
Kur atrodas Visums?
Visuma plašumos ir miljardiem zvaigžņu, planētu un 
satelītu. Starp tiem nav nekā cita, kā vienīgi tukšums. 
Kaut kur šajā bezgalīgajā telpā, ko mēs saucam arī 
par izplatījumu, Universu, kosmosu vai debesīm, 
riņķo maza, zila lode – mūsu Zeme.  
Visumā viss atrodas kustībā – debess ķermeņi  
kustas pa savām orbītām, cauri tumsai brāžas 
komētas, zvaigznes rodas un izkvēlo ar spēcīgu 
gaismas eksploziju. 



Kas ir Saule?
Saule ir zvaigzne, kas izstaro gaismu un siltumu. Ja nebūtu 
Saules, pie mums nekas neaugtu. Taču ugunsbumbas 
tuvumā ir liesmojošs karstums, tās iekšienē mutuļo gāzes,  
kas rada neticami daudz enerģijas! Pie mums tā nonāk kā 

stari un gaisma. Ik pa laikam uz Saules 
notiek spēcīga eksplozija, un Visumā 
ugunsliesmu veidā tiek izsviesta 

miljoniem grādu svelmaina gāze.

Nekad neskaties 
tieši uz Sauli un 

neaizmirsti sev uzziest 
aizsargkrēmu!

    Saule, Saules sistēma un Zeme ir radušās  
  Piena Ceļa galaktikā pirms miljardiem gadu no 
milzīga putekļu un gāzes mākoņa. Tas nosēdās un 
sacietēja, un tā izveidojās Saule, planētas un mūsu 
Zeme – vienreizīgs debess ķermenis.  
Pēc miljardiem gadu uz tā attīstījās augi,  
dzīvnieki un visbeidzot arī cilvēki. 



Kas peld Skaidrības jūrā?

Pavadoņi ir debess ķermeņi, kas riņķo apkārt 
planētām. Zemei ir tikai viens pavadonis – Mēness. 
Tas ir mūsu vistuvākais kaimiņš Visumā un tik liels  
kā Āfrika. Domājams, ka tas radies pirms vairākiem 
miljardiem gadu no Zemes iežu atlūzām, kas tika 
izmestas izplatījumā pēc planētu sadursmes.

Mēness ietekmē arī mūsu 
ikdienas dzīvi. Pilnmēness laikā 
daudzi cilvēki kļūst nemierīgi. 
Dažus skar mēnessērdzība –  
viņi staigā, būdami aizmiguši. 

Pilnmēnesī uz gaišās lodes 
redzami tumši plankumi.  
Tie ir kalni un dziļi krāteri, ko 
ietriecoties izveidojuši meteorīti – 
Visumā lidojošas akmenāju atlūzas. 
Ik pa laikam tās iebrāžas debess 
ķermeņos. 

Mēnesim piemīt pievilkšanās jeb gravitācijas spēks, 
kā rezultātā, piemēram, tiek pievilktas arī jūras un 
okeāni uz Zemes – noteiktā, nemainīgā ritmā tie 
atkāpjas no krasta un tad atkal tam tuvojas.  
Šīs parādības sauc par paisumu un bēgumu. 

Mēness nespīd, bet  atstaro Saules 
gaismu. Mēness ceļojumā apkārt 
Zemei mēs vienmēr redzam tikai 
tā vienu pusi. 

Vai es 
sapņoju?

dienas



Kā kļūt par astronautu?

Vārds astronauts nozīmē ‘braucējs kosmosā, 
braucējs uz zvaigznēm’. Mūsdienās dažādu 
jomu zinātnieki dodas kosmosā, lai to 
izpētītu. Pirms tam viņiem jāiztur 
daudzi pārbaudījumi, piemēram, 
kā Visumā pārvietoties, ja mugurā 
ir stīvs skafandrs. 

Astronauti Visumā lidinās 
bezsvara stāvoklī. Sajūta ir 
apmēram tāda, it kā peldētu. 
Tāpēc viņi trenējas arī zem ūdens. 

Par astronautu var kļūt tikai 
pilnīgi vesels cilvēks. Turklāt 
ķermenim vispirms jāpierod  
pie tā, ka Visumā nav ne augšas, 
ne apakšas. Pirms lidojuma 
nepieciešami treniņi arī  
rotējošos krēslos. 

Zem kosmosa telpai 
paredzētā aizsargtērpa 
astronauti velk 
speciālu apakšveļu, 
kurā iešūtas caurulītes, 
kas atkarībā no 
apstākļiem tērpu vai 
nu silda, vai dzesē. 

Ārējā kārta sastāv no 
divām ļoti biezām 
daļām, kas cieši 
savienotas, lai 
neizplūstu elpošanai 
nepieciešamais gaiss. 

Beigās tiek pieskrūvēta 
ķivere un cimdi. Pirksti 
tajos var kustēties tāpat 
kā ļoti biezos slēpotāju 
cimdos. 



Kad dosimies atvaļinājumā uz Mēnesi?

Atā, tagad dodos 
uz tikšanos 

ar marsiešiem!

Tikai tad, kad mums būs pietiekami 
ātras raķetes un kosmosa kuģi, mēs 
varēsim piezemēties uz tālām 
planētām un, iespējams, tur arī dzīvot. 

Varbūt nākotnē būs arī 
kosmosa pilsēta, kas saņems 
enerģiju no Saules baterijām. 
Visskaistāk tomēr vienmēr 
būs uz Zemes! 

Attālināti vadītais 
nolaižamais 
aparāts Pathfinder 
pētīja Marsu.

Pēc visai smagas 
nosēšanās uz 
Marsa virsmas tika 
izvadīts mazs 
pašgājējrobots 
Sojourner.

Aprīkots ar lāzeraparatūru un 
kamerām, Sojourner pētīja iežus 
un atrada zīmes, kas  
norādīja, ka uz  
Marsa ir ūdens.

Vai mūsu nākotne ir Visumā? Vai 
varam pastāvīgi dzīvot uz Mēness?  
Vai Visumā ir arī citas dzīvas būtnes? 
Šo un vēl arī daudz ko citu mēģina 
izdibināt zinātnieki. Viņi sūta zondes 
uz tālām planētām, cerot rast atbildes 
uz daudziem vēl neatbildētiem 
jautājumiem. 

Ja zondes, lidojot  
izplatījumā, sastop citas 
dzīvas būtnes, tās saņem 
vēstījumu no mums, 
cilvēkiem. 

Nolaišanās uz Marsa

Kosmosa pilsēta


