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IEVADS

• Kūdru savām vajadzībām izmantoja jau akmens 

laikmeta cilvēks pirms 9000 gadu, kūdras īpašības 

tikai noteiktas intuitīvi. 

• bet informācija par kūdras ieguvi Latvijas teritorijā ir 

no 17. gadsimta



PIRMIE PURVU UN KŪDRAS PĒTĪJUMI

• Pirmie nopietnie purvu un kūdras 

pētījumi Latvijas teritorijā tika uzsākti 

tikai 1912. gadā, kad, kā Rīgas 

politehniskā institūta ķīmijas nodaļu 

absolvējis inženieris tehnologs pēc divu 

gadu pedagoga darba Tveras guberņas 

tehniskajā skolā, Latvijā ierodas Pēteris 

Nomals un tiek iecelts par Krievijas 

Zemkopības ministrijas pakļautībā 

esošās Baltijas hidrotehniskās nodaļas 

Purvu pētīšanas laboratorijas.

• izveidotāju un vadītāju



PURVU PĒTĪJUMA PIRMS PIRMĀ PASAULES KARA

Jau pirms Pirmā pasaules kara purvu
pētīšana notika intensīvi un kūdra
pakaišiem un kurināšanai jau tad tika
iegūta 324 purvos,

tai skaitā 48 purvos jau ar mašīnām, jo
Eiropā strauji attīstījās kūdras ieguves
mehanizācija.

Pirmā pasaules kara laikā P. Nomals kopā
ar galveno kūdras komiteju pārceļas uz
Petrogradu, kur Ziemeļu frontē vada
hidrotehnikas laboratoriju.



P. NOMALS ATGRIEŽAS DZIMTENĒ

Nodibinoties Latvijas valstij 1918. gadā Pēteris Nomals atgriežas 
dzimtenē, lai, strādājot Zemkopības ministrijā par Purvu nodaļas 
vadītāju turpinātu aizsākto purvu izpēti. 

Šī nodaļa veica kūdras lietu kārtošanu Latvijā un tādejādi Pēteris 
Nomals kļūst par kūdras rūpniecības nozares organizētāju. 

Šajā laikā viņš jau ir publicējis vairākus zinātniskus un ar praktisku 
nozīmi darbus par purvu augšņu analīzes metodēm, kūdras īpašībām. 



P. NOMALA DARBĪBA IZGLĪTĪBĀ

1919. gadā viņš rosīgi darbojas Latvijas Universitātes dibināšanas komisijā, 

kļūst par Latvijas Universitātes Purvu mācības un kūdras tehnoloģijas 

katedras vadītāju, docentu. 

Pie katedras zinātnieks izveido speciālu parauglaboratoriju purvu pētīšanai.

1930. Gada maijā P. Nomalis aizstāv disertāciju «Ūdens, minerālvielu un 

slāpekļa daudzums un grupējums Latvijas purvos», tādējādi kļūstot par 

agronomijas zinātņu doktoru, bet jūlijā viņš tiek apstiprināts par 

Lauksaimniecības fakultātes dekānu.

1944. gadā Pēteris Nomalis ir Latvijas Universitātes zinātņu prorektors, 

1946. gadā viņš kļūst par Zinātņu akadēmijas īsteno locekli un Purva zinību 

institūta direktoru.

Pēteris Nomalis ir iniciators arī Purvu institūta izveidošanai.



PURVA ŠĶĒRSGRIEZZUMS TOREIZ UN TAGAD
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PIRMĀS SVARĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS



PURVA KARTĒŠANA UN PIERAKSTS



PURVU ŠĶĒRSGRIEZUMI



EIPURA PURVA ŠĶĒRSGRIEZUMS 
PROFILA LĪNIJĀ A-ZR

(E. Kušķe, 2009)



PURVU ATTĪSTĪBAS RAKSTUROJUMS



P. NOMALA  PUBLIKĀCIJAS



1927. gadā P. Nomala izveidota purvu izplatības kartoshēma







PĒTĪJUMA TERITORIJAS NOVIETOJUMS

Pētera Nomala veidotie Sedas purva šķērsgriezumi



Sedas tīrelis



SECINĀJUMI

Novērtējot P. Nomala veikto darbu apjomu, publicēto darbu kvantitāti un 

kvalitāti var secināt, ka 

Latvijā pagaidām vēl nevienam purvu pētniekam nav izdevies tik daudz 

paveikt šīs jomas attīstībā. 

Tāpat var apbrīnot P.Nomala darba spējas, organizatora dotības, lielo 

ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un Latvijas purvu zinātnes attīstībā, līdz 

pēdējam sava mūža gadam (1949.g.) strādājot par LPSR ZA Purvu zinību 

institūta direktoru.

Lasot P. Nomala darbus, varam būt tikai pārsteigti par to, kā gandrīz pirms 

100 gadiem veikto pētījumu rezultāti un interpretācija ir tik labi salīdzināmi ar 

mūsdienās iegūtajiem datiem. 

Neskatoties uz to, ka ir pilnveidojušās metodes un tehnoloģijas, analīzes tiek 

veiktas detālāk, tomēr būtībā galvenie secinājumi ir līdzīgi, salīdzināmi un 

izmantojami. 



Paldies par uzmanību!


