laku, krāsu, u.c. tehn.vajadzībām, medicīnā, Latvijā neražo Ezeru un puNu sapropelis, kūdra 
kosmētikā 

18. Augu augšanas stimulatori Lauksaimniecībai Latvijā neražo Ezeru un puNu sapropelis, zemo puNu kūdra 

19. Antioksidanti Pārtikas produk1i, kosmētika, degvielas, Latvijā neražo Ezeru un puNu sapropelis, zemo puNu kūdra 
ziežvielas 

20. Dūņas, ekstrakti Kurortoloģija, medicīna Latvijā izmanto daļēji Ezeru un puNu sapropelis, zemo puNu kūdras 
dūņas, to ekstrak1i 




