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Juris Urtāns. LiDAR un pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 88 
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Sandijs Mešķis,
 
Sergey Snigirevsky, Artsiom Zubrytski, Anna Lyubarova, Ervīns Lukševičs, 

Ģirts Stinkulis. Ichnofossil assemblage in the Upper Devonian deposits from the Pesha River 

(North Timan). Ihnofosiliju komplekss augšējā devona iežu atsegumos Pjošas upes krastos 

(Ziemeļtimans) 131 

Ģirts Stinkulis, Pavel Beznosov, Sergey Snigirevsky, Sandijs Mešķis, Artem Zubritsky, Anna 

Lyubarova. Preliminary interpretation of sedimentary environment of the Frasnian deposits at 
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lake in Piejura Lowland, Latvia? 137 
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Oliver Koit, Siim Tarros, Joonas Pärn, Maile Polikarpus, Pamela Abreldaal, Karin Sisask, 

Martin Küttim, Marko Vainu, Jaanus Terasmaa, Hannes Tõnisson, Valle Raidla. Developing 
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Andres Marandi. The role of conceptual models in hydrogeology 143 

Konrāds Popovs, Andis Kalvāns, Jānis Bikše. Web based 3D visualization of Kazu Leja 

conceptual geological model 143 

Agnese Priede. Groundwater dependent terrestrial ecosystems in Kazu Leja, Gauja National 

Park, Latvia 145 
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LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. SATURS 

 9 

between dolomite quarries in the Ropazu district and of adverse effects caused by them (Latvia) 

Jaanus Terasmaa, Inga Retike, Marko Vainu, Agnese Priede, Andis Kalvans, Elve Lode, 

Martin Küttim, Oliver Koit, Siim Tarros, Jānis Bikše, Karin Sisask, Pamela Abreldaal. 

Identification and assessment methodology of groundwater dependent terrestrial ecosystems 
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Marko Vainu. Groundwater dependent terrestrial ecosystems and where to find them 150 

  

Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija  

Edijs Breijers. Litorīnas jūras un Ancilus ezera krasta līniju problemātika Ventspils lagūnas 

apkārtnē 152 

Zane Egle, Juris Soms. Iekšzemes kāpas veidojošo nogulumu granulometriskā sastāva 

indikatoru mainības ģeogrāfiskais sadalījums Dvietes mežā, Jersikas līdzenuma DR daļā 154 

Inese Grīnbauma, Kristina Kučinskaite, Kristaps Lamsters. Nekonsolidētu nogulumu 

deformācijas struktūras Baltijas jūras stāvkrastos 158 

Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Pēteris Džeriņš, Jurijs Ješkins. Valdemārbrēena ledāja 

(Rietumsvalbāra) termālā struktūra, zemledāja topogrāfija un noteces sistēma 160 

Māris Nartišs, Normunds Stivriņš, Līga Zariņa. Mūsdienu klimata rekonstruēšana pēc putekšņu 

datiem: CRACLE un MCR salīdzinājums 162 

Dainis Ozols. Par mūsdienu ģeoloģisko procesu lomu ogļskābās gāzes emisiju bilancē Latvijas 

teritorijā 164 

Alexander Savvaitov. Contribution of Valters Pērkons and Kārlis Spriņģis to the study of 

Pleistocene in Latvia: to history of Pleistocene research 166 

Juris Soms, Zane Egle. Eolo nogulumu ģeoķīmiskais raksturojums Dvietes meža iekšzemes 

kāpu masīvā 167 

Dace Šteinberga, Normunds Stivriņš. Holocēna ugunsgrēku režīma rekonstrukcijas Bricu 

ezera (Vidzemes augstiene) apkārtnē 171 

  

Lietišķā ģeoloģija   

Lija Bērziņa. Biolokācijas anomāliju (BLA) apļi – lokālu neotektonikas procesu ierosinātāji 172 

Pēteris Džeriņš, Jurijs Ješkins.
. 
Karsta kriteņu kartēšana, izmantojot tālizpētes datus 175 

Jurijs Ješkins.
. 
Augstas izšķirtspējas batimetrijas kartes izveide ūdenstilpnei, pielietojot 

bezpilota lidaparātu 176 

Jānis Karušs, Kristaps Lamsters, Pēteris Džeriņš, Jurijs Ješkins. Politermālu ledāju pētījumi 

ar ģeoradaru Svalbārā 178 

Jānis Karušs, Amanda Stūrmane, Pēteris Džeriņš, Jurijs Ješkins, Kristina Kučinskaite, Kristaps 

Lamsters. Ar dažādām ģeofizikālajām metodēm iegūtu datu savstarpējs salīdzinājums 179 

Māris Krievāns. Jaunās ģeotehniķa kvalifikācijas prasības 180 
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Māris Krievāns, Jānis Karušs. Sala pacēluma monitoringa stacijas izveide 181 

Kristina Kučinskaite, Amanda Stūrmane, Pēteris Džeriņš, Jurijs Ješkins, Kristaps Lamsters, 

Jānis Karušs, Inese Grīnbauma. Ģeofizikālo metožu izmantošana aprakto ieleju kartēšanā 183 

Artūrs Ķelpe, Jānis Karušs, Jurijs Ješkins, Kristaps Lamsters. Purva gultnē sastopamu karsta 

reljefa formu kartēšana, izmantojot ģeoradaru 185 

Valērijs Ņikuļins. Baltijas austrumu reģiona seismiskais režīms no 2008. līdz 2019. gadam 

pēc seismiskā tīkla BAVSEN datiem 187 

Valērijs Ņikuļins. Magnitūdu diskriminatora izmantošana, lai identificētu kodolsprādzienus, 

izmantojot BAVSEN attālo seismisko tīklu 188 

Ričards Stibe, Jānis Karušs. Staiceles magnētiskās anomālijas pētījumi 190 

  

  

Vides zinātne  

Ilgtermiņa vides un ekoloģiskie pētījumi Latvijā  

Elmīra Boikova, Irīna Kuļikova, Vita Līcīte, Uldis Botva. Makrofītu audzes un vides faktori 

Engures LTER teritorijā (Engure-Marine site) 192 

Ieva Grudzinska-Elsberga, Patricia Roeser, Sylvia Pinkerneil, Achim Brauer. Diatomeju 

sezonalitāte Dziļezerā (Tiefer See Klocksin), Meklenburgas ezeru apgabalā, Vācijā 2013.–

2018.g. 193 

Edīte Juceviča, Ineta Salmane, Viesturs Melecis. 21 year long study of soil Collembolan 

(Hexapoda: Collembola) and Mesostigmata (Acari) communities in a pine forest ecosystem 195 

Ināra Melece. Nobiru sadalīšanās intensitātes 3 gadu pētījuma rezultāti, izmantojot 

standartizētu substrātu- tējas paciņu metodi (“the teacomposition” initiative) Engures LTSER 

parauglaukumos 196 

Viesturs Melecis, Gunta Sprinģe. Ceļā uz Eiropas ilgtermiņa ekosistēmu pētījumu tīkla 

izveidošanu 197 

Gunta Spriņģe, Māris Bērtiņš, Ļesja Gnatišina, Ilga Kokorīte, Agnese Lasmane, Valērijs 

Rodinovs, Oksana Stoļara. Bakterioloģisko rādītāju ilgtermiņa izmaiņas Rīgas ūdenskrātuvē 199 

Normunds Stivriņš, Elīna Vecmane, Triin Reitalu. Ellenberga ekoloģisko faktoru vērtību 

izmaiņas Āraišu ezera (Vidzemes augstiene) apkārtnē pēdējo 15 000 gadu laikā 200 

Jānis Ventiņš, Viesturs Melecis. Enhitreīdu (Enchytraeidae) Cognettia sphagnetorum 

ilgtermiņa dinamika Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta priežu mežu augsnēs 202 
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Lietišķie pētījumi vides zinātnē  

Linda Ansone-Bērtiņa, Marta Jemeļjanova, Māris Kļaviņš, Rūta Ozola-Davidāne, Jorens 

Kviesis. Mālu-humusvielu kompozītmateriālu izmantošana ūdens attīrīšanai no farmaceitiski 

aktīvajām vielām 204 

Māris Bērtiņš, Arta Bārdule, Lauma Buša, Arturs Vīksna, Dagnija Lazdiņa, Māris Kļaviņš. 

Mikro un makro elementu aprites pētījumi ātraudzīgajā hibrīdapsē (Populus Tretmula L. X 

P.Tremuloides Michx) 205 

Linda Dobkeviča, Māris Kļaviņš. Imobilizētās humusvielas un to izmantošanas iespējas 206 

Anete Fedorovska, Juris Aigars, Rita Poikāne, Juris Tunēns, Mintauts Jansons. Dzīvsudraba 

biomagnificēšanās Rīgas līča piekrastes barības ķēdē 208 

Jānis Krūmiņš, Māris Kļaviņš. Kūdras izcelsmes loma humīsnkābju sastāva veidošanā 210 

Jānis Krūmiņš, Māris Kļaviņš. Piesārņojums ar metaloīdiem zemajos purvos Latvijā 211 

Jānis Krūmiņš, Māris Kļaviņš. Klimata pārmaiņu ietekme uz zemo purvu attīstību Latvijā 213 

Rūta Ozola-Davidāne, Māris Kļaviņš. Phosphorus recovery technologies: state of the art and 
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Latvijas klimats un ūdeņi -  

mainība,tendences un ietekmes 
 

 

BURTNIEKA EZERA ZIEMEĻDAĻAS PIEKRASTES AUGU VALSTS RESURSU 

IZMANTOŠANAS LIECĪBAS RIŅŅUKALNA AKMENS LAIKMETA APMETNĒ 

Aija Ceriņa, Laimdota Kalniņa, Līga Paparde 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: Aija.Cerina@lu.lv, Laimdota.Kalnina@lu.lv, 

Liga.Paparde@lu.lv 

Burtnieka senezera teritorijas ģeoloģiskie un paleoveģetācijas pētījumi veikti ilgstošā 

laikposmā, skaidrojot ezera nogulumu uzkrāšanās etapus un veģetācijas izmaiņas saistībā ar 

vispārējām klimata izmaiņām pēdējā leduslaikmeta beiguposmā un holocēnā (Medne, 1977; 

Eberhards et.al, 2003; Larsson, Zagorska, 2006; Ozola et.al, 2010). Izmantojot etnobotāniķu 

pētījumus par cilvēku pārtikā izmantotiem augiem senāk un tagad, kā arī ezera un purva 

nogulumos saglabājušās liecības par agrāko veģetāciju (palinoloģiskā, botāniskā un augu 

makroatlieku analīzes), iespējams apjaust akmens laikmeta cilvēka augu valsts resursu 

izmantošanas iespējas, jo pastāvīgi mitros nogulumos augu makroatliekas saglabājas labāk  

nekā sausās augsnēs, kur tās parasti saglabājas tikai pārogļotā veidā. Veicot Pantenes tuvumā 

ezera piekrastes nogulumu augu makroatlieku datēšanu, lai noteiktu t.s. ezera rezervuāra efektu 

(Meadows et al., 2014), vienlaikus noskaidrojās, ka peldošais ezerrieksts, kura atliekas regulāri 

sastopamas pētītajos paraugos, te audzis jau pirms 6940-6720 kal. gadiem. Netālajā griezumā 

Pantene/BraukšasI-2006 ezerrieksta ogļoti augļu fragmenti atrasti arī augstāk iegulošos 

jaunākos nogulumos kopā dzīvnieku kauliņiem, krama plēksnītēm, oglītēm (Ozola et al.,2010).  

Riņņukalna akmens laikmeta apmetne Salacas kreisajā krastā tās iztekas rajonā no 

Burtnieka ezera ir ievērojama ar neolīta gliemeņu čaulu un zivju asaku slānīšu slāņkopu 

gandrīz 1 m biezumā (Schmölcke et al., 2016), kas sniedz priekšstatu par to, ko pārtikā 

izmantojuši akmens laikmeta cilvēki. Zem šī slāņa ieguļ tumša brūni pelēka mālainu 

nogulumu slāņkopa ~80 cm biezumā, kas satur nedaudz organisko vielu piejaukumu un ir 

bagāta ar dzelzs hidroksīdu izgulsnējumiem. Tās pamatnē konstatēti ar ezerkaļķi bagāti 

nogulumi 10-20 cm biezumā. 

2017. un 2018.g. vasarās šeit veikti atkārtoti arheoloģiskie izrakumi, kuru laikā paralēli 

arheoloģiskajiem un zooarheoloģiskajiem pētījumiem no nogulumiem ar flotācijas metodi 

(atlieku sadalīšana vieglajā un smagajā frakcijā ar ūdens palīdzību) no >300 paraugiem 

mailto:Aija.Cerina@lu.lv
mailto:Laimdota.Kalnina@lu.lv
mailto:Liga.Paparde@lu.lv
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izskalotas augu makroatliekas, kā arī iegūti rakuma vertikālas sienas monolīti, kam laboratorijā 

veikta putekšņu un nogulumu satāva izmaiņu vertikālā griezumā izpēte ar LOI metodi. 

LOI parāda, ka apakšējā mālainajā slāņkopā starp gliemeņu slāņkopu un ezerkaļķa 

nogulumiem dominē minerālvielas (90%), organiskās vielas ~5-8%, karbonāti līdz 2%. 

Gliemeņu čaulu-zivju kauliņu slāņkopā organisko vielu daudzums nedaudz samazinās, 

samazinās arī minerālvielu daudzums (no 92 līdz 65-55%), bet karbonātu daudzums pieaug 

līdz 45%. 

Putekšņu spektri, kuru sastāvā ir ievērojams zālaugu putekšņu īpatsvars, liecina par 

atklātu teritoriju apmetnes pastāvēšanas laikā.  

Nogulumu sastāvs un ilgstošs to novietojums virs gruntsūdens līmeņa ezera 

ūdenslīmeņa pazemināšanās rezultatā noteicis augu makroatlieku saglabāšanās pakāpi. 

Akmens laikmeta apmetnes teritorijas nogulumos izpētītajā augu makroatlieku kompleksā 

sastopamas tikai ogļotas vai gliemeņu čaulu/zivju kauliņu slāņkopā atsevišķos gadījumos arī 

mineralizētas sēklas, dažāda izmēra koksnes oglītes, kā arī oglītes, kas, iespējams, ir pārogļotu 

lakstaugu sakneņu daļas. Lielākās sēklas galvenokārt sastopamas fragmentu veidā. Pārsvarā 

saglabājusies sēklu endosperma, bet sēklu ogļotais apvalks saglabājies retāk.  

Arheobotāniskajos pētījumos ogļoto augu atlieku klātbūtne nogulumos lielākoties tiek 

izskaidrota ar šo augu izmantošanu pārtikā, retāk kā apkārtējās vides rādītājs nogulumu 

veidošanās laikā (šos gadījumus bieži vien grūti nošķirt). Pēc sastopamības biežuma paraugos 

un atlieku koncentrācijas 1 litrā nogulumu gliemeņu čaulu/zivju kaulu nogulumu slāņkopā 

izceļas lazdas Corylus avellana riekstu čaulu un ūdensaugu: ezerrieksta Trapa natans augļu 

fragmenti, kā arī ūdensrožu, jo sevišķi dzelteno lēpju Nuphar lutea, sēklas; nezālieņu un ar 

skraju augāju segtu mēreni mitru vietu augu- sūreņu Persicaria lapathifolia/P. maculosa un 

balandu, arī balodeņu ogļotas sēklas. Apmetnes nogulumu griezuma palinoloģiskajos 

pētījumos arī konstatēti iepriekš minēto augu putekšņi, kas norāda, ka šie augi ir auguši 

Burtniekā vai tā krastos. Tādejādi tie varētu būt svarīgākie augi, kuru daļas tikušas vāktas 

izmantošanai uzturā Riņņukalnā akmens laikmetā.  

Pētījumi tika veikti ar Vācijas Pētniecības fonda projekta “Riņņukalns, a Neolithic shell 

midden site in northern Latvia and its significance for cultural development of the Eastern 

Baltic Stone Age” un LU ĢZZF projekta “Cilvēku resursu piesaiste zinātnisko pētījumu 

attīstībai zemes un vides zinātnēs (Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana klimata pārmaiņu 

kontekstā)” atbalstu.   
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AUGSNES APSTRĀDES UN MITRUMA REŽĪMA IETEKME UZ N2O EMISIJĀM NO 

LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES 

Paula Eihe, Lāsma Lūcija Vēbere, Kristīne Valujeva, Inga Grīnfelde, Jovita Pilecka 

LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, Vides un ūdenssaimniecības katedra 

LLU Meža un ūdens resursu zinātniskā laboratorija, e-pasts: paula.eihe3@gmail.com, 

lasmalucija@gmail.com, kristine.valujeva@llu.lv, inga.grinfelde@llu.lv, jovita.pilecka@llu.lv  

 

Ievads. Lauksaimniecības sektors ir otrs lielākais SEG emisiju avots Latvijā uzreiz aiz 

enerģētikas un transporta sektora, 2017. gadā sastādot 24.6% no kopējām SEG emisijām 

valstī. Lielāko daļu (60.8%) no sektora kopējām emisijām veidoja emisijas no 

lauksaimniecības augšņu apsaimniekošanas (NIP, 2019). Tiešās N2O emisijas no minerālā un 

organiskā mēslojuma izmantošanas ir siltumnīcefektu veidojošo gāzu emisiju pamatavots 

lauksaimniecības sektorā. Saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldības padomes IPCC norādīto 

informāciju, dislāpekļa oksīda globālās sasilšanas potenciāls ir 298 reizes lielāks nekā CO2, 

un tas var saglabāties atmosfērā vairāk nekā 100 gadus (Global Warming Potential Values, 

2017). Lauksaimniecības nozares ietekme uz vidi, pieaugošo SEG emisiju veidā, kļūst 

izteiktāka, un, ņemot vērā N2O emisiju nozīmību kopējā emisiju apjomā, ir nepieciešamas 

padziļinātas zināšanas par slāpekļa dioksīda veidošanās procesiem lauksaimniecībā 

izmantojamās zemēs. Pētījuma mērķis ir salīdzināt tradicionālās un minimālās augsnes 

apstrādes un dažādu mitruma režīmu ietekmi uz N2O emisijām un N2O izotopiem veģetācijas 

sezonas laikā. SEG emisijas no lauksaimniecības augsnēm veidojas biofizikālo procesu un 

mailto:paula.eihe3@gmail.com
mailto:lasmalucija@gmail.com
mailto:kristine.valujeva@llu.lv
mailto:inga.grinfelde@llu.lv
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organisko vielu sadalīšanās procesu ietekmē. Dislāpekļa oksīda emisijas no lauksaimniecības 

augsnēm veidojas nitrifikācijas un denitrifikācijas procesos. Nitrifikācijas procesi notiek 

pietiekama skābekļa daudzuma klātbūtnē, amonija nitrāti oksidē par nitrītiem un nitrātiem, bet 

denitrifikācijā norisinās oksidēto slāpekļa savienojumu anaerobā reducēšanās līdz N2 augsnes 

mikroorganismu darbības rezultātā, tas izdalās atmosfērā. Nitrifikācijas un denitrifikācijas 

procesu norisē liela nozīme ir augsnes temperatūrai un mitrumam, šie faktori nosaka 

mikroorganismu aktivitāti augsnē. Citos pētījumos secināts, ka N2O emisijas strauji pieaug, 

palielinoties augsnes temperatūrai (Signor et al., 2013). Pastiprinātas NO un N2O emisijas no 

lauksaimniecības zemes veicina sausas augsnes samitrināšana, jo tiek aktivizēta slāpekļa 

mineralizācija jeb nitrifikācija. Pētījumos secināts, ka, pieaugot augsnes mitrumam, pieaug 

N2O emisijas no zemes, taču pie ļoti augsta augsnes mitruma N2O emisijas samazinās. N2O 

emisiju apjoms kopumā pieaug, ja mitruma periodi mijas ar sausuma periodiem 

lauksaimniecības zemē. Palielinātas N2O emisijas novērojamas dažu minūšu vai stundu laikā 

pēc nokrišņu sākšanās, bet, kad lietus periods beidzies, emisiju apjoms atgriežas sākotnējā 

stāvoklī tikai pēc dažām dienām (Oertel et al., 2016). N2O emisijas ietekmē arī augsnes 

reakcija un pētījumu rezultāti liecina, ka dislāpekļa oksīda emisijas samazinās pie skābiem 

augsnes apstākļiem (Nugroho et al., 2007). 

Metodika. 2019. gada vasarā pētījuma veikšanai tika ievākti 24 nesajaukti augšņu 

paraugi no dažādām kultūrām – ziemas kviešu, pupu, rapša – LLU mācību pētījumu 

saimniecībā “Pēterlauki” Poķu stacionārā, kā arī 2 references paraugi. Paraugiem tika veikti 

dislāpekļa oksīda emisiju un N2O izotopu mērījumi laboratorijas apstākļos pie dažādiem 

mitruma apstākļiem, izmantojot Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas rīcībā esošās 

iekārtas (1., 2. att.). Dislāpekļa oksīda gāze ir viens no galvenajiem globālās sasilšanas un 

ozona noārdīšanas faktoriem stratosfērā. Lai izprastu dislāpekļa oksīda nozīmību globālajās 

izmaiņās, vēlama vienlaicīga un precīza N2O koncentrāciju un vietai raksturīgā izotopiskā 

sastāva mērīšana (Picarro, 2014). Lauksaimniecības augšņu paraugu emitēto N2O gāzu 

mērījumi dažādos mitruma apstākļos tika veikti laboratorijā ar spektrofotometru Picarro 

G2508 un N2O izotopu emisiju mērījumi tika veikti ar Picarro G5131-i. Mērījumi tika veikti, 

izmantojot paraugu traukus ar cieši noslēdzamu vāku, kas ar teflona caurulīti (iekšējais 

diametrs 1/16 collas, ārējais – 1/18 collas) savienots ar iekārtu. 
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1. attēls. Augšņu paraugi no dažādām 

kultūrām (Foto: Eihe P., 2019). 

2. attēls. Augšņu paraugu analizēšana ar 

spektrofotometru Picarro G2508 (Foto: Eihe P., 

2019). 

Rezultāti un diskusija. Veicot iegūto datu apstrādi un analīzi, iegūtie rezultāti par N2O 

izotopiem attēloti pa kultūraugu veidiem 3., 4. un 5. attēlā. Visiem paraugiem ir novērotas 

ekstrēmās vērtības, kas, iespējams, ir saistītas ar citiem faktoriem, kas ietekmē N2O 

veidošanos augsnē. Nosacīti stabila izkliede ir N2O izotopam δ
18

O-N2O, savukārt N2O izotopi 

δ15Nα un N2O izotopi δ15N
β
 ar vislielāko izkliedi ir kontroles paraugos. Izotopu mērījumi 

parāda, ka pie līdzīga augsnes sastāva un līdzīgām augsnes apstrādes tehnoloģijām N2O 

izotopu sastāvs var atšķirties.  

 
3. attēls. N2O izotopi δ

18
O-N2O pa kultūraugu veidiem (Avots: autoru veidots).  
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4. attēls. N2O izotopi δ15N

α
 pa kultūraugu veidiem (Avots: autoru veidots). 

 

 
5. attēls. N2O izotopi δ15N

β
 pa kultūraugu veidiem (Avots: autoru veidots). 

Secinājumi. Nosacīti stabila izkliede visos paraugos ir N2O izotopam δ
18

O-N2O, 

savukārt N2O izotopi δ
15

Nα un δ
15

Nβ ar vislielāko izkliedi ir kontroles paraugos. N2O izotopu 

mērījumi parāda N2O gāzes veidošanās sarežģīto raksturu, kur mikroorganismu darbību 

ietekmē vesela virkne faktoru. Iegūto datu analīze jāturpina veicot kompleksu statistisko datu 

analīzi, kur visiem faktoriem tiek vērtēta ne tikai tiešā ietekme, bet arī sekundārā ietekme uz 

N2O izotopu veidošanās procesiem.  

Izmantotā literatūra 

Greenhouse Gas Protocol (2017) Global Warming Potential Values. https://ghgprotocol.org/  

ICCP Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4 Agriculture, Forestry and Other 

Land Use (2006) The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Institute for Global 

Environmental Strategies, Japan.  https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre (2019) NIR. Latvia’s National Inventory 

Report. https://www.meteo.lv/lapas/sagatavotie-un-iesniegtie-zinojumi?&id=1153&nid=393 

Nugroho R. A., Röling W. F. M., Laverman A. M., Verhoef H. A. (2007) Low nitrification rates in 

acid Scots pine forest soild are due to pH-related factors. Microbial. Ecol. 53, 89-97. 

Oertel C, Matschullat J., Zurba K., Zimmermann F., Erasmi S. (2016) Greenhouse gas emissions from 

soils – A rewiev. Chemie der Erde 76 327-352. 

https://ghgprotocol.org/
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LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. ĢEOGRĀFIJA 

 20 

Palmer M. R., Arrata C., Huang K. (2014) High-accuracy Measurements of N2O Concentration and 

Site-specific Nitrogen Isotopes in Small or High Concentration Samples. Picarro, Inc., Santa Clara, 

CA, United States. 

Signor D., Cerri C. E. P. (2013) Nitrous oxide emmisions in agricultural soils: a rewiev. Pescq. 

Agropec. Trop., Goiȃnia, v. 43, n. 3, p. 322-338. 

MINERĀLMĒSLOJUMA IZMANTOŠANAS IETEKME UZ AMONJAKA  

EMISIJĀM LATVIJAS KLIMATISKAJOS APSTĀKĻOS  

Olga Frolova, Laima Bērziņa 

LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, e-pasts: olga.frolova@llu.lv; laima.berzina@llu.lv 

Pasaulē slāpekļa zudumi amonjaka (NH3) iztvaikošanas dēļ pēc minerālmēslu izkliedes 

svārstās no 0.9 līdz 64% (vidēji 17.6%). Eiropā slāpekļa zudumi vidēji sasniedz 13%, kas ir 

salīdzinoši zems rādītājs, salīdzinot ar citiem reģioniem (Pane et.al., 2016). Lauksaimniecība 

ir galvenais NH3 emisiju avots Latvijā (85.00% 2017. gadā). Ievērojams apjoms no NH3 

emisijām veidojas no minerālmēslojuma izmantošanas (27.57% 2017. gadā) (Skrebele et.al., 

2019). Galvenie ietekmējošie faktori ir minerālmēslojuma veids, vides apstākļi un augsnes 

īpašības (Sommer et.al., 2004).  

Liela nozīme uz NH3 emisiju no minerālmēslu izmantošanas ir klimatam. Latvijas 

klimatiskie apstākļi ir atbilstoši mērenā klimata joslai (IPCC, 2006), kas vidēji raksturojas ar 

zemākām emisijām nekā siltāka klimata joslās (EMEP/EE, 2019), taču būtiski ir laika apstākļi 

minerālmēslu izkliedes laikā. Optimālā variantā urīnvielai ir jābūt hidrolizētai, pirms sākas 

NH3 iztvaikošana, un šo procesu galvenokārt ietekmē mitrums un temperatūra, tāpēc, 

izkliedējot urīnvielu, uz pilnīgi sausas augsnes netiks novērota NH3 emisija. Paaugstinoties 

augsnes mitrumam, aktivizēsies urīnvielas hidrolīze un NH3 iztvaikošana, un notiks NH3 

emitēšana. Nokrišņu daudzums zem 10 mm ievērojami neietekmē NH3 iztvaikošanas apjomu, 

bet virs 10–16 mm pēc karbamīda izkliedes samazina NH3 emisiju, jo slāpeklis tiek infiltrēts 

augsnē, limitējot NH3 iztvaikošanu (Sommer et.al., 2004). 

Atkarībā no izmantotā minerālmēslojuma veida mainīga ir arī tajā esošā slāpekļa 

efektivitāte. To parāda arī aprēķinos izmantoto koeficientu lielums, kas tiek pieņemti Latvijas 

apstākļiem. Augsts NH3 emisijas faktors ir urīnvielai (159 g NH3(kg N)
-1

). Salīdzinoši neliels 

NH3 emisijas faktors ir amonija nitrātam (16 g NH3(kg N)
-1

) (EMEP/EEA, 2019).  

Viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas ietekmē NH3 emisijas apjomu, ir H
+
 

koncentrācija augsnē. Augstākas NH3 emisijas ir novērojamas pie pH virs  7 (Sommer et.al., 

2004). Izmantojot urīnvielu, NH3 emisija nav ievērojami atkarīga no augsnes sākotnējā pH, 

jo, izkliedējot ap to esošā mikrovidē, urīnvielas hidrolīzes dēļ palielinās pH (Fenn, 1988). Citi 
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augsnes apstākļi, kas ietekmē NH3 emisijas apjomu, ir kalcija saturs un katjonu apmaiņas 

spēja (Sommer et.al., 2004). 

NH3 emisiju samazināšanai ir nepieciešams izvērtēt minerālmēslojuma izmantošanu. 

Jāizvērtē minerālmēslojuma veids, ne tikai uz auga attīstību, bet arī jāņem vērā tā 

izmantošanas efektivitāte, jo, samazinot NH3 emisiju, tiek ieekonomēts slāpeklis. Vidēji NH3 

emisiju var samazināt par 63.5%, ja uz urīnvielu balstīts mēslojums tiek aizvietots ar 

alternatīvu, vai tiek veikta karbamīda iestrāde augsnē (samazinājums – 54.7%) (Pane et.al., 

2016). Pēc iespējas nepieciešams plānot minerālmēslu izkliedi pirms paredzamās lietusgāzes 

un pie zemākas gaisa temperatūras. 

Turpmāk ir nepieciešams veikt emisiju kvantificēšanu, ievērtējot Latvijai raksturīgo 

klimata apstākļus un saimniekošanas prakses. 

Izmantotā literatūra 
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Pan, B., Lam, S. K., Mosier, A., Luo, Y., Chen, D. (2016). Ammonia volatilization from synthetic 

fertilizers and its mitigation strategies: a global synthesis. Agriculture, Ecosystems & Environment, 

232, 283-289. Doi.org/10.1016/j.agee.2016.08.019 

Skrebele A., Štelce V., Lupkina L., Rubene L., Cakars I., Siņics L., Klāvs G., Gračko L., Bērziņa L., 

Frolova O., Lazdiņš A., Bārdule A. ( 2019) Latvia’s Informative Inventory Report 

https://cdr.eionet.europa.eu/lv/un/clrtap/iir/envxiupja/IIR_2019_LV.pdf/manage_document 

Sommer S.G., Scjoerring J.K., Denmead O.T. (2004) Ammonia emission from mineral fertilizers and 

fertilized crops. Advances in agronomy. 558 – 622. Doi: 10.1016/S0065-2113(03)82008-4 

FENOLOĢISKAIS KALENDĀRS LATVIJĀ 

Gunta Kalvāne 

 
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: Gunta.kalvane@lu.lv 

Dabas sezonālo ritmu atzīmēšanai kalendāros jeb fenoloģisko datu ievākšanai Latvijā ir 

gara vēsture. Pirmie sistemātiskie novērojumi ievākti jau 20.gs. 30 gados, publicējot 

“Fenoloģiskajos biļetenos”. Laika gaitā ir mainījies gan datu uzturētājs, gan publicēšanas 

avots – pēdējos gados fenoloģisko parādību tabulas tika publicētas “Dabas un vēstures 

kalendārā”, no 2019. gada – “Latvijas Avīzes gadagrāmatā”, tomēr ik gadu brīvprātīgie 

fenologi fiksē un atzīmē vairāk kā 250 dažādas fenoloģiskās fāzes, sākot ar sniega kušanas 
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sākumu, ledus iešanu, pirmo sniegpulkstenīti, pirmajiem gājputniem, beidzot ar lapu krišanu 

savvaļas un kultūraugiem. 

Pēcdoktorantūras pētījumā “Klimata pārmaiņu ietekme uz fitofenoloģiskajām fāzēm un ar 

to saistītie riski Baltijas reģionā” no Dabas un vēstures kalendāriem ir digitizēti, un vienā datu 

bāzē apkopoti dati par 148 fenoloģiskajām fāzēm Latvijas teritorijā laika periodā no 1970. līdz 

2018. gadam. Datu bāze satur 47200 ierakstus no 81 apdzīvotas vietas Latvijā, novērojumu 

punktiem stipri variējot pa gadiem. Fenoloģiskajiem datiem ir veikta četru pakāpju datu 

kontrole un ticamības izvērtējums. Dati pieejami ikvienam interesentam pēc pieprasījuma.  

Pētījumā veikts vispilnīgākais fenoloģisko datu izvērtējums Latvijas teritorijai, jo datu 

analīze veikta gan augu attīstības fāzēm, gan dzīvnieku un kukaiņu sugām, kā arī 

kultūraugiem, atsevišķi izdalot abiotiskās parādības kā pirmais sniegs, pēdējā pavasara salna 

un saimnieciskās darbības kā lopu ganīšanas sākums, kartupeļu stādīšana.  

Uz pieejamo datu bāzes (148 fenoloģiskās fāzes), izveidots Latvijas ainavas fenoloģiskais 

kalendārs, aprakstot dabas ritmus un norises Latvijas dabā, aprēķinot visbiežāko iestāšanās 

vērtību – datumu, neņemot vērā reģionālo sadalījumu. 

Tā, piemēram, viens no pirmajiem pavasara vēstnešiem dabā ir sniegpulkstenītes 

Galanthus nivalis L. ziedēšana, kas Latvijā visbiežāk vērojama marta vidū, ap 15. martu. Šajā 

pašā laikā var dzirdēt pirmās gājputnu dziesmas jeb pamanīt tos atgriežamies – cīruļi, ķīvītes, 

slokas un strazdi (Alauda arvensis, Vanellus vanellus, Scolopax rusticola, Sturnus vulgaris) 

atlido 18.-20. martā. Nedēļu vēlāk no stropiem izlido pirmās medus bites Apis mellifera 

(26. marts). 

Aprīļa beigās, maija sākumā Latvijas dabā vērojama masveida lapu plaukšana un 

ziedēšanas sākums – ap 25. aprīli, notiek pļavu zaļošanās, ievas Padus racemosa lapu 

plaukšanas sākums. Maija pirmajā nedēļā lapas plaukst jāņogām Ribes rubrum L., upenēm 

Ribes nigrum L., ceriņiem Syringa vulgaris L. un bērziem Betula pendula gandrīz vienlaicīgi 

ar ziedēšanu. Sākas lauka darbi, piemēram, kartupeļi visbiežāk tiek stādīti 10. maijā.  

Pēc fenoloģisko novērotāju datiem pirmās sēnes kā apšu bekas parādās ap 9. jūliju, 

savukārt baravikas ap 15. jūliju. Liepa Tilia cordata – vasaras vidus indikators – zied ap 

10. jūliju kopā ar kartupeļiem. Jūlija vidū sāk nogatavoties pirmās ogas – mellenes Vaccinium 

myrtillus (ap 11. jūliju), jāņogas un ķirši, upenes, mājas avenes.  

Pēdējie no gājputniem aizlido strazdi Alauda arvensis – 20. oktobrī. Oktobra beigās sāk 

veidoties ledus, un uzsnieg pirmais sniegs, kas iezīmē fenoloģiskās ziemas iestāšanos.  

Pateicības. Paldies Ivonnai Tokerei par vēsturisko datu digitizāciju un Andrim 

Ģērmanim par fenoloģiskā tīkla uzturēšanu un datu apkopošanu. 
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Pētījums veikts pēcdoktorantūras projekta  “Klimata pārmaiņu ietekme uz 

fitofenoloģiskajām fāzēm un ar to saistītie riski Baltijas reģionā”  ievaros (projekta 

Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/265) 

EKSTREMĀLU METEOROLOĢISKO APSTĀKĻU IETEKME UZ AUGU BARĪBAS 

VIELU ZUDUMIEM NO NOSUSINĀTĀM LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMĒM 

Ainis Lagzdiņš, Linda Grinberga 

LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, e-pasts: ainis.lagzdins@llu.lv, linda.grinberga@llu.lv 

Lai raksturotu ekstremālu meteoroloģisko apstākļu ietekmi uz augu barības vielu 

zudumiem no lauksaimniecības zemēm, kurās ierīkotas meliorācijas sistēmas, izmantoti 

lauksaimniecības noteču monitoringa rezultāti, kuri iegūti laika posmā no 1995. gada līdz 

2019. gadam. Lauksaimiecības noteču monitorings ietver regulāru un nepārtrauktu ūdeņu 

paraugu ievākšanu un hidroloģisko novērojumu veikšanu vairākos savstarpēji pakārtotos 

izpētes līmeņos, t.sk., gruntsūdeņi, drenu sistēmas, mazie sateces baseini, mazās un vidējās 

upes. Kopumā ūdeņu paraugi ievākti desmit izkliedētā piesārņojuma monitoringa stacijās un 

posteņos, deviņās upēs, kuras atrodas īpaši jutīgājās teritorijās, piecpadsmit Bērzes upes 

daļbaseinos un deviņpadsmit gruntsūdeņu urbumos. Meteoroloģisko apstākļu raksturošanai 

pētījuma vietās izmantota publiski pieejamā VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centra” (LVĢMC) meteoroloģisko novērojumu informācija. 

Pēdējos trijos monitoringa īstenošanas gados pētījuma teritorijās novērtoti ekstremāli 

metoroloģiskie un hidroloģiskie apstākļi, kuri ietekmēja augu barības vielu izskalošanās 

procesu īpatnības, īpaši izteikti ūdenī viegli šķīstošo nitrātjonu gadījumā. Kopumā novērots, 

ka 2017. gada rudens un ziemas periodiem bija raksturīgi pārmitri apstākļi, 2018. gadam 

izteikta sausuma apstākļi, kamēr 2019. gada sākuma posmā noteces veidošanos un saistīto 

augu barības vielu izskalošanos ietekmēja iepriekšējam gadam raksturīgo apstākļu fons. Īpaši 

jutīgo teritoriju upēs, kuras atrodas Latvijas vidusdaļā, novērtotas vairākas savstarpēji saistītas 

nitrātjonu izskalošanās tendences (1. attēls): 

 2017. gadā konstatētas paaugstinātas gada vidējās nitrātjonu koncentrācijas 

salīdzinājumā ar ilgtermiņā novērotajām, kas skaidrojams ar rudens un ziemas 

mēnešos novērotajiem izteikti pārmitrajiem apstākļiem, kuri sekmēja drenu 

noteces veidošanos un nitrātjonu izskalošanos no nosusinātām lauksaimniecības 

zemēm; 
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 2018. gadā izteikta sausuma apstākļos gada vidējās nitrātjonu koncentrācijas 

visās upēs, kurās tika ievākti ūdeņu paraugi, bija ievērojami zemākas nekā 

2017. gadā un ilgtermiņā novērotās, kas skaidrojams ar drenu noteces izsīkšanu 

un kultūraugu neizmantoto augu barības vielu uzkrāšanos augsnes profila 

ietvaros limitētu produktīvo nokrišņu apstākļos; 

 2019. gada vidējās nitrātjonu koncentrācijas upju ūdeņos ietekmēja izteikti 

paaugstinātās nitrātjonu koncentrācijas, kuras tika konstatētas februāra, marta un 

aprīļa mēnešos ievāktajos ūdeņu paraugos, kas skaidrojams ar norādītajiem 

mēnešiem raksturīgo noteces atsākšanos nosusinātās lauksaimniecības zemēs un 

saistīto pastiprināto nitrājonu izskalošanos no augsnes. 

 

 

1. attēls. Gadu vidējās nitrātjonu koncentrācijas īpaši jutīgo teritoriju upju ūdeņos. 

2019. gadā Bērzes upes daļbaseinos novērotas paaugstinātas gada vidējās nitrātjonu 

koncentrācijas, kas vairumā gadījumu pārsniedz ilgtermiņā, 2017. gadā un 2018. gadā 

novērotās. Līdzvērtīgi kā tas tika konstatēts īpaši jutīgo teritoriju upēs, paaugstināto gada 

vidējo nitrātjonu koncentrāciju cēlonis ir janvārī, februārī, martā un aprīlī ievāktajos ūdeņu 

paraugos noteiktās izteikti paaugstinātās nitrātjonu koncentrācijas. 

Neskatoties uz ekstremālo meteoroloģisko un hidroloģisko apstākļu viennozīmīgo 

ietekmi uz drenu sistēmu, mazo sateces baseinu un upju ūdeņu kvalitatīvajiem rādītājiem, 

izteikta augu barības vielu koncentrāciju mainība gruntsūdeņu urbumos netika novērota. 
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SENĀ LUBĀNA EZERA ŪDENS LĪMEŅU UN  

PALEOĢEOGRĀFISKO APSTĀKĻU IZMAIŅAS 

Līga Paparde, Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: Liga.Paparde@gmail.com, 

Laimdota.Kalnina@lu.lv; Aija.Cerina@lu.lv 

Senā Lubāna ezera ūdens līmeņu svārstības un paleoģeogrāfiskie apstākļi ir cieši saistīti 

ar paleoklimatiskajām izmaiņām, hidroloģiskajiem procesiem un apkārtnes ģeoloģisko 

attīstību. Nozīmīgs ir arī pieteces apjoms no sateces baseina un iztvaikošana, kā arī ezera 

morfoloģija. Lubāna ezers minēto faktoru ietekmē vairākkārtīgi ir būtiski mainījies. Ezera 

ūdens līmenis ir cēlies un krities, attiecīgi izmainot arī ezera platību (Эберхардс 1989). 

Ņemot vērā, ka Lubāna paleoezera piekrastes teritorijas akmens laikmetā bija plaši apdzīvotas 

(Loze 2015), šāda pētījuma rezultāti sniedz daudzpusīgu informāciju par ezera ūdens līmeņa 

izmaiņu ietekmi uz akmens laikmeta apdzīvotību un apmetņu izvietojuma tendencēm. 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot senā Lubāna ezera ūdens līmeņu un paleoģeogrāfisko apstākļu 

izmaiņu ietekmi uz akmens laikmeta apdzīvotību un nogulumu uzkrāšanās izmaiņām. Lai 

rekonstruētu paleoģeogrāfiskos apstākļus, tika pētītas un savā starpā salīdzinātas Lubāna 

paleoezera aizaugušās un pārpurvojušās teritorijas. 

Pētījuma ietvaros tika veikti lauka darbi, kā arī iegūtie nogulumu paraugi tika analīzēti 

laboratorijā, izmantojot karsēšanas zudumu, augu makroskopisko atlieku, kūdras botāniskā 

sastāva un sadalīšanās pakāpes pētījumu metodes. Lai pārliecinošāk varētu interpretēt iegūto 

analīžu rezultātus un veidotu precīzu priekšstatu par paleoģeogrāfisko apstākļu izmaiņām, tika 

noteikts konkrētā nogulumu slāņa vecums, no tā atlasot makroskopiskās atliekas un datējot ar 

radioaktīvā oglekļa AMS 
14

C metodi. 

Veicot paleoģeogrāfiskos pētījumus, nozīmīga ir piemērotu laboratorjias metožu izvēle 

un tās pielietojums. Karsēšanas zudumu analīze tiek uzskatīta par ātru un lētu veidu, lai 

precīzi noteiktu dabīgā mitruma, organisko, karbonātisko un minerālo vielu saturu nogulumos 

(Dean 1974). Nogulumu sastāvu ietekmē ezera attīstības gaita un mainīgie paleoģeogrāfiskie 

apstākļi (Santisteban et al. 2004). Augu makroskopiskās atliekas ir nogulumos saglabājušās 

augu daļas, kuras tiek identificētas un uzskaitītas ar stereoskopisko binokulāro mikroskopu. 

Augstas kvalitātes makroskopisko atlieku analīzes rezultāti no ezera un purva nogulumiem 

var tikt izmantoti, lai rekonstruētu kādreizējo ezera ūdens līmeni un purva virsmas mitruma 

režīmu, kāda ir pastāvējusi kūdras un sapropeļa uzkrāšanās laikā (Mauquoy, van Geel 2007). 

Kūdras sadalīšanās pakāpe palīdz noskaidrot paleoģeogrāfiskos apstākļus, kādos tā ir 

uzkrājusies. Jo labāk sadalījusies kūdra, jo sausāki ir bijuši apstākļi tās veidošanās laikā. Taču 

vāji sadalījusies kūdra veidojas mitrākos apstākļos (Nomals 1930; Kalniņa 2018). Savukārt 
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nogulumu paraugu datēšana ar radioaktīvā oglekļa metodi ļauj skaidrot laika periodus, kuros 

notikušas senā Lubāna ezera ūdens līmeņu un paleoģeogrāfisko apstākļu izmaiņas.  

Iegūtie karsēšanas zudumu analīzes rezultāti liecina par nogulumu sastāva un uzkrāšanās 

apstākļu izmaiņām ezera attīstības gaitā, kas ir vienas no būtiskākajām liecībām par 

paleoģeogrāfisko apstākļu, klimata un paleoezera ūdens līmeņu izmaiņām. Procentuāli lielākais 

karbonātisko vielu saturs tika konstatēts urbuma Asne – U1 nogulumos, kuru uzkrāšanās notikusi 

ūdens vidē pirms aptuveni 11 000-8000 kal. gadiem. Senā Lubāna ezera dienvidu daļā pētītajā 

nogulumu griezumā (urbums Sūļagols – U1) organisko vielu ukrāšanās sākusies pirms aptuveni 

8500-8000 kal. gadiem, taču rietumu daļā (urbums Asne – U1) pirms 8500-7000 kal. gadiem. 

Domājams, konstatētās atšķirības skaidrojamas ar pētīto paleoezera aizaugušo līču atrašanos 

dažādā hipsometriskā novietojumā un ezera ūdens līmeni attiecīgajā laika posmā. 

Abu pētīto vietu nogulumu griezumos izteiksmīgākās nogulumu sastāva izmaiņu līkņu 

fluktuācijas vērojamas izdalīto trešo karsēšanas zudumu analīzes zonu ietvaros, kas varētu 

norādīt uz to, ka kūdrainā sapropeļa uzkrāšanos būtiski ietekmēja senā Lubāna ezera ūdens 

līmeņa periodiskas izmaiņas. Paleoezera dienvidu daļā kūdrainais sapropelis uzkrājās pirms 

aptuveni 8000–6700 kal. gadiem, taču rietumu daļā pirms 6000–5000 kal. gadiem. Ņemot 

vērā, ka analizētajos nogulumu griezumos virs kūdrainā sapropeļa konstatēti zemā tipa purva 

nogulumi – kūdra, šajā senā Lubāna attīstības laika posmā ir pazeminājies ezera ūdens līmenis 

un piekrastes teritorijās attīstījās purva veģetācija. 

Augu makroskopisko atlieku analīzes rezultāti tika salīdzināti ar iegūtajiem karsēšanas 

zudumu analīzes rezultātiem. Iegūtie dati liecina, ka vislielākā sauszemes un ūdens augu, kā arī 

ūdens dzīvnieku daudzveidība ir bijusi laika posmā, kad uzkrājās kūdrainais sapropelis. 

Pētījuma ietvaros veiktās paleoģeogrāfiskās rekonstrukcijas liecina par to, ka aptuveni pirms 

8000–5000 kal. gadiem klimatiskie apstākļi ir bijuši labvēlīgi veģetācijas attīstībai. Spriežot pēc 

augu makroskopiskajām atliekām, analizēto nogulumu griezumu augšējā daļā tika konstatēts 

procentuāli lielākais purva veģetācijai raksturīgo augu sugu īpatsvars. Uzkrājušies kūdras 

nogulumi norāda uz ezera ūdens līmeņa un aizņemtās kopējās platības samazināšanos. Senā 

Lubāna ezera aizaugšana vistraujāk notika pirms aptuveni 5500 kal. gadiem. Savukārt iegūtie 

kūdras sadalīšanās pakāpes analīzes rezultāti papildina izpratni par hidroloģiskā režīma 

izmaiņām un iespējamiem klimatiskajiem apstākļiem, kādi ir bijuši kūdras uzkrāšanās laikā. 

Pētījumā tika secināts, ka iegūto karsēšanas zudumu un augu makroskopisko analīžu 

rezultāti norāda uz to, ka organisko vielu uzkrāšanās ezerā ir sākusies ezera ūdens līmenim 

pazeminoties un aizaugot paleoezera līčiem pirms apmēram 8000 kal. gadiem. Visu pētīto 

urbumu griezumu nogulumu sastāvā vērojams, ka lielākais organisko vielu procentuālais 

daudzums samazinās līdz ar dziļumu. Augu makroskopiskās analīzes rezultāti liecina, ka 
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nogulumi kopš šī laika pārsvarā ir uzkrājušies sauszemes apstākļos, ko veicināja ezera ūdens 

līmeņa pazemināšanās, kā arī ietekmēja senā Lubāna līču aizaugšanas un pārpurvošanās procesi. 

Lielākās karbonātu procentuālā daudzuma vērtības nogulumu sastāvā ir senā Lubāna rietumu 

daļā pētītā urbuma griezuma Asne – U1 dziļuma intervālā no 3,00  līdz 2,00 m. Plaeoezera 

nogulumos konstatēto karbonātu izcelsme skaidrojama ar ezera ūdens līmeņa paaugstināšanos, 

kā rezultātā tika skaloti ezera rietumu krasta daļā esošie lokālās morēnas mālsmilts nogulumi, 

un karbonātiskās vielas nokļuva ezera ūdenī un izgulsnējās nogulumos. Sūļagols – U1 un Asne 

– U1 augu makroskopisko atlieku diagrammās nodalītās makroskopisko atlieku zonu robežas 

mainās līdz ar nogulumu sastāva izmaiņām, bieži atbilstot tiem pašiem dziļuma intervāliem, 

kuros konstatētas makroskopisko atlieku sastāva izmaiņas. Tas pierāda to, ka apkārtējās 

teritorijas augu valsts sastāvs mainās atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem un senā Lubāna 

ūdens līmeņa svārstībām, kas ietekmē ezerā uzkrājušos nogulumu īpašības un organisko vielu 

daudzuma palielināšanos ezera ūdens līmenim pazeminoties. 
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PASKĀBINĀŠANA DIGESTĀTA IESTRĀDES LAIKĀ KĀ AMONJAKA EMISIJU 

SAMAZINOŠS PASĀKUMS LATVIJAS KLIMATISKAJOS APSTĀKĻOS 

Jovita Pilecka, Inga Grīnfelde 

LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, e-pasts: jovita.pilecka@llu.lv; inga.grinfelde@lu.lv 

Ievads. Slāpekļa (N) izmantošana lauksaimniecībā ir nepieciešama, lai nodrošinātu 

aizvien pieaugošo pieprasījumu pēc pārtikas, kas saistīts ar globālo planētas iedzīvotāju skaita 

pieaugumu, taču N aprite lauksaimniecībā ir saistīta ar veselu virkni klimata un vides riskiem. 
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Pirmkārt, lauksaimniecība ir avots antropogēnām siltumnīcefekta gāzēm (SEG) proti, oglekļa 

dioksīdu (CO2), metānu (CH4) un slāpekļa oksīdu (N2O) (Kavanagh et al., 2019). Kopumā 

SEG emisijas 2016. gadā sasniedza 49,3 Gt CO2 ekvivalenta, lauksaimniecībai radot 11,39 Gt 

(23%) no kopējām antropogēnajām globālajām emisijām. Lauksaimnieciskajā darbībā dominē 

N2O (75%) emisijas (Olivier, et al., 2017). Otrkārt, intensīva N izmantošana lauksaimniecībā 

ir saistīta ar N savienojumu noplūdi gruntsūdeņos un virsūdeņos, tādējādi veicinot 

eitrofikāciju. Treškārt, amonjaka (NH3) iztvaikošana mājdzīvnieku mītnēs, kūtsmēslu 

uzglabāšanas un iestrādes laikā, kā arī minerālmēslu iestrādes laikā ir galvenais slāpekļa (N) 

zudumu iemesls, lauksaimniecībai veidojot vairāk nekā 90% no visām globālajām NH3 

emisijām. Lielākā daļa NH3 emisiju rodas no kūtsmēsliem – to uzglabāšanas un izmantošanas 

augšnu mēslošanā kas, veido aptuveni 12% no pasaules lauksaimniecības NH3 emisijām 

(Kavanagh et al., 2019). Eiropā lauksaimniecība rada aptuveni 90% no kopējā izdalītā NH3 

daudzuma, lielu daļu no tā veido kūtsmēslu izmantošana lauka apstākļos (Seidel, 2017). 

Amonjaka (NH3) emisijas atmosfērā rada vairākas vides problēmas, piemēram, neorganisko 

daļiņu (PM2.5) veidošanos, kas ir ar negatīvu ietekmi uz cilvēku veselībai un citu nelabvēlīgu 

iedarbību, ieskaitot slāpekli (N) nogulsnēšanās uz N jutīgām ekosistēmām un netiešām N2O 

emisijām. Samazinošos pasākumus, kas attiecas uz amonjaka emisijām var iedalīt 3 grupās: 

1 grupa, amonjaka samazinošie pasākumi dzīvnieku mītnēs; 2 grupa ir amonjaka samazinošie 

pasākumi kūtsmēslu uzglabāšanas laikā; 3 grupa ir amonjaka samazinošie pasākumi 

mēslojuma iestrāde laikā. Skābināšanas pasākumi pieder trešajai grupai, kas ir pasākums 

mēslojuma iestrādes laikā. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot digestāta skābināšanas, tā 

iestrādes laikā, ar sērskābi ietekmi uz amonjaka emisijām. 

Materiāli un metodes. Mērījumi tika veikti Jaunbērzes pagastā 2018. gada 30. aprīlī un 

1. maijā. Mērījumu laikā tika pārbaudīta digestāta skābināšanas ietekme uz amonjaka 

emisijām ziemas rapša sējumos. Mērījumu rezultāti tika iegūti ar iekārtu Picarro G2508. 

Iekārtai bija pievienota mērījumu kamera, kuras tilpums bija 60 l. Picarro G2508 vienlaikus 

var noteikt piecas gāzes N2O, CH4, CO2, NH3 un H2O tvaika formā. Ūdens tvaika mērījums 

nodrošina N2O, CO2 un CH4 gāzu sauso molekulāro koncentrāciju noteikšanu atmosfērā 

(Fleck et al., 2013). 

Amonjaka emisiju mērījumi tika veikti katram parauglaukumam trijos atkārtojumos tūlīt 

pēc digestata iestrādes, divas stundas pēc digestāta iestrādes, četras stundas pēc digestāta 

vietrādes un divdesmit četras stundas pēc diegtāta ietrades. Digestāta iestrādes laikā tam tika 

piejaukta sērskābe, lai pH digestāta iestrādes laikā pazeminātu līdz 6,4 Emisiju aprēķinam tika 

izmantota Soil Flux programmatūra 



LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. ĢEOGRĀFIJA 

 29 

Diskusija un rezultāti. Vecot amonjaka emisiju mērījumus tika veikti 3 atkārtojumi 

katram mērījumam. Visaugstākā amonjaka emisija 2454 g h
-1

 ha
-1 

bija parauglaukumā bez 

veģetācijas (1. att.). Paaugstinātā amonjaka emisija varētu būt skaidrojama ar augsto pH 7,9 

līmeni digestātā. Zemākā amonjaka emisija 404 g h
-1

 ha
-1 

bija parauglaukumā, kur tika 

izkliedēts skābināts digestāts un bija ziemas rapša sējumi, kas izskaidrojams ar pazemināto 

pH 6,4 un ziemas rapša spēju absorbēt amonjaku.  

 

1. attēls. Amonjaka emisiju dinamika pa stundām (Avots: autoru veidots). 

Parauglaukā bez veģetācijas digestāts uzrādīja aptuveni divas reizes augstāku amonjaka 

emisiju, kā digestāts ar veģetāciju, tomēr skābināts digestāts ar veģetāciju uzrāda trīskāršu 

amonjaka emisijas samazinājumu pret skābinātu digestātu bez veģetācijas. Amonjaka emisiju 

mērījumos pēc 2 stundām, un pēc 4 stundām uzrādīja līdzīgus rezultātus, kur visaugstākās 

emisijas bija parauglaukumos bez skābināta digestāta un bez veģetācijas. Vismazākās emisijas 

bija parauglaukumos ar rapša sējumiem un skābināto digestātu. Amonjaka emisija digestātam 

bez veģetācijas pēc 24 stundām ir 13000 g ha
-1

, skābinātam digestātam bez veģetācijas 

8500 g ha
-1

, bet skābināts digestāts ar veģetāciju 24 stundu laikā sasniedz 2500 g ha
-1

 

amonjaka emisiju, kas ir piecas reizes zemāka kā digestātam bez veģetācijas (2. att.). 
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2. attēls. Summāras amonjaka emisijas pa stundām (Avots: autoru veidots). 

Secinājumi. Picarro G2508 ir iespējams izmantot amonjaka emisiju mērījumiem ar 

nosacījumu, ka mērījumu kameras rādiusa un augstuma attiecība ir vismaz  1:20. 

Veicot skābināšanas pasākumus, ir iespējams sasniegt būtisku amonjaka emisiju 

samazinājumu, kas var būt pat līdz 90%. Sasniedzamais samazinājums ir atkarīgs no 

mēslojuma veida, kas ir paskābināts, audzējamās kultūras, klimatiskajiem un augsnes 

agroķīmiskajiem apstākļiem. 

Lai noteiktu skābināšanas tehnoloģijas efektivitāti ir nepieciešams veikt vēl papildus 

pētījumus, kur tiktu testētas vēl citas skābināšanas tehnoloģijas, kā arī būtu iekļauti dažādi 

kultūraugi, augsnes u.c. mainīgie faktori.  

Pateicības. SIA “Lauku Agro”, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram 

(LLKC) un biedrībai Zemnieku saeima par iespēju iesaistīties starptautiskā INTERREG 

programmas projektā Baltic Slurry Acidification. 
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VĒJA VIRZIENA LATVIJĀ PĒTĪŠANA, IZMANTOJOT PRINCIPIĀLO 

KOMPONENŠU ANALĪZI 

Maksims Pogumirskis, Tija Sīle, Juris Seņņikovs, Uldis Bethers 

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Skaitliskās modelēšanas institūts,  

e-pasts: maksims.pogumirskis@lu.lv 

Vēja virziena statistiskā sadalījuma jeb vēja rožu pētīšana ir būtiska gan vēja 

enerģētikas attīstībai, gan gaisa piesārņojuma izplatīšanās raksturošanai. Arī projektējot ēkas 

ir svarīgi zināt, kā valdošie vēji varētu ietekmēt to konstrukciju. Tomēr Latvijā vēja 

klimatoloģija līdz šim ir salīdzinoši maz pētīta. 

Latvija atrodas vidējos platuma grādos. Līdzšinējie pētījumi liecina, ka vēja klimatu šajā 

reģionā būtiski ietekmē pastāvīgie cikloni un anticikloni. Ziemā pie Īslandes atrodas zema 

spiediena apgabals, pie Azoru salām un virs Sibīrijas – augsta spiediena apgabali. Tādēļ 

Latvijā valdošais ir dienvidrietumu vējš. Detalizētāku pārskatu skatīt Sīle (2018). 

Latvijā laikapstākļu novērojumus veic Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs. Vēja virziens tiek mērīts 24 meteoroloģiskajās stacijās, kas vienmērīgi izvietotas 

Latvijas teritorijā. Šajā darbā, pētot ilglaicīgu vēja klimatu un klimata pārmaiņas, tika izmantoti 

dati no 22 novērojumu stacijām, kurās tie ir pieejami par ilgāku laika periodu - no 1966. gada. 

Laika gaitā mainījās vēja virziena mērīšanas tehnoloģijas, precizitāte un laika intervāls starp 

mērījumiem. Tāpēc novērojumu dati tika koriģēti un apstrādāti, lai padarītu tos savstarpēji 

salīdzināmus. Tika ņemts vērā, ka katrs konkrētais novērojums reprezentē nevis konkrētu 

virzienu, bet gan sektoru, no kura pūš vējš. Korekcijai tika izmantotas Igaunijā aprobētas 

metodes (Jaagus un Kull 2011), kas tika pielāgotas Latvijā veiktajiem novērojumiem. Ņemot 

vērā pieejamo datu precizitāti, vēja virziens tika grupēts 16 rumbos pa 22.5 grādiem.  

Principiālo komponenšu analīze (Principal Component Analysis, PCA) ir dimensiju 

skaita samazināšanas algoritms, kas ļauj vēja rožu raksturošanai izmantot mazāku skaitu 

parametru, saglabājot lielu daļu svarīgās informācijas (Jolliffe 2002). Tika salīdzinātas vēja 

rozes, kas raksturīgas katrai no 22 novērojumu stacijām, katrā no 12 gada mēnešiem. 

Sākotnēji katru rozi raksturo 16 savā starpā korelēti parametri – vēja atkārtojamība katrā no 

16 rumbiem. Šajā pētījumā PCA tiek pielietota, uzskatot, ka vēja roze ir atkarīga no 

novērojumu stacijas un kalendārā mēneša. Pielietojot PCA, vēja rozēs tiek identificētas 

savstarpēji neatkarīgas, raksturīgās īpatnības. 

PCA analīze rāda, ka nozīmīgākā principiālā komponente (PC1) raksturo ziemeļu un 

dienvidu puses vēju biežuma attiecību (Error! Reference source not found.). Lielākās PC1 

pozitīvās vērtības visās stacijās novērojamas ziemas mēnešos, bet lielākās negatīvās – vasaras 
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mēnešos (Error! Reference source not found.). Tas nozīmē, ka ziemā biežāk novērojami 

dienvidu puses vēji, bet vasarā – ziemeļu puses vēji. 

  

1. attēls. Vēja rožu rekonstrukcija, izmantojot 

PC1 (zaļā krāsā – Latvijas vidējā vēja roze, 

sarkanā krāsā – vēja roze ar lielu pozitīvu PC1, 

zilā krāsā – vēja roze ar lielu negatīvu PC1). 

2. attēls. PC1 vērtības novērojumu stacijās (y 

ass) pa mēnešiem (x ass). 

Otra nozīmīgākā principiālā komponente (PC2) raksturo dienvidrietumu un 

dienvidaustrumu puses vēju biežumu savstarpējo attiecību. Lielākas PC2 pozitīvās vērtības 

nozīmē biežākus  dienvidaustrumu vējus un retākus dienvidrietumu vējus. Lielākas PC2 

negatīvās vērtības – retākus dienvidaustrumu un biežākus dienvidrietumu vējus. Lielākajā 

daļā novērojumu staciju pavasarī PC2 vērtības ir lielākas nekā pārējos mēnešos. Rīgas jūras 

līča austrumu piekrastē PC2 vērtības ir lielākas nekā pārējās novērojumu stacijās. 

PC1 un PC2 kopā raksturo 64% no datu dispersijas. Mazāk būtiskās principiālās 

komponentes raksturo parādības, kas novērojamas tikai atsevišķās stacijās un var tikt atmestas, 

pētot Latvijas vēja klimatu kopumā. Tipiski tās ir saistītas ar attālumu no jūras un reljefu. 

Izmantotā literatūra 
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Konkrētu augu sugu izplatības robežas ir atkarīgas no klimatiskajiem apstākļiem, 

kuriem katra suga ir adaptējusies, tāpēc laikā mainīgo augošo sugu klātbūtne, noteikta gan pēc 

makroskopisko atlieku, gan putekšņu analīzēm, ir izmantojama, lai rekonstruētu pagātnes 

lokālos klimatiskos apstākļus (Harbert, Nixon 2015) un izprastu Zemes mainību laikā. 

Klimata parametru rekonstrukcijas iegūšanai tika izmantota CRACLE (Climate 

Reconstruction Analysis using Coexistence Likelihood Estimation) metode, kas balstās uz 

katras sugas klimatiskās tolerances aprēķinu (Harper, Nixon 2015). Katrai sugai tika izmantoti 

100 000  mūsdienu novērotās izplatības punkti, kuros tika noteikti klimatiskie rādītāji no 

WorldClim datubāzes, kas tiek izmantots kā analogs, un pēc kā tiek aprēķināta sugu kopā 

pastāvēšanas varbūtība un rekonstruēti temperatūras un nokrišņu parametri. 

Pētījumā tika analizēta Āraišu ezera teritorija, kurai kā izejas dati tika ņemti iepriekšējos 

pētījumos noteikto augstas detalizācijas makroskopisko atlieku (Trasūne 2019) un putekšņu 

(Stivriņš et al. 2015) kokaugu un lakstaugu sugu sastāvs, kas aptver laika posmu no 0  līdz 

1900. kalendārajam gadam. Pēdējos 2000 gados Āraišu ezera apkārtni ietekmējusi cilvēku 

darbība (Trasūne 2019), kas var ietekmēt no makroskopiskajām un putekšņu atliekām 

modelēto temperatūru atbilstību faktiskajai (Birks, Seppä 2004), tomēr tiek pieņemts, ka šajā 

gadījumā cilvēku ietekme nav bijusi tik izteikta, lai krasi ietekmētu rekonstruētās klimata 

vērtības. Katrā 50 gadu periodā tika analizētas divas līdz astoņas makroskopisko atlieku un 

15  līdz 26 putekšņu sugas, un aprēķinātas gada un gada siltākā mēneša vidējās gaisa 

temperatūras (°C) un gada nokrišņu daudzums (mm). 

Klimata rekonstrukcijai, kas balstās uz makroskopiskajām atliekām, iegūtās klimata 

rādītāju vērtības laikā ir ļoti mainīgas. Vidējā gada gaisa temperatūra pa 50 gadu intervāliem 

variē 2,7 °C robežās (4,9–7,6 °C), gada siltākā mēneša — 3,0 °C (18,2–21,2 °C). Turpretī uz 

putekšņiem balstītajās rekonstrukcijās tik lielas starpības nav novērojamas — vidējā gada 

gaisa temperatūra svārstās tikai 0,1 °C robežās (9,5–9,6 °C), siltākā mēneša — 0,2 °C (19,4–

19,6 °C). Lielākās vērtību novirzes pēc makroatlieku sugu sastāva noteiktajām ir novērojamas 

gadījumos, kad vērtību noteikšanā izmantoto sugu skaits ir bijis neliels, kas rekonstruēšanas 

metodei neļauj samazināt klimata rādītāju vērtību diapazonu.  

Līdzīgus novērojumus var veikt pēc rekonstruētā gada nokrišņu daudzuma. Vidējais 

gada nokrišņu daudzums pēc makroskopiskajām atliekām svārstās 176 mm robežās (698–

874 mm), bet uz putekšņiem balstītajās rekonstrukcijās — 21 mm (792–813 mm). Arī pēc šī 

klimata parametra, modelis, kas veidots pēc makroskopisko atlieku uzskaites datiem, dod 

lielākas vērtību novirzes nekā uz putekšņiem balstītā rekonstrukcija. 

Kopumā ir novērojams, ka šajā gadījumā uz makroskopiskajām atliekām balstītie 

klimata modeļi nav izmantojami tālākai analīzei izejas datu trūkuma dēļ, savukārt uz 
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putekšņiem balstītās uzrāda vienmērīgu klimatu — gan temperatūras, gan nokrišņus — visā 

1900 gadu ilgajā periodā. Tāds klimatiskais notikums kā Mazais ledus laikmets iegūtajos 

modeļos neuzrādās. 

Metodes izstrādātāji norāda, ka, palielinoties sugu skaitam paraugā, modeļa 

rekonstrukcija ir precīzāka (Harper, Nixon 2015), ko kopumā var novērot arī šajā gadījumā — 

makroskopisko atlieku analīzē uzskaitīto sugu skaits ir nepietiekams, lai precīzi rekonstruētu 

klimata parametrus, un uzrāda lielas modeļa kļūdas robežas, savukārt uz putekšņiem balstītās 

rekonstrukcijas deva precīzākus rezultātus. Rezultātā ir būtiski ņemt vērā, kuros gadījumos 

sugu sastāvs ir pietiekams, un kuros ir nepieciešams ievākt papildu datus. 
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ŪDENS ĶĪMISKĀ PIESĀRŅOJUMA ANALĪZE SVĒTES UPĒ JELGAVAS NOVADĀ 

Lāsma Lūcija Vēbere, Paula Eihe, Jovita Pilecka, Inga Grīnfelde 
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Ievads. Labas kvalitātes ūdens ir nepieciešams gan cilvēkiem, gan dabai, gan 

saimnieciskās darbības veikšanai. Ūdenstilpju stāvoklis tuvu dabiskajam ir nepieciešams, lai 

nodrošinātu barības vielas un nepieciešamās dzīvotnes ūdenī dzīvojošajiem un to 

patērējošajiem organismiem. Tas attiecīgi nodrošina ūdens ekosistēmu stabilitāti un normālu 

funkcionēšanu (Briede, 1996). Upju sateces baseini parasti ir teritorijas ar lielu apdzīvotību, 

pateicoties to labvēlīgajiem dzīvošanas apstākļiem - auglīgai zemei, pieejamiem ūdens 

resursiem apūdeņošanas vajadzībām, saimnieciskajai darbībai vai dzeršanai, ūdens transporta 

iespējām, kā arī rekreācijai. Upēm ir liela nozīme rūpniecības un sadzīves notekūdeņu, 

kūtsmēslu noplūdes un lauksaimniecības virszemes noteces, ceļu un ietvju virszemes noteces 

asimilēšanā un transportēšanā, kas lielākoties ir atbildīgi par upju piesārņošanu. Kūtsmēslu, 

mailto:jovita.pilecka@llu.lv
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rūpniecības un sadzīves notekūdeņu novadīšanu upēs var uzskatīt par pastāvīgu piesārņojuma 

avotu, savukārt lauksaimniecības virszemes noteci par tādu uzskatīt nevar, jo to nozīmīgi 

ietekmē klimatiskie apstākļi, kā arī tai ir sezonāls raksturs. Nokrišņu daudzums, virszemes un 

pazemes noteces un gruntsūdeņu plūsmas sezonālās atšķirības ietekmē plūsmas ātrumu un 

līdz ar to arī piesārņojošo vielu koncentrāciju upes ūdenī. Ilgtermiņa pētījumi un ūdens 

kvalitātes monitoringa programmas ir adekvāta pieeja labākai izpratnei par upes hidroķīmisko 

stāvokli un piesārņojumu (Vega et al., 1998). 

Latvijā ir izstrādāti 4 lielāko upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāni (Ventas, 

Lielupes, Gaujas un Daugavas), kuru ietvaros Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

(LVĢMC) veic ūdens kvalitātes monitoringu un, pēc tā datiem, gatavo ikgadējos virszemes ūdeņu 

stāvokļa pārskatus. Virszemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte tiek izteikta divās kvalitātes klasēs - laba 

vai slikta, atkarībā no bīstamo vielu koncentrācijām ūdenī (LVĢMC, [b.g.]). 

Svētes upe ir Lielupes kreisā krasta pirmās pakāpes pieteka un LVĢMC Svētes upes 

ūdens kvalitātes monitoringu veic vienā punktā - Svētes upes grīvā, kur ir novēroti bīstamo 

vielu robežlielumu pārsniegumi. No tā izriet, ka Svētes upes ķīmiskā ūdens kvalitāte ir maz 

pētīta, jo viens monitoringa punkts upes lejtecē nevar sniegt skaidru priekšstatu par potenciālā 

piesārņojuma un piesārņojuma avotiem, kā arī esošo situāciju Svētes upē.  

Saskaņā ar 2002. gada 12. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 118 “Noteikumi 

par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 2.1. pielikumu Svētes upe posmā no Mūrmuižas 

līdz grīvai ir noteikta kā prioritārais karpveidīgo zivju ūdens un šie noteikumi paredz 

atsevišķas prasības attiecībā uz ķīmisko elementu mērķlielumiem un robežlielumiem, lai 

nodrošinātu zivju populācijai labvēlīgus dzīves apstākļus (Noteikumi par virszemes un 

pazemes ūdeņu kvalitāti, 2002). Pēc LVĢMC pārskata par virszemes un pazemes ūdeņu 

stāvokli 2018. gadā mērķlielumi tika pārsniegti NH4
+
, NO2

-
, un izšķīdušā skābekļa daudzums 

pārsniedz gan mērķlielumu, gan robežlielumu, kas liecina par sliktu ķīmisko ūdens kvalitāti 

Svētē (LVĢMC, 2018). Šo apgalvojumu apliecina arī veikto ūdens analīžu rezultāti, kur 

novērota, ķīmisko elementu koncentrāciju sezonālā mainība.  

Lai veiktu ūdens ķīmiskā piesārņojuma analīzi, Svētes upē Jelgavas novadā viena gada 

griezumā tikai ievākti paraugi 16 raksturīgajos punktos ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

Raksturīgie punkti tika izvēlēti pēc Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra 

pieejamās informācijas. Ievāktajiem upes ūdens paraugiem tika veiktas ķīmiskā sastāva 

analīzes, pēc iegūtajiem rezultātiem ir sagatavoti piesārņojuma dinamikas pārskati, kuros 

atspoguļoti piesārņojošo vielu koncentrāciju izmaiņu dinamika.  

Pētījuma mērķis ir identificēt vēsturiskā un aktuālā piesārņojuma noplūdes ar 

provizoriskajiem piesārņojuma avotiem. 
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Materiāli un metodes. Pētījums tiek veikts 

no 2018. gada 1. decembra līdz 2020. gada 

29. februārim, Svētes upes posmam no piketa 0/00 

līdz piketam 652/40. Izmantojot piesārņoto un 

potenciāli piesārņoto vietu reģistru tika noteiktas 

16 ūdens paraugu ņemšanas vietas 

iepriekšminētajam Svētes upes posmam (1. att.). 

Vienu reizi mēnesī tika ievākti ūdens paraugi un 

veikta ūdens ķīmiskā sastāva analīzes šādiem 

parametriem: pH, skābeklis, nitrātu joni, nitrītu joni, 

amonija joni, kopējais slāpeklis, kopējais fosfors P, 

arsēns As; dzīvsudrabs Hg; cinks Zn, varšs Cu; 

hroms Cr; mangāns Mn; svins Pb; vanādijs V; 

niķelis Ni; alumīnijs Al; dzelzs Fe.  

Datu rindas gada garumā tiek uzkrātas datu 

bāzē, kur katram monitoringa punktam veidotas 

aktuālā piesārņojuma sezonālo svārstību līknes. 

Rezultāti un diskusija. Šajā pētījumā tiek 

atspoguļoti kopējā fosfora koncentrāciju rezultāti, vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts). 

Paaugstināta fosfora koncentrācija ir vērojama jūnija mēnesī, savukārt jūlijā un augustā 

fosfora koncentrācijas ir relatīvi zemākas (2. att.).  

 

2. attēls. Kopējā fosfora koncentrācijas pa vasaras mēnešiem (Avots: autoru veidots). 

Analizējot kopējās fosfora koncentrācijas pa monitoringa punktiem, ir redzams ka 

1.monitoringa punktā ir augstākas koncentrācijas ar tendenci samazināties Svētes upes 

augšteces virzienā (3. att.). 

 

1. attēls. Ūdens paraugu ņemšanas 

vietas un piesārņoto un potenciāli 

piesārņoto vietu atrašanās Svētes upes 

tuvumā (Avots: autoru veidots). 
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3. attēls. Kopējā fosfora koncentrācijas pa monitoringa punktiem vasaras mēnešos (Avots: autoru 

veidots). 

Secinājumi. Ūdens kvalitātes rādītāji ir mainīgi laikā un telpā, un biezāks monitoringa 

punktu tīkls ļauj identificēt vēsturiskā un aktuālā piesārņojuma areālus, kas nākotnē ļauj 

veidot upes apsaimniekošanas plānus ar iekļautiem piesārņojumu mazinošiem pasākumiem. 

Svētes upes pirmreizējie monitoringa dati parāda, ka Svētes upes lejtecē koncentrācijas 

ir augstākas nekā augštecē, kas var būt saistīts ar intensīvo apbūvi no 3  līdz 6 monitoringa 

punktam, kā arī Tērvetes un Bērzes upes pieteci. 

Pateicības. Pētījums tiek izstrādāts izmantojot Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma 

“Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un pieguļošo 

teritoriju apsaimniekošanai” nodrošināto finansējumu. 
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ARHEOLOĢISKĀS UN VĒSTURISKĀS LIECĪBAS PAR PIEKRASTES KĀPU 

EROZIJAS PROCESU IETEKMI VENTSPILS PILSĒTĀ 17.-18.GS. SĀKUMĀ 

Armands Vijups 

LU Vēstures un filozofijas fakultāte, e-pasts: armands.vijups@lu.lv  

Tēma par arheoloģiskajām un vēsturiskajām liecībām, kas saistās ar Ventspils pilsētas 

senākās daļas aizputināšanu ar smiltīm 17.-18.gs. sākumā, sākotnēji var šķist maznozīmīga, 

lokāla un ietekmes uz cilvēku dzīvesdarbību aspektā nebūtiska. Jāatzīmē, ka īslaicīgu 

ekoloģisku problēmu ietekme uz Latvijas teritorijas dzīvesdarbības procesiem senākā pagātnē 

līdz šim tikpat kā nav analizēta. Pēdējās desmitgades arheoloģisko pētījumu rezultāti 

Ventspilī liecina, ka pārmaiņas dabas procesos, kas visai drošticami saistāmas ar antropogēnā 

faktora iedarbību, varēja būt par iemeslu būtiskām izmaiņām vienas pilsētas dzīvē.  

Pievēršoties rakstīto avotu liecībām, jāatzīmē formulējumu ziņā izmisīgais 

ventspilnieku dokuments, kas adresēts Kurzemes un Zemgales hercogistes valdniekam. 

1625. gada 1. jūlija iesniegumā hercogam Frīdriham Ketleram Ventspils pilsoņi žēlojas, ka 

„mūsu mājas un dārzi ir tiktāl aizputināti ar smiltīm, ka būsim spiesti mājas noplēst un 

pārvietot citur”. Netieši par kāpu erozijas nopietnību 17.gs. liecina arī citi rakstītie avoti. Uz 

šo laiku attiecināma arī Ventspils pilsētas apdzīvotības centra – baznīcas, rātsnama, kapsētas 

un tirgus laukuma, arī dzīvojamo ēku  - pārcelšanās uz austrumiem no sākotnējās, ar 14.-

16.gs. datējamā apdzīvotības areāla, kas bija situēts Livonijas ordeņa pils tuvumā. 

Jaunu informāciju par kāpu erozijas ietekmi uz Ventspils pilsētas senāko daļu sniedza 

2019.-2013. gada arheoloģisko pētījumu rezultāti senpilsētas kā arheoloģiska pieminekļa 

aizsardzības zonā. To gaitā zem 18.-20.gs. kultūras slāņa atsedzās no 1.00 līdz 1.80 m biezs 

dzeltenu irdenu smilšu slānis, zem kura atradās senāks ar dzīvesdarbības liecībām piesātināts 

kultūras slānis. Kāpu smilšu slāņa intensitāte acīmredzot ir viens no galvenajiem iemesliem, 

kā dēļ pilsētas apdzīvotības centrs pārvietojās uz jaunu vietu.   

Pilsētas senākās daļas aizputināšanas ar kāpu smiltīm laiku ļauj datēt kā stratigrāfiskie, 

tā arī radiokarbona  un dendrohronoloģiskie datējumi. Arheoloģisko izrakumu 2010. gada 

laikā iegūtie atradumi drošticami senāko un zemāko, zem kāpu smilšu kārtas situēto kultūras 

slāni datē ar 14.-16.gs., bet slāņa virs šīs kārtas apakšējo horizontu – ar 18.gs. sākumu – pirmo 

pusi. Līdzīgu datējumu – 15.gs. vidus – 16.gs. beigas – zemākajam slānim sniedz arī tajā 

atrasto organisko paraugu radioaktīvā oglekļa datējums Tallinas Tehnoloģiju Universitātes 

Ģeoloģijas institūta laboratorijā. 2013. gada izpētē zem kāpu smilšu slāņa iegūto ozolkoka 

dēļu dendrohronoloģiskais datējums ļauj secināt, ka kāpu smilšu kārta šeit sākusi veidoties 

pēc 1607.-1630. gada. 

mailto:armands.vijups@lu.lv
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Apdzīvotība šajā teritorijā atjaunojusies 18.gs. sākumā – pirmajā pusē. Šī laika 

rakstītajos avotos jautājums par kāpu eroziju netiek pieminēts. Hipotētiski var secināt, ka šajā 

laikā problēma vairs nav aktuāla – aizputināšanas procesi pagaidām nenoskaidrotu iemeslu 

dēļ bija apstājušies. Varbūt sekmīgi ir bijuši agrīnie mēģinājumi apmežot kāpas? Netieši par 

to varētu liecināt 1729. gada zīmētais Ventspils un apkārtnes shematiskais plāns, kurā norādīts 

netālu no pilsētas jauniestādītais mežs 5500 kvadrātkāršu platībā. 

Jāpieļauj, ka pilsētas aizputināšana bijis viļņveidīgs process, senākās ar kāpu eroziju 

saistītās liecības attiecināmas uz 16./17.gs. miju – 17.gs. un skatāmas kontekstā ar 

apdzīvotības attīstību 14.-16.gs., iespējams, arī ar tās intensificēšanos 17.gs. pirmajā pusē, kas 

acīmredzot izsauca masveida apkārtējo koku izciršanu apkures un būvniecības vajadzībām. 

Izmantotie avoti un literatūra 

Vijups, Armands. Arheoloģiskie izrakumi 2010.gadā Ventspilī, Maiznieku ielā 7/9 un Maiznieku ielā 

11. Arheologu pētījumi Latvijā 2010.-2011.gadā. R., 2012., 190.-195.lpp. 

Vijups, Armands. Pilsēta zem smiltīm: arheoloģiskās liecības par Ventspils senākās daļas 

aizputināšanu ar smiltīm 17.gs. Latvijas Universitātes Raksti .764.sēj. Vēsture: sabiedrība, pārvalde un 

saimniecība Baltijas jūras reģionā no aizvēstures līdz jaunajiem laikiem. R., 2012. ,52.-62.lpp. 

Vijups, Armands. Ventspils pilsētas senākās daļas aizputināšana ar smiltīm 17.gs.: arheoloģisko pētījumu 

rezultāti. Ventspils Muzeja Raksti.Acta Historica Vindaviensia VII.  Ventspils, 2012., 79.-93.lpp. 

Zandberga, Rita. Ventspils vēsturiskā centra pirmsprojekta izpēte. IV.sēj.1 pussējums R., 1982. 

(Manuskripts, glabājas Ventspils muzeja zinātniskajā arhīvā, VVM ZA 1364).  

 Cilvēka ģeogrāfija 

 

 

CILVĒKU KAPITĀLA REĢIONĀLĀS ATŠĶIRĪBAS LATVIJĀ: JAUNIEŠU 

MIGRĀCIJAS PIEMĒRS 

Elīna Apsīte-Beriņa, Ģirts Burmanis, Zaiga Krišjāne 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: elina.apsite-berina@lu.lv 

Teritorijas ekonomiskā attīstība reģionālā un valsts mērogā ir atkarīga no teritorijā 

pieejamajiem cilvēku kapitāla resursiem. Nozīmīgs resurss ir jaunieši (vecumā no 16 –

 35 gadiem), kuru klātesamība ļauj, nodrošināt izglītības sistēmas ilgtspēju, uzturēt 

nodarbinātības sistēmu un nodrošināt demogrāfisko stabilitāti un atražošanu. Jaunu cilvēku 

migrācijas prakses atstāj būtisku ietekmi uz ģeogrāfiskajām vietām no kurām tie aizbrauc un uz 

kurām dodas. Jebkuras teritorijas ekonomiskas attīstības izaicinājums ir noturēt tajā dzīvojošos 

jauniešus un piesaistīt jauniešus no citām vietām. Citu valstu pieredze liecina, ka to iespējams 
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paveikt palielinot izglītības eksportu, iesaistot jauniešus darba tirgū, utt. Savukārt Latvijā trūkst 

pētījumi, kuru fokuss būtu jaunie starpvalstu migranti un kuri sniegtu padziļinātu izpratni par 

cilvēka kapitāla problēmu iespējamajiem risinājumiem reģionālā un nacionālā līmenī.  

Pētījuma teorētiskā ietvara pamatā ir “eskalatora reģiona” un “sifona pilsētas” koncepti 

(Fielding 1992; King et al. 2018). Tas ietver ideju par teritorijas sniegtajām iespējām 

jauniešiem nodrošinot plašākas izglītības un darba iespējas nekā citas teritorijas. Latvija 

Eiropas Savienībā starpvalstu migrācijas kontekstā pateicoties izglītības eksporta stratēģijām 

kļūst nozīmīgs studentu galamērķis. Valstī visbiežāk galvaspilsēta darbojas kā “sifona 

pilsēta”, t.i., sākotnēji galvaspilsēta akumulē cilvēka kapitālu - spējīgākos studentus no valsts 

reģioniem un ārvalstīm, kuri studējot iegūst plašākas iespējas nacionālā mērogā, bet pēc 

studiju beigšanas zaudē iebraukušos jauniešus, konkurējot ar citiem ekonomiski 

pievilcīgākiem galamērķiem. Pētījumā analizēta jauniešu migrācijas dinamika Latvijas 

reģionos, algu un darba vietu nelīdzsvarotība, kā arī imigrāciju un emigrāciju saistīti 

izaicinājumi. Pētījums balstīts uz 1) Latvijas izglītības internacionalizācijas; 2) jauniešu 

nodarbinātības ģeogrāfisko aspektu un 3) emigrācijas no Latvijas tendenču analīzi. 

Pētījums sagatavots Valsts pētījumu programmas projekta VPP-IZM-2018/1-0015 

ietvaros. 

Izmantotā literatūra 

Fielding, A. J. (1992). Migration and social mobility: South East England as an escalator region. 

Regional studies, 26(1), 1-15. 

King, R., Lulle, A., Parutis, V., & Saar, M. (2018). From peripheral region to escalator region in 

Europe: Young Baltic graduates in London. European Urban and Regional Studies, 25(3), 284-299. 

DŽENTRIFIKĀCIJAS IEZĪMES ĀGENSKALNA APKAIMĒ 

Margarita Feizaka 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: mfeizaka@yahoo.com 

Džentrifikācija ir plaši pētīta Ziemeļamerikā un Rietumeiropā (Lees et al. 2016). Post-

sociālisma zemēs un post-padomju telpā džentrifikācija ir pētīta, bet tās izpausmes nav tik 

daudzpusīgi raksturotas, izvērtējot visus aspektus (Kovacs et. al. 2013; Holm et. al. 2015). 

Uzmanība galvenokārt pievērsta strukturāliem pārveides procesiem, kas saistīti ar politiskām, 

ekonomiskām un sociālām pārmaiņām pilsētās, īpaši to centrā un piepilsētā (Sykora 1999; 

Sykora 2005; Kovacs 2009; Gentile 2018). Iedzīvotāju sociālā struktūra, demogrāfiskie un 

profesionālie aspekti, kā arī to ģeogrāfiskais izvietojums ir retāk pētīti (Steinführer, Haase 

2007; Gorczynska 2017; Nedučin et al. 2019). Latvijā un īpaši Rīgā, analizējot iedzīvotāju 

mailto:mfeizaka@yahoo.com
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sociāli telpisko un profesionālo struktūru, kā arī pētot migrāciju un mājokļa apstākļus, 

džentrifikācija ir bieži minēta, lai raksturotu apdzīvojumā notiekošās pārmaiņas (Krišjāne, 

Bērziņš 2014; Krišjāne et al. 2016; Gentile 2018; Krišjāne et al. 2019). Vienlaikus 

džentrifikācijai raksturīgās iezīmes iedzīvotāju sastāvā un telpiskajā izvietojumā atsevišķās 

pilsētas daļās vai apkaimēs gandrīz nav pētītas ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas apdzīvotajās 

vietās. Tāpēc pētnieki uzsver nepieciešamību izvērst diskusiju par džentrifikācijas iezīmēm 

noteiktās pilsētās vai apkaimēs (Krišjāne et al. 2019). 

Pētījumā analizētas džentrifikācijas izpausmes Rīgā, Āgenskalna apkaimē. Galvenais 

pētījuma materiāls ir anonimizēti individuāla līmeņa 2000. un 2011. gada tautas skaitīšanas 

dati. Minētie dati ir ģeoreferencēti un ļauj pielietot telpiskās analīzes rīkus to apstrādē. 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot džentrifikācijas telpiskās izpausmes Rīgā un Āgenskalna 

apkaimē, skaidrojot pārmaiņas iedzīvotāju sastāvā un izvietojumā. Džentrifikācijas izpētē ir 

raksturīgi kombinēt kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes, lai labāk raksturotu 

procesu dinamiku (Gainza 2017; Lees 2003). Tāpēc, papildus tautas skaitīšanas datiem, 

pētījuma gaitā veiktas daļēji strukturētas, padziļinātas intervijas.  

Pētījums atklāj, ka 2011. gadā radošo profesiju pārstāvju īpatsvars, salīdzinot ar visas 

pilsētas rādītājiem, ir izteiktāks nekā 2000. gadā. 2011. gadā Klīversalā, kas ir Āgenskalna 

apkaimes daļa, ir bijusi augstāka džentrifikācijas pazīmēm atbilstošu iedzīvotāju 

koncentrēšanās varbūtība, salīdzinot ar pārējo Āgenskalnu, kur šīs iedzīvotāju grupas 

īpatsvars ir statistiski nebūtisks, salīdzinot ar visu pilsētu. Tāpat ir redzams, ka 

džentrifikācijas process Āgenskalnā šobrīd ir attīstības stadijā. Šobrīd Āgenskalnā tiek 

identificētas 25 vietas, kas atbilst džentrifikācijas pazīmēm – mūsdienīgas kafejnīcas, kas ir 

gan unikālas Āgenskalnam, gan ķēdes uzņēmumi, iestādes un organizācijas, kas organizē 

pasākumus apkaimē utt. Lielākā daļa šo vietu ir atklātas pēdējo piecu gadu laikā. Ņemot vērā 

to, ka daļai džentrifikācijai atbilstošo vietu mērķauditorija ir jaunieši un studenti, ko daļēji 

apstiprināja arī intervijas, var secināt, ka Āgenskalnā iespējama arī studentifikācija, kas ir 

viena no džentrifikācijas formām. 

Pētījums sagatavots Valsts pētījumu programmas projekta VPP-IZM-2018/1-0015 

ietvaros. 

Izmantotā literatūra 
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DARBA SVĀRSTMIGRĀCIJAS RAKSTURS LATGALES REĢIONĀ 

Atis Konošonoks 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: atis.konosonoks@lu.lv 

Darba svārstmigrācija ir raksturīgs iedzīvotāju ikdienas mobilitātes veids. To nosaka 

darbavietu izvietojums lielākajos apdzīvojuma centros (Sandow, Westin 2010). Cilvēki iesaistās 

svārstmigrācijā un ikdienā mēro dažādu attālumu no mājām uz darbu, kas atrodas ārpus 

dzīvesvietas pašvaldības. Cilvēka ģeogrāfijā svārstmigrācija ir nozīmīgs pētījumu virziens, kas 

atklāj gan iedzīvotāju mobilitātes iezīmes, gan funkcionālās saiknes starp apdzīvotajām vietām 

(Lloyd, Shuttleworth 2005). Latvijā darba svārstmigrācija ir plaši analizēta Rīgas aglomerācijas 

attīstības kontekstā (Krisjane et al. 2012; Skadins et al. 2019). Pārējos Latvijas reģionos – ārpus 

galvaspilsētas un tās ietekmes areāla – svārstmigrācijas procesi ir mazāk pētīti (Krišjāne u.c. 

2007). Latvijā labāks darbavietu nodrošinājums ir lielajās pilsētās, novadu administratīvajos 

http://epa.oszk.hu/02500/02541/00023/pdf/EPA02541_hungeobull_2014_3_235-253.pdf
http://epa.oszk.hu/02500/02541/00023/pdf/EPA02541_hungeobull_2014_3_235-253.pdf
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centros un mazpilsētās. Mazāk blīvi apdzīvotās lauku teritorijās pakalpojumu pieejamība un 

nodarbinātības iespējas nav tik plašas un daudzveidīgas (Bell et al. 2009). Tādēļ pašvaldību 

lauku teritorijās dzīvojošiem biežāk jāiesaistās ikdienas darba svārstmigrācijā uz pilsētām. 

Lauku iedzīvotājiem, lai saņemtu nepieciešamos pakalpojumus, bieži jāveic daudz garāki 

attālumi, nekā pilsētniekiem. Latgale pēc Rīgas un Pierīgas ir trešais lielākais statistiskais 

reģions pēc iedzīvotāju skaita. Reģionā atrodas divas lielas pilsētas un vairākas novadu pilsētas 

– reģiona apdzīvojuma centri. Līdz šim iedzīvotāju svārstmigrācijas iezīmes Latgales reģionā 

atsevišķi nav pētītas. Tāpēc pētījuma mērķis ir analizēt darba svārstmigrācijas raksturu un 

notikušās pārmaiņas Latgales reģionā. 

Pētījumā izmantoti pieejami statistikas dati, kas apkopoti, sistematizēti un analizēti, lai 

raksturotu darba svārstmigrācijas struktūru un tās pārmaiņas Latgales reģionā. Galvenais 

pētījuma materiāls ir dati par nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrāciju starp Latvijas 

administratīvajām teritorijām 2011. un 2017. gadā. Minētie dati ir brīvi pieejami Latvijas 

Atvērto datu portālā un izmantojami pētījumiem. Būtisks darba svārstmigrāciju raksturojošs 

rādītājs ir svārstmigrācijas intensitāte (In). Tā parāda svārstmigrācijas kopapjoma ietekmi 

salīdzinājumā ar nodarbināto un aizņemto darbavietu skaitu. Svārstmigrācijas intensitātes 

aprēķinam izmanto šādu formulu (Guth et al. 2009): 

In =  (1) 

kur, 

I – izpētes teritorijā ienākošais darba svārstmigrācijas apjoms (svārstmigrantu skaits); 

O – izejošās darba svārstmigrācijas apjoms no izpētes teritorijas (svārstmigrantu skaits); 

T – izpētes teritorijās aizņemtās darbavietas; 

W – izpētes teritorijā dzīvojošo nodarbināto iedzīvotāju skaits. 

Svārstmigrācijas intensitātes vērtības mainās intervālā no 0 līdz 1. Nosacīts slieksnis ir 

0,5. Aprēķina vērtība 1 nozīmē, ka visi pašvaldībā nodarbinātie ir svārstmigranti, gan tie, kuri 

dzīvo, bet strādā ārpus dzīvesvietas pašvaldības, gan tie, kuri uz darbu ierodas no citām 

pašvaldībām. Slieksnis 0,5 liecina, ka ienākošo un izejošo svārstmigrantu skaits ir līdzsvarā. 

Vērtības tuvāk nullei nozīmē, ka svārstmigrācijas intensitāte ir zema un teritorijā ir maz 

ienākošo un izejošo svārstmigrantu (Guth et al. 2009).  

Salīdzinot 2011. un 2017. gadu, 1. attēlā redzams, ka daļā Latgales reģiona pašvaldību 

saglabājas zema svārstmigrācijas intensitāte, bet citās pašvaldībās tā ir pieaugusi. Zemi darba 

svārstmigrācijas intensitātes rādītāji ir reģiona lielajās pilsētās, jo kopējais nodarbināto un 

darbavietu skaits ir liels, salīdzinājumā ar darba svārstmigrantiem. Pētījumā aplūkots arī darba 

svārstmigrantu pārvietošanās attālums. Katrai svārstmigrācijas plūsmai starp reģiona 

pašvaldībām noteikts attālums kilometros. Salīdzinot svārstmigrantu daudzumu atkarībā no 
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attāluma var novērot, ka izteiks svārstmigrantu daudzums ir robežās līdz 30 kilometriem. 

Attālumam palielinoties svārstmigrantu skaits samazinās. Šāda tendence novērojama gan 

2011., gan 2017. gadā (2. att.). 

  

1. attēls. Darba svārstmigrācijas intensitāte Latgales reģiona pašvaldībās 2011. (kreisajā pusē) un 

2017. gadā (labajā pusē) (sagatavojis autors, izmantojot Envirotech GIS Latvija 10.2. pamatnes un 

CSP datus 2011., 2017.). 

 
2. attēls. Svārstmigrantu sadalījums pēc pārvietošanās attāluma Latgales reģionā 2011. un 

2017. gadā (sagatavojis autors, izmantojot CSP datus). 
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IEKŠZEMES MIGRĀCIJĀ IESAISTĪTO ETNISKO GRUPU  

ĢEOGRĀFISKĀS IEZĪMES LATVIJĀ 

Jānis Krūmiņš, Māris Bērziņš, Zaiga Krišjāne 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: kruminsjanis3@gmail.com 

Iedzīvotāju ģeogrāfiskā mobilitāte ir cieši saistīta ar dažādiem demogrāfiskiem, 

politiskiem un sociāli ekonomiskiem faktoriem, kas kopīgi ietekmē iedzīvotāju labklājības 

līmeni. Iedzīvotāju kustība valsts iekšienē šo faktoru ietekmē darbojas kā virzītājprocess uz 

telpiskajām apdzīvojuma pārmaiņām, kā arī teritoriju ekonomisko attīstību (piemēram, 

nodarbinātībā). Iekšzemes migrācijai ir selektīvs raksturs attiecībā pret dažādām iedzīvotāju 

demogrāfiskajām vai sociāli ekonomiskajām grupām, kas norāda uz konkrētu grupu augstāku 

vai zemāku iesaisti procesā, un līdz ar to – arī lomu telpiskajās pārmaiņās. Izņēmums nav arī 

iedzīvotāju etniskā piederība, salīdzinot valsts pamatnāciju un mazākumtautības. Migrācijas 

pētījumu rezultāti gan nav bijuši viennozīmīgi, norādot gan uz pamatnācijas (Sjöberg, 

Tammaru 1999; Tammaru, et al. 2013), gan mazākumtautību lielāku iesaisti iekšzemes 

migrācijas procesā (Bonvalet et al. 1995; Finney, Simpson 2008). 

Latvijas teritorijai raksturīgas izteiktas atšķirības etniskajā sastāvā. Rīgā un Latgalē vairāk 

nekā puse no iedzīvotājiem ir etnisko minoritāšu pārstāvji, kamēr pārējos reģionos vismaz divas 

trešdaļas ir latviešu iedzīvotāji. Kopš 2000. gada iedzīvotāju skaita samazinājums raksturīgs gan 

latviešu, gan mazākumtautību vidū. Tomēr procentuāli latviešu īpatsvars pieaudzis visos valsts 

reģionos, kamēr vērojama krievu un citu tautību iedzīvotāju īpatsvara pazemināšanās. 
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Vislielākais latviešu īpatsvars raksturīgs Vidzemes (2019. gadā 87,3%), Kurzemes (76,8%), 

Pierīgas (72,1%) un Zemgales reģionos (71,6%), kamēr būtiski zemāks tas ir Latgalē (46%) un 

Rīgā (47,1%) (LR CSP 2019). Atšķirības novērojamas arī apdzīvojuma un iedzīvotāju 

izvietojuma attīstībā Latvijā, apdzīvojumam izteikti koncentrējoties galvaspilsētā vai tās 

apkārtnē – 2019. gada sākumā 52,3% valsts iedzīvotāju dzīvoja Rīgā vai Pierīgā. Pierīgas 

iedzīvotāju skaits laika posmā no 2000. līdz 2019. gadam ir pieaudzis par 2,3%, kamēr pārējos 

statistiskajos reģionos tas būtiski samazinājies (LR CSP 2019).  

Neskatoties uz mazākumtautību būtisko īpatsvaru Latvijas un citu bijušo PSRS valstu 

iedzīvotāju etniskajā struktūrā, to saikne ar iekšzemes migrāciju ir salīdzinoši maz pētīta 

(piemēram, Sjöberg, Tammaru 1999; Tammaru, et al. 2013). Šī pētījuma mērķis ir izvērtēt 

iedzīvotāju etnisko grupu iesaisti iekšzemes migrācijas procesā reģionālā un teritoriālo 

vienību līmenī. Pētījumā izmantoti tautas skaitīšanu dati par iedzīvotāju faktisko dzīvesvietu, 

kas reģistrēti 2000. un 2011. gadā, kā arī iedzīvotāju etniskā struktūra, kas interpretēti 

iekšzemes migrācijas kontekstā. Persona tiek klasificēta kā migrants, ja tās dzīvesvietas 

teritoriālā vienība (pagasts/pilsēta) 2000. gadā bijusi cita nekā 2011. gadā. Kopumā Latvijas 

teritorijā dzīvesvietas teritoriālo vienību mainījuši 329 tūkstoši iedzīvotāju jeb 13,9% no 

visiem iedzīvotājiem. Iegūtie rezultāti vizualizēti kartogrāfiski izmantojot dažādus relatīvos 

rādītājus kā migrācijas efektivitāte, migrācijas intensitāte un iekšzemes migrācijā iesaistīto 

iedzīvotāju īpatsvars teritoriālajās vienībās. Pētījuma rezultāti norāda uz izteiktām atšķirības 

starp tautību mobilitātes rādītājiem, kas ļauj secināt, ka 1) latviešu tautības pārstāvji vairāk 

tendēti iesaistīties iekšzemes migrācijā uz citiem statistiskajiem reģioniem, īpaši uz Pierīgu, 

kas skaidrojams ar mājokļu suburbanizācijas intensifikāciju pētījumā aplūkotajā laika periodā; 

2) attālākiem reģioniem raksturīga zemāka starpreģionu migrācijas aktivitāte gan no 

pamattautības, gan minoritāšu iedzīvotāju puses; 3) etnisko minoritāšu pārstāvjiem raksturīga 

būtiski zemāka iesaiste iekšzemes migrācijas procesā visos statistiskajos reģionos; 4) valsts 

perifērijā esošajiem reģioniem (Latgalei un Kurzemei) raksturīga ļoti zema starpreģionu 

migrācijas intensitāte. Mazāk nekā 2,5% no kopējā mazākumtautību iedzīvotāju skaita 

2011. gadā mainījuši dzīvesvietas reģionu kopš 2000. gada. 

Pētījums sagatavots Valsts pētījumu programmas projekta VPP-IZM-2018/1-0015 

ietvaros. 
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MILITĀRO IZDEVUMU EKONOMISKĀ IETEKME UN MILITĀRĀS NOZĪMES 

INFRASTRUKTŪRAS IDENTIFIKĀCIJA LATVIJAS TERITORIJĀ PSRS LAIKĀ 

Juris Paiders 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: jpaiders@inbox.lv 

Militāro izdevumu ekonomiskā ietekme uz Latvijas ekonomiku un militārās nozīmes 

infrastruktūras identifikācijas problēmas Latvijas teritorijā PSRS laikā ir salīdzinoši maz 

aplūkots, bet nozīmīgs pētījumu virziens (Paiders 2018). Zināms, ka līdz pat 1991. gadam 

PSRS militārās bāzes aizņēma 10 % no Latvijas kopējās platības un bija izvietotas 

600 dažādās vietās (Burlakovs, Vircavs 2011). Tomēr tas nenozīmē, ka PSRS laikā militārā 

sektora patēriņa daļa PSRS iekšzemes kopproduktā būtu samērojama ar militāro bāzu platības 

proporciju. Militārā sektora nozīmes novērtējums joprojām ir apgrūtināts pat tad, ja 

pētniekiem ir pieejama PSRS laika slepenā statistika, jo norēķinos par piegādāto produkciju 

PSRS militārā rūpniecība maksāja 3-4 reizes zemākas cenas par tām, kas tika maksātas 

civilajā sektorā. Visticamāk, ka pat 20. gadsimta 80.gadu beigās militārā sfēra gan PSRS 

kopumā, gan Latvijā veidoja vismaz 30% no IKP. Tomēr pat trešdaļas no visas saražotās 

preču un pakalpojumu produkcijas novirzīšanā militārajam sektoram nebija vienīgā PSRS 

laika ekonomikas problēma. PSRS kara laikam paredzētie plāni noteica, ka gandrīz vai katrā 

militāras vai dubultas nozīmes rūpnīcā bija jārezervē 20-40% no visām ražošanas jaudām 

militārā sektorā vajadzībām. Šāds ražošanas jaudu apjoms bija jārezervē un jāiekonservē kara 

laika gadījumam. Šīs jaudas tika uzglabāts un apkoptas, bet netika iesaistītas ražošanā miera 

laikā. Bez tam, PSRS rūpniecības uzņēmumiem bija jābūt izveidotiem obligātajiem izejvielu 

krājumiem iespējama kara gadījumā un tiem bija jānodrošina 3-6 mēnešu normāls uzņēmuma 

darbs bez jebkādām izejvielu piegādēm no ārpuses. Taču bez obligātajiem militārajiem 

krājumiem padomju rūpniecības uzņēmumu vadība 20. gadsimta 80.gadu beigās kopumā 

izveidoja virsnormatīvu izejvielu uzkrājumus viena gada PSRS IKP apjomā. Pēc PSRS 

sabrukuma normatīvie un virsnormatīvie izejvielu uzkrājumi ļāva lielai daļai no rūpnīcām (nu 

jau privatizētām) ilgstoši gūt ienākums, pārdodot uzkrātos resursus un militāriem mērķim 

rezervētās izejvielas, nevis pārdodot pēc privatizācijas saražoto produkciju. Vairākus gadus 

http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__ikgad/?tablelist=true
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pēc PSRS sabrukuma tieši uzkrāto resursu pārdošana bija drošākais valūtas ienākumu avots 

privatizētai un neprivatizētajai rūpniecībai bijušajā padomju telpā.  
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ATPAKAĻMIGRĀCIJAS IEZĪMES LATVIJAS REĢIONOS: JAUNIEŠU 

PROMBŪTNES UN ATGRIEŠANĀS PIEREDZE 

Laura Prusakova 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: laura.prusakova@gmail.com 

Atpakaļmigrācija jeb remigrācija ir viena no migrācijas formām. Tās izpētes pirmsākumi 

saistās ar vairāku Rietumeiropas valstu valdību īstenotājām “viesstrādnieku” piesaistīšanas 

programmām, kuras uzsāka īstenot 20. gadsimta otrajā pusē (Cassarino 2004). Jaunākie 

pētījumi Eiropas migrācijas telpā saistīti ar Eiropas Savienības paplašināšanos un jauno 

dalībvalstu iedzīvotāju darbaspēka kustību, kā arī 2008. gada ekonomiskās krīzes ietekmi uz 

remigrāciju (Zimmermann 2005; Galgóczi, Leschke 2012; Lang et al. 2016; Zaiceva, 

Zimmermann 2016). Latvijā kopš 2015. gada Centrālās statistikas pārvalde apkopo un publicē 

datus par remigraciju. Tādējādi ir iespējams salīdzināt emigrantu un remigrantu kustību Latvijā. 

2018. gadā Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas 

reģioniem izstrādāja projektu “Reģionālais remigrācijas koordinators” (PAPS- Palīdzam 

atgriezties pašu sētā), kas veicina un popularizē remigrācijas procesu Latvijā.  

Pētījuma mērķis bija noskaidrot remigrantu atgriešanās pieredzi Latvijas reģionos, 

noskaidrot valsts un reģionu īstenoto remigrācijas atbalsta pasākumu nozīmīgumu. Darbā 

izmantoti projekta “YMobility” ietvaros veiktu daļēji strukturētu interviju rezultāti. Lielākā 

daļa no intervētajiem pašreiz dzīvo Rīgā, Alūksnē, Valmierā, pārējie respondenti par savu 

pašreizējo dzīvesvietu norādīja citu pilsētu vai ciemu. Interviju rezultātā tika secināts, ka 

galveni atgriešanās motīvi remigrantu vidū ir ģimene, ilgas pēc dzimtenes, latviešu kultūra un 

vide. Respondentu viedoklis un pieredzes stāsti par atgriešanās pieredze ir ļoti dažādi, taču 

visbiežāk minētās priekšrocības remigrācijai ir ģimenes atbalsts, plānota atgriešanās, garantēta 

darba vieta un mājoklis Latvijā, pretēji kā izaicinājumus minot iepriekš minēto priekšrocību 

trūkumus. Darba izstrādes laikā tika veiktas daļēji strukturētas intervijas ar reģionu 

remigrācijas koordinatoriem, kuru sniegtās atbildes papildināja remigrantu pieredzi par 
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atgriešanās procesu, integrēšanos sabiedrībā un darba tirgū. Tādējādi valsts un reģionu 

īstenotie remigrācijas atbalsta pasākumi ir ļoti nozīmīgi remigrācijas procesā. 

Pētījums sagatavots Valsts pētījumu programmas projekta VPP-IZM-2018/1-0015 

ietvaros. 

Izmantotā literatūra 

Cassarino, J. P. 2004. Theorising return migration: The conceptual approach to return migrants 

revisited. International Journal on Multicultural Societies, 6(2), 253-279. 

Galgóczi, B., Leschke, J. 2012. EU labour migration during the crisis–does increased labour mobility 

contribute to better labour allocation? Social Europe Journal, 7(1), 17-19. 

Lang, T., Glorius, B., Nadler, R., Kovacs, Z. 2016. Introduction: Mobility Against the Stream? New 

Concepts, Methodological Approaches and Regional Perspectives on Return Migration in Europe. 

Nadler, R., et al. (eds.) Return Migration and Regional Development in Europe. Mobility Againsts the 

Stream. London, Springer Nature, 2-15. 

Zaiceva, A., Zimmermann, K. F. 2016. Returning home at times of trouble? Return migration of EU 

enlargement migrants during the crisis. Kahanec, M., Zimmermann, K. F. (eds.) Labor migration, EU 

enlargement, and the great recession. Berlin, Heidelberg, Springer, 397-418. 

Zimmermann, K. F. 2005. European labour mobility: challenges and potentials. De economist, 153(4), 

425-450. 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS INTERNACIONALIZĀCIJA: ĀRVALSTU STUDENTI 

LATVIJĀ 

Līga Daniela Robate, Elīna Apsīte-Beriņa 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: elina.apsite-berina@lu.lv 

Pasaulē pavisam ārvalstīs studē aptuveni 5 miljoni studējošie un to skaits turpinās 

pieaugt (Auers, Gubins 2016). Augstākās izglītības iestādes kā vienu no stratēģiskajām 

prioritātēm izvirzījušas internacionalizāciju, tajā iekļaujot gan iebraucošo, gan izbraucošo 

mobilo studentu skaita pieaugumu, ārvalstu pasniedzēju piesaisti, ka arī internacionālāku 

pašmāju vidi (Belova 2018). 2018. gadā Latvijā darbojās 6 universitātes, 21 augstskola un 

akadēmija, 19 koledžas un 2 ārvalstu augstskolu filiāles - kopā 48 augstākās izglītības iestādes 

(IZM 2019). Kopš 2007. gada augstskolā iestājušos skaits ir samazinājies, ko ietekmējuši divi 

būtiski faktori, proti, zema dzimstība un augsta emigrācija. Latvijas iestāšanās Eiropas 

Savienībā 2004. gadā veicināja pārcelšanos uz ārvalstīm gan darba, gan studiju nolūkos. 

Būtisks notikums bija arī 2008.-2009. gadu finanšu krīze, kad Latvijas augstākās izglītības 

budžets tika samazināts par 50%. Šo ārējo apstākļu kopums nosaka Latvijas augstākās 

izglītības iestādēm nepieciešamību piesaistīt ārvalstu studentus (Chanskeliani, Wells 2019). 

Latvijā internacionalizācija tendence ir pieaugoša, jo ārvalstu studentu skaits kopš 1995. gada 
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ir palielinājies gandrīz 13 reizes – no 648 studentiem 1995./1996. mācību gadā līdz 8380 

studentiem 2018./2019. mācību gadā (CSP, 2015; CSP, 2019).  

Šobrīd internacionalizācijas vide Latvijā ir daudzveidīgi, jo par savu studiju galamērķi 

izvēlējušies jaunieši no 95 dažādām pasaules valstīm (IZM, 2019). Nesenākie dati liecina, ka 

vislielākais ārvalstu studentu skaits Latvijā ir no Indijas, Uzbekistānas, Vācijas, Krievijas, 

Zviedrijas, Ukrainas, Somijas, Kazahstānas, Šrilankas un Pakistānas. Izplatītākie studiju 

virzieni ir sociālās zinātnes un biznesa vadība, kam seko medicīna un veselības aprūpe 

(Auers, Gubins 2016). Lai noskaidrotu ārvalstu studentu studiju galamērķa izvēli, viņu 

apmierinātību ar izvēli un nākotnes plānus tikai veikta ārvalstu studentu aptauja Latvijā. 

Aptauja notikusi 2019. gada nogalē un aptaujāti aptuveni 400 ārvalstu studenti no dažādām 

Latvijas augstskolām.  

Aptaujas rezultāti liecina, ka viens no galvenajiem iemesliem, par studijām ārvalstīs ir  

starptautiskas karjeras nodrošināšana nākotnē. Augstu tika vērtēta arī iespēja iegūt Eiropā atzītu 

diplomu, kā arī jauniešu vidū aktuālā vēlme pēc jauniem piedzīvojuma dzīves pieredzes gūšanas 

nolūkos. Savukārt viszemāk novērtēts iemesls, ka Latvijā studijas ir lētākas, kas liecina, ka 

neskatoties uz maz izteiktajām izmaksu atšķirībām Latvijas izglītības sistēma un Latvija kā 

dzīvesvieta ir pievilcīgs galamērķis. Ārvalstu studenti augstu vērtē iespēju mācīties angļu 

valodā un, kas nav mazsvarīgi ikdienas dzīvē sazināties krievu valoda. Vairums ārvalstu 

studentu uzskata, ka viņiem studijas angļu valodā nesagādā grūtības un ir viegli pielāgoties 

vietējai kultūrai un veidot savu paziņu un draugu loku. Jāatzīst, ka visbiežāk ārvalstu studenti 

uztur ikdienas saites savas etniskās grupas piederības robežās vai veido saiknes ar citiem 

ārvalstu studentiem. Ikdienas komunikācijas prakses ar vietējiem nav izteiktas. Darba atrašanas 

iespējas tiek vērtētas kā zemas, proti, tikai 18% aptaujāto ir izdevies atrast darbu. Ārvalstu 

studentu nodarbinātības iespējas Latvijas ekonomikas uzturēšanā ir ļoti būtiskas. Daļa 

ēdināšanas uzņēmumu vietējā darbaspēka trūkuma dēļ izmanto ārvalstu studentu darbaspēku, 

tomēr tam pastāv gan birokrātiski šķēršļi, kas saistīti ar atļauto darba stundu skaitu nedēļā un 

pieļaujamo apmaksu. Ārvalstu studentu iekļaušanās darba tirgū saistās arī ar šo jauniešu 

nākotnes plāniem. Vien 10% no aptaujātajiem savu nākotni pēc studiju beigšanas vēlas saistīt ar 

Latviju. Ap 40% pēc studiju beigšanas labprāt atgrieztos mājās, kur turpinātu studijas vai 

uzsāktu darba gaitas, 27% pārceltos uz kādu citu valsti, kas iespējams saistīts ar tur pieejamām 

darba un starptautiskās karjeras izaugsmes iespējām. Ceturtā daļa aptaujāto pašlaik nenorāda 

konkrētus plānu, kas paver iespēju šos ārvalstu studentus noturēt Latvijā un iesaistīt darba tirgū. 
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PĀRMAIŅAS LATVIJAS APDZĪVOJUMĀ, TESTĒJOT DIFERENCĒTĀS 

URBANIZĀCIJAS MODELI 

Sindija Sidere, Laura Černovska, Māra Spure, Laura Auliciema, Agris Rudzītis, 

Magnuss Špude, Nauris Truhņēvičs, Nauris Jasiūnas, Olafs Kalniņš, Māris Bērziņš 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: sindijasidere@gmail.com 

Urbanizācijas procesu izpēte, skaidrojot 20. gadsimta gaitā notikušās pārmaiņas vairāku 

valstu apdzīvojuma sistēmās, ļāva izvirzīt tēzi, ka urbanizācijas posmu secīga nomaiņa 

iedzīvotāju migrācijas rezultātā ļoti variē gan laikā, gan intensitātē, gan arī ģeogrāfiski 

(Geyer, Kontuly 1993). Vairāku pētījumu rezultātā attīstījās diferencētās urbanizācijas 

modelis ar plašu pielietojumu neatkarīgi no pētāmās apdzīvojuma sistēmas attīstības pakāpes, 

valsts politiskās iekārtas un sociāli ekonomiskā stāvokļa (Geyer 1996). Iepriekšējo pētījumu 

gaitā iegūtie rezultāti apstiprināja diferencētās urbanizācijas modeļa metodoloģijas 

pielietojumu, skaidrojot apdzīvojumā notikušās pārmaiņas. Latvijā diferencētās urbanizācijas 

modelis nav plaši analizēts visas valsts mērogā (Bērziņš 2009). Iedzīvotāju skaita izmaiņas 

Latvijas apdzīvojumā vislabāk raksturo tautas skaitīšanu dati, kas par Latvijas teritoriju tiek 

apkopoti kopš 1897. gada. Vienlaikus jāatzīmē, ka laika gaitā ievērojami mainījies lielāko 

apdzīvoto vietu administratīvais statuss. Kopumā Latvijas apdzīvojuma sistēmu raksturo 

izteikta galvaspilsētas Rīgas noteicošā loma iedzīvotāju izvietojumā, kā arī pieaugošs 

iedzīvotāju īpatsvara pieaugums mazajos apdzīvojuma centros (1. att.). 
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1. attēls. Iedzīvotāju īpatsvars dažāda lieluma apdzīvotajās vietās Latvijā. 

Pētījuma mērķis bija pārbaudīt diferencētās urbanizācijas modeļa pielietojumu Latvijā 

un izvērtēt apdzīvojumā notikušās iedzīvotāju skaita pārmaiņas. Pielietojot modeli analizētas 

iedzīvotāju skaita izmaiņas, kas ietekmē arī apdzīvoto vietu skaitu Latvijā. Modelī tiek izdalīti 

vairāki secīgi posmi: urbanizācija, suburbanizācija, reversā polarizācija un kontrurbanizācija. 

Šie urbanizācijas procesi parādā ne tikai pārmaiņas iedzīvotāju skaitā un izvietojumā, bet ļauj 

analizēt plašākus procesus sabiedrībā. Piemēram, suburbanizācijas posms atspoguļo 

pārmaiņas ekonomikā, patēriņā un nekustamo īpašumu tirgū piepilsētu teritorijās. Savukārt 

reversās polarizācijas procesi var norādīt uz pārmaiņām reģionālās attīstības politikā. 

 

2. attēls. Dažādu periodu gada vidējās iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijas apdzīvojumā. 
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Ievērojamākās iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijas apdzīvojumā notikušas starpkaru 

periodā, kad vairums apdzīvoto vietu ieguvu pilsētu statusu un tādēļ palielinājās pilsētās dzīvojošo 

skaits. Pēc 1989. gada visās apdzīvoto vietu grupās vērojams iedzīvotāju skaita sarukums 

negatīvas dabiskās ataudzes un emigrācijas rezultātā (2. att.). Latvijā izteikti novērojams 

urbanizācijas process. Uzskatāms reversās polarizācijas un kontrurbanizācijas process nav 

novērojams, kaut arī Pierīgas teritorijā iedzīvotāju skaits pieaug suburbanizācijas rezultātā. 
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SUBURBANIZĀCIJAS IEZĪMES RĪGAS AGLOMERĀCIJĀ 

Toms Skadiņš 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: toms.skadins@lu.lv 

Kopš sociālisma perioda beigām Centrāleiropā un Austrumeiropā izteiktākie 

apdzīvojuma telpiskās struktūras izmaiņu procesi ir saistīti ar piepilsētu attīstību (Stanilov, 

Sykora 2014; Kurek et al. 2019). Iepriekšējie pētījumi liecina, ka tas notiek suburbanizācijas 

rezultātā un galvaspilsētu aglomerāciju/pilsētreģionu teritorijās izmaiņas ir izteiktākas (Ahas 

et al. 2010; Novotny 2016). Vienlaikus pētījumu rezultāti parāda, ka attīstības intensitāte un 

piepilsētas apdzīvojuma attīstība nav vienmērīga visā aglomerācijā vai pilsētu reģionā 

(Stanilov 2007; Egedy et al. 2017). Šādas atšķirības vērojamas arī Rīgas aglomerācijā 

(Krišjāne, Bērziņš 2012). Ņemot vērā notikušās pārmaiņas, šī pētījuma mērķis ir raksturot 

suburbanizācijas iezīmes Rīgas aglomerācijā. Pētījumā izmantoti Centrālās statistikas 

pārvaldes dati par iedzīvotāju iekšzemes migrāciju (atbilstoši teritoriālo vienību robežām 

2019. gada sākumā), salīdzinot stāvokli divos datumos. Pētījumā ietvaros tie ir 2000. gada 

31. marts – 2011. gada 1. marts (ietver intensīvāko attīstības periodu un ekonomisko krīzi) un 

2011. gada 1. marts – 2019. gada 1. janvāris (pēckrīzes posms un visjaunākā pieejamā 

informācija; mazāk pētīts). Tiek apskatītas gan kombinētās aglomerācijas (Skadiņš et al. 

2019) teritoriālās vienības, bet arī (salīdzināšanas ietvaros) teritorijas aiz aglomerācijas 

robežas, 60 km attālumā no Rīgas (vēsturiski uzskatīts par maksimālo Rīgas ietekmes areālu). 

Šāda areāla ietvaros suburbanizācijas process vēl nav pētīts. 

mailto:toms.skadins@lu
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Suburbanizācijas iezīmes analizētas, balstoties uz tās intensitāti. Tā tiek aprēķināta 

divos veidos. Iedzīvotāju skaits, kuri uz konkrēto dzīves vietu konkrētajā laika posmā ir 

pārcēlušies no Rīgas tiek attiecināts pret visiem, kuri dzīvo citā dzīvesvietā nekā iepriekšējā 

datumā, kā arī pret kopējo iedzīvotāju skaitu katra posma beigās. Rezultāti parāda, ka 

pirmajam posmam ir izteiktāka suburbanizācijas ietekme, it īpaši saistība ar īpatsvaru starp 

visiem dzīvesvietu mainījušajiem iedzīvotājiem. Otrajā posmā teju visām teritorijām ir 

skaitliski un procentuāli zemāki rādītāji. Būtiskākais samazinājums ir visām teritorijām ap 

Rīgu, izņemot Jūrmalu. Arī attālumam no Rīgas ir bijusi lielāka ietekme uz situāciju pirmajā 

posmā. Ārpus aglomerācijas teritorijām abos posmos bija raksturīgs mazāks dzīvesvietu 

mainījušo  un (ar retiem izņēmumiem) iepriekš Rīgā dzīvojošo īpatsvars. 
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ETNISKĀS SEGREGĀCIJAS TELPISKAIS RAKSTURS LIEPĀJĀ UN VENTSPILĪ 

Magnuss Špude 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: ms12219@students.lu.lv 

Pilsētām raksturīga iedzīvotāju telpiska nošķiršanās pēc tādām sociāli demogrāfiskām 

un ekonomiskām pazīmēm, kā vecums, etniskā vai reliģiskā piederība, valoda, izglītība, 

profesionālā kvalifikācija un ienākumi (Musterd, Ostendorf 1998). Visbiežāk dažādo 

iedzīvotāju grupu izvietojumu pilsētās pēta pēc dzīvesvietas jeb mājokļiem, retāk iedzīvotāju 

segregācijas pētījumos ietver darba un brīvā laika aspektus (van Ham, Tammaru 2016; 
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Musterd 2020). To nosaka pētījumam pieejamie datu avoti, to detalizācija un kvalitāte. Vienā 

pilsētā dzīvojošu dažādu etnisko grupu uzvedība telpā var atšķirties (Ireland 2008). Dažādu 

tautību cilvēki ar atšķirīgu kultūru un valodu bieži dzīvei, darbam un izklaidei izvēlas dažādas 

vietas. Kartējot pilsētu iedzīvotāju telpas lietojumu, bieži iegūtie rezultāti noteiktām 

iedzīvotāju grupām ir ļoti atšķirīgi. Eiropas pilsētas līdz šim veikti pētījumi liecina, ka 

atšķirīgām iedzīvotāju sociāli ekonomiskajām grupām ir raksturīga dzīvesvietu segregācija un 

telpiskā nošķiršanās pēdējās pāris desmitgadēs ir ievērojami pieaugusi (Kazepov 2005; Arbaci 

2007; Tammaru et al. 2020). Latvijā sociālās nevienlīdzības dažādie aspekti ir samērā plaši 

pētīti (Monden, Smits 2005; Eglitis 2011; Muižnieks et al. 2013), bet iedzīvotāju grupu 

telpiskā nošķiršanās ir mazāk aplūkota un pārsvarā pētīta tikai galvaspilsētā Rīgā (Krišjāne, 

Bērziņš 2014; Krišjāne et al. 2016). Sociālās segregācijas izpēte Latvijā ir cieši saistīta ar 

iedzīvotāju sastāva pārmaiņām vēsturisko notikumu ietekmē, īpaši padomju perioda etnisko, 

nodarbinātības un izglītības politiku. Padomju vara ierobežoja mazākumtautību izglītību 

dzimtajā valodā un ikdienā izplatīts bija krievu valodas lietojums, kas joprojām ietekmē ne 

tikai etnisko, bet arī sociāli ekonomisko segregāciju Latvijā (Pisarenko 2006; Cara 2010; 

Cheskin 2013). Pētījuma mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju etniskās segregācijas raksturīgākās 

iezīmes Liepājā un Ventspilī pēc mājās lietotās valodas. Abās pilsētas ir salīdzinoši liels 

krieviski runājošo iedzīvotāju īpatsvars. 

Iedzīvotāju segregācijas izpētei plaši izmanto dažādus indeksus, ar kuru palīdzību var 

izskaidrot sociālo grupu telpiskās nošķiršanās pakāpi. Šajā pētījumā izmantoti anonimizēti 

individuālā līmeņa 2000. un 2011. gada tautas skaitīšanas dati par iedzīvotāju mājās pārsvarā 

lietoto valodu. Tautas skaitīšana ir vienīgais datu avots, kas sniedz informāciju par visu 

iedzīvotāju valodas lietojumu. Neviendabības indeksu (ID) plaši izmanto iedzīvotāju 

segregācijas izpētē. Tas parāda divu etnisko grupu savstarpējo izvietojumu un nošķirtību. 

Indeksa vērtības var mainīties skalā no 0 līdz 1, kur augstāka indeksa vērtība liecina par lielāku 

ģeogrāfisko attālumu starp aplūkoto etnisko grupu dzīvesvietām (Apparicio et al. 2013). 

Savukārt aplūkoto etnisko grupu jeb valodas lietotāju izvietojuma iezīmes abu pilsētu apkaimēs 

noteiktas pēc novietojuma koeficienta (LQ). Abi rādītāji aprēķināti pēc šādām formulām: 

 

(1)  
 
(2) 

kur, 

 – telpisko vienību vērtību skaits pilsētas teritorijā; 

 - kopējais grupas X iedzīvotāju skaits telpiskajā vienībā i; 

 – kopējais grupas X iedzīvotāju skaits pilsētas teritorijā; 

 – kopējais grupas Y iedzīvotāju skaits telpiskajā vienībā i; 
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 – kopējais grupas Y iedzīvotāju skaits pilsētas teritorijā; 

 – kopējais iedzīvotāju skaits telpiskajā vienībā i; 

 – kopējais iedzīvotāju skaits pilsētas teritorijā. 

Novietojuma koeficienta vērtības rāda iedzīvotāju grupu telpiskās koncentrācijas 

pakāpi. Pētāmās grupas izvietojuma iezīmes raksturo visas pilsētas vidējo rādītāju, ja 

aprēķinātā koeficienta vērtība ir tuvu skaitlim  1. Mazāka par 0,9 aprēķinātā vērtība parāda 

zemu attiecīgās iedzīvotāju grupas koncentrāciju, bet aprēķinātā vērtība virs 1,5 liecina par 

izteiktu pētāmās grupas koncentrāciju (Reardon, O’Sullivan 2004). 

Pētījuma gaitā aprēķinātās neviendabības indeksa (ID) vērtības pēc mājās pārsvarā 

lietotās valodas Liepājā un Ventspilī, liecina par augstāku telpiskās nošķiršanās pakāpi starp 

latviešu un krievu valodā runājošiem (1. att.). Turklāt indeksa vērtības ir mainījušās un abās 

pilsētās segregācija palielinājusies aplūkotajā desmitgadē starp 2000. un 2011. gadu. 

 
1. attēls. Aprēķinātās neviendabības indeksa (ID) vērtības Liepājā un Ventspilī pēc mājās 

pārsvarā lietotās valodas 2000. un 2011. gadā (sagatavojis autors, izmantojot anonimizētus 

individuālā līmeņa tautas skaitīšanas datus). 

Savukārt aprēķinātās novietojuma koeficienta (LQ) vērtības regulāra sešstūra formas 

režģa pārklājumā parāda mājās pārsvarā krieviski runājošo izvietojuma iezīmes abās pilsētās, 

kā arī laika gaitā vērojamās pārmaiņas (2. att.). 

Krieviski mājās pārsvarā runājošo izvietojuma iezīmes gan Liepājas, gan Ventspils 

pilsētas apkaimēs nav būtiski mainījušās, salīdzinot 2000. un 2011. gadu. Pētījums atklāja, ka 

abās pilsētas ir augsti telpiskās segregācijas rādītāji starp latviski un krieviski runājošo 

kopienām ar izteiktām izvietojuma iezīmēm. Atsevišķi aplūkojot krieviski mājās pārsvarā 

runājošās grupas izvietojumu 2000. un 2011. gadā, secināts, ka grupas ietvaros tas nav 

ievērojami mainījies. 
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2. attēls. Mājās pārsvarā krieviski runājošo izvietojuma iezīmes Liepājā (pa kreisi) un Ventspilī 

(pa labi) 2000. un 2011. gadā (sagatavojis autors, izmantojot anonimizētus individuālā līmeņa tautas 

skaitīšanas datus). 

Izmantotā literatūra 

Apparicio, P., Martori, J.C., Pearson, A.L., Fournier, É., Apparicio, D., Fournier, E., Apparicio, D. 

2013. An Open-Source Software for Calculating Indices of Urban Residential Segregation. Social 

Science Computer Review. 32(1), 117-128. 

Arbaci, S. 2007. Ethnic segregation, housing systems and welfare regimes in Europe. European 

Journal of Housing Policy, 7(4), 401-433. 



LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. ĢEOGRĀFIJA 

 58 

Cara, O. 2010. Lives on the border: language and culture in the lives of ethnic Russian women in 

Baltinava, Latvia. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, 38(1), 123-142. 

Cheskin, A. 2013. Exploring Russian-speaking identity from below: the case of Latvia. Journal of 

Baltic Studies, 44(3), 287-312. 

Eglitis, D. 2011. Class, culture, and consumption: representations of stratification in post-communist 

Latvia. Cultural sociology, 5(3), 423-446. 

Ireland, P. 2008. Comparing responses to ethnic segregation in urban Europe. Urban studies, 45(7), 

1333-1358. 

Kazepov, Y. 2005. Cities of Europe: Changing contexts, local arrangements, and the challenge to 

social cohesion. Cities of Europe, 1, 3-33. 

Krišjāne, Z., Bērziņš, M. 2014. Intra-urban residential differentiation in the post-Soviet city: the case 

of Riga, Latvia. Hungarian Geographical Bulletin, 63(3), 235-253. 

Krišjāne, Z., Bērziņš, M., Kratovitš, K. 2016. Patterns of residential segregation in Riga two decades 

after socialism. Tammaru, T. et al. (eds) Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: 

East Meets West. Oxon, Routledge. 287-312. 

Monden, C. W., Smits, J. 2005. Ethnic intermarriage in times of social change: The case of Latvia. 

Demography, 42(2), 323-345. 

Muižnieks, N., Rozenvalds, J., Birka, I. 2013. Ethnicity and social cohesion in the post-Soviet Baltic 

states. Patterns of Prejudice, 47(3), 288-308. 

Musterd, S., Ostendorf, W. 1998. The changing distribution of incomes in Dutch cities: myth and 

reality. GeoJournal, 46(1), 29-38. 

Musterd, S. 2020. Handbook of urban segregation. Edward Elgar Publishing. 

Pisarenko, O. 2006. The acculturation modes of Russian speaking adolescents in Latvia: Perceived 

discrimination and knowledge of the Latvian language. Europe-Asia Studies, 58(5), 751-773. 

Reardon, S.F., O’Sullivan, D. 2004. Measures of Spatial Segregation. Sociological Methodology, 34, 

121-162. 

Tammaru, T., Marcinczak, S., Aunap, R., van Ham, M., Janssen, H. 2020. Relationship between income 

inequality and residential segregation of socioeconomic groups. Regional Studies, 54(4), 450-461. 

Van Ham, M., Tammaru, T. 2016. New perspectives on ethnic segregation over time and space. A 

domains approach. Urban Geography, 37(7), 953-962. 

ADMINISTRATĪVO TERITORIJU IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA PA 

DAŽĀDĀM VECUMA GRUPĀM 

Jānis Upenieks 

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, e-pasts: upenieks.janis@gmail.com 

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) salīdzinoši nesen ir uzsākusi šādu eksperimentālo 

datu publicēšanu “Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un vecuma statistiskajos 

reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, ciemos un Rīgas apkaimēs 

(atbilstoši robežām 2019. gada sākumā)”. Matrica RIG010. Dati pieejami par 2000., 2011., 

2016., 2017., 2018. un 2019. gadu. Atvērto datu portālā tika publicētas arī administratīvo 

teritoriju robežas ģeogrāfisko datu formātā, kas dod iespēju aplūkot datus arī ģeogrāfiski. 
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Dažādās teritoriālās vienības tiek apskatītas pa šādām vecuma grupām: 0-6, 7-14, 15-24, 25-

34, 35-44, 45-54, 55-64 un vismaz 65 gadi. 

Kopš 2000. gada redzams, ka kopējais iedzīvotāju skaits ciemos samazinās. Pēdējos 

gados iedzīvotāju skaita samazinājums nav tik izteikts – no 2018. gada līdz 2019. gadam 

iedzīvotāju skaits ciemos samazinājās par 0,22 procentiem (no 371781 uz 370972, tas ir, 

samazinājās par 809 iedzīvotājiem). Milzīgi izteikts pastāvīgo iedzīvotāju skaita pieauguma 

samazinājums par 47,68 procentiem bija no 2000.–2011. gadam vecuma grupā 7-14. Izteikts 

pastāvīgo iedzīvotāju skaita samazinājums šajā laika periodā bija arī vecuma grupās  25-34 un 

35-44 (attiecīgi samazinājās par 10,76 un 13,35 procentiem). Jāņem vērā, ka 2008. gadā notika 

globālā finanšu krīze, kas skāra Latviju un izraisīja milzīgu emigrācijas vilni. Šajā pašā laika 

periodā vecuma grupās  45-54 un vismaz 65 ir iedzīvotāju skaita pieaugums aptuveni par 

ceturto daļu abās vecuma grupās atsevišķi. Tas nozīmē, ka arī Latvijas ciemos vērojama 

iedzīvotāju novecošanās. No 2016. gada līdz 2019. gadam, kad CSP uzsāka iedzīvotāju 

statistikas veidošanu, izmantojot valsts informācijas sistēmas, novērojams mērens pastāvīgo 

iedzīvotāju skaita pieaugums. Tas nozīmē, ka daudzviet bērnu skaits ciemos pieaug. Vecuma 

grupā no 15-24 par visiem periodiem, par kuriem pieejami dati, novērojams izteikts iedzīvotāju 

skaita samazinājums. Šajā vecuma grupā parasti absolvē pamatskolu, vidusskolu un augstskolu. 

Tā vietā, lai iedzīvotāji veicinātu Latvijas ekonomiku un paliktu strādāt Latvijā, viņi neredz šeit 

perspektīvu un izvēlas emigrēt. Savukārt pirmspensijas un pensionēšanās vecuma iedzīvotāju 

skaits turpina pieaugt kopš 2000. gada. Būtu veicams atsevišķs pētījums par ciemiem, izdalot 

Rīgas metropoli, jo tieši tur koncentrējas lielākā daļa iedzīvotāju, kā arī vērojamas citas 

demogrāfiskās tendences. Ja Rīgas metropoles ciemos iedzīvotāju skaita pieaugums mērāms 

reizēs, tad pārējā Latvijā teritorijā esošajos ciemos pieaugums skaita ziņā ir neliels.  

1. tabula. Latvijas ciemu (Valsts zemes dienesta dati) pastāvīgo iedzīvotāju skaita dinamika pa 

dažādiem gadiem. 

Vecuma grupas 2000-2011 2011-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Kopā -6,08 -3,66 -0,98 -0,39 -0,22 

0-6 -2,60 -6,02 2,45 2,26 0,99 

7-14 -47,68 4,47 0,66 0,79 -0,40 

15-24 -9,22 -25,14 -7,29 -5,86 -3,41 

25-34 -10,76 3,72 -1,80 -0,97 -1,86 

35-44 -13,35 -7,72 -2,00 -0,75 0,51 

45-54 26,51 -6,13 -2,04 -1,31 -0,66 

55-64 -2,42 12,52 1,93 2,12 1,94 

Vismaz 65 26,72 1,25 1,02 0,68 0,49 
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Lielākoties republikas nozīmes pilsētās vērojams iedzīvotāju skaita samazinājums, 

izņemot Valmieru, kur pēdējos gados tas nedaudz pieaudzis. Uzlabojoties dzīves līmenim, 

iedzīvotāji meklē iespējas dzīvot ciemos, kas atrodas netālu no pilsētām. Tas nav tikai 

Pierīgas fenomens, tas novērojams pie visām lielajām pilsētām. Piemēram, kopš 2000. gada 

vislielākais pieaugums ir bijis Viesturciemā, kas atrodas blakus Jelgavai – no pieciem 

iedzīvotājiem līdz 433 iedzīvotājiem 2019. gada sākumā (86,6 reizes). Īpaši izceļami Talsi, ap 

kuriem ir 11 ciemi un kuros iedzīvotāju skaits, lai arī mēreni, tomēr pieaug. 

Pētījuma gaitā ir izveidota interaktīvā karte, kur izvietotas 2178 administratīvās 

teritorijas ar iespēju tās filtrēt pa ciemiem, Rīgas apkaimēm, pašvaldību pilsētām, pagastiem, 

pašvaldībām un republikas nozīmes pilsētām. Iespējams arī atlasīt tās administratīvās  

vienības, kurās no 2000. gada līdz 2019. gadam un no 2018. līdz 2019. gadam ir bijis 

iedzīvotāju skaita pieaugums vai samazinājums konkrētās vecuma grupās. Par katru vienību 

tiek attēlots iedzīvotāju skaits pa vecuma grupām un gadiem, kā arī desmit diagrammas ar 

iedzīvotāju skaita izmaiņām procentos pa dažādām vecuma grupām dažādos laika periodos. 

Administratīvās teritorijas ir iespējams meklēt pēc nosaukuma. Pētījuma ietvaros izveidotā 

interaktīvā karte pieejama tīmekļa vietnē https://arcg.is/14v0ue. 

DARBA UN MĀCĪBU SVĀRSTMIGRĀCIJA UZ RĪGU DZELZCEĻA PASAŽIERU 

VĒRTĒJUMĀ 

Arta Žavnere 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: zavnere@gmail.com 

Dzelzceļš ar labi attīstītu infrastruktūru ir viens no nozīmīgākajiem transporta veidiem 

gan Rīgas pilsētā, gan aglomerācijā. Šobrīd dzelzceļa pasažieru pārvadājumi pilda galveno 

funkciju ātras satiksmes nodrošināšanā ar Rīgas aglomerācijas apdzīvotajām vietām (Jelgava, 

Tukums, Olaine, Ogre u.c.), kā arī rekreācijas un vasarnīcu teritorijām (Jūrmala, Carnikava, 

Ķemeri, Saulkrasti u.c.) (Rīgas piepilsētas.. 2008). Daudzviet pasaulē pētnieki analizējuši 

sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti un pasažieru labsajūtu. To ir svarīgi pētīt, jo 

darba un mācību svārstmigrācija katru dienu aizņem noteiktu daļu cilvēku laika (Abenoza 

et al. 2017; Lunke 2020). Svārstmigrācijas kvalitāte kļuvusi par aktuālu pētījumu priekšmetu, 

jo ietekmē ne tikai cilvēku labsajūtu pārvietojoties, bet arī kopējo cilvēku dzīves kvalitāti 

(Delmelle et al. 2013). Svārstmigrācijas kvalitātes izpēte ļauj izprast pasažieru pieredzi 

pārvietojoties un efektīvi īstenot nepieciešamos uzlabojumus (Bruhn, Grund 2000). Dzelzceļa 

pasažieru pārvadājumu pakalpojumus ietekmē dažādi faktori, piemēram, vides pieejamība, 

https://arcg.is/14v0ue
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drošība, komforts brauciena laikā, apkalpošanas serviss un informācijas pieejamība. Lai 

pilnībā izprastu pasažieru vēlmes, ir nepieciešams viņus uzklausīt, ņemot vērā šos faktorus, kā 

arī ir svarīgi ņemt vērā to, ka pasažieri ir ar dažādiem raksturiem un dažādām vajadzībām 

(Bruhn, Grund 2000). 

Šajā pētījumā analizēti dzelzceļa pasažieru pārvietošanās paradumi un pakalpojumu 

kvalitāte darba un mācību svārstmigrācijā Tukuma – Rīgas dzelzceļa līnijā. Pārvadājumu 

raksturojumam un pakalpojumu kvalitātes novērtējumam izvēlētajā dzelzceļa līnijā veikta 

pasažieru aptauja. Dzelzceļa pasažieru aptauja izvēlēta, jo pieejamie statistikas dati neļauj 

izvērtēt svārstmigrācijas paradumus un braucienu kvalitāti dzelzceļa pasažieru pārvadājumos. 

Aptauja veikta ar anketas palīdzību, kas izplatīta sociālās saziņas tīmekļa vietnē Facebook. 

Pavisam anketa sasniedza 15 219 cilvēkus, bet pilnībā aizpildītu to iesniedza 304 respondenti. 

AS “Pasažieru vilciens” sniegto pasažieru pārvadājumu jeb svārstmigrācijas kvalitāti 

respondenti tika lūgti novērtēt skalā no 1 (nav svarīgi / ļoti slikti) līdz 7 (ļoti svarīgi / ļoti 

labi), atsevišķi vērtējot astoņus rādītājus (pazīmes). Aptaujas rezultāti atklāj, ka pasažieri, kuri 

dodoties ikdienas gaitās izmanto dzelzceļu, visaugstāk novērtē apkalpojošā personāla darbību 

(5,3). Tāpat pasažieri ar savu vērtējumu parāda to, ka braucot vilcienā jūtas droši (1. att.). 

Vienlīdz atzinīgi tiek novērtēts brauciena ilgums un kursēšanas grafiks.  

 
1. attēls. Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu kvalitātes kopējais novērtējums (izveidojusi autore, 

izmantojot aptaujas rezultātus. Respondentu skaits, N=304). 

Relatīvi zemu vērtējumu ir saņēmušas biļešu cenas, kas varētu būt saistīts ar to, ka šī 

gada sākumā cena par braucienu tika paaugstināta. Zemus vērtējumus saņēma staciju 

infrastruktūra (4,44) un brauciena komforts (3,90). Abi šie aspekti kopā veido būtisku fizisku 

un emocionālu iespaidu par braucienu. 
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 Telpiskā plānošana un attīstība 

 

 

RĪGAS BRĪVOSTAS UN TĀS KAIMIŅU APKAIMJU TELPISKIE 

PROBLĒMJAUTĀJUMI 

Kristīne Āboliņa 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: kristine.abolina@lu.lv  

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts ar Latvijas Zinātnes 

padomes atbalstu veic pētījumu projektu “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un 

vides aktīvisms Daugavas lejtecē”. Tā mērķis ir pētīt Rīgas ostai kaimiņos mītošo kopienu – 

Mangaļsalā, Kundziņsalā, Bolderājā un Vecmīlgrāvī – dzīvi un stāstus. Lai iegūtu plašāku 

kontekstu iedzīvotāju stāstiem un viedoklim, šī pētījuma mērķis bija analizēt, kādus 

problēmjautājumus un risinājumus izvirza Rīgas Brīvostas attīstības programma (2019-2028) 

un Rīgas pilsētas telpiskās attīstības ieceres. 

Daugavas lejteces apkaimju iedzīvotāju aptaujas rezultāti iezīmē dabas pieejamības, 

vides piesārņojuma un apkaimju sociālās situācijas jautājumu aktualitāti. Ostas attīstības 

programmas centrālais jautājums ir līdzšinējās darbības uzturēšana globālā tirgus izmaiņu 

apstākļos, savukārt Rīgas attīstības viens no uzdevumiem ir veidot pilsētā vitālas apkaimes un 

saglabāt kultūrainavu. 

Pētījuma rezultāti liek secināt, ka 1) galvenie telpiskie problēmjautājumi saistīti ar 

ūdensmalu pieejamību un pašlaik zaļo teritoriju attīstību ostas teritorijā; 2) Rīgas teritorijas 

plānojums nav orientēts uz sociālās situācijas uzlabošanu apkaimēs – Bolderājas piemērs; 

3) vides piesārņojuma risināšanai Rīgas Brīvostas attīstības programmā nav pievērsta 

atbilstoša uzmanība. 

mailto:kristine.abolina@lu.lv
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NARATĪVA LOMA PILSĒTAS PIEREDZES IZZIŅĀ 

Dace Bula 

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, e-pasts: dace.bula@lulfmi.lv 

Nav daudz mūsdienu zinātnes nozaru, kuras būtu palikušas t.s. naratīvā pavērsiena 

(narrative turn) neskartas. Aizsākusies 20.gs. 60.gados literatūrzinātnē ar īpaša virziena — 

naratoloģijas — dzimšanu, interese par naratīvu (stāstu, stāstīšanu) apstaigājusi visu 

humanitārās un sociālās pētniecības telpu un paviesojusies arī citviet — piemēram, ģeogrāfijā, 

vides politikā un pilsētplānošanā. Pēdējās desmitgadēs tā ne tikai nerimst, bet gūst jaunu 

sparu vairāku intelektuālo virzienu un nostādņu kontekstā. To starpā ir jaunais materiālisms, 

posthumānisms, ekolingvistika, materiālistiskā ekokritika, relāciju ontoloģija, kas naratīvā 

saskata instrumentu cilvēcisko saikņu (tostarp — ar citām dzīvajām būtnēm, materiālo pasauli 

un vidi) izziņai un ietekmēšanai.  

Līdztekus teorētiskam ieskatam šajā problemātikā referāts pievērsīsies arī naratīvu 

izmantošanai konkrētā zinātniskā projektā, pētot cilvēka attiecības ar dzīvoto telpu (lived space) 

četrās Rīgas apkaimēs — Bolderājā, Kundziņsalā, Mangaļsalā un Vecmīlgrāvī. Apkaimju 

ģeogrāfiskais novietojums — Daugavas krastos un kaimiņos ostai — noteicis šo vietu strīdīgo 

un ievainojamo raksturu. Atšķirīgu interešu sadursmes, risku apziņa un ar vidi saistītas emocijas 

atklājas gan cilvēku stāstītajā, gan dažādos apkaimēs sastopamos vizuālos vēstījumos. 

 

Referāts tapis projektā “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides 

aktīvisms Daugavas lejtecē” (lzp-2018/1-0446) un saistībā ar COST akciju “Writing Urban 

Places. New Narratives of the European City” (CA18126). 

mailto:dace.bula@lulfmi.lv
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DIVU DAUGAVAS KRASTU APKAIMJU IEDZĪVOTĀJI VĒRTĒ VIDES 

PIESĀRŅOJUMU: VECMĪLGRĀVJA, BOLDERĀJAS UN  

DAUGAVGRĪVAS SALĪDZINĀJUMS 

Jānis Daugavietis 

LU LFMI, e-pasts: Janis.Daugavietis@gmail.com 

Starpdisciplināra pētnieciskā projekta “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un 

vides aktīvisms Daugavas lejtecē” (īstenots LU LFMI, Daces Bulas vadībā, lzp-2018/1-0446, 

2018.-2021.g.) ietvaros 2019. gadā veicām piecu Rīgas apkaimju iedzīvotāju interneta 

aptauju. Vecmīlgrāvja, Bolderājas, Daugavgrīvas, Kundziņsalas un Mangaļsalas iedzīvotājiem 

citu starpā uzdevām jautājumus par to, kā viņi vērtē dažādus savas apkaimes vides aspektus, 

sākot ar Daugavas pieejamību, beidzot ar vispārīgu ekoloģiskās situācijas vērtējumu, ieskaitot 

rekursīvu atskatu uz ekoloģiskajām katastrofām un negadījumiem. 

Referātā analizēšu aptaujā iegūtos datus, savstarpēji salīdzinot trīs apkaimju 

(Vecmīlgrāvja, Bolderājas, Daugavgrīvas) iedzīvotāju atbildes uz jautājumiem par vides 

piesārņojumu. Šie dati tiks konfrontēti un papildināti ar pētījuma gaitā ievākto daļēji 

strukturēto interviju un dzīves stāstu materiāliem, kā arī salīdzināti ar datiem no 

reprezentatīvām rīdzinieku aptaujām. 

AINAVTELPU ATTĪSTĪBA ĻAUDONAS PAGASTĀ 

Anna Karlsone 

LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, e-pasts: anna.karlsone@gmail.com 

Eiropas lauki piedzīvo daudzas sociālās, ekonomiskās un vides pārmaiņas, kas saistītas 

ar iedzīvotāju pārcelšanos uz lielākām apdzīvotām vietām. Kultūrainavu daudzveidība ir atzīta 

par vērtīgu mantojumu Eiropas Telpiskās attīstības perspektīvā. Latvijai raksturīgās 

kultūrainavas sastāv no mazākiem katram reģionam rakturīgiem ainavu apvidiem. 

Mozīkveida lauku ainava ir vērtība ne tikai no bioloģiskās daudzveidības viedokļa, bet arī kā 

daļa no latviskās identitātes. Šī ainavu dažādība veido reģionālu identitāli, glabā vēstures 

liecības un atspoguļo dabas un cilvēka mijiedarbi.  

Pētījumam izraudzīts Ļaudonas pagasts, jo autore šeit ir dzimusi un augusi, un vēlējās 

dot ieteikumus teritorijas attīstībai, pielietojot profesionālās zināšanas. Ļaudonas pagasts ir 

bagāts ar daudzveidīgām ainavām. Lai noteiktu, kādas ir Ļaudonas pagastam raksturīgās 

mailto:anna.karlsone@gmail.com
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ainavas, kādi ir tās veidojošie elementi un ainaviskās vērtības, tika veikta teritorijas 

apsekošana dabā un ainavu grupēšana un analīze, izstrādājot ainavu telpu karti. 

Ļaudonas pagastā izteiktākais ainavas transformācijas process mūsdienās ir 

apmežošanās. Galvenais iemesls ir neapsaimniekoto lauksaimniecības zemju aizaugšana, kas 

izriet no iedzīvotāju skaita un saimnieciskās aktivitātes samazināšanās laukos. Ainavas 

telpisko struktūru ārpus apdzīvotām vietām galvenokārt veido lauku un mežu attiecība, kas 

nosaka slēgto un atvērto telpu sadalījumu. Salīdzinot kartogrāfiskā materiāla informāciju var 

redzēt, kā mainījusies telpiskā situācijā Ļaudonas pagastā pēdējo 90 gadu laikā (1. att.).  

1. attēls. Mežainuma izmaiņas Ļaudonas pagastā pēdējo 90 gadu laikā (Autores veidots, 2019). 

Atrašanās mērenajā klimata joslā nosaka, ka katra savā vaļā atstātā vieta tieksies 

atgriezties savā dabiskajā stāvoklī, tas ir, kļūt par mežu. Izņēmums ir ūdeņu un purvu biotopi. 

Meža ainavām raksturīgi tuvi šauri skati, bet no ainaviskā viedokļa par vertīgākajiem ir atzīti 

plaši un tāli skati ar vairākiem plāniem un ainavas elementu daudzveidību. No tā var secināt, 

ka Ļaudonas pagasta lauku teritorijas attīstībā jāparedz meža zemju kopšanu, krūmāju 

ierobežošanu un skatu atsegšanu. 

Ainavu aprakstīšanai un vērtēšanai izmantotas 2005. gadā izstrādātā pētījuma “Gaujas 

nacionālā parka ainavu estētiskais vērtējums” metodes (autors prof. Nikodemus). Vispirms 

ainavu klasificēšanas pamatā ir ainavu struktūras izpēte. Šeit noteicoša loma ir reljefa 

pamatformām. Tālāk tiek ņemts vērā zemes lietojuma veids, dominējošie biotopi, kognitīvie un 

citi aspekti. Galvenais lauku ainavu uztveres veids mūsdienās ir pa ceļam, kaut kur dodoties. 

Tādēļ priekšstats par kādam apvidum raksturīgajām ainavām lielākoties veidojas tieši no ceļu 

ainavām. Līdz ar to tika apsekotas un analizētas tās Ļaudonas pagasta ainavas, kas redzamas 

pārvietojoties pa galvenajiem ceļiem. Apsekošana tika veikta 2019. gada oktobrī.  
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Izmantojot apsekošanas laikā veiktos novērojumus, iegūtās fotofiksācijas un anlizējot gan 

mūsdienu, gan vēsturisko kartogrāfisko materiālu, tika izveidota karte ar Ļaudonas pagastam 

raksturīgajām ainavu telpām. Pavisam izdalītas 53 ainavu telpas, kas apvienotas 9 lielākos 

ainavu telpu tipos. Ainavu telpas var kalpot par pamatu konkrētāku vadlīniju izstrādei, ar mērķi 

tālredzīgas teritoriju apsaimiekošanas rezultātā celt pagasta ainavas kvalitāti. 

BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS NOZĪME LAUKU ATTĪSTĪBĀ. IESAISTĪTO 

PERSONU SKATĪJUMS  

Armands Pužulis, Elita Benga, Agnese Hauka, Lāsma Aļeksējeva 

Agroresursu un ekonomikas institūts, e-pasts: armands.puzulis@arei.lv   

Lauku attīstībai nozīmīga ir tā ekonomiskā bāze – kas balstās uz vietējās bioekonomikas 

pamatiem. Ņemot vērā BLS daudzfunkcionalitāti, tai ir īpaša nozīme ilgtspējīgas 

saimniekošanas un vietējo kopienu veidošanā. Vietu attīstībā ir svarīga saimniekošanas 

ekonomisko, vides, sociālo un pārvaldības aspektu simbioze.  

Pētījuma mērķis - Raksturot bioloģiskās saimniekošanas lomu lauku attīstības 

veicināšanā. 

Pētījuma uzdevumi ir šādi: izpētīt bioloģisko saimniecību (BLS) daudzfuncionalitātes 

un lauku attīstības konteksta teorētiskās atziņas; izpētīt BLS viedokli par vajadzībām un 

attīstības iespējām; noskaidrot BLS iespējas vietu attīstībā. 

Pētījums balstās uz BLS literatūras studijām, BLS aptauju (aptaujātas 380 BLS), 

intervijām ar jomas ekspertiem (11 eksperti), Lauku atbalsta dienesta datiem.  

Zinātniskā literatūra ir salīdzinoši maz orientēta uz BLS attīstības lomu. Pastāv tikai 

daži autoritatīvi pētījumi, kas runā par BLS ilgtermiņā un aptver daudzas valstis dažādās 

nozarēs. Pētījumos tiek pierādīts, ka BLS ir nozīmīga loma veselīgas pārtikas nodrošināšanai, 

vietējo kopienu attīstībai, demokrātijas stiprināšanai, tā ir ilgtspējīgāka, vairāk orientēta uz 

vietējo sadarbību, mazajām saimniecībām (gan pēc platības, gan standarta izlaides), lielāku 

nodarbinātību, pastāvīgu zināšanu apguvi. Minētās lomas ir atšķirīgas attīstības un attīstītajās 

valstīs. 

No vietas attīstības aspekta raugoties kopiena iegūst darba vietas, papildus ienākumus, 

daudznozaru ilgtspējīgu saimniekošanu, saglabā iedzīvotājus, tīrāku, bioloģiski 

daudzveidīgāku vidi, rada veselīgāku pārtiku, spēcīgāku vietas identitāti, ko nodrošina 

zināšanu pārmantojamība, savstarpējā uzticēšanās, tradīcijas. Mūsu pētījums parāda, ka šīs 

komponentes Latvijā ir attīstītas dažādā līmenī. 

mailto:armands.puzulis@arei.lv
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BLS aptauja un pieejamie dati liek secināt, ka Latvijā BLS ir līdzīga situācija kā Eiropas 

Savienībā (ES) kopumā. Tām raksturīga salīdzinoši maza iesaiste vietējās kopienās, maza 

nodarbinātība, augsta atkarība no ES maksājumiem, atšķirībā no ES – LV ir raksturīgs, ka 

BLS ir pārsvarā mazās saimniecības. Teorētiskais BLS raksturojošais modelis Latvijā nav 

tipisks visās jomās.  

BLS kopskaits 2006.-2017.g. ir ap  4000, kas veido 6% no saimniecību kopskaita un 

apsaimnieko 2017.g. 270 tūkst.ha, kas ir 11% no kopplatības. BLS ir pārsvarā mazās 

saimniecības (83% līdz 100 ha). 

Salīdzinoši mazā iesaiste kopienu aktivitātēs (puse no BLS), kooperācijā (katra sestā 

BLS) ir daļēji skaidrojama ar saimniecību orientāciju uz ES tiešmaksājumu saņemšanu, maz 

izteikto vietējās pārdošanas kustību. Jomas eksperti uzskata, ka vietējās pašvaldības ne vienmēr 

ir orientētas uz BLS produktu atbalstu iepirkumos, ir izteikts konvencionālās saimniekošanas 

lobijs, paaugstinātās bioloģiskās produkcijas cenas sastopas ar salīdzinoši zemo pirktspēju. 

Pastāv loģistikas un regulējuma problēmas, lai nodrošinātu zaļā iepirkuma prasības. 

Sadarbības trūkums skaidrojams ar neuzticēšanos sadarbības formām, līderu trūkumu, 

konvencionālās pārdošanas sistēmu dominanci, kur bioloģiskā produkcija nonāk 

konvencionālā pārdošanas ķēdē. 

Nozīmīgas ir zināšanu nepilnības, kas ir abpusēji vērstas - gan BLS par saimniekošanu 

(60% BLS tas ir galvenais saimniekošanas traucēklis), gan patērētājiem par bioloģisko 

produkciju, kas rada neuzticību pret bioloģisko produkciju. Bioloģiskā saimniekošana ir 

saistāma ar vietējām zināšanām, kas ir unikālas un ļauj attīstīt vietas potenciālu. 

Salīdzinoši maza ir saimniecību iesaiste produkcijas pārstrādē, citu saimniecības nozaru 

attīstībā. Katra piektā BLS veic pārstrādi, katra astotā nodarbojas ar tūrismu. Pētījumā par 

BLS konstatēts, ka investīcijām ir vislielākā nozīme saimniecību attīstībā. 

Esošā politika balstās galvenokārt uz saimniecību ekonomiskajiem rādītājiem, kas 

neaptver dažādus faktorus. Bioloģiskajai saimniekošanai ir ilgtermiņa nozīme, īpaši tas 

izpaužas vides jomā. Netiek ņemta vērā bioloģiskās saimniekošanas sociālā nozīme, kas ir 

grūti skaitliski novērtējama. 

Lai veicinātu bioloģisko saimniekošanu, nepieciešams veidot kompleksu BLS politiku, 

kas ietver gan atbalsta mehānismu, gan nodokļu politiku, piegāžu ķēžu veidošanu, labvēlīgu 

iepirkumu regulējumu, vietējo sadarbības formu veicināšanu, sabiedriskās domas veidošanu 

un izglītošanas pasākumus. Bioloģiskās saimniekošanas attīstības veicināšana ir starpnozaru 

konteksti, tai jābūt kā vairāku ministriju kopdarba rezultāts. Plānošanas regulējumā jāparedz 

nodalīt un veidot buferzonas starp bioloģisko un konvencionālo saimniekošanu. Plānojumos 

būtu veicināma potenciālo teritoriju rezervēšana BLS, nosakot atbilstošu regulējumu. 
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Pašlaik bioloģiskā saimniekošana ir attīstības sākuma posmā. BLS var dot nozīmīgu 

ieguldījumu lauku un vietējās kopienas attīstībā, veidojot atbalstošu politiku. 

Literatūra  

AREI, 2019. Ziņojums. Lauku attīstības programma 2014-2020. LAP 2014-2020 atbalsta ietekme uz 

bioloģiskās lauksaimniecības attīstību  

RĪGA UN RĪGAS REĢIONS – REĢIONĀLA ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA RĪGA + 

REĢIONS = METROPOLE, STRĀDĀJAM KOPĀ! 

Sabīne Skudra1, Justīne Panteļējeva2 

1
Rīgas plānošanas reģions; 

2
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 

Pastāvīgi noritošu diskusiju un sadarbības rezultātā plānošanas nozares speciālistu un 

iesaistīto pušu lokā nostiprinājusies kopumā vienota sapratne, ka Rīgas metropoles areāls 

(turpmāk tekstā – RMA) ir evolucionējusi Rīgas, Pierīgas un ietekmes areālā ietilpstošo 

pašvaldību veidota cieši saistīta funkcionālā telpa, kas ietver pastāvīgi risināmus ar 

stratēģiskas plānošanas un ar tūlītēji veicamu rīcību saistītus jautājumus. Jau 2010. gadā līdz 

ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu, RMA noteikta kā 

valsts interešu telpa ar izcilu vērtību un nozīmi valsts ilgtspējīgai attīstībai, identitātes 

saglabāšanai un ietver valsts attīstībai nozīmīgus stratēģiskos resursus. 

Rīgas plānošanas reģiona izstrādātajā Rīcības plānā RMA attīstībai akcentēts, ka areālā 

kā vienā no Latvijas nacionālo interešu telpām risināmus jautājumus paredz arī Reģionālās 

politikas pamatnostādnes un Latvijas Nacionālais attīstības plāns, tomēr nepieciešams 

pastiprināti akcentēt Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles nozīmīgumu un potenciālu, šai 

teritorijai piesaistot arī adekvātu finanšu kapitālu un rodot Latvijas gadījumam piemērotu 

areāla pārvaldības formu. 

Viena no Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta darba prioritātēm ir 

administratīvi teritoriālās reformas īstenošana, līdz ar ko 2019. gadā intensīvu norišu gaitā 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sagatavojusi piedāvājumu, ar 

kuru iecerēts optimizēt pašlaik esošo novadu pašvaldību un republikas pilsētu administratīvo 

iedalījumu no 119 pašvaldībām uz 39 pašvaldībām, lai izveidotu ekonomiski attīstīties 

spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos 

noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, sniedz iedzīvotājiem 

kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām (cit. VARAM). 
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2020. gada sākums Latvijai, tāpat, kā visām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir nozīmīgs 

posms pirms nākamā atbalsta finansējuma plānošanas perioda sākuma. Gatavojoties 

nākamajam plānošanas periodam apstiprināšanu gaida NAP2027 gala redakcijas projekts un 

virkne valsts nozaru politikas plānošanas dokumentu – pamatnostādnes (izņemot Reģionālās 

politikas pamatnostādnes – apstiprinātas 2019. gada novembrī), kam paralēli norit sarunas un 

diskusijas par reģionālā pārvaldības līmeņa lomu un reģionu potenciālajām funkcijām Šī 

referāta mērķis ir aicināt uz iedziļināšanos situācijā, uz diskusiju un priekšlikumiem par 

reģionu lomu un nozīmi, par RMA, kā specializētu no pārējiem reģioniem atšķirīgu lomu un 

funkciju īstenotāju, ticot, ka RMA pārvaldībā ir nepieciešama areāla specifikai adaptēta 

pieeja, iespējamo sadarbības veidu un RMA funkciju meklējumi ar mērķi, veidot efektīvāku 

un ekonomiski spējīgāku Latviju. 

Rīgas metropoles areālā (RMA) dzīvo nedaudz vairāk kā puse Latvijas iedzīvotāju, bet 

RMA pienesums IKP ir lielāks – 2016. gadā tie bija 69,2% no Latvijas IKP. No labi 

funkcionējoša un starptautiski konkurētspējīgiem metropoles reģioniem parasti iegūst arī 

nacionālās ekonomikas. Līdzīga situācija ir arī Latvijā. Vietējiem uzņēmumiem RMA ir 

nozīmīgs noieta tirgus un sasaistes punkts, caur kuru iekļūt globālajās pievienotās vērtības  

ķēdēs. Rīga un mazākā mērā arī RMA ir arī Latvijas zināšanu un inovāciju centrs. RMA ir 

labākas nodarbinātības iespējas. Kopš 2010. gada nodarbināto iedzīvotāju skaits RMA ir 

palielinājies par 15%. Piemēram, Pasaules bankas veidotajā Doing Business reitingā, kurš 

parasti tiek asociēts ar valsti, bet kurā eksperti vērtē regulējošos nosacījumus noteiktās 

pilsētās, Rīga (19. rangā, vērtējums 80,3) atpaliek no Tallinas (18. rangā, vērtējums 80,6) un 

Viļņas (11. rangā, vērtējums 81,6). Savukārt, skatoties nākotnē, Oxford Economics paredz, ka 

laika periodā no 2019.  līdz 2035. gadam Tallina būs starp visstraujāk augošajām pilsētām 

Eiropā un ka tās IKP varētu pieaugt vidēji par 3,1% gadā1.   

OECD savā 2019. gada ziņojumā par Latvijas ekonomiku norādījusi, ka Latvija varētu 

iegūt, uzlabojot reģionos bāzēto uzņēmumu piekļuvi RMA koncentrētajiem pakalpojumiem 

(piemēram, kompetences centriem, kas atbalsta dažādu inovāciju ieviešanu uzņēmumos)2. 

Likumsakarīgi, kā nākamais solis administratīvi teritoriālās reformas iecerētajā 

pārvaldības optimizācijā un pārvaldības performances kvalitātes celšanā jāidentificē 

                                                      

1 Domnīca Certus. 2019. “Metropoles loma starptautiskās konkurētspējas veicināšanā”. ISBN 978-

9934-577-08-6 

2
 Domnīca Certus. 2019. “Metropoles loma starptautiskās konkurētspējas veicināšanā”. ISBN 978-

9934-577-08-6 
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plānošanas reģionu aptuvenās funkcionālās vs administratīvās teritorijas un reģionālā līmenī 

pārraugāmās un / vai īstenojamās funkcijas.  

Plānošanas reģionu stiprināšana reformas periodā tikusi lielā mērā politiski atbalstīta, bet 

citviet pastāv arī noraidoša nostāja, tikmēr parlamenta aktuālā iecere pauž vēlmi uz esošo 

plānošanas reģionu pamata veidot otro valsts pārvaldes līmeni – administratīvos reģionus, bet 

Reģionālās politikas pamatnostādnes paredz iedibināt reģionālo fondu reģionāla līmeņa 

projektiem. Šie faktori izgaismo situāciju, kurā steidzami jārada skaidra vīzija, priekšlikumi un 

ierosinājumi par reģionam nepieciešamajām kompetencēm, lai pārņemtu atbildību par ministriju 

deleģētām vai ‘reģionalizētām’ t.i. no pašvaldību atbildības ‘augstāk’ paceltām funkcijām. 

Tādēļ referāta ietvaros meklētas atbildes minimālās un maksimālās vīzijas īstenošanai ‘reģionu 

stiprināšanas kampaņā’, kuras ietvaros arī nonākt pie RMA pārvaldības potenciālā, soli pa soli 

izveidojamā pārvaldības modeļa, tā ietvertajiem sadarbības veidiem, tiecoties uz efektīvu, 

ekonomiski spējīgu un reizē cilvēcīgu pilsētu, reģionu, metropoli, Latviju. 

GEOGRAPHIC QUEST FOR ELABORATION OF CROSS-BORDER  

FUNCTIONAL AREAS IN LITHUANIAN-POLISH BORLDERLAND 

Eduardas Spiriajevas 

University of Latvia 

The application of functional regions in cross-border context is much more complex 

task, as all cross-border regions are the subject of different administrative and legal systems of 

(at least) two countries (Beck 2018). Cross-border regions could be defined as territorial 

entity made of several local or regional authorities that are co-located yet belong to different 

nation states. By developing cross-border cooperation and using the geographical potential, 

cross-border regions are able to strengthen their competitiveness (Perkmann 2007). The cross-

border region needs to be analyzed not only in the context of the territory (Schmitt-Eggner 

1998), but also through the management system (Studzieniecki, 2020). 

In Lithuania the definition of Coss-border functional area is a new narrative in national 

regional policy. Basically, the issues related to cross-border functions, their distinctions and 

either territorial or functional disparities are not well theoretically or practically examined yet, 

but political and public awareness are accepted by many public and private regional 

development agents, which imply and stimulate the cooperation between neighboring regions. 

In particular, a boundary between Lithuania and Poland, since the former Soviet period, 

it has been mentally perceived as closed borderland with very limited intermutual interactions. 
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Even, after the regaining of independence of Lithuania, this borderland became a gateway to 

the Europe for Lithuanians, Latvians, Estonians, as a land corridor, and due to started trading, 

intensive traffic flows, travels and human migrations, the circulation on the both sides of the 

bordeland started to ongo. 

Since the accession to the Schengen zone (Lithuania accessed in December 2007), a 

borderland of Lithuania and Poland became even more opened with reduced control of border 

crossings, but until recent time, this borderland has a mental barrier for many travellers as 

formerly strictly controlled border area with less knowledge on natural, cultural and historical 

values and common heritage in this area. This borderland has not any proper economic, 

cultural or tourism image due to low intensity of common functions, a lack of on commonly 

agreed values and joint initiatives on the both sides of borderland. Basically, the functional 

regions defined by their organizational structure. They also are called as nodal regions 

because they usually revolve around a focal center, such as the downtown core of an urban 

region or the local service area (Dunford, 2009; cited after E. Madeiros, 2017). The idea of 

the functional region captures the idea of a territory characterized by spatially related human 

activities (Tomaney, 2009; cited after E. Madeiros, 2017), which can also lead towards 

creation of joint economic and cultural products in cross-border area. 

The concept of functional region or area must have a role of facilitation of circulations 

between the two nodes, e.g. between Lazdijai and Sejny. The territorial determination of the 

nodes and enabling of the functions for intermutual cooperation, these are the key 

preconditions for establishment of cross-border  functional area. On the basis of the previous 

examples, in many countries theres are established and determined geographical spaces of 

functional regions, which geolocation not necesserily must be in bordelands. Such examples 

exist in Germany, France, Italy, Sweden, Denmark, Finland, Czechia, Poland etc. A narrowed 

model of functional region can be enabled on Lihuanian-Polish borderland in a form of cross-

border tourism functional area, which is regarded as a new concept of territorial cooperation 

in order to promote the functioning of tourism systems on the both sides of cross-border area 

as an outcome of spatial interaction and strategical development. Thus, the concept tourism 

limology is a key determinant for creation of cross-border tourism functional area for better 

regional cohesion of Lithuanian-Polish borderlands. 

Looking back at the historical past, there are many things in common comparing the 

borderlands of both countries. The most important indicators are the objects of cultural and 

historical heritage, which make a significant reflection for understanding the common values 

in borderlands. These values insist a reciprocal understanding and they create conditions for 

cross-border cooperation among societies that experience different scenarios of social and 
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cultural evolution recently. A case of Lithuanian-Polish border and borderlands, that still was 

not discussed very much in detail neither by Lithuanian, nor by Polish reserchers. Therefore, 

the comparison of borderlands by different aspects leads towards better understanding of 

existing problems and ongoing processes between two neighboring regions that have common 

historical past and cultural values.  

In the Law on Regional development of the Republic of Lithuania (actual additions 

since 01.10.2018) (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106367/asr), the 

definition of Functional region or Functional area is not defined.  The concept of Functional 

region (not fuctional area) is described in the White Book of Regional Policy of Lithuania 

(actual addition since October 2017) 

The determination of geographical space of Fuctional area must be distingushed 

according to the territorial distribution of socio-economic problems, but not necesserily must 

correspond the boundaries of administrative units. According to these principles, in Lithuania 

will be formated 3 large scale functional regions. A creation of cross-border functional areas 

can be also created according to these principles on mezo or micro scales. This approach is 

considered to Proactive Regional Development Policy and implementation of Place Based 

concept towards sustaining of better territorial cohesions and socio-economic development 

between two neighbouring regions. According to the Law on Regional Developmen of the 

Republic of Lithuania, the municipalities are free to form voluntary based territorial structure 

as target areas for efficient regional development and to create a network of stakaholders and 

other partners for bettter territorial interaction and regional cohesion. 

The improvement of existing and creation of new tourism systems, it depends on 

national tourism sustainability of inter-regional relations and inter-governmental political 

approach based on efficient actions of municipal authorities. An elaboration of tourism 

products based on determinants of common cultural and historical values, which promote and 

reinforce spatial interaction between cross-border areas. 

WHEN PEACE AND QUIET IS NOT ENOUGH! 

Joanna Storie 

Estonian University of Life Sciences, e-mail: joanna.storie@gmail.com 

Estonian and Latvian rural inhabitants enjoy many factors that enhance quality of life, 

such as the peace and quiet of the countryside, access to fresh food, opportunities to engage in 

rural chores that fits the rhythms of nature and a place of creative inspiration. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106367/asr
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However, they are insufficient to overcome structural obstacles hampering rural 

livelihoods, such as restricted market access, insufficient income from production and 

employment fitting rural timeframes and seasonality. Rural inhabitants feel unheard, as 

resources are restricted or too bureaucratic to access. Sustainable rural futures require 

conditions where inhabitants feel listened too and responsive to their needs. 

Horlings argues the place-shaping practices of re-appreciation, re-grounding and re-

positioning have transformative power, instrumental in achieving sustainable change in 

communities. The process of re-appreciation of local landscapes creates memories of positive 

associations with symbolic meaning helping inhabitants to strengthen their sense of place 

identity and re-grounding their appreciation into a specific local context. 

However, these processes must be set in a favourable political environment and requires 

inspirational leaders to facilitate change and maintain a forward momentum to the place-

shaping processes. Leaders need to create networks of opportunities, linking inhabitants to the 

outside world and resources. Leaders are important for taking inhabitants experiences and re-

positioning them, making them useful for the future, and creating new experiences or new 

opportunities to further feed re-appreciation of place and enhancing quality of life. 

In order to understand the main issues of the rural areas, two villages with active rural 

development projects were selected, Obinitsa and Kaldabruņa, to analyse people’s feeling 

regarding the problems that rural areas face in their everyday life. This research examines the 

local community’s attachment to the area using the Landscape Identity Circle (Stobbelaar & 

Pedroli, 2011), how the place shaping processes impacts the community (Horlings, 2016)) 

and examines the role that leaders play in the development of the area (Horlings 2012). 

The main issues mentioned were a lack of employment and the need for stronger 

community. The villager’s thoughts and connections are drawn together to explore how place 

attachment, participation in local development and local life can be connected to build a better and 

more sustainable approach to development, that could aid the survival of rural areas in Estonia. 

ADMINISTRATĪVO TERITORIJU RAKSTUROJUMS UN DINAMIKA PĒC 

IEDZĪVOTĀJU VECUMA STRUKTŪRAS 

Jānis Upenieks 

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, e-pasts: upenieks.janis@gmail.com  

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) salīdzinoši nesen ir uzsākusi šādu eksperimentālo 

datu publicēšanu “Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un vecuma statistiskajos 
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reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, ciemos un Rīgas apkaimēs 

(atbilstoši robežām 2019. gada sākumā”. Matrica RIG010. Dati ir par 2000., 2011., 2016., 

2017., 2018. un 2019. gadu.  Atvērto datu portālā tika publicēts administratīvo teritoriju 

robežas ģeogrāfisko datu formātā.  

Pētījuma uzdevums ir veikt novērtējumu Rīgas apkaimju, ciemu, novadu pilsētu, 

pagastu, pašvaldību teritorijām pēc šādām pastāvīgo iedzīvotāju vecuma grupām – 0-14 gadi; 

15-64 gadi; vismaz 65 gadi. Šīs vecuma grupas raksturo bērnus, kam nepieciešams vecāku 

atbalsts, darba spējas vecums, kurš nodrošina galvenokārt ekonomisko aktivitāti, kā arī 

pensijas vecums. Pētījuma gaita ir šāda: 

1. Aprēķināt skaitu minētajām vecuma grupām Latvijā kopā; 

2. Aprēķināt Latvijā un dažādajās administratīvajās teritorijās šo grupu īpatsvaru; 

3. No konkrētās vecuma grupas atņemt tai pašai grupai vidējo Latvijas rādītāju. 

4. Tika izdalīti šādi teritoriju raksturojumi: 

Bērnu Ja administratīvajā teritorijā bērnu īpatsvars ir lielāks kā vidēji Latvijā. 

Bērnu un sudraba Ja administratīvajā teritorijā bērnu un iedzīvotāju īpatsvars pensionēšanās 

vecumā (abi parametri reizē) ir lielāks kā vidēji Latvijā. 

Jauno ģimeņu Ja administratīvajā teritorijā bērnu un darbspējas vecumā esošu iedzīvotāju 

īpatsvars (abi parametri reizē) ir lielāki kā vidēji Latvijā. 

Strādnieku Ja administratīvajā teritorijā darba spējas vecumā esošo iedzīvotāju īpatsvars 

ir lielāks kā vidēji Latvijā. 

Sudraba Ja administratīvajā teritorijā pensijas vecumā esošo iedzīvotāju īpatsvars ir 

augstāks kā vidēji Latvijā. 

Sudraba ģimeņu Ja darbaspējas vecumā un pensionēšanās vecumā esošo iedzīvotāju īpatsvars 

(abi parametri reizē) ir lielāki kā vidēji Latvijā. 
 

Šāda metode izmantota tāpēc, lai izslēgtu emigrācijas faktoru, pieņemot, ka tas ir 

vienmērīgs visā Latvijas teritorijā.  

Secinājumi 

 2000. gadā šobrīd esošo pašvaldību robežās bija ļoti izteiktas bērnu pašvaldības 

(37) un bērnu un sudraba (53) pašvaldības, kas gandrīz katru gadu skaita ziņā 

samazinās. Latvijā bērnu īpatsvars 2000. gadā bija 18,1%, bet 2016. gadā, kad 

CSP uzsāka iedzīvotāju skaitīšanu, izmantojot valsts informāciju sistēmas, bija 

15,25%. Ir vērojams bērnu īpatsvara neliels pieaugums, kas 2019. gadā 

sasniedzis 15,89%, taču tas joprojām demogrāfiskai izaugsmei ir nepietiekams. 

Pašvaldību skaits ar bērnu raksturojumu 2019. gadā tikai koncentrējās Pierīgā – 

Ķekavas, Ādažu, Tukuma, Siguldas, Salaspils, Ozolnieku, Mārupes, Ikšķiles, 

Babītes un Jelgavas pilsētas pašvaldībās. Sudraba ģimeņu pašvaldības lielākoties 

ir izvietojušās Latgalē, kas norāda uz kultūrvēsturiskā novada novecošanās 

tendencēm.  
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 2000. gadā no 1294 ciemiem, 528 bija bērnu ciemi, bet 2019. gadā no 

1323 ciemiem bērnu ciemi bija  174. Ja 2000. gadā bērnu ciemi bija vienmērīgi 

izkaisīti pa visu Latviju, tad 2019. gadā tie galvenokārt koncentrējas ap Rīgu, 

reti izkliedētas Kurzemē un Vidzemē, kā arī tikai divpadsmit Latgalē.  

 2000. gadā no deviņām republikas nozīmes pilsētām piecas bija strādnieku 

pilsētas. Laikam ejot, vecuma struktūra 2019. gadā jau galvenokārt 

nomainījusies uz sudraba (4) un bērnu un sudraba  (2) pilsētām. Tas norāda uz 

divām lietām – darba spējīgo iedzīvotāju pārcelšanos uz dzīvi piepilsētā, kā arī 

emigrāciju uz ārzemēm.  

Ir izveidota interaktīvā karte, kur izvietotas 2178 administratīvās teritorijas ar iespēju tās 

filtrēt pa ciemiem, Rīgas apkaimēm, pašvaldību pilsētām, pagastiem, pašvaldībām un 

republikas nozīmes pilsētām, kā arī par katru gadu izdalītos teritoriālos raksturojumus. Par 

katru vienību tiek attēlots teritoriālais raksturojums pa gadiem, iedzīvotāju skaits pa vecuma 

grupām un gadiem, kā arī sešas diagrammas ar vecumu grupu īpatsvariem dažādos gados. 

Administratīvās teritorijas ir iespējams meklēt pēc nosaukuma.  

Karte pieejama šajā adresē: https://arcg.is/19Dbvu0 

AINAVAS KVALITĀTES RAKSTURIEZĪMJU NOVĒRTĒŠANA UN SABIEDRĪBAS 

IESAISTE DIENVIDKURZEMES PIEKRASTES ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAI 

Kristīna Veidemane,  Anda Ruskule, Marta Štube  

Baltijas Vides Forums, e-pasts: kristina.veidemane@bef.lv, anda.ruskule@bef.lv, marta.stube@bef.lv  

Jūras resursu izmantošanu un ar tiem saistīto attīstību Latvijā plāno valsts mērogā, 

izstrādājot ilgtermiņa attīstības dokumentu - Jūras plānojumu 2030. Savukārt piekrastes 

resursus un tūrisma attīstību galvenokārt plāno pašvaldību vai plānošanas reģionu teritorijas 

un attīstības plānošanas dokumentos. Atšķirība ģeogrāfiskajā mērogā (nacionālais versus 

vietējais), laika perspektīvā (ilgtermiņa versus vidēja termiņa), kā arī dažādās attīstības 

prioritātes (piemēram, jūras vēja enerģijas ieguve un piekrastes tūrisms) ir galvenie 

izaicinājumi, lai panāktu saskaņotību starp sauszemes un jūras teritoriju plānošanu un 

līdzsvarotu piekrastes resursu izmantošanu.    

Ainava ir nozīmīgs tūrisma attīstības resurss Latvijas piekrastē (Ministru kabinets, 

2011),  it īpaši vietējā mērogā, kas sekmē mazo un vidējo uzņēmumu attīstību (Domon, 2011; 

Liberato et al., 2020). Dažādas sabiedrības grupas atšķirīgi uztver ainavas un ekosistēmas, 

ieskaitot jūras un piekrastes ainavas, ņemot vērā šo grupu un indivīdu ekonomiskās, kultūras 

https://arcg.is/19Dbvu0
mailto:kristina.veidemane@bef.lv
mailto:anda.ruskule@bef.lv
mailto:marta.stube@bef.lv
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un sociālās vajadzības, kas izriet no vietai specifiskiem ģeogrāfiskajiem apstākļiem un 

sabiedrības raksturojuma. Tāpēc plānotājiem, kas organizē jūras un piekrastes teritorijas 

plānošanas procesu, ir jānodrošina aktīva sabiedrības iesaiste, lai plānojumos tiktu ņemtas 

vērā vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju intereses.  

Baltijas jūras Interreg Programmas projekta “Land-Sea-Act” ietvaros tiek veikts 

pētījums Dienvidkurzemes piekrastē (no Nidas līdz Pāvilostai), lai izstrādātu telpiskus 

risinājumus kā sabalansēt  vēja enerģijas ieguves attīstību jūrā ar piekrastes tūrismu, novēršot 

vai mazinot vēja turbīnu ietekmi uz jūras un piekrastes ainavu. Šāds nosacījums ir ietverts arī 

Latvijas jūras plānojumā 2030 (Ministru kabinets, 2019), kas paredz, ka izsniedzot licenci 

vēja parku izpētes zonā, būtiski ir izvērtēt VES ietekmi uz piekrastes ainavu.  

Pētījuma ietvaros viens no pirmajiem uzdevumiem bija kartēt un novērtēt piekrastes un 

jūras ainavas, izmantojot ekosistēmas pakalpojumu pieeju. Ekosistēmas pakalpojumu pieeja 

piedāvā salīdzinoši jaunu novērtēšanas ietvaru, ko izmanto ainavas sniegto labumu (it īpaši 

saistībā ar rekreāciju un tūrismu) kartēšanā un attīstības lēmumu pieņemšanā piekrastes 

teritorijās (Brown & Hausner, 2017; Nahuelhual et al. 2017).  Šī uzdevuma veikšanai tika 

izmantotas gan biofizikālās (balstoties uz datiem un ekspertu vērtējumu), gan sociālās 

metodes (līdzdalības ĢIS, tiešsaistes sabiedrības viedokļa aptauja).  

Ainavu telpu noteikšana, balstoties uz biofizikāliem parametriem un ainavu tipoloģiju 

(Nikodemus & Kalniņš), bija viens no pirmajiem pētījuma soļiem. Nākamais solis bija ainavu 

novērtēšanas kritēriju jeb kvalitātes raksturiezīmju un rādītāju atlase, ko tālāk eksperti 

izmantoja gan ainavu telpu apsekošanai un vērtēšanai dabā 2019. gada vasarā. Tālāk tika 

veikta novērtējumam nepieciešamā kartogrāfiskā materiāla sagatavošana un ainavu telpu 

kvalitātes novērtējums saskaņā ar izvēlētajām ainavu kvalitātes raksturiezīmēm.  

Sabiedrības līdzdalība ainavas un tūrisma attīstības iespēju novērtēšanā tika uzsākta, 

organizējot vietējo ieinteresēto pušu sanāksmi Liepājā 09.10.2019. Tās laikā sanāksmes 

dalībnieki piedalījās ainavu kvalitātes novērtēšanā, izmantojot ArcGIS tiešsaistes aplikāciju, kas 

deva iespēju labāk iepazīt iezīmētās ainavu telpas un sniegt tās kvalitātes vērtējumu ekspertu 

izvēlētajā skalā pēc šādiem raksturlielumiem: ainavu daudzveidība, ainavisko skatu vietu 

sastopamība, pievilcīgu ainavas elementu sastopamība, ainavas unikalitāte. Sniegtās ainavas 

kvalitātes novērtējuma vērtības konkrētiem raksturlielumiem tiek salīdzinātas ar ekspertu 

novērtējumu un turpmāk sniegs iespēju integrēt biofizikālo vērtējumu ar sabiedrības pārstāvju 

viedokli. Ainavas kvalitātes raksturiezīmju vērtēšana bija grupu darbs, savukārt individuāli 

sanāksmes dalībnieki tika iesaistīti, izmantojot līdzdalības ĢIS metodi, kur dalībnieki tika lūgti 

atzīmēt tūrismam un rekreācijai nozīmīgās vietas Dienvidkurzemes piekrastē. Izmantojot šo 
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informācijas ieguves un novērtēšanas metodi ir plānots 2020. gada pavasarī veikt plašāku 

sabiedrības iesaisti ainavas sniegto pakalpojumu un vērtību kartēšanā un novērtēšanā.  

Izmantotā literatūra: 

Brown G, Hausner VH (2017) An empirical analysis of cultural ecosystem values in coastal 

Landscapes. Ocean & Coastal Management 142: 49‑60. 

https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.03.019 

Domon G., 2011. Landscape as resource: Consequences, challenges and opportunities for rural 

development. Landscape and Urban Planning, 100(4): 338-340. 

https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.02.014 

Liberato D., Ferreira F.A., Azevedo A.F. 2020. Landscape as a Tourism Resource: A Case Study in 

the Northern Region of Portugal. In: Rocha Á., Abreu A., de Carvalho J., Liberato D., González E., 

Liberato P. (eds) Advances in Tourism, Technology and Sm art Systems. Smart Innovation, Systems 

and Technologies, vol 171. Springer, Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-15-2024-2_54 

Ministru kabinets. 2011. Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam. 

http://polsis.mk.gov.lv/documents/3634   

Ministru Kabinets.2019. Par Jūras plānojumu Latvijas Republikas iekšējiem jūras ūdeņiem, 

teritoriālajai jūrai un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem līdz 2030. gadam. 

https://likumi.lv/ta/id/306969-par-juras-planojumu-latvijas-republikas-ieksejiem-juras-udeniem-

teritorialajai-jurai-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas   

Nahuelhual L, Vergara X, Kusch A, Campos G, Droguettc D. 2017. Mapping ecosystem services for 

marine spatial planning: Recreation opportunities in Sub-Antarctic Chile. Marine Policy 81: 211‑218. 

https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.03.038 

Nikodemus O., Kalniņš G., 2000. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma 

izstrādāšanai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Jumava, 89. 

 Ģeomātika 

 

 

TERMINA „AUGSTĀKĀS BANGA” PIELIETOJUMS UN TĀ SAISTĪBA AR DABĀ 

NOTIEKOŠIEM PROCESIEM 

Līga Brūniņa¹, Žaneta Mikosa¹, Jānis Lapinskis², Kārlis Kalviškis³, Agnese Jeņina¹ 

¹ Biedrība „Baltijas krasti”, ² LU ĢZZF, ³ LU Informācijas tehnoloģiju departaments, 

janis.lapinskis@lu.lv  

Pētījums tika realizēts VARAM „Nozares vides projekti” projekta „Jūras krasta erozijas 

noteikšanas metodika un erozijas ietekme uz piekrastes zemju īpašumiem” ietvaros.  

Pētījuma mērķis bija sagatavot nepieciešamo metodoloģisko un juridisko pamatojumu 

Ministru kabineta uzdevumu izpildei par vietas, kuru sasniedz jūras augstākās bangas, 

noteikšanu un sniegt priekšlikumus izmaiņām normatīvajā regulējumā, kas ieviestu mūsdienu 

apstākļiem atbilstošu terminu, izstrādātu metodoloģiju minētās vietas noteikšanai, tās 

https://doi.org/10.1007/978-981-15-2024-2_54
http://polsis.mk.gov.lv/documents/3634
https://likumi.lv/ta/id/306969-par-juras-planojumu-latvijas-republikas-ieksejiem-juras-udeniem-teritorialajai-jurai-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas
https://likumi.lv/ta/id/306969-par-juras-planojumu-latvijas-republikas-ieksejiem-juras-udeniem-teritorialajai-jurai-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas
mailto:janis.lapinskis@lu.lv
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aktualizācijas kārtību, kā arī noteiktu kārtību īpašuma tiesību izmaiņām īpašumiem, kurus ir 

skārušas jūras augstākās bangas. 

Atšķirības krasta ģeoloģiskajā uzbūvē, vērsumā pret biežāk novērojamo vētru virzienu, 

sanešu pieplūdes intensitātē un antropogēno traucējumu apjomā ir noteikušas krasta 

morfodinamisko tipu daudzveidību Latvijā. Atšķirības minētajos parametros ietekmē to, kā 

vētru laikā notiek viļņu enerģijas tērēšana krasta joslā – cik augstu var notikt viļņu 

uzskalošanās, kurā krasta nogāzes daļā notiks iežu un nogulumu izskalošana/abrāzija, kādas 

reljefa formas krasta nogāzē būs sastopamas un cik strauji notiks to mainība (Lapinskis, 2013). 

Esošo (faktisko) vietu dabā, kuru kādreiz jau ir sasniegusi viļņu iedarbība, var noteikt pēc 

reālām un uzmērāmām pazīmēm mazākajai daļai krastu iecirkņu Latvijā (erozijas un vāji 

izveidotajiem) (Lapinskis, 2010). Citur meklējamā „vieta” ir aprakta zem akumulācijas veidota 

reljefa (augstās pludmales un primārajām kāpām) un krasta reljefā konstatējami objekti to 

neiezīmē. Jāpiebilst, ka šāda fiziski konstatējama erozijas kāple norāda tikai uz vietu, cik tālu 

vētras laikā sniedzas viļņu iedarbība atbilstoši konkrēto vētru raksturojošajiem parametriem.  

Novērojumos un pētījumos (Lapinskis, 2010) iepriekš iegūtās atziņas ļauj vispārināt, ka 

faktiski esošās fiziski konstatējamās un esošās teorētiskās (pēc netiešām pazīmēm nosakāmās) 

robežas krasta sistēmā primāri nosaka reljefa absolūtais augstums. 

Pētījumā tika secināts, ka par piemērotāko augstāko bangu uzskalošanās maksimālās 

robežas noteikšanai ir uzskatāma mehāniska 2,5 m augstuma noteikšana, izmantojot LiDAR 

(no angļu valodas „Light Detection and Ranging”) datus (kamerāli), interpretējot vienu 

(pirmo no ūdenslīnijas) nepārtrauktu līniju ar vidējo attālumu starp mezglpunktiem 20 m, kas 

aptuveni atbilst vietai krasta nogāzē, kur notiek pāreja no pludmales uz primāro kāpu reljefu 

vai no pludmales uz stāvkrasta nogāzi, un kas daudzviet aptuveni sakrīt arī ar daudzgadīgās 

veģetācijas izplatības robežu. Izņēmumi ir upju grīvas, mākslīgie krasti, zemie krasti un citi 

specifiski gadījumi. 

Projekta ietvaros tika izmantots no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras LiDAR 

datiem izgatavots digitālais virsmas modelis ar izšķirtspēju 1×1 m. Modeli sagatavoja Māris 

Nartišs (LU ĢZZF). No dotā modeļa tika iegūtas augstumlīnijas ar soli 0,5 m, izmantojot gdal 

rīku komandu: 

gdal_contour -a ELEV -i 0.5 DEM_datne augstumliinijas.shp 

Tālāk tika atlasītas tikai tās augstumlīnijas, kuras atbilda 2,5 m atzīmei, bija pietiekoši 

garas un bija pirmās, skatoties no ūdenslīnijas puses. 

Atlasīto līniju vienkāršošana notika trīs soļos: 

1.  izmantojot QGIS programmatūrā izmantoto Douglas-Peucker algoritmu (pielaides 

solis – 1 metrs); 
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2.  to izlocījumu, kuru sākumā attālums starp pretējām malām bija mazāks par 20 m 

izgriešana, izmantojot pašveidotu perl skriptu; 

3.  līnija vēlreiz tika vienkāršota, izmantojot QGIS programmatūrā izmantoto Douglas-

Peucker algoritmu (pielaides solis – 1 metrs). 

1 m kā vienkāršošanas pielaide tika izvēlēta piemeklējot, lai attālums starp iegūto līniju 

punktiem ir tuvs ieteiktajiem 20 m. 

Izmantotā literatūra 

Lapinskis J., 2010. Dynamic of the Kurzeme coast of the Baltic proper. Summary of doctoral thesis. 

Rīga, Latvijas Universitāte, 65 lpp. 

Lapinskis J. 2013. Coastal erosion and protection in Latvia. In: Williams A. T., Pranzini E. (eds.) 

Coastal erosion and protection in Europe. London and New York, Routlege, 457 p.  

ZEMŪDENS RELJEFA INTERPRETĀCIJA EHOLOTĒ 

Jānis Dumpis 

LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 

institūts ,,BIOR”, e-pasts janisdumpis94@gmail.com, JanisDumpis@bior.lv 

Batimetriskās kartēšanas galvenais mērķis ir batimetriskās kartes izstrāde. Veicot 

batimetrisko kartēšanu, ir iespējams iegūt informācija ne tikai par zemūdens reljefu. Eholote 

ir aktīvs zemūdens objektu meklēšanas instruments, kas ļauj saglabāt precīzas objektu 

koordinātes, veikt objektu momentuzņēmumus un ierakstīt visu, kas tiek redzēts eholotē, lai 

pēc lauka darbiem, izmantojot datoru, varētu atkārtoti analizēt rezultātus, kā arī tādējādi ir 

iespējams pamanīt to, kas netika pamanīts, atrodoties laivā. Nogrimušo objektu dešifrēšana 

pētījumos pārsvarā ir sekundāra. Tas skaidrojams ar specifiskas aparatūras nepieciešamību un 

zināšanu trūkumu, kā interpretēt to, kas tiek redzēts eholotē. 

Pētījums apkopo metodes, kā interpretēt zemūdens pasauli un saprast, kas un kāpēc tiek 

redzēts eholotes ekrānā. Plašāk tiek apskatītas ehološu funkciju un iestatījumu sniegtās 

iespējas. Lai veiktu nogrimušo objektu izpēti, ir nozīmīgi tādi faktori, kā piemēram, ūdens 

dzidrība, temperatūra, laivas pārvietošanās ātrums, eholotes informācijas devēja atrašanās 

vieta, pētāmās teritorijas dziļums un aizaugums. 

Atkarībā no tā, kāda informācija ir jāiegūst, ir iespējams piemeklēt atbilstošu eholoti. 

Piemēram, lai atrastu vietas, kurās ir nogrimuši lieli objekti, kas viegli atpazīstami pēc formas, 

būs piemērota eholote, kurai ir tikai lejas skata funkcija, bet gadījumā, ja ir nepieciešams 

fiksēt arī nelielus nogrimušos vai sarežģīti dešifrējamus objektus, nepieciešama eholote ar 

sānu skatu funkciju. 

mailto:janisdumpis94@gmail.com
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Autora mērķis ir paskaidrot, kā interpretēt zemūdens pasauli, izmantojot eholoti un 

brīvpieejas datorprogrammas. 

Kā izpētes objekti izvēlēti: Geraņimovas-Ilzas ezers, Ķīšezers, Mazais Baltezers, Juglas 

ezers, Rīgas HES ūdenskrātuve un Daugava Rīgas pilsētas teritorijā. Geraņimovas-Ilzas ezera 

dziļuma un gultnes datu ieguve veikta BIOR Iekšējo ūdeņu un resursu atražošanas nodaļas 

lauka darbos. 

Apstrādājot pētījuma datus, izmantotas maksas un brīvās piekļuves datorprogrammas. 

Šāda veida pētījumu rezultāti dod iespēju uzlabot ūdeņu apsaimniekošanu. 

HIDROGRĀFISKO DATU SASKAŅOŠANAS RISINĀJUMI 

Aigars Liepiņš 

novadpētniecisku uzziņu portāls www.upes.lv, e-pasts: upei@inbox.lv  

No ezeriem, upēm, kanāliem, grāvjiem sastāvošā ūdeņu tīkla galvenie raksturlielumi ir 

laukums, novietojuma augstums, garums, baseina platība. Tie bieži vien ir pretrunīgi pat vienā 

izziņas avotā, jo mainoties skaitliskai vērtībai vienam no tiem, neatbilst arī pārējās. 

Tradicionāli gandrīz ikvienam dabas objektam ir vairāki nosaukumi ar variācijām. To 

ievērojot, pie datiem pieskaitāms arī nosaukums. Tādejādi, meklējot kādu “Līčupi” jāsaprot – 

kuru, un vai kopā ar kādu augšgala pieteku. Galu galā piemēram pat Ogrei, Mazajai Juglai vai 

Susejai, iztekas jeb līnijas sākuma punkts nav viennozīmīgs. 

Salīdzinot dažādu izdevumu datus nesaskaņas ir uzkrītošas, piemēram, populārās 

laivotāju palu upes Amatas garums svārstās no 63 km līdz 85 km?! Vēl izteiksmīgāk to 

parāda kartes, karšu pārlūki. Sekas ir, piemēram, meklējot noteiktu vietu “upes vidustecē”. Ja 

attiecīgās upes līnijas garums mainās par 10-20%, tad mainās arī augšteces un vidusposma 

lokalizācija. Savukārt pārvietojoties gultnei – bieži izplatīta parādība – kāda ievērojama vieta 

pēkšņi atrodas pieņemtās ūdensteces ne vairs labajā, bet kreisajā krastā. Dažkārt mainījusies 

pat piederība sateces baseinam, vai pieteku secība. 

Situācija ar tādām atšķirībām nav uzskatāma par pieņemamu, tamdēļ jādomā risinājuma 

veidi. Var pieņemt, ka novirzes radušās laika gaitā, cilvēka darbības ietekmē. Tas vien visu 

neizskaidros, bet datu kopums papildināms ar `laiks`, jeb notikumu secību. Zinot teritorijas 

attīstības vēstures minimumu, izveidojas notikumu ķēdīte, kurā galvenais ir antropogēnais 

faktors. Vispārīgas hidromeliorācijas (kura sākusies no 19.g.s vidū) sekas ir standartizācija un 

unifikācija – upju trases kļūst garākas – nosaukumu mazāk. Tas paturams prātā lasot jebkuru 

literatūru; tajā ar kritisku pieeju, atrodami pieturpunkti un liecības, bez pieņēmumiem un 

http://www.upes.lv/
mailto:upei@inbox.lv
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varbūtībām. Tāpat izvērtējamas katra laikmeta izziņas iespējas, arī autoru personības, to 

motivācija. 

Objekta nosaukums ir un paliks kā būtiska datu daļa. Katrs toponīms ir radies noteiktā 

laikā noteiktos apstākļos, un pats par sevi ir datus glabājoša liecība. Pārāk viegli pieņēmums – 

“pie katra ciema upei mainās nosaukums”, kļuvis par aksiomu. Citās situācijās (attēls) 

ūdenstece parādās tur kur tās nekad nav bijis, un reizumis jaunais objekts nepamatoti iegūst 

vēsturisko nosaukumu. Savukārt kādas mazākas pietekas vārds pazaudē piesaisti. Toponīmu 

likumsakarības ir īpašas– viņi turpina klejot un meklēt savu vietu. Vienkārši norokot kalnu, vai 

aizberot strautu nosaukums nepazūd. Tā iepriekšējais gads mums nesis apjēgu, ka reizēm pat 

Valsts nozīmes aizsargājamie senlatviešu pilskalni ir nepareizi nosaukti, gan laimīgi atradušies.  

 

1. attēls. Vēsturiskas topokartes fragments - šodien pieņemtais Ziemeļsusējas (Daugavas<) augšgals 

ir atsevišķu saimniecību susināšanas grāvju apvienojums. 

Redzēt, kā gaitā gadsimtu mainās vide, ir ģeogrāfa pamatsūtība. Ģeogrāfiskā 

arheoloģija, izmeklēšana pētījuma vietā, jeb rekonstrukcija kā paņēmiens datu sakārtošanai. 

Situācijas ir dažādas un daudzveidīgas, taču risinājums rodas apskatot katru atsevišķo faktu no 

visiem viedokļiem. Izveidojas upes baseina modelis pirms apjomīgās iejaukšanās. Diemžēl 

tiešu datu bieži trūkst, īpaši augštecēs un par nelielajām upītēm, kuru ir absolūts vairums. 

Vietvārds, hidronīms ar varbūtīgu tūkstošgadīgu vēsturi nedrīkstētu mainīt savu piesaisti kā 

īslaicīgu mērķu sekas. Labā ziņa ir tāda, ka katra darbība atstāj pēdas, ir izsekojama, katram 

vārdam ir cēlonis. Sakārtojot visu apzināmo par konkrēto pētāmo objektu, vajadzētu 

izveidoties secīgai ainai.  

Jāatceras arī par cēloņiem, kuri šo jucekli radījuši. Viens no tiem ir padomju laikā 

spilgti izteiktais resorisms (kādas vienas nozares, ministrijas atsevišķais viedoklis), kurš arī 

šodien nav pilnībā pārvarēts. Tāpēc mežinieki, “dabinieki” vai topogrāfi velk katrs savas 

līnijas savos digitālajos pārlūkos daudz nebēdājot, līdz kamēr līnijas un intereses kaut kur 
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nekrustojas. Īslaicīgi apstākļi kas ietekmē un maina upes līniju – lietavas, bebri, sānu erozija, 

nedrīkstētu ietekmēt ģeogrāfiskos datus. Atšķirīgas mērījumu pieejas vien visu neizskaidro. 

Uz reāliem faktiem balstīti pētījumi sniegs patiesi vērtīgus atklājumus, negaidītas 

atziņas. Īpaši starpdisciplinārā jomā, tamdēļ datiem jābūt izmantojamiem ar minimālu 

interpretācijas iespēju nozares specifikas dēļ. Zināmā mērā var sacīt, ka ģeogrāfisko datu 

veidošanās vēsture ir arī dabas vides pārveides vēsture.  

Brīdinājums par apkopojošā krājuma LPSR ūdensteces, LU  1986 izmantošanu – pievērst 

vislielāko uzmanību, nekādā gadījumā neizmantojot to kā vienīgo vai galveno atsauci! 

Literatūra  

Glazačeva L. 1997. Publikāciju rādītājs Latvijas Republikas upju un ezeru un tai piegulošās Baltijas 

jūras akvatorijas hidroloģijā, Rīga, Latvijas Universitāte,    

VIENLAIDUS LATVIJAS TERITORIJAS AEROLĀZERSKENĒŠANA 2013-2019 

Pēteris Pētersons 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, e-pasts: Peteris.Petersons@lgia.gov.lv 

Līdz ar tehnoloģiju attīstību un nepieciešamību pēc augstākas precizitātes augstuma 

modeļiem, 2013. gada nogalē tika nolemts uzsākt vienlaidus Latvijas teritorijas 

aerolāzerskenēšanas projektu ar Daugavas upju baseina skenēšanu.  Daugavas upju baseins, 

kā primārā teritorija tika izvēlēta, jo tas bija saistīts ar plašiem plūdiem 2013. gada pavasarī. 

No aerolāzerskenēšanas datiem pavērās iespēja izgatavot vēl nebijušas precizitātes plūdu 

modeļus, lai varētu prognozēt plūdu postījumus. 

Visu septiņu gadu laikā pa posmiem tika veikti publiskie iepirkumi un to rezultātā par 

darbu veicējiem tika izvēlēti Polijas kompānija MGGP Aero un GeoFIT- Expert no Francijas. 

Skenēšanai kopumā tika patērētas aptuveni 1000 lidojumu stundas un datu ieguvei izmantoja 

divu ražotāju skenerus (Riegl un Leica Geosystems).  

Aerolāzerskenēšana tika veikta pa posmiem, katru gadu skenējot daļu Latvijas 

teritorijas. Apjoma ziņā vislielāko teritoriju izvedās noskenēt 2016. gadā, kad vienlaikus tika 

veikta skenēšana Kurzemē un Alūksnes novadā 16 714 km
2
 vienā gadā. 

Aerolāzerskenēšanai viens no svarīgākiem parametriem ir kopējais punktu blīvums uz 

1 m
2 

(p/m
2
). Tas katru gadu bija atšķirīgs, tomēr ar tendenci uzlaboties, jo skenēšanas iekārtu 

tehniskās iespējas uzlabojās (1. att.). 

Aerolāzerskenēšana pārsvarā tika veikta pavasarī, lai lāzera raidītais stars pēc iespējams 

vieglāk nokļūtu līdz zemei. Tomēr augsto tehnisko prasību dēļ attiecībā uz punktu blīvumu, 
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atsevišķas teritorijas tika skenētas arī rudenī pēc lapu nokrišanas, jo pavasara periodā 

laikapstākļu dēļ, nebija iespējams nolidot plānoto gada apjomu. Visa informācija par 

skenēšanas datumiem un pārējiem lidojuma parametriem (augstums, ātrums un skenēšanas 

iekārtas) ir publiski pieejama. 
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1. attēls. Vidējais punktu blīvums (p/m
2
), atkarībā no skenēšanas gada. 

Lai arī pamatā aerolāzerskenēšanas precizitāte ir balstīta uz GNSS mērījumu precizitāti, 

bija nepieciešams veikt lauku mērījumus kontroles vajadzībām. Kontrolpunktu uzmērīšanas 

precizitāte tika izvēlēta augstāka par plānoto aerolāzerskenēšanas precizitāti, kura visa 

skenēšanas perioda laikā bija noteikta: 

 vertikālā precizitāte līdz 12 cm (2 sigmas ar 95% ticamības līmeni) pret Valsts 

ģeodēzisko tīklu;  

 horizontālā precizitāte līdz 36 cm (2 sigmas ar 95% ticamības līmeni) pret Valsts 

ģeodēzisko tīklu. 

Jau uzsākot vienlaidus aerolāzerskenēšanas projektu, ņemot vērā pieejamo finansējumu, 

tika nolemts, ka dati automātiski tiks klasificēti pa līmeņiem (zeme, ēkas, veģetācija), bet 

manuāli no automātiski klasificētiem datiem tiks precizēts tikai zemes līmenis un izdalīti tilti, 

ūdens un citi objekti. No precizētiem zemes punktiem tālāk tiek izveidots reljefa slānis 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā ražotajām topogrāfiskajām kartēm un digitālie 

augstumam modeļi ar izšķirtspēju sākot no 1 m. 

Visi apstrādes procesus izgājušie aerolāzerskenēšanas dati ir pieejami kā brīvas pieejas 

dati. Līdz ar to arī dažādu jomu speciālisti var izmantot pieejamos aerolāzerskenēšanas datu 

savām interesēm. Kā piemēru, var minēt arheologu interesi izpētīt un atrast vēl neatklātus 

pilskalnus. Īpaši vērtīgi aerolāzerskenēšanas dati ir pilskalnu atrašanai mežainos apvidos, jo 

tehnoloģija dod iespēju ielūkoties zem veģetācijas un saskatīt telpiskajos datos seno 

dzīvojamo vietu pazīmes. 
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CEĻŠ UZ PIRMO VEKTORU MOZAĪKU PAMATKARTI LATVIJĀ 

Agris Puriņš, Dāvis Immurs, Matīss Zērvēns 

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” Ģeotelpisko risinājumu nodaļa 

Dažādas digitālās kartes ir viens no izplatītākajiem kartogrāfijas produktiem. 

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” izstrādājumu klāstā, 2019. gadā, digitālo karšu daudzums 

pārsniedza analogo karšu skaitu. Digitālo karšu formāts un veids, kādā tās sasniedz gala 

lietotāju un kā tās tiek attēlotas, pēdējo gadu laikā ir strauji mainījies. 

Digitālo karšu izstrādes pirmsākumi “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” meklējami 

1999. gadā darbvirsmas ĢIS programmas JS Baltija izskatā. Pirmā tīmekļa digitālā karte tika 

izveidota 2007. gadā. No 2017. gada “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” aktīvi meklējusi labākos 

un piemērotākos risinājumus, lai izstrādātu pilnvērtīgas vektoru mozaīku kartes, piemērotas 

gan tīmekļa, gan mobilajām lietotnēm. 

Vektoru mozaīkas ir samērā jauna karšu atrādīšanas tehnoloģija, kuru izmanto dažādos 

lietojumos, piemēram, tīmekļa pārlūkā, viedierīcēs. Pretstatā līdz šim ļoti populārajām 

tehnoloģijām, piemēram, rastra WMS (Web Map Service), kur attēlojamā informācija tiek 

sagatavota uz servera un pēc tam tiek nogādāta klienta ierīcē, vektoru mozaīku tehnoloģijā 

dati (punkti, līnijas, poligoni) un attēlojamā informācija jeb stils tiek iegūta no servera, bet 

klienta ierīce veic informācijas attēlošanu. Liela priekšrocība, salīdzinājumā ar rastra digitālo 

karti, ir iespēja izmantot vairākus stilus uz vienu vektoru mozaīku karti. Pārvietošanās pa 

karti, kartes pietuvināšana, attālināšana ir daudz vienmērīgāka. Kartes detaļu attēlojums ir ass 

jebkādā tuvinājumā. Vektoru mozaīku formāts atļauj karti rotēt un attēlot 3D skatā. 

Salīdzinājumā ar rastra tīmekļa karti, datu pārraide ir ievērojami samazināta, jo vektoru dati 

parasti ir daudz mazāki nekā rastra dati. Šāda pieeja ir kļuvusi iespējama sakarā ar jaudas 

pieaugumu klientu ierīcēm un dod virkni jaunu iespēju karšu izmantošanā. 

Vektoru mozaīkām nav oficiāla standarta, tomēr viens no populārākajiem ir tiešsaistes 

karšu piegādātāja Mapbox definētais atvērtā koda vektoru mozaīku karšu standarts. No 

2015. gada pasaulē vadošais komerciālās ĢIS programmatūras attīstītājs ESRI izlēma atbalstīt 

tieši šo standartu. No ESRI attīstītā programmu klāsta vektoru mozaīkas var sagatavot ar 

ArcGIS Pro.  

“Karšu izdevniecībai Jāņa sēta” tas deva iespēju izmantot iepriekšējos gados, ar ESRI 

produkciju strādājot, ieguldīto darbu un uzkrāto pieredzi. 

Viens no lielākajiem laika un darba ieguldījumiem, sagatavojot jebkuru karti, digitālu 

vai analogu, ir kartes stila izveidošana. Kā pamatu jaunajai vektoru mozaīku kartei bija 

iespējams izmantot esošās “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” rastra WMS kartes datu avotu un 
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stilu. Tomēr ne visi stila elementi un simboli no ArcGIS Pro tiek korekti pārnesti uz vektoru 

mozaīku stila specifikāciju. Bija nepieciešams meklēt risinājumus stila uzlabošanai ārpus 

ESRI piedāvātajām opcijām. Šim nolūkam kā piemērotākais tika izvēlēts Maputnik – Mapbox 

vektoru mozaīku stila specifikācijas atvērtā koda vizuālais redaktors. Tas paver iespēju labot 

stilu kartogrāfiem ierastākā vizuālā vidē un to uzlabot jau pēc vektoru mozaīku pakas 

sagatavošanas.  

Lai arī sagatavoto karti var nodēvēt par pilnvērtīgu, joprojām ir vieta uzlabojumiem. 

Turpmākās attīstības izaicinājumi ietver alternatīvu stilu (nakts, hibrīdais) izveidi, “spraita” 

ērtāka sagatavošana un vektoru mozaīku kartes apjoma samazināšana. 

ATSLEPENOTO VĒSTURISKO SATELĪTU ATTĒLU FOTOGRAMMETRISKĀ 

APSTRĀDE 

Zigmārs Rendenieks 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: zigmars.rendenieks@lu.lv   

Detāli un telpiski piesaistīti dati ir nozīmīgi ,pētot zemes seguma izmaiņas, tomēr šādu 

datu trūkums par Latvijas teritoriju pirms 1984. gada ir nopietns traucēklis pētniecībā. Corona 

(sākotnējais nosaukums – Discoverer) bija amerikāņu militārās izlūkošanas satelītu paaudze, 

kuras ietvaros no 1961. līdz 1972. gadam 95 veiksmīgās misijās tika iegūti simtiem tūkstošu 

fotogrāfiju, kas pārklāja visu pasauli, bet galvenokārt PSRS un Ķīnu (McDonald, 1995). Šie 

attēli sasniedza pat 2,5 m izšķirtspēju un pašlaik ir atslepenoti un arvien biežāk izmantoti 

pētniecībā. 

Corona satelītu uzņemtie fotoattēli satur vairākus sagrozījumus, kas izriet no satelīta 

kameras dizaina. Corona satelīta sensors vēlākajos modeļos (KH-4B) bija J1 Mural – divu 

rotējošu panorāmisko kameru sistēma, kura vienlaicīgi uzņēma divus attēlus šauru joslu 

formā. Šāds sensora dizains, satelītam virzoties orbītā, ļāva uzņemt katru fotografēto teritoriju 

no diviem leņķiem, šādi iegūstot stereoskopisko efektu. Papildus fotogrāfiskajiem 

sagrozījumiem, Corona attēlos ir raksturīgi panorāmiskie sagrozījumi un S-veida sagrozījumi 

satelīta kustības dēļ. Šo sagrozījumu novēršana ir pamata uzdevums attēlu 

fotogrammetriskajai apstrādei. Programma Agisoft Metashape piedāvā viegli lietojamu 

saskarni un jaudīgus algoritmus, kas ļauj rekonstruēt sensora atrašanās vietas fotogrāfiju 

uzņemšanas brīdī. Agisoft Metashape izmantoie algoritmi izmanto Structure-from-Motion 

pieeju (Ullman, 1979) šai rekonstrukcijai, kurā tiek automātiski atrasti objekti, kas ir abos 

attēlos un tādējādi rekonstruēti leņķi un attālumi, izveidojot matemātisku modeli. Tālāk tiek 
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veikta ģeogrāfiskā piesaiste un punktu mākoņa ģenerēšana, kas savukārt ir pamatā digitālā 

virsmas modeļa izveidei. Digitālais virsmas modelis ir ļoti svarīgs attēlu sagrozījumu 

novēršanā un tā detalizācijas pakāpe ietekmē ortofoto mozaīkas raksturlielumus. Agisoft 

ģenerēto virsmas modeli nepieciešamības gadījumā ir iespējams aizstāt ar citu, augstākas 

kvalitātes virsmas modeli. Ortorektifikācijas  precizitāti pamatā nosaka sensora novietojuma 

matemātiskā modeļa un ģeogrāfiskās piesaistes precizitāte. Galīgās ortomozaīkas šaurās attēlu 

joslas parasti apvieno blokos, kuru lielumu ierobežo mozaīkas failu izmērs.  

Corona attēlu izmantošana dod iespēju pagarināt augstas telpiskās izšķirtspējas laika 

rindas, šādi veicinot pētniecību primāri zemes seguma izmaiņu jomā kā arī arheoloģijā, 

glacioloģijā un ainavu pētniecībā. Sarežģītais un laikietilpīgais apstrādes process līdz šim ir 

bijis lielākais šķērslis šī datu avota plašākai izmantošanai. 

Pētījums veikts ERAF projekta „Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai” 

(vienošanās Nr.1.1.1.2/16/I/001) pētniecības pieteikuma "Jauno meža zemju nozīme ainavas 

telpiskās struktūras izmaiņās Latvijā no 1967. līdz 2017. gadam" (līguma 

Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/277) ietvaros. 

Literatūra  

Mc Donald, R. A., 1995. Corona: success for space reconnaissance, a look into the Cold War, and a 

revolution in intelligence. Photgrammetric Engineering & Remote Sensing, Maryland, 61 (6), pp. 689-

720. 

Ullman, S., 1979. The interpretation of structure from motion. Proceedings of the Royal Society of 

London. Series B. Biological Sciences, 203 (1153), pp. 405-426. 

VIETVĀRDI LATVIJAS TOPOGRĀFISKAJĀ KARTĒ M 1:10 000:  

IESKATS LĢIA “TOPONĪMIĶU VIRTUVĒ” 

Vita Strautniece, Otīlija Kovaļevska 

LĢIA Kartogrāfijas departamenta Kartogrāfijas nodaļas Toponīmikas laboratorija, e-pasts: 

vita.strautniece@lgia.gov.lv, otilija.kovalevska@lgia.gov.lv 

Optimizējot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) karšu ražošanas 

procesus, mēroga 1:10 000 kartogrāfiskie dati kļūst par pamatu, no kura turpmāk paredzēts 

ģeneralizēt mazāka mēroga kartes. Lielmēroga kartes pēc savas būtības prasa detalizētu un 

precīzu vietvārdu informāciju, reizē dodot iespēju saukt vārdā milzīgu daudzumu tajās 

attēloto objektu. Līdz ar to pieaug vajadzība pēc LĢIA Toponīmikas laboratorijā uzkrātajiem 

vietvārdu datiem, to papildināšanas, precizēšanas, jo līdz šim tie tika izmantoti galvenokārt 

mērogam 1:50 000. 

mailto:vita.strautniece@lgia.gov.lv
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Vietvārdu informācijas avoti liela mēroga kartēm visos laikos ir bijuši plaša spektra – 

no rakstītiem dokumentiem un iepriekšējiem kartogrāfiskiem materiāliem līdz mutvārdu 

ziņām no vietējiem iedzīvotājiem. Izņēmums nav arī mūsdienas. Lai sagatavotu vietvārdu 

datus liela mēroga kartei, ir jāapstrādā milzīgs neviendabīgas un bieži pat pretrunīgas 

informācijas apjoms. Tēlaini šis process salīdzināms ar virtuvi, kur no daudzām izejvielām 

rūpīga darba rezultātā top vajadzīgais produkts. Konkrētā karte ir ne vien tās sastādīšanas 

laikā lietoto vai konstatēto vietvārdu “momentuzņēmums” bet arī attiecīgā laikposma 

vietvārdu politikas atspulgs. Tas piešķir kartei unikāla sava laika dokumenta vērtību.  

Līdz topogrāfiskās kartes M 1:10 000 sagatavošanas 3. ciklam LĢIA uzturētā Latvijas 

Vietvārdu datubāze (VDB) nebija šīs kartes vietvārdu galvenais avots, tāpēc ne visi vietvārdi, 

kas tur redzami, šobrīd atrodami datubāzē. No otras puses, visus vietvārdus, kas atrodami 

VDB, nav iespējams un dažkārt pat nav vēlams rādīt kartē, jo VDB satur arī vietvārdus, kas 

kartē nav vēlami – nepārbaudīti, ļoti sīku vai pat jau izzudušu objektu nosaukumi u. tml.  

VDB sākotnēji tika veidota kā glabātuve datu kopumam, kas savākts ekspedīcijās, 

Latvijas Republikas Satelītkartes M 1:50 000 vajadzībām. Vietvārdu apjoms krietni 

pārsniedza iespējas to visu attēlot šajā kartē. Pārējie vietvārdi palika lauka pierakstos vai tika 

iekļauti VDB kā potenciāli izmantojama vai vēl pārbaudāma informācija. Turklāt vietvārdu 

kopums nekad nav bijis kaut kas caurcaurēm stabils, nemainīgs, visiem zināms. Mainās pat 

apzināti veidotie un oficiāli fiksētie nosaukumi, bet lielum lielais vairums dabas objektu 

nosaukumu dzīvo savu dzīvi – mainās, tiek arī aizmirsti, tāpēc informācija regulāri 

jāpārbauda, jāaktualizē. Vietvārdu datubāze, gluži kā Rīga – nekad nebūs pabeigta.  

Vietvārdu slānis kartē tiek uztverts kā drukāts teksts, līdz ar to labi pamanāmas dažādas 

vietvārdu nesaskaņas un gramatiskās kļūdas. Ja mazāka mēroga kartēs problemātiskus 

vietvārdus var neattēlot, tad kartē 1:10 000 no tā nevar izvairīties. Piemēram, Adrešu reģistrā 

fiksēti arī gramatiski kļūdaini vietvārdi; kartē tie nepieciešami kā orientieri, taču – vai karti 

drīkst piesārņot ar gramatiskām kļūdām, kā Cepli, Lipas, Pavlovo? Dažkārt līdzās atrodas 

vairāki vienas saknes vietvārdi, no kuriem viens ir oficiāli apstiprināts kļūdainā formā, piem., 

stacija Nerza netālu no Nirzas ciema, kas atrodas pie Nierzas ezera. Tik lielā datu apjomā, 

kāds nepieciešams topokartei 1:10 000, nav izslēgti arī cita veida kļūdaini pierakstīti vai 

neprecīzi ģeogrāfiski piesaistīti nosaukumi, kas tiek laboti kārtējā karšu atjaunošanas ciklā.  

Kartes izmantošanai ļoti svarīga ir nosaukuma izvietojuma precizitāte, īpaši objektiem, 

kuriem dabā nav izteiktu robežu. Tādēļ VDB tiek zīmētas aptuvenas kontūras laukumveida 

objektiem (ciemiem, savrupvietām, purviem, mežiem u. c.). Sevišķi problemātiskas mēdz būt 

upju augšteces, un daudzos gadījumos ūdensteču nosaukumi prasa īpašu izpēti. Dažkārt upju 
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līniju, kā arī citu objektu izvietojuma precizēšanai noder LIDAR digitālais reljefa modelis. 

Pašreizējā topokartē izolīniju trūkuma dēļ oronīmi netiek lietoti.  

Pagaidām maz izmantota vietvārdu rezerve ir mikrotoponīmi – ļoti sīku objektu 

nosaukumi vai iesaukas tipa vietvārdi, kas nevar tikt attēloti topokartē 1:10 000, tomēr tautā 

tiek lietoti un var noderēt orientēšanās vajadzībām dažādās dzīves situācijās.  

Atbilstoši Vietvārdu informācijas noteikumiem un no tiem izrietošajai valodas politikai 

vietvārdu jomā, vietvārdos saglabājamas vietējās īpatnības, arī piešķirot oficiālos vietvārdus un 

lietojot vietvārdus kartēs. Dažkārt karte ievieš arī korekcijas teorētiski izstrādātās vadlīnijās.  

Jāatzīmē, ka mūsdienu Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 ir vēsturē pirmā 

lielmēroga karte latviešu valodā, kas pārklāj visu Latvijas teritoriju. Savukārt LĢIA Vietvārdu 

datubāze ir unikāls resurss, kas vienkopus savāc un apkopo visa veida Latvijas vietvārdus ar 

to kartogrāfisko piesaisti, un ir izmantojams gan kartogrāfijā, gan dažādās citās jomās. 

Izmantotie avoti 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Karšu pārlūks, https://kartes.lgia.gov.lv/karte, skatīts 

05.01.2020. 

Latvijas Vietvārdu datubāze, https://vietvardi.lgia.gov.lv, skatīts 05.01.2020. 

MK noteikumi Nr. 50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” (10.01.2012) // Latvijas Vēstnesis, Nr. 20 

(4623), 03.02.2012.  

Valsts Adrešu reģistrs, https://www.kadastrs.lv/, skatīts 05.01.2020. 

LIDAR UN PILSKALNU JAUNATKLĀJUMI LATVIJĀ 

Juris Urtāns 

 

Par pilskalnu uzskatāms mākslīgi pārveidots reljefa izcēlums, kurā bijušas koka 

aizsargbūves un kas raksturo vietējo tautu dzīvi pirms Krusta karu laikmeta. Pilskalnus no 

citiem reljefa izcēlumiem ļauj nodalīt četras galvenās pazīmes:  

1) mākslīgi izlīdzināta virsma – pilskalna plakums; 

2) īpaši izbūvētas - parasti nostāvinātas vai terasētas – nogāzes; 

3) ar ieejas vietas aizsardzības būvēm un terasēm kombinētu mākslīgi veidotu 

vaļņu un grāvju sistēma; 

4) kultūrslānis.  

Kopumā Latvijā valsts aizsargā 480 pilskalnus, tomēr šis cipars nav nemainīgs.  

2018. un 2019. gadā Latvijā tika jaunatklāti 36 jauni pilskalni. Tas lielā mērā ir noticis, 

pateicoties aerolāzerskanēšanas (LiDAR – Light Detection And Ranging) materiālu publiskai 

https://kartes.lgia.gov.lv/karte/
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pieejamībai par Latvijas teritorijas lielāko daļu. Tika pārbaudīta arī virkne vietu, kas tomēr par 

pilskalniem netika atzītas. No 36 jaunatklātajiem pilskalniem 32 ir situēti Latgalē, kas zināmo 

Latgales pilskalnu skaitu palielina par apmēram ¼ daļu un liek pārskatīt vairākus ar seno 

apdzīvotību saistītos jautājumus. 

Lielākā daļa jaunatklāto pilskalnu ir bez kultūrslāņa, ar samērā zemiem – 0,5–1,5 m 

augstiem vaļņiem un attiecīgiem grāvjiem, tomēr atklāti arī vairāki lieli, stipri nocietināti 

pilskalni (Baltinavas Svātiunes Zvanu kalns, Kalniešu Daudzišu Kazu kalns, Konstantinovas 

Slabodas Augstais kalns, Mārcienas Dreimaņu pilskalns), kam varētu būt centrālo vietu 

nozīme, un pilskalni ar izteiktu kultūrslāni (Bērzaunes Sauliešu pilskalns, Kalniešu Jurānu 

pilskalns). Daudzi pilskalni atklāti jau zināmo un labi pazīstamo pilskalnu tiešā tuvumā, 

vairāki citi jaunatklātie pilskalni atrodas tuvu pie ceļiem un lielākām apdzīvotām vietām. Daļa 

jaunatklāto pilskalnu Latgalē atrodas kādreiz vecticībnieku un pareizticīgo apdzīvotajos, tagad 

cilvēku pamestos rajonos, nereti attālās vietās uz pagastu robežām. Jaunatklātajiem 

pilskalniem to tradīcija ir gandrīz pilnībā zudusi (nenoteiktas ziņas iepriekš bija par četriem 

pilskalniem), vietējie iedzīvotāji tos kā pilskalnus neatpazīst. Atklāti trīs pilskalnu pāri 

(Asūnes Ļutovci, Ciblas Trukšāni, Kaunatas Piļiki), kas iezīmē Latgalei raksturīgu savdabību. 

Ilūkstes novadā atklātais Liepkalnu pilskalns Latvijas pilskalniem ir neraksturīgi liels 

mākslīgs reljefa pārveidojums.  

LiDAR izmantošana pilskalnu jaunatklāšanā nav absolūta, jo vietas atzīšanai par 

pilskalnu noteikti nepieciešams speciālista apsekojums uz vietas. LIDAR reljefa modeļos labi 

var konstatēt pilskalniem raksturīgo vaļņu un grāvju sistēmu, samērā labi var konstatēt 

nogāžu terasējumu, grūtāk konstatēt pilskalna nogāžu mākslīgo stāvinājumu un pilskalna 

plakumu, nav iespējams konstatēt kultūrslāni. Pilskalnu jaunatklājumi noteikti vēl nav 

beigušies, jo jau tagad ir vairākas uz vietas pārbaudāmas vietas, kur, ticami, tiks lokalizēti 

iepriekš nezināmi pilskalni. 

MILITĀRĀ KARTOGRĀFIJA LATVIJAS TERITORIJĀ LĪDZ 1919. GADAM 

Reinis Vāvers 

Latvijas Nacionālā bibliotēka, e-pasts: Reinis.Vavers@lnb.lv 

Iespējams, ka jau 16. gadsimta otrajā pusē Rīgas nocietinājumu vaļņu būvniecībā 

izmantoja nocietinājumu plānus – projektus vai skiču burtnīcas (Barzdeviča, 2011), taču 

senākais zināmais Latvijas teritorijas militārās kartogrāfijas darbs rāda zviedru karaspēka 

uzbrukumu vecajam Daugavgrīvas cietoksnim 1601. gadā. Tas uzskatāms arī par pirmo Rīgas 

mailto:Reinis.Vavers@lnb.lv


LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. ĢEOGRĀFIJA 

 90 

apkārtnes kartogrāfisko attēlu, un tā oriģināls glabājas Zviedrijas Kara arhīvā Stokholmā 

(Štrauhmanis, 1997). 

17. gadsimta militārās kartogrāfijas darbi bija nocietinājumu plāni, projekti, kā arī skati, 

kas rādīja jau notikušus militāras operācijas, piemēram, Nikolaja Mollīna tipogrāfijā iespiestā 

zviedru karaspēka Rīgas aplenkuma gravīra 1621. gadā un krievu karaspēka 1656. gada Rīgas 

aplenkuma skats. 

Viens no pirmajiem kartogrāfiskajiem attēliem ar nosaukumiem krievu valodā ir Rīgas 

Citadeles 1726. gada plāns (Štrauhmanis, 1997). Militārie darbinieki piedalījās arī 1745. gadā 

izdotā pirmā Krievijas atlanta sagatavošanā, bet detalizētāka Krievijas impērijas teritorijas 

kartēšana sākās līdz ar Karšu depo izveidi 1796. gadā. 

Pirmā detalizētā karte bija Krievijas impērijas un tuvo ārzemju valdījumu karte 

(Подробная карта Российской империи и близлежащих заграничных владений) mērogā 

1:840 000 jeb 20 verstis collā. Tā uz vairāk kā 100 lapām attēloja Krievijas impērijas Eiropas 

daļu, un tāpēc saukta arī par Simt lapu karti (Столистовая карта). Karti sagatavoja no 

1801. līdz 1804. gadam, un to Krievijas armija plaši izmantoja 1812. gada karā pret 

Napoleona armiju. Mūsdienu Latvijas teritorija attēlota uz sešām kartes lapām. 

Šo karti bija ieguvusi arī Francijas armija, un uz tās pamata 1812. gadā sagatavoja savu 

Eiropas Krievijas karti 77 lapās (Carte de la Russie Européenne en LXXVII feuilles) mērogā 

1:500 000. Latvijas teritorija kartē iekļauta četrās lapās. 

1821. gadā pirmā Kara topogrāfu korpusa priekšnieka Teodora Frīdriha fon Šūberta 

(1789.-1865.) vadībā uzsāka Krievijas impērijas rietumdaļas speciālās kartes (Специальная 

карта Западной части России) sagatavošanu mērogā 1:420 000 jeb 10 verstis collā. Darbs 

pie kartes sastādīšanas noritēja līdz 1839. gadam, un karti izdeva uz 59 lapām un 3 puslapām 

(Kavacs, 1994). 

1863. gadā uzsāka jaunas kartes sagatavošanu šajā pašā mērogā, jo Šūberta karte jau 

bija novecojusi. Jauno karti sastādīja Ivana Streļbicka (1828.-1900.) vadībā, tāpēc tā 

pazīstama kā Streļbicka karte. To izdeva vismaz uz 168 lapām, un Krievijā un Padomju 

Savienībā kartes lapas turpināja iespiest līdz pat 20. gadsimta trīsdesmitajiem gadiem. 

1829. gadā uz 8 lapām sagatavoja Krievijas Eiropas daļas un pierobežas zemju militāro 

ceļu karti (Военно - дорожная карта части России и пограничных земель) mērogā 

1:1 680 000 jeb 40 verstis collā. 1855. gadā karti ar labojumiem izdeva vēlreiz. Šajā mērogā 

sagatavoja arī citus karšu komplektus – 1862. gadā Eiropas Krievijas un Kaukāza karti (Карта 

Европейской России и Кавказкого края) un 19. gadsimta beigās Viduseiropas stratēģisko 

karti (Стратегическая карта средней Европы). 
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1864. gadā sāka Krievijas Eiropas militārās ceļu kartes (Военно-Дорожная карта 

Европейской России) sastādīšanu mērogā 1:1 050 000 jeb 25 verstis collā. 

1845. gadā sāka sagatavot Krievijas Eiropas daļas militāri-topogrāfisko karti (Военно-

топографическая карта Европейской России) mērogā 1:126 000, kas saukta par trīsverstu 

karti tās mēroga dēļ (trīs verstis collā). To sagatavoja pēc liela mēroga uzmērījumiem, un līdz 

1863. gadam bija sastādītas 435 lapas. Kartes lapas turpināja iespiest arī vēlāk, tās attēlojot 

jaunuzbūvētās dzelzceļa līnijas. 

Ap 1870. gadu nolēma sastādīt detalizētāku un modernāku karti, jau mērogā 1:84 000 – 

Divverstu Rietumu pierobežas telpas karti (Двухверстовая карта западного пограничного 

пространства). Reljefu tajā sāka attēlot ar horizontālēm. Latvijas teritorijā šajā mērogā 

uzmērīšanas darbus veica vairākos posmos no 1880. gada līdz pat 1916. gadam, kad jau kara 

apstākļos lielā steigā uzmērīja Latgales dienvidu daļu. Rezultātā krievu topogrāfi mērogā 

1:21 000, 1:42 000 un 1:84 000 no jauna bija uzmērījuši ap 90% Latvijas teritorijas. 

Mērogā 1:42 000 visa Latvijas teritorija jau bija uzmērīta jau līdz 19. gadsimta beigām, 

bet no Vidzemes rietumu daļai un Daugavpils apkārtnei uzmērīšanu no jauna veica no 

1905. līdz 1913. gadam, šajā mērogā sagatavojot arī kartes. Atsevišķas lapas iespiestas arī 

mērogā 1:21 000, piemēram, Daugavgrīvas apkārtnei. 

Līdz ar 19. gadsimta sākumu detalizētas topogrāfiskās kartes armijas vajadzībām sāka 

sagatavot Prūsijas karaliste, un vēlāk Vācijas impērija. Karšu sagatavošanā vācieši 

galvenokārt izmantojot krievu armijas kartes. Latvijas teritorija vācu topogrāfiskajās kartēs 

parādījās 19. gadsimta beigās Viduseiropas topogrāfiskajā speciālkartē (Topographische 

Spezialkarte von Mitteleuropa) mērogā 1:200 000. Pirmā pasaules kara laikā daļai Latvijas 

teritorijas iespieda speciālu kara aviācijai paredzētu krāsainu šīs kartes komplektu – 

Feldmäßig hergestellte Fliegerkarte. 

Vācija intensīvi Latvijas teritorijas kartēšanu veica 1. pasaules kara laikā, sagatavojot 

kartes dažādos mērogos. Visai Latvijas teritorijai bija sagatavotas kartes mērogā 1:300 000 un 

1:126 000, gandrīz visai Latvijai – 1:100 000 (Karte des westlichen Russlands un 

Übersichtskarte der 8 Armee) un 1:25 000. Visai Kurzemei un Zemgalei bija sagatavots karte 

Karte von Kurland mērogā 1:50 000, un dažas lapas iespiestas arī mērogā 1:10 000. 
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ATVĒRTĀ PIRMKODA RISINĀJUMU PIELIETOŠANA DIGITĀLO PAMATKARŠU 

IZVEIDEI, SALĪDZINĀJUMS AR ESRI TEHNOLOĢIJĀM 

Matīss Zērvēns 

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, e-pasts: matiss.zervens@kartes.lv  

Mūsdienu kartogrāfijā daudzos ikdienas darbos un procesos tiek izmantotas digitālās 

tehnoloģijas. Starp šiem procesiem ir arī karšu izveides, labošanas un uzturēšanas procesi. 

Digitāla pamatkarte ir viens no svarīgākajiem kartogrāfijas produktiem, kuru izmanto 

gan paši kartogrāfi un ģeotelpisko informācijas sistēmu (ĢIS) speciālisti, gan daudzi citi 

lietotāji, kas nemaz nedarbojas kartogrāfijas un ĢIS jomās, piemēram, lietotāji no 

mežsaimniecības, loģistikas, lauksaimniecības u.c. nozarēm. Digitālo pamatkaršu produkti 

tiek aktīvi lietoti arī mūsdienu sabiedrībā, piemēram, šie IT risinājumi tiek izmantoti daudzās 

dažādās mobilo viedierīču lietotnēs un tīmekļa risinājumos, piemēram, BalticMaps, Google 

Maps, Waze, Bolt un daudzās citās.  

Ar digitālu pamatkarti saprot kartogrāfiskas informācijas datu kopu, kura tiek 

vizualizēta ar noteiktiem grafiskiem nosacījumiem, kurus sauc par stilu. Digitālas pamatkartes 

produkts ir risinājums, kas veidots no digitālās pamatkartes, kuru var lietot konkrētam 

mērķim, piemēram, tīmekļa karšu serviss (WMS), kuru var izmantot dažāda veida 

programmatūrās, lai lietotājam vizuāli parādītu kartes informāciju.   

Digitālas kartes tiek veidotas ar komplicētu sistēmu palīdzību, kas veidotas no daudzām 

dažādām programmām, kas sasvstarpēji funkcionē, lai realizētu nepieciešamo rezultātu. Viena 

no svarīgākajām sistēmu sastāvdaļām ir datubāze, kurā tiek glabāta kartogrāfiskā informācija, 

kas veidota no punktveida, līnijveida un poligona tipa datiem, kuriem piesaistīta papildus 

informācija, piemēram, dažādi atribūti, kas apraksta konkrēto informācijas vienumu. Otra 

svarīgākā sistēmu sastāvdaļa ir programmatūra, kas māk manipulēt ar kartogrāfisko 

informāciju, ar šīs programmatūras palīdzību ir iespējams veikt labojumus datos, veidot 

jaunus datus, veidot un pilnveidot vizuālo stilu. Trešā svarīgākā sistēmu sastāvdaļa ir 

programmatūra, kas ļauj veidot pamatkaršu produktus no pamatkaršu datiem. 

Mūsdienās kartogrāfiem ir diezgan plaša izvēle no ĢIS programmām un sistēmām, kas 

ļauj veidot un uzturēt pamatkartes un pamatkaršu produktus. Šīs ĢIS programmatūras iedalās 

divās galvenajās grupās: atvērtā pirmkoda programmatūra, kuru var izmantot bez maksas, 

slēgta pirmkoda programmatūra, kuras izmantošanai ir jāveic programmatūras pirkums vai 

periodiska izmantošanas maksa. Abu grupu programmatūru veidiem ir savas priekšrocības un 

trūkumi, kurus jāizvērtē ekspertiem, kas tos izmantos. 

mailto:matiss.zervens@kartes.lv
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SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” vēsturiski ir lietojusi, galvenokārt, slēgta tipa ĢIS 

programmatūru (ESRI izstrādes), lai veidotu un uzturētu pamatkartes. Tas tā ir noticis, jo tikai 

relatīvi nesen ir parādījušās alternatīvas atvērtā koda programmatūrā. 

Uzņēmums GeoDataHub (https://www.geodatahub.eu/) platformas izstrādes un 

ieviešanas projekta ievaros īstenoja atvērtā pirmkoda ĢIS sistēmu, kura nodrošina analogas 

funkcionalitātes uzņēmumā esošajai slēgtā koda ĢIS sistēmai, kas izmanto ESRI 

programmproduktus. Sistēmas mērķis bija nodrošināt pamatkartes izveides un uzturēšanas 

funkcionalitāti, pamatkaršu produktu izveides iespējas, kas līdzīgas esošajai sistēmai.  

Tika izveidota PostgreSQL datubāze, kurā tiks glabāti pamatkaršu dati. Datubāzei tika 

pieslēgts PostGIS paplašinājums, kas ļauj glabāt un manipulēt ģeotelpiska tipa datus. Šajā 

datubāzē tika migrēti dati no eksistējošās Microsoft SQL (MSSQL) ĢIS sistēmas datubāzes. 

Lielu izstrādes laiku aizņēma procesa programmēšana, kas veica eksistējošo datu migrāciju un 

konvertēšanu uz citādāku datu glabāšanas formātu. Izveidotas process ļauj automātiski migrēt 

uzņēmuma datus no MSSQL uz PostGIS datubāzi. 

QGIS tika izmantots par datu manipulēšanas un vizualizēšanas programmatūru. Ar šīs 

programmas palīdzību ir iespējams grafiski labot un veidot pamatkartes datus, kas glabājas 

PostGIS datubāzē. Programmatūra atļauj veidot stila informāciju un atrādīt datus, balstoties 

uz to. Darba process ar atvērtā pirmkoda programmatūru QGIS bija ļoti līdzīgs, kā tas ir ar 

esošo sistēmu, kurā izmanto ESRI ArcMap un ArcGIS Pro. Ar QGIS Server un Mapproxy 

atvērtajām tehnoloģijām tika izveidots process, kas ļauj publicēt QGIS veidoto pamatkarti kā 

WMS un WMTS produktus, kurus tālāk var iekļaut dažādos risinājumos.  

Iegūtā kopējā ĢIS sistēma un darbības princips ļāva uzņēmumam publicēt pamatkaršu 

produktus, analogus tiem, kas pašlaik tika veidoti ar slēgtā koda risinājumiem. Iegūtais 

rezultāts ir kā labs pamats nākotnes iespējamai attīstībai, kur citus uzņēmuma procesus varētu 

realizēt ar atvērtā koda risinājumu palīdzību. 

GALILEO GNSS SIGNĀLU PIENESUMS RTK MĒRĪJUMOS, IZMANTOJOT 

LATPOS SISTĒMU 

Jānis Zvirgzds*, Armands Celms** 

* RTU, e-pasts: janis.zvirgzds@rtu.lv, ** LLU, e-pasts: armands.celms@llu.lv  

Galvenie kļūdu faktori GNSS reālā laika kinemātiskājā (RTK) pozicionēšanā ir: atkarība 

no attāluma no bāzes stacijas un neuzticama risinājuma iegūšana sliktos novērošanas apstākļos 

pilsētās vai mežā. Daudzfrekvences GNSS signālu un sistēmu izmantošana, iespējams, varētu 

https://www.geodatahub.eu/
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uzlabot RTK pakalpojumus LatPos, reģionālā un globālā mērogā, augstākas precizitātes un 

ticamības mērījumi no vairākām satelītu sistēmām, piemēram, NAVSTAR, Galileo, Glonass un 

BeiDou, var uzlabot RTK mērījumu rezultātu izpildi attiecībā uz precizitāti, pieejamību, 

uzticamību un laiku līdz fiksētai pozīcijai. GNSS pakalpojumu vairāku sistēmu priekšrocības ir 

1) bāzes staciju infrastruktūras izmaksu ietaupījumi un 2) RTK precizitātes un uzticamības 

uzlabošana profesionāliem lietotājiem. Šī darba mērķis ir izpētīt, kā darbojas RTK sistēma, 

izmantojot vairākus satelīta sistēmas, izmantojot arī Galileo signāla mērījumus. Galileo 

mērījumi tiek novēroti, izmantojot lauka uztvērēju un korekcijas, kas saņemtas no LatPos bāzes 

staciju tīkla. Datu analīze tiek veikta, izmantojot reāllaika korekcijas lauka uztvērējos, un 

iegūtos RINEX datu rezultātus salīdzina dažādas skaitļošanas veidos, piemēram, L1 / L2 un 

parējos pieejamos signālus, NAVSTAR un NAVSTAR, ar Galileo mērījumiem. Rezultāti 

provizoriski parādīja būtisku uzlabojumu, izmantojot trīs GNSS satelīta sistēmas. Ir ieviesti 

turpmāki LatPos sistēmas uzlabojumi un parādīti plānotie uzlabojumi. 

Reālā laika kinemātiskie (RTK) mērījumi ar centimetru precizitāti tiek izmantoti visās 

tautsaimniecības jomās. Latvijas teritorijā Valsts zemes dienests kopš 2005. gada sāka attīstīt 

reālā laika korekcijas sistēmu, izveidojot Latvijas pozicionēšanas sistēmu - LatPos, kas 

balstījās uz tajā laikā pieejamo NAVSTAR satelītu sistēmu. Kopš 2006. gada Latvijas 

Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir uzņēmusies atbildību par LatPos un tas tiek regulāri 

uzturēts un attīstīts, tiek radīta iespēja nodrošināt precīzu reāllaika korekciju visu laiku un visā 

Latvijā. Sākotnēji tika plānots izmantot LatPos reālā laika korekcijas sistēmu mērniecībā un 

ģeodēzijā, taču šodien sistēmas pielietojums ir visās tautsaimniecības nozarēs. Mērījumi tiek 

veikti pilsētās un mežainā apvidū, vietās ar sliktu redzamību. Lai veiktu RTK mērījumus, 

nepieciešami vairāk nekā 5 satelīti. Pētījumi tika veikti, izmantojot statistiskās metodes, 

salīdzinot dažādus mērīšanas veidus, lai parādītu Galileo GNSS sistēmas pienesumu 

mērījumu precizitātes uzlabošanā. 

Satelītu skaita izmaiņas tika salīdzinātas ar plānoto. Apskatīsim situāciju GNSS 

sistēmās 23. jūlijā. Mērījumi tika veikti brīvā dabā, nodrošinot pilnīgu satelīta signāla 

uztveršanu. Šajā rakstā pētīta mērījumu precizitātes un mērījumu stabilitātes palielināšanās, 

izmantojot Galileo sistēmas signālus. Tika ņemts vērā satelītu skaits. Mērījumi tiek veikti 

tikai ar NAVSTAR un Glonass sistēmām, satelītu skaits nepārsniedz 20 satelītus. Pievienojot 

Galileo GNSS signālu, tiks pievienoti astoņi satelīti. Tas ievērojami palielina uztveramo 

satelītu skaitu. Galileo satelīti atrodas labā ģeometriskā izvietojumā. PDOP vērtībai ir tuvu  1, 

kas ir labākais satelītu izvietojums. Bez Galileo satelīta signāliem PDOP ir  1,23, bet ar 

Galileo satelīta signāliem tiek sasniegts  1,04. Mērījumu veikšanas dienā jonosfēras ietekme 

bija maza, jo kopējais elektronu saturs (TEC) mazs un zems jonosfēras indekss. 
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Mērījumi tika veikti labos satelītu uztveršanas apstākļos, ar labu PDOP un zemu 

jonosfēras indeksu, līdz ar ko var pieņemt, ka mērījuma vērtībām nav jonosfēras ietekmes. Lai 

noteiktu mērījumu precizitāti, laiku līdz FIX, tiek veikti pētījumi atkarībā no attāluma līdz 

LatPos bāzes stacijai OJAR. 

Datus uztveršanai un aprēķiniem vienlaicīgi izmantoja divus uztvērējus. Novietojot 

divus lauka uztvērējus blakus un mērot vienlaikus, tiek nodrošināti vienādi apstākļi: satelīta 

pozicionēšana, jonosfēra, satelīta redzamība, PDOP un citi apstākļi. Tādā pašā veidā 

korekcijas dati tiek saņemti arī no LatPos sistēmas. Tas nodrošina, ka tiks parādītas precīzas 

atšķirības, kas rodas no mērījumiem ar vai bez Galileo satelīta signāliem. 

Tā kā tiek uzskatīts, ka mērījumu kļūdas līdz 10 kilometru attālumā no bāzes stacijas ir 

vienādas gan lauka uztvērējā, gan bāzes stacijā, un, ka attālums nedrīkst pārsniegt 35 km, lai 

nodrošinātu reāllaika tiešsaistes mērījumus, tika izvēlēti attālumi līdz bāzes stacija: 25 km, 

35 km un 45 km. 

Mērījumi ar Galileo signālu uzrāda mazāku vidējo kvadrātisko kļūdu un tie ir stabilāki. 

Tas nozīmē, ka Galileo signāls nodrošina lielāku mērījumu precizitāti un stabilitāti. 

Papildu Galileo satelītu uztveršana palielina satelītu skaitu, iegūstot viendabīgāku satelītu 

izvietojumu un zemāku PDOP, samazinājums par 20%, kas nodrošina mērījumu precizitātes 

palielināšanos. Palielinoties attālumam no bāzes stacijas līdz garākām bāzes līnijām, jāpalielina 

laiks līdz FIX pozīcijai, jo lauka instrumentam ir citi mērīšanas apstākļi - jonosfēra un 

troposfēra. Tikai palielinot attālumu no 25 km līdz 35 km, var novērot, ka vidējais ilgums paliek 

9 sekundes. Mērot 45 km no bāzes stacijas, fiksācijas laiks pat samazināts. 

Secinājumi: 

- satelītu skaits palielinās, pievienojot Galileo satelītus, PDOP uzlabojas vismaz par 20%; 

- koordinātu precizitāte uzlabojas un tā ir neatkarīga no attāluma līdz bāzes stacijai, pat 

ja bāzes līnijas pārsniedz 35 km; 

- izmantojot Galileo, mērījumu RMS samazinās un kļūst stabilāks. Tas palielina 

mērījumu ticamību; 

- attālinoties no bāzes stacijas, laiks līdz FIX palielinās tikai par 10%. Tas nozīmē, ka 

lielākais fiksācijas laika faktors ir nepārtraukta korekcijas datu plūsma. Visgarākajā bāzes 

līnijā 45 km, laiks līdz FIX ir īss. 
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Latvijas biotas un augsnes 
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DABISKO ZĀLĀJU APSAIMNIEKOTĀJU VIEDOKLIS PAR ZĀLĀJU 

APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNU IZSTRĀDI UZ REZULTĀTU ORIENTĒTU 

AGROVIDES PASĀKUMU IEVIEŠANAI 

Marta Ancāne, Solvita Rūsiņa 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte, e-pasts: marta.ancaane@gmail.com 

Dabisko zālāju platības un to bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir aktuāla 

tendence visā Eiropas mērogā, tāpēc to saglabāšana un atjaunošana ierindojas starp Eiropas 

Savienības dalībvalstu prioritātēm dabas aizsardzībā (Eldridge et al. 2008). Latvijā kopš 

2004. gada bioloģiski vērtīgu zālāju biotopu uzturēšanas un atjaunošanas nolūkos 

lauksaimniekiem ir iespēja saņemt atbalstu Lauku attīstības programmas (LAP) Agrovides un 

klimata pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” ietvaros (Lauku atbalsta 

dienests 2019). Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskajā plānā periodam no 

2021. gada līdz 2027. gadam būs iekļauti arī agrovides pasākumi (Zemkopības ministrija 

2020). Eiropas Komisija ir aicinājusi dalībvalstis pievērst lielāku uzmanību uz rezultātu 

orientētu agrovides pasākumu ieviešanai nākotnē (European Commission 2020). Lai 

gatavotos šādu pasākumu izstrādei, jau LAP 2014-2020 tika iekļauta prasība Agrovides un 

klimata pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” dalībniekiem apmeklēt 

kursus par zālāju bioloģisko daudzveidību, kuru ietvaros lauksaimnieki sagatavoja zālāju 

apsaimniekošanas plānu (Mūžizglītības centrs S.a.).  

Šis pētījums veikts, lai noskaidrotu zemnieku viedokli par zālāju apsaimniekošanas 

plāna izstrādi un izvērtētu viņu iesaistes iespējas šāda plāna izstrādē. Pētījumā izmantoti divi 
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datu avoti: aptaujas anketas un zemnieku izstrādātie zālāju apsaimniekošanas plāni (ZAP). 

Respondenti bija mācību kursa “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu 

apsaimniekošana” dalībnieki – zālāju īpašnieki un/vai apsaimniekotāji, kuru saimniecībās ir 

konstatēti Eiropas Savienības aizsargājami zālāju biotopi. Kopā analizētas 170 aptaujas 

anketas un šo respondentu sagatavotie ZAP. 

Aptaujas anketu rezultāti parādīja, ka kopumā aptuveni puse no bioloģiski vērtīgo zālāju 

īpašniekiem ir gatavi piedalīties uz rezultātu orientētā agrovides pasākumā, kas veltīts zālāju 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (1. att.). Līdzīgs atbilžu sadalījums bija uz jautājumu 

“vai Jūs vēlētos sagatavot ZAP, lai piedalītos uz rezultātu orientētā agro-vides pasākumā” 

(2. att.). 

  

1. attēls. Respondentu atbildes uz jautājumu 

“Vai Jūs vēlētos piedalīties uz rezultātiem 

orientētā agrovides pasākumā Bioloģiskās 

daudzveidības uzturēšana zālājos”. 

2. attēls. Respondentu atbildes uz jautājumu 

“Vai Jūs vēlētos sagatavot ZAP, lai piedalītos 

uz rezultātiem orientētā agrovides pasākumā 

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos 

un saņemtu papildu atbalstu par plānotajām 

darbībām”. 

Izvērtējot zemnieku viedokli par ZAP sagatavošanu, novērojams, ka vairums 

respondentu (80%) ZAP sagatavošanas grūtības pakāpi novērtēja  kā atbilstošu vai pat vieglu, 

un tikai 20% atzina, ka to sagatavot bija drīzāk grūti vai ļoti grūti. Gandrīz ceturtdaļa (46 no 

170) no respondentiem sniedza komentāru par iemesliem, kas sagādāja vislielākās grūtības 

plāna sagatavošanā. Biežāk minētais iemesls bija indikatorsugu noteikšana, kas saistāms ar 

zināšanu trūkumu augu sugu atpazīšanā. Tāpat zināšanu trūkuma dēļ zālāju 

apsaimniekotājiem grūtības sagādāja noteikt konkrētas (atļautās/neatļautās) apsaimniekošana 

darbības, kas nepieciešamas konkrētam biotopam, pļaušanas un ganīšanas termiņu 

savienošana, ganību slodzes saplānošana, kā arī problēmu identificēšana, un reāli praksē 

iespējamās metodes to risināšanai. Turklāt daudzi norādījuši, ka ZAP sagatavošana aizņēma 
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daudz laika. Komentāros tika pieminētas arī sagatavojamā ZAP struktūras nepilnības un dabas 

datu pārvaldības sistēmas Ozols lietošana, kā arī nepietiekama prasme rīkoties ar datoru. 

Tomēr respondentu sagatavoto ZAP kvalitātes analīze parādīja, ka šie visumā pozitīvie 

rādītāji par bioloģiski vērtīgo zālāju īpašnieku un apsaimniekotāju gatavību piedalīties uz 

rezultātiem orientētā zālāju agrovides pasākumā un ZAP sagatavošanā ir jāvērtē kritiski. No 

visiem 170 ZAP pietiekamā kvalitātē (pareizi aizpildīta visa prasītā informācija, nebija 

pretrunu starp plānotajiem pasākumiem un zālāja stāvokļa novērtējumu) bija sagatavots 31%, 

vidējā kvalitātē – 42%, bet nepietiekamā kvalitātē – 27%. Visoptimistiskāk par ZAP 

sagatavošanas grūtības pakāpi izteicās tie respondenti, kuru izstrādātie ZAP bija ar 

nepietiekamu kvalitāti, bet viskritiskākie bija tie respondenti, kuru ZAP bija sagatavoti 

pietiekamā  kvalitātē. Tas norāda uz nepieciešamību pēc kvalificētu zālāju biotopu ekspertu 

individuālām konsultācijām ZAP sagatavošanā.  Bez šādu konsultāciju pieejamības pastāv 

risks, ka uz rezultātiem orientēta agrovides pasākuma ieviešana nesasniedz plānoto rezultātu, 

jo pasākuma ietvaros veiktie apsaimniekošanas pasākumi ir nepietiekami biotopu aizsardzības 

stāvokļa uzlabošanai.  
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Lai nodrošinātu optimālu bišu dzīves ilgumu un darba efektivitāti, tad vēlama 

ziedputekšņu floras daudzveidība. Ziedputekšņi kalpo medus bitēm par barību un 

olbaltumvielu avotu jaunākajā attīstības posmā (Bērziņa, 2014). Neatkarīgi no zemes 

lietojumveida bites barības bāze 91-97% apmērā balstās lauksaimniecības zemēs, 

mazdārziņos, apstādījumos, kārklu krūmājos, un samazinoties to platībai dabā 2-4 km bišu 

lidojuma rādiusā, atbildīgāk jāizvērtē zemes lietojumveids. Latvijā bišu ziedputekšņu barības 

bāzi galvenokārt veido āboliņu ģints, kārkli un augļu koki, kā arī atkarībā no pieejamības – 

rapši, griķi, virši, dzeltenā zeltgalvīte, pienene, meža avene, čemurziežu dzimta, parastā 

vīgrieze, facēlija, lauka pupa, rudzupuķe, dārza zemene u.c. (Auliciema, 2018). 

Pētījumam izvēlētās bišu dravas pastāvīgā novietne ir Jelgavas pilsētā (X:279820, 

Y:484948). 2 km bišu lidojuma zonā teritoriju veido tikai 12% lauksaimniecības zemes, 

galvenokārt Lielupes palieņu pļavas. Galvenokārt teritoriju aizņem pilsētas apbūve un 

infrastruktūra, parki, un mazdārziņi. Tā kā ziedaugu tīrumu platības ir ļoti ierobežotas, bites to 

kompensējušas ar ruderālām un ekspansīvām sugām (dzelteno zeltgalvīti, sīkziedu sprigani, 

meža aveni), augļu kokiem un dabisko zālāju sugām (1. att.). Drava 13-25% putekšņu 

ievākusi dabiskajos zālājos – no tiem galvenokārt zalkšu sūreni, pļavas spulgnagleni, arī 

āboliņus, ārstniecības pieneni, parasto vīgriezi, pļavas dzelzeni, ragaino vanagnadziņu u.c., 

bet precīzākai dabisko zālāju lomas noteikšanai nepieciešams veikt papildus apsekojumus 

dabā. Pēc šiem datiem nav skaidrs, vai dabisko zālāju un ruderālo sugu loma mazinātos, ja 

būtu pieejami ziedaugu tīrumi, taču D. Bērziņa savā pētījumā (Bērziņa, 2014) secināja, ka 

teritorijā, kur 2 km bišu ganību areālā 30% aizņem dažādi dabiskie zālāji, nozīmīgu daļu 

ienesuma veidoja rapši, kas bija sastopami tikai 3 km attālumā no dravas. 

1. attēls. Ziedputekšņu barības bāze dravai Jelgavā 2015. gada veģetācijas sezonā pēc putekšņu 

analīzes rezultātiem. 

Dravā 58% putekšņu ievākuma veido 7 no 48 taksoniem salīdzinoši līdzīgās proporcijās 

un barības bāzei ir augstāks Šenona daudzveidības indekss (H=2.68) salīdzinot ar četrām 
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dravām Latvijā ārpus pilsētvides (Hvid.=2.29). Augstāka daudzveidība dravas apkārtnē Jelgavā 

skaidrojama ar to, ka pilsētvidē putekšņu resursu novietojums ir ļoti fragmentēts – 

mazdārziņi, ruderāli biotopi, 1,5 km attālumā dabiskie zālāji un meži. 

Lai gan Jelgavā dravas putekšņu ienesums ir daudzveidīgs, bitēm jālido lielāks attālums 

līdz lauksaimniecības platībām, kas ir nevēlami, ņemot vērā – jo tālāk bites lido, jo vairāk 

barības tās patērē un ligzdā atnestais nektārs var nekompensēt patērētā medus daudzumu 

(Liepniece, 2015). Secināms, ka pilsētas parku un apstādījumu loma pēc šī brīža 

apsaimniekošanas metodēm bišu ganībās ir maznozīmīga. Lai urbānā biškopība būtu 

ilgtspējīga, biteniekam rūpīgi jāizvērtē ziedputekšņu resursu pieejamība pilsētvides zaļajās 

struktūrās un pilsētas apkārtnē lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, un iespēju robežās 

jānovērš bišu barības resursu deficīts. Vēlams augsts ziedaugu sējumu (t.sk. koku un 

nektāraugu apstādījumu), augļu dārzu, ilggadīgo zālāju un kultivēto āboliņu zālāju, bioloģiski 

vērtīgo zālāju īpatsvars, kā arī jāpielāgo apsaimniekošana –  apstādījumu kopšanas laiks, 

pļaušana, ganīšana. 
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Dabisko zālāju biotopu ekoloģiskā atjaunošana ir biotehnisko darbību kopums vietā, kur 

ir saglabājušās kādas no zālāju biotopa pazīmēm un procesiem. Šo darbību rezultāts ir 

atjaunots dabisks zālājs (Rūsiņa (red.) 2017). Eiropas Savienībā dabisko zālāju atjaunošana ir 

viens no aktuāliem aspektiem dabas aizsardzībā, jo dabisko zālāju platības arvien sarūk to 

pamešanas un iekultivēšanas dēļ. Viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošina lielu augu 

sugu daudzveidību dabiskajos zālājos ir zema augsnes auglība. Pamestos (neapsaimniekotos) 

dabiskos zālājos un zālājos, kuri ir bijuši iekultivēti – nosusināti, intensīvi mēsloti un piesēti, 
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augu barības vielu daudzums palielinās, notiek eitrofikācija. Tādēļ viena no problēmām, kas 

jārisina atjaunošanas laikā, ir bieza ekspansīvu graudzāļu sugu veidota veģetācija, kas parasti 

attīstās iepriekš minēto procesu rezultātā. Viena no efektīvām metodēm, ko Eiropā izmanto 

šādos gadījumos, ir pusparazītu augu sēšana zālājā (Pywell et al. 2004). Latvijā līdz šim nav 

pieredzes šādas metodes izmantošanā (Rūsiņa (red.) 2017), un to pirmo reizi aprobē LIFE 

programmas projektā GrassLIFE (Skagale 2019). 

Minētā projekta ietvaros izstrādāts arī šis pētījums. Tā mērķis bija izanalizēt līdzšinējo 

Eiropas pieredzi par zvaguļa un nārbuļa ģints sugu izmantošanu dabisko zālāju atjaunošanā un  

novērtēt šīs metodes izmantošanas potenciālu dabisko zālāju atjaunošanā Latvijā. Pētījums 

balstīts zinātniskās literatūras analīzē, veicot meklēšanu Web of Science un Scopus datubāzēs 

pēc šādiem atslēgvārdiem: Rhinanthus, Melampyrum, semi-natural grassland, restoration, 

hemiparasit*, Europe.  

Zinātniskajā literatūrā ir plaši apskatīta zvaguļa sugu izmantošana dabisko zālāju 

atjaunošanā. Zvaguļa sugas parazitē, galvenokārt, uz tauriņziežu un graudzāļu sugām, kuras 

veido dominējušo zālāju augu biomasu, samazinot šo sugu vitalitāti un konkurēšanas spējas ar 

citām augu sugām. Tāpēc zvaguļa klātesamība palielina citu augu sugu iespēju ienākt augājā, 

it īpaši vietās ar mazu sugu daudzveidību, kā arī šo sugu iedzīvošanos zālājā. Eiropā zālāju 

atjaunošanai visbiežāk izmantotās zvaguļa sugas ir Rhinanthus minor, R. alectorolophus, un 

R. serotinus (Bullock, Pywell 2005). Tās visas ir bieži sastopamas un ir arī Latvijas savvaļas 

floras pārstāvji (Табака, et. al. 1988), kas nozīmē, ka Latvijas mērogā zvaguļa ģints sugu 

izmantošanai biotopu atjaunošanā nav ierobežojumu, kas būtu saistīti ar svešzemju sugu 

radītiem riskiem. Visvairāk atradņu ir Latvijas austrumu daļā, kur zvaguļiem vispiemērotākā 

biotopa – dabisko zālāju, sastopamība ir lielāka nekā citur Latvijā. Viszemākā zvaguļa 

sastopamība novērota Zemgalē, kas skaidrojams ar dabisko zālāju nelielo platību un slikto 

biotopu kvalitāti šajā reģionā, kas saistīts ar augsto lauksaimniecības intensitāti (Bikova, 

Rūsiņa 2019).  

Zvaguļu ieviešana paātrina dabisko zālāju atjaunošanos par vairākiem gadiem. Pētījumā 

Lielbritānijā zālājs bez zvaguļa sēšanas, tikai to pļaujot, ganot un mehāniski novācot 

veģetāciju, atjaunojās 10 gadu laikā, bet tā zālāja daļa, kurā zvagulis tika iesēts, atjaunojās jau 

pēc 6 gadiem (Bullock, Pywell 2005). Līdzšinējie pētījumi Latvijā liecina, ka dabisko zālāju 

atjaunošanās notiek samērā lēni, piemēram, pētījumā dabas parkā “Daugavas loki” zālāja 

atjaunošana notika laika posmā no 2003. līdz 2016. gadam. Šajā periodā no 14.4 ± 4.5 sugām 

1 m
2
 uz 30.7 ± 4.5 sugām 1 m

2
, tātad šajā gadījumā, bez augu sugu piesēšanas metodes zālājs 

atjaunojas 13 gadu laikā (Silamiķele et. al. 2017). Kā arī pētījumā Ķemeru Nacionālajā parkā, 
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12 gadi zālāju atjaunošanai nebija pietiekami, jo pļaušanas, siena savākšanas un atālā 

ganīšanas pasākumi nebija izraisījusi būtiskas izmaiņas veģetācijā (Caune, Priede 2015). 

Tādēļ pusparazītu izmantošana dabisko zālāju atjaunošanā Latvijā ir labi izmantojama 

metode, lai veiksmīgāk atjaunotu dabisko zālāju biotopus vietās, kur augsnes auglība ir 

palielināta vai notikusi graudzāļu ekspansija. Viena no agresīvākajām graudzālēm Latvijas 

dabiskajos zālājos ir slotiņu ciesa Calamagrostis epigeios. Eiropas pieredze liecina, ka 

zvaguļi ir labi piemēroti arī šīs graudzāles ierobežošanai. Pētījumā Čehijā, eksperimentālā 

gaitā tika pierādīts, ka zvaguļa piesēšana kopā ar pļaušanu labvēlīgi ietekmē slotiņu ciesas 

ierobežošanu un dabiskā zālāja stāvokļa uzlabošanu. Kā pusparazītiskus augus pētījumā 

izmantoja Rhinanthus major un Rhinanthus alectorolophus. Abām sugām bija līdzvērtīga 

ietekme uz zālāja atjaunošanos, bet R. major novērtēta kā suga ar plašāku un ilglaicīgāku 

izmantošanas potenciālu, jo tas vairāk sastopams dabiskajās sugām bagātās sausās pļavās 

(Těšitel, et. al. 2018).   

Pusparazītiska auga sekmīgu dīgšanu ietekmē daudzi faktori, un viens no tiem ir sēklu 

pareiza uzglabāšana un pareiza iesēšana. Pirms iesēt zvaguļa sēklas, ir svarīgi sagatavot lauku, 

nopļaujot to un noecēt vai izveidot 10 cm diametrā laukumiņus ar atsegtu augsni, noņemot 

velēnu. Auga sēklas saglāba dīgtspēju līdz nākamajai sezonai (līdz 18 mēnešiem), bet labākā 

vitalitāte ir, izsējot sēklas tajā paša sezonā (Dines 2020). Optimālākais laiks zvaguļa sēšanai ir 

vēla vasara un agrs rudens, bet šis laiks ir atkarīgs no pļavas ģeogrāfiskā novietojuma, kā arī 

svarīgs aspekts pēc sēklu sēšanas ir pievelt augsni vai īslaicīgi noganīt, lai sēklas mehāniski 

tiktu iespiestas zemē. Optimālais zvaguļu sēklu daudzums uz vienu hektāru ir 2,5-5 kg, bet 

labi rezultāti sasniedzami arī ar izsējas normu 1 kg uz hektāru (Pywell et al. 2004). Pēc 

zvaguļa iesēšanas vēlama vēla pļaušana (jūlija beigās), lai augi paspētu sagatavot un izsēt 

sēklas, ka arī turpmāka noganīšana. Vienam no nozīmīgiem faktoriem par zvaguļa sēklu izvēli 

jābūt tam, ka sēklas ir novāktas tās pašas valsts robežās, kur plānota zvaguļa sēšana, lai 

saglabātu sugas ģenētiskā fonda unikalitāti (Jefferson 2009).  

Pirmā pieredze Latvijā, sējot zvaguļa sēklas, bija 2018. gadā GrassLIFE projekta 

ietvaros. Lielā zvaguļa R. serotinus sēklas tika iesētas dabas parkā “Daugavas ieleja” 30 gadus 

vecā auglīgā atmatā 1.2 ha lielā platībā, kas līdz tam bija pļauta vismaz 20 gadus (ilgāku laiku 

arī ar smalcināšanu) un kurā dominēja parastā kamolzāle  Dactylis glomerata. Sēklas izsētas 

oktobrī pēc zālāja nopļaušanas un sadiskošanas. 2019. gada maijā, veicot uzskaites sešdesmit 

40x40 cm lielos monitoringa parauglaukumos, konstatēts tikai 31 zvaguļa dīgsts. Viens no 

iespējamiem iemesliem tik nelielam sadīgušo sēklu skaitam varēja būt sausums pavasarī 

zvaguļa dīgšanas laikā.  
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Nārbuļa Melampyrum ģints varētu būt ar līdzīgu izmantošanu zālāju atjaunošanā, kā līdz 

šim izmantoti zvaguļi, jo arī tie ir pusparazītiski augi. Latvijā zālājos sastopamas trīs sugas – 

birztalas nārbulis M. nemorosum, Polijas nārbulis M. polonicum un sekstainais nārbulis 

M. cristatum (Priedītis 2014). Eiropā šīs ģints sugas vēl netiek izmantotas dabisko zālāju 

atjaunošanā. Tomēr ir veikti dažādi pētījumi par nārbuļa ģints sugu ekoloģiju pļavās 

salīdzinājumā ar zvaguļa sugām. Pētījumā Čehijā apskatītas trīs nārbuļa sugas – Melampyrum 

arvense, M. cristatum, M. nemorosum, un trīs zvaguļa sugas - Rhinanthus alectorolophus, 

R. minor un R. major. Secināts, ka visām ir nepieciešami līdzīgi klimatiskie un mitruma apstākļi – 

samēra silts un sauss. Taču atšķiras to prasības pret augsnes reakciju. Melampyrum arvense, 

M. cristatum aug bāziskās augsnes, savukārt Melampyrum nemorosum, Rhinanthus 

alectorolophus, R. minor un R. major aug skābākās augsnēs (Těšitel, et. al. 2015). Eksperimentālā 

pētījumā Somijā tika pierādīts, ka Melampyrum arvense līdzīgi kā Rhinanthus spp. parazitē uz 

augu sugām, kuras parasti pļavu veģetācijā dominē (piem., uz Trifolium repens), bet nārbulis 

parazitē uz sugām, kuras parasti ir mazāk konkurētspējīgas un veģetācijā ir tikai līdzdominanti vai 

pavadošās sugas (piem., Medicago sativa) (Niemela, et. al. 2008).  
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SKUJKOKU BIOMASAS IZVĀKŠANAS ILGTERMIŅA IETEKME UZ ZEMSEDZES 

VEĢETĀCIJU UN AUGSNES ĶĪMISKO SASTĀVU 

Roberts Čakšs , Āris Jansons, Andis Adamovičs 

 LVMI “SILAVA”, e-pasts: roberts.cakss@silava.lv; aris.jansons@silava.lv; andis.adamovics@silava.lv 

Meži aizņem 52% Latvijas teritorijas, tādēļ ir svarīgi saprast, kā mežu ekosistēmu 

ietekmētu alternatīvs mežu apsaimniekošanas veids: visas biomasas izvākšana (whole tree 

harvesting - WTH). Uz doto brīdi Latvijā mežus pārsvarā apsaimnieko ar kailcirti, kā rezultātā 

meža paliek 30-40% papildus biomasas (Iivonen et al. 2006; Helmisaari et al. 2002). WTH 

jeb visas biomasas izvākšana palielina iegūto koksnes apjomu no meža, kā rezultātā laika 

gaitā pasaulē samazinātos vajadzība pēc daļas no fosilajiem kurināmajiem. Tādēļ ir svarīgi 

saprast kādu ietekmi WTH atstās uz augsnes ķīmisko sastāvu un zemsedzes veģetāciju, ne 

tikai dažus gadus pēc WTH izmantošanas, bet arī ilgtermiņā.  

Līdz šim veiktie pētījumi sniedz divejādus rezultātus par WTH apsaimniekošanu, 

pārsvarā šim apsaimniekošanas veidam ir negatīva ietekme uz augsnes ķīmisko sastāvu un 

sākotnēji arī negatīva ietekme uz zemsedzes veģetāciju, kā jebkuram mežu apsaimniekošanas 

veidam. Taču ir pētījumi, kur ir pozitīva ietekme uz veģetācijas atjaunošanos (Olsson, Staaf 

1995; Nisbet et al. 1997). 

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai WTH, ir atstājusi ilgtermiņa ietekmi uz veģetācijas 

atjaunošanos un augsnes ķīmisko sastāvu. Pētījumā apskatīja zemsedzes veģetāciju un 

augsnes ķīmisko sastāvu priežu audzēs mētrājā, lānā, šaurlapju ārenī un egles audzēs 

šaurlapju ārenī. Katrā no meža tipiem atlasīja teritorijas, kas bija līdzīgas kā visas biomasas 

izvāktajās mežaudzēs (WTH) (~50 gadi): tāda paša vecuma kontroles audzes (~50 gadi), kā 

arī jaunaudzes (~15 gadi), vidēja vecuma audzes(~110 gadi) un vecās audzes (~160 gadi) 

tajos pašos meža tipos.  

Secināts, ka WTH teritorijā bija lielākais sugu skaits šaurlapju āreņos un otrs lielākais 

sugu skaits pārējos meža tipos. Pēc sugu daudzveidības indeksiem WTH teritorija būtiski 

https://www.la.lv/plavu-atjaunotaji
mailto:roberts.cakss@silava.lv
mailto:aris.jansons@silava.lv
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neatšķīrās (p>0,05) no kontroles audzes un jaunaudzes. Veicot DCA un ANOSIM analīzes 

secināts, ka zemsedzes veģetācijas atšķirības starp WTH un kontroles audzi bija nenozīmīgas: 

abas analīzes uzrāda teritoriju līdzību pēc (R) vērtības. Ellenberga vērtības uzrādīja, ka 

augšanas apstākļi WTH audzei bija līdzīgi ar tāda paša vecuma kontroles audzi un būtiski 

neatšķīrās. Pēc ievāktajiem augsnes datiem secināts ka pH, kopējais ogleklis un kopējais 

slāpeklis WTH un kontroles audzēs būtiski neatšķiras. Līdz ar to, kopumā WTH 

apsaimniekošana ilgtermiņā nav atstājusi negatīvu ietekmi uz zemsedzes veģetāciju un 

augsnes ķīmisko sastāvu. 
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MITRO DABISKO ZĀLĀJU IZPLATĪBAS IZMAIŅAS PĒDĒJO 20 GADU LAIKĀ 

KURZEMĒ 

Baiba Galniece, Solvita Rūsiņa 

Dabas aizsardzības pārvalde, e-pasts: baiba.galniece@daba.gov.lv 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: baiba.bekisa@gmail.com 

Dabiskie zālāji ir kritiski apdraudēti, kuru pastāvēšana ir tiešā veidā atkarīga no biotopu 

apsaimniekošanas un atjaunošanas. Pie aizsardzības stāvokli negatīvi ietekmējošiem 

faktoriem jāatzīmē gan zemes lietojuma veida pārveidošana, piemēram, apstādot ar mežu vai 

pārveidojot arumos, gan neapsaimniekošana, kas veicina aizaugšanu un ievērojami samazina 

zālāju biotopu savienotību, un kļuvuši stipri fragmentēti, it īpaši intensīvos lauksaimniecības 

reģionos. Tādejādi sarukusi dabiskiem zālājiem raksturīgo augu sugu sastopamība, kas draud 

ar sugu lokālo izmiršanu, kā tas jau ir noticis Zemgales reģionā (Rūsiņa et al. 2019). Arī 

mitriem zālājiem ir attiecināmi augstāk minētie faktori, vienlaikus arī meliorācijas sistēma 

atjaunošana un paplašināšana ir veicinājusi šo biotopu izzušanu un esošo meliorācijas sistēmu 

aizsērēšana, kas veicina mitro zālāju pārpurvošanos. 

https://doi.org/10.1016/S0378-1127(01)00648-X
https://doi.org/10.1139/x06-035
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Kopš 2017. gada norisinās projekts “Dabas skaitīšana”, kuras ietvaros eksperti reģistrē 

ES nozīmes biotopu platības, aizpildot speciālās anketas, attiecībā uz zālāju biotopiem norāda 

tādu informāciju kā indikatorsugas, augu sabiedrība, ekspansīvās un invazīvās sugas, kā arī 

zālāju kvalitāti un struktūru raksturojošo parametrus kā pašreizējo apsaimniekošanu, kūlas 

slāni. Šie dati uzrāda, ka valstī pārsvarā dominē zemas un vidējas kvalitātes zālāju biotopi. 

Pirmie provizoriskie rezultāti rāda, ka daudzi iepriekš zināmie zālāju biotopi jeb bioloģiski 

vērtīgie zālāji, kas tikuši apsaimniekoti un saņēmuši atbalsta maksājumu, ir zaudējuši savu 

kvalitāti un vairs neatbilst ES nozīmes biotopu minimālajām prasībām. Tas lielā mērā ir 

saistīts ar izplatīto zāles smalcināšanu ar atstāšanu uz lauka, kas veicinājuši zālāja 

eitrofikāciju. Vienlaikus ļoti lielu īpatsvaru veido tie zālāji, kuri netiek apsaimniekoti un 

sukcesijas gaitā to botāniskā kvalitāte samazinājusies tiktāl, ka vairs nav atzīstami par ES 

nozīmes zālāju biotopiem. 

Šī darba mērķis ir analizēt esošo bioloģiski vērtīgo zālāju izplatības datu kopu ar 

vēsturiski zināmajiem zālājiem Kurzemes reģionā un sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem – 

cik no šiem zālājiem joprojām atbilst mitriem dabiskiem zālājiem, cik no tiem ir izzuduši un 

kādi faktori ir veicinājuši to izzušanu? 

Veicot analīzi tiek secināts, ka lielākajā daļā gadījumu zālāju biotopi jeb bioloģiski 

vērtīgie zālāji konstatēti jau vēsturiski zināmajos zālājos, tomēr daudzos gadījumos savulaik 

bioloģiski vērtīgie zālāji ir savu vērtību zaudējuši nepiemērotas apsaimniekošanas dēļ. 

Vienlaikus, inventarizējot ilggadīgos zālājus, no jauna tiek atklāti bioloģiski vērtīgie zālāji 

aptuveni 11% gadījumu, jo ne visi deklarētie ilggadīgie zālāji tiek regulāri pārsēti (Strode 

2019). Tāpat samērā lielu daļu bioloģiski vērtīgo zālāju tiek atklātas ārpus vēsturiski zināmām 

zālāju platībām, kas nav atlasījušies kā apsekojamās zālāju platības projekta “Dabas 

skaitīšanas” ietvaros, kas liek domāt, ka lielas platības nebūs apsekotas un uzkartētas. 

Ik gadu tiek konstatēti gadījumi, kad bioloģiski vērtīgo zālāju platība ir iznīcināta, 

pārsvarā uzarot aizsargājamos ekoloģiski jutīgos ilggadīgos zālājus vai tos pārveidojot citos 

zemes izmantošanas veidos. Šādu iznīcināto bioloģiski vērtīgo zālāju platība kopš 2015. gada 

sākuma veido 287,31 ha (Strode 2019), bet šajā platībā iekļauti tikai tie zālāji, kuri iepriekš 

tikuši apzināti, līdz ar to iznīcinātie dabiskie zālāji vērtējami daudz lielākās platībās.  
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AUGSNES PENETRĀCIJAS PRETESTĪBAS NOTEIKŠANA  

MITRUMA APSTĀKĻIEM PIEMĒROTU APSAIMNIEKOŠANAS PAŅĒMIENU 

IZVĒLEI DABISKAJOS ZĀLĀJOS 

Renāte Kaupuža 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Inženieru fakultāte, e-pasts: renate.kaupuza@gmail.com 

Ziņojumā ietvertā pētījuma mērķis ir piedāvāt metodi augsnes mitruma apstākļiem 

piemērotas (velēnu saudzējošas) tehnikas vai ganību dzīvnieku izvēlei dabiskajos zālājos. 

Metodes skaidrošanai veikti augsnes penetrācijas pretestības mērījumi zālājos, kas atbilda 

Eiropas Savienības nozīmes biotopa 6270*_3 sugām bagātas ganības un ganītas pļavas 

kritērijiem. Mērījumu rezultāti salīdzināti ar dažādu ganību dzīvnieku un traktortehnikas 

radīto spiedienu uz augsni. 

Pašlaik dabisko pļavu un ganību apsaimniekošana tiek veikta balstoties uz praktisku 

pieredzi un cilvēkiem pieejamo tehniku vai ganību dzīvniekiem. Augšņu pretestība, kā 

rādītājs, kas ļautu izvēlēties zālājus nedegradējošas apsaimniekošanas metodes, netiek 

izmantots, taču tas ir iespējams. Augsnes apstākļiem nepiemērotas traktortehnikas vai ganību 

dzīvnieku izmantošana zālāju uzturēšanā negatīvi ietekmē zālāja stāvokli (Rūsiņa (red.) 

2017). Ja traktora vai ganību dzīvnieka spiediens uz augsni ir lielāks par tās nestspēju, augsne 

sablīvējas, veidojas rises un velēnas traucējumi. Tā rezultātā pasliktinās turpmākās 

apsaimniekošanas iespējas, tiek radīti pārpurvošanās procesiem labvēlīgi apstākļi (Rūsiņa 

(red.) 2017) un kopumā samazinās biotopa izturība pret ārējās vides faktoriem.  

Lai noteiktu zālāju apsaimniekošanai piemērotu tehniku vai ganību dzīvniekus, ir 

jāsalīdzina radītā spiediena uz augsni lielums ar augsnes nestspēju. Lai neveidotos rises, 

nesablīvētu un neizbradātu augsni, augsnes nestspējai jābūt lielākai par spiediena izraisītāja 

radīto spiedienu. Dzīvnieku vai traktortehnikas izraisīto statisko spiedienu uz augsni (σ, Pa) 

var aprēķināt pēc sekojošas formulas (Ssemakula, 1983):  

 

Latvijā nav veikti pētījumi par dažādu ganību dzīvnieku radīto spiedienu uz augsni, taču 

aptuvenam ieskatam, ir izmantojami citviet pasaulē veiktu pētījumu rezultāti. Ganību 

dzīvnieku izraisītais spiediens mainās atkarībā no dzīvnieka šķirnes, vecuma, reljefa 

apstākļiem un dzīvnieka kustību dinamikas (Steiner et al., 2014). Vismazāko spiedienu uz 

augsni rada mājas kazas Capra hircus. Pētījumos noteikts, ka to radītais statiskais spiediens 

uz augsni ir 42-58 kPa (Casanova, P., Oosterlinck, M., 2012; Duncan, K., Holdaway, R. 
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1989). Par kazām lielāku slodzi rada mājas aita Ovis aries – 83 kPa (Scott, J.T., Robertson, 

F.A., 2008; NSW, 2010). Ievērojamāku slodzi uz augsni rada liellopi. Pētījumos to spiediens 

uz augsni variē plašās robežās no 130-350 kPa (Steiner et al., 2014; Casanova, P., 

Oosterlinck, M., 2012). Arī zirgu radītais spiediens uz augsni variē plašās robežās, no 71 kPa 

līdz pat 331 kPa (Steiner et al., 2014). Minētās vērtības jāpieņem kā minimālās vērtības, jo 

jāņem vērā arī dinamiskais spiediens uz augsni, kas ir lielāks par statisko spiedienu, taču to ir 

sarežģīti aprēķināt. Traktortehnikas radītais spiediens uz augsni atkarīgs no augsnes īpašībām, 

riepām un to spiediena, atbalsta virsmas laukuma, kustības ātruma un trajektorijas, 

pārbraucienu skaita pa vienu un to pašu vietu. Mazs traktors, kā piemēram UTB U-445, rada 

115 kPa lielu spiedienu uz augsni. Nedaudz lielāka traktora, kā piemēram, UTB U-650, 

spiediens uz augsni sasniedz 155 kPa (Ungureanu, N. et al., 2015). Pētījumā ar John 

Deere 9330, kas aprīkots ar dubultriteņu sistēmu, radīja 150 kPa lielu spiedienu uz augsnes 

virskārtu. Tā paša modeļa John Deere traktors, kas netika aprīkots ar dubultriteņu sistēmu, 

radīja 340 kPa lielu spiedienu (Arvidsson, J., Keller, T. 2014). 

 

1. tabula. Augšņu penetrācijas pretestības un relatīvais mitrums zālāju biotopos 6270*_3. 

Npk. Augsnes virskārtas (līdz 5 cm) vidējā 

penetrācijas pretestība, (P, kPa) 

Augsnes relatīvais mitrums (W, %) 

Z1 250 20 

Z2 633 14 

Z3 400 24 

Z4 400 58 

Z5 283 74 

Z6 283 77 

Z7 250 56 

Z8 933 48 

Z9 233 95 

Z10 200 89 

 

Pētījumā augsnes nestspēja noteikta veicot augsnes penetrācijas pretestības (soil 

penetration resistance) mērījumus 10 vienlīdzīgi apsaimniekotos, senos, dabiskos zālājos, kas 

atbilda Eiropas Savienības nozīmes biotopa 6270*_3 kritērijiem. Augsnes penetrācijas 

pretestība parāda spēku, kāds ir jāpielieto uz laukuma vienību, lai caurdurtu augsnes slāni. 

Pretestība noteikta laikā, kad augsnē augsts piesātinājums ar ūdeni, t.i., nelabvēlīgākajos laika 

apstākļos – pavasarī (2019. gadā). Augsnes penetrācijas pretestības noteikšanai izmantots 

Eijkelkamp firmas ražojuma digitālais penetrologers. Katrā zālājā veikti 3 mērījumi un 

mērierīce automātiski aprēķina vidējo mērījumu rezultātu. Tabulā 1 sniegti rezultāti par 

augsnes virskārtas (līdz 5 cm) vidējo penetrācijas pretestību un augsnes relatīvo mirumu laikā, 

kad noteikta pretestība. Par dziļumu, līdz kādam noteikta vidējā pretestība, pieņemti 

5 centimetri, jo to varētu uzskatīt par pieļaujamu iespiedumu augsnē. Šāds dziļums, ņemot 
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vērā, ka dabiskos zālājos ir atsperīga un dziļa velēna, traktortehnikas vai ganību dzīvnieku 

pārvietošanās neradītu rises vai velēnas traucējumus.  

Kad noteikta augsnes nestspēja (šī ziņojuma izpratnē - augsnes virskārtas (pieņemtam 

līdz 5 centimetru dziļumam) vidējā slodze, ko spēj noturēt augsne) un noskaidrota informācija 

par traktortehnikas vai ganību dzīvnieku radīto spiedienu uz augsni, var izvēlēties vietai 

piemērotus apsaimniekošanas paņēmienus. Tā piemēram, noteikts, ka zālāja Z2 nestspēja ir 

633 kPa. Tā, kā visu iepriekš aprakstīto ganību dzīvnieku un traktortehnikas radītais spiediens 

uz augsni ir zemāks par 633 kPa, tad nepastāv ierobežojumi apsaimniekošanas paņēmienu 

izvēlē. Atšķirīga situācija ir, piemēram, zālājā Z10, kurā nestspēja bija viszemākā – 200 kPa. 

Tas rada ierobežojumus ganību dzīvnieku un traktortehnikas izvēlē. Aitas un kazas neradīs 

velēnu traucējumus, savukārt, izvēloties liellopus un zirgus, jāizvērtē konkrētu šķirņu radītais 

spiediens uz augsni. Līdzīgi, izvēloties traktortehniku, jāizvērtē dažādu traktoru modeļu 

radītais spiediens uz augsni un jāizvēlas modelis, kura spiediens uz augsni ir mazāks par 

200 kPa. Nozīmīgi, ka mitruma līmenis augsnē nav galvenais noteicošais faktors, kas ietekmē 

augsnes nestspēju. Lielāka loma augsnes nestspējas nodrošināšanā ir velēnai, taču tam būtu 

nepieciešami plašāki pētījumi. Augšņu penetrācijas pretestības noteikšana mērķobjektā ir 

izmantojama metode, kas sniedz pamatotu, mitruma apstākļiem piemērotu, apsaimniekošanas 

paņēmienu izvēli. 
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Bioloģiskā augsnes garoza veido asociāciju ar virsējām augsnes daļiņām (Belnap, Lange 

2001) un tā sastāv no mikroskopiskiem un makroskopiskiem poikilohidriem organismiem. 

Vietās, kur ūdens ir limitējošs faktors vaskulāro augu segumam, bioloģiskai augsnes garozai ir 

īpaši nozīmīga loma procesos starp augsni un atmosfēru. Bioloģiskās augsnes garozas 

organismi var būtiski palielināt bioloģisko daudzveidību atsevišķās ekosistēmās un var būt īpaši 

nozīmīgi vietās, kur vaskulāro augu sugu skaits ir zems (Weber et al. 2016). Visizplatītākie 

augsnes garozas organismi ir ķērpji un sūnas (Bowker et al. 2010). Augsnes ķērpjiem ir īpaši 

pielāgotas struktūras, lai augtu uz augsnes virskārtas. Šīs struktūras nostiprina ķērpjus augsnē un 

pasargā no erozijas, kā arī veicina augsnes stabilitāti. Arī sūnām ir īpašas struktūras, kas 

nostiprina tās augsnē. Ūdens limitācija veicina bioloģiskās augsnes garozas attīstību sausos 

biotopos, piemēram, kāpās un atklātās meža zemēs. Bioloģiskās augsnes garozas organismi ir 

pirmie kolonizatori pēc traucējuma. Iepriekšējie pētījumi liecina, ka bioloģiskā augsnes garoza 

pārsvarā veicina vaskulāro augu sēklu dīgšanu (Belnap, Lange 2001), bet trūkst informācijas 

par bioloģiskās augsnes garozas dinamiku pēc traucējuma (Weber et al. 2016).  

Mūsu pētījuma mērķis ir noskaidrot bioloģiskās augsnes garozas un vaskulāro augu 

sabiedrību dinamiku pēc traucējuma – regulētās dedzināšanas Ādažu militārajā poligonā 

(Anonīms 2017). Pētījuma rezultātā četru gadu laikā vērojamas bioloģiskās augsnes garozas 

un vaskulāro augu sabiedrību izmaiņas, kas liecina par sukcesijas gaitu. No viena līdz diviem 

gadiem pēc traucējuma dominē ķērpji un atsevišķas vaskulāro augu sugas, vēlāk sabiedrības 

papildina arī sūnu sugas.   
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Kopernikus Klimata Pārmaiņu serviss C3S (Copernicus Climate Change Service) ir 

radīts ar mērķi nodrošināt potenciāli ieinteresētos lietotājus, piemēram, zinātniekus, 

lauksaimniekus un politiķus ar datiem par klimatu un tā pārmaiņām Eiropā un citviet pasaulē 

(Copernicus, bez dat.).  

Kopernikus uzkrātie klimata dati ir apjomīgi, tādēļ plašs ir arī to potenciālais 

pielietojums. Šobrīd Eiropas C3S programmas ietvaros notiek aktīvs darbs, testējot datu 

lietojamību dažādās nozarēs. Viena no nozarēm, kurā Kopernikus klimata datiem ir liels 

potenciāls, ir bioloģiskās daudzveidības aizsardzība. Kopernikus klimata dati dod iespēju radīt 

rīkus, kas atbildīgajām institūcijām ļautu novērtēt klimata pārmaiņu radīto ietekmi uz 

bioloģisko daudzveidību un pieņemt atbilstošus lēmumus bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzībai (Copernicus Biodiversity, bez dat.).  

Latvija arī piedalās Kopernikus klimata datu potenciālā lietojuma apzināšanā – šobrīd 

biedrība “Baltijas Vides Forums” (BEF) sadarbībā ar VITO Flāmu tehnoloģiju pētniecības 

institūtu īsteno C3S projektu “Sectoral Information System to Support the Biodiversity 

Sector” jeb “SIS Biodiversity” (Baltic Environmental Forum, 2019). Projekta ietvaros tiek 

analizēta Kopernikus klimata datu lietojamība, vērtējot sakarības starp zālāju ekosistēmām un 

klimata pārmaiņu rādītājiem. Zālāju ekosistēmas projektam tika izvēlētas, jo Latvijā un citviet 

Eiropā tās ir vienas no apdraudētākajām ekosistēmām ar izteiktu sarukšanas tendenci 

(Kabucis et al., 2003, Rūsiņa (red.), 2017). Turklāt zālāji ir viena no sugām bagātākajām 
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ekosistēmām, kas sniedz plašus un ekonomiski nozīmīgus ekosistēmu pakalpojumus 

(Hönigová et al., 2012, Rūsiņa (red.), 2017).   

“SIS Biodiversity” projekta ietvaros paredzēts testēt Kopernikus klimata datu 

lietojamību, vērtējot izmaiņas zālāju sniegtajos ekosistēmu pakalpojumos un nākotnes klimata 

potenciālo piemērotību vairākām zālājos sastopamām lakstaugu sugām Latvijā. Šobrīd norit 

projekta pirmā fāze, kurā, tiek vērtēta klimata pārmaiņu potenciālā ietekme uz trīs lakstaugu 

sugu izplatību - dzeltenās kaķpēdiņas Helichrysum arenarium, lielā mārsila Thymus ovatus un 

vārpu veronikas Veronica spicata, kuras ir raksturīgas sausajiem zālājiem. 

Analizējot klimata pārmaiņu potenciālo ietekmi uz sugu izplatību, ir izvēlēta šāda 

pieeja: balstoties uz pieejamo zinātnisko literatūru, tiek noteikti sugu izplatību limitējošie 

klimatiskie rādītāji (climate envelope). Pēc tam, izmantojot pašreizējos sugas izplatības datus, 

tiek veidoti modeļi, kas parāda, kā mainīsies klimata piemērotība attiecīgajai sugai un kā tas 

var ietekmēt sugas izplatību. Tiesa, jāņem vērā, ka šie modeļi neparāda precīzu sugas 

nākotnes izplatību, jo sugas izplatību nenosaka tikai klimats, to ietekmē arī augsnes tips un 

citi faktori (Ricklefs, 1987, Klimek et al., 2008). Modeļi, kas veidoti, balstoties uz 

klimatiskajiem datiem, var parādīt tikai konkrētās sugai potenciālo piemērotību nākotnes 

klimatam. Neskatoties uz šo ierobežojumu, modeļu sniegtā informācija ir būtiska ilgtermiņa 

dabas aizsardzības politikas veidošanā, jo tā ļauj identificēt potenciāli apdraudētās sugas, 

kurām jāpievērš pastiprināta uzmanība. 

Kopumā projekta galvenais mērķis ir apzināt to, kā Kopernikus klimata dati var palīdzēt 

efektivizēt dabas aizsardzības pārvaldības sistēmu, radot jaunus datu avotus un rīkus 

atbildīgajiem ekspertiem. Paredzams, ka nākotnē “SIS Biodiversity” projektā iegūtie rezultāti 

varētu nodrošināt Dabas aizsardzības pārvaldi, Zemkopības ministriju un citas atbildīgās 

institūcijas ar rīkiem, kas palīdzēs pieņemt ilgtspējīgus lēmumus zālāju aizsardzībā. 
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Organiskās vielas saturs ir viens no augsnes kvalitātes svarīgākajiem indikatoriem 

(Blanchet et. al.,2016). Ja augsnes pamatīpašības (t.sk.granulometriskais sastāvs, jonu 

apmaiņas kapacitāte) ir salīdzinoši stabilas, tad augsnes organisko vielu saturs ir dinamiska 

īpašība, kas būtiski reaģē uz ārējām ietekmēm, tāpēc var izmainīties salīdzinoši īsā laika 

periodā (Līpenīte&Kārkliņš, 2011).  Organiskās vielas nodrošina augsnes auglību (Martyniuk 

et al, 2019), ķīmisko vielu (t. sk. augu barības vielu) piesaisti (Zarina&Zarina, 2017), ietekmē 

augsnes struktūras veidošanos, kā arī mitruma un gaisa režīmu tajā, līdz ar to nosakot arī 

augsnes bioloģisko daudzveidību, kas arī ir svarīgs augsnes kvalitātes indikators (Dubova u.c. 

2013; Watt et al, 2006).  

Saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta datiem (2018) vidējais organisko vielu saturs 

Latvijas lauksaimniecības zemju minerālaugsnēs nav augsts – 1,83% (vēlamais rādītājs ir 2,1–

3,0%). Ja jaukta tipa saimniecībās (ražošanas virziens ir augkopības un lopkopības produkcijas 

ražošana) organiskās vielas saturu augsnē iespējams regulēt arī ar kūtsmēslu izmantošanu, tad 

izteiktās augkopības saimniecībās jo lielāka vērība jāpiegriež efektīgai zaļmēslojuma 

izmantošanai. Saimniekojot pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodes augiem kaitīgo organismu 

kontekstā papildus vērība jāpiegriež arī vēlamai augu secībai (Lichtfouse, 2009).  

Lai noskaidrotu augsnes auglības regulēšanas iespējas ieviešot optimāli izveidotu augu 

secību un noskaidrotu priekšauga ietekmi, Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu 

pētniecības centrā kopš bioloģiskās augsekas ierīkošanas sākuma 2002. gadā, tiek skaidrota 

augsnes organiskās vielas dinamika priekšauga ietekmē. Augseka izveidota laukā pēc 

ilggadīga zālāja izmantošanas, to pirms pamatkultūrauga sējas vispirms ielabojot ar vidēji 

30 t ha
-1

 zaļmēslojumu Raphanus sativus subsp. oleiferus (eļļas rutks). Tika izveidoti seši 
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lauki, tajos secīgi audzējot: zirņauzas, ziemas rudzus, kartupeļus, zaļmēslojumu, auzas un 

vasaras miežus ar āboliņa pasēju zaļmēslojumam. Augsnes organiskās vielas saturs pirmajā 

izmantošanas gadā pirms sējas bija 2.1%.  

Par audzētā kultūrauga ietekmi uz organiskās vielas saturu augsnē varēja pārliecināties 

jau nākamajā sezonā, jo divos no laukiem (pēc zirņauzām un zaļmēslojuma) organiskās vielas 

saturs bija palielinājies, attiecīgi par 0.2 un 0.4%. Pēc vienas pilnas augu maiņas rotācijas 

(septītajā gadā pēc izmēģinājuma ierīkošanas) četros no sešiem laukiem augsnes organiskās 

vielas saturs par 0.2% bija zemāks nekā pirmajā gadā, taču jau nākamajā gadā pēc 

zaļmēslojuma iestrādes rādītāji sasniedza sākuma rādītājus vai tos pārsniedza. Minētie fakti 

apstiprina pieņēmumu, ka prasmīgi izvēlēta augu maiņa nodrošina ilgtspējīgu augsnes 

organiskās vielas saglabāšanos augsnē. 
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Agro-ekoloģiskās pieejas pielietošana lauksaimniecībā tiek uzskatīta par veidu, kā 

nodrošināt ilgtspējīgu pārtikas ražošanu nākotnē. Starptautiskajā projektā “Agrovides 

lauksaimniecības sistēmu ilgtspējas izpratne un pilnveidošana Eiropas Savienībā - 
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UNISECO” tiek pētīti galvenie sociālekonomiskie un politiskie virzītājspēki un šķēršļi, kas 

veicina vai kavē agro-ekoloģisko prakšu ieviešanu Eiropas Savienības lauksaimniecības 

sistēmās. UNISECO projektā agro-ekoloģija tiek definēta kā lauksaimniecības prakses, kas 

balstas uz ekoloģiskiem procesiem un vietējo dabas resursu izmantošanu. Pāreja no 

konvencionālās uz agro-ekoloģisko lauksaimniecību tiek raksturota divos posmos: 

- “Vājā” agro-ekoloģija: uz resursu/ izejvielu (mēslošanas un augu aizsardzības 

līdzekļi, ūdens) izmantošanas efektivitātes palielināšanu balstīta lauksaimniecība 

vai resursu aizstāšana (ķīmisko izejvielu aizstāšana ar dabiskām); 

- “Stiprā” agro-ekoloģija: uz bioloģisko daudzveidību balstīta lauksaimniecība, 

kas palielina ekosistēmu sniegtos pakalpojumus (kultūraugu/ augu 

daudzveidības palielināšana un labvēlīgas mijiedarbības stiprināšana starp 

kultūraugiem/ augiem). 

UNISECO projektā pāreja uz agro-ekoloģiju tiek pētīta visā pārtikas piegādes ķēdē, no 

lauku sētas līdz patērētājam. Īpaši tiek uzsvērta agro-ekoloģijas attīstība reģionālā līmenī - 

vietējās sadarbības iniciatīvas un vietējo pārtikas piegādes ķēžu izveide.  

Projekts tiek īstenots pilotteritorijās 15 Eiropas valstīs, tajā skaitā arī Latvijā. Pētījumam 

Latvijā ir izvēlēta piensaimniecības nozare. Piensaimniecības nozarē tika definēti sekojoši 

pētījuma jautājumi: 

1.  Kā palielināt ekonomisko dzīvotspēju konvencionālām un bioloģiskām uz zālājiem 

balstītām piensaimniecībām, saglabājot vides kvalitāti? 

2.  Kā nodrošināt, ka viss saražotais bioloģiski sertificētais piens tiek pārstrādāts 

bioloģiskos piena produktos? Pašlaik 10% Latvijā saražotā piena ir bioloģiski sertificēts. Toties, 

tikai 38% no Latvijā saražotā bioloģiskā piena tiek pārstrādāts bioloģiskos piena produktos. 

Projektā tika izstrādāts metodoloģiskais rīku komplekts (SMART Tool, Cool Farm 

Tool, COMPAS), lai novērtētu ES lauksaimniecības sistēmu ilgtspēju gan saimniecību, gan 

plašāku teritoriju līmenī dažādās Eiropas valstīs ar dažādiem biofizikāliem, 

socioekonomiskiem un sociokulturāliem lauksaimniecību sistēmu kontekstiem. Šie rīki tika 

pielietoti Latvijā astoņu pienkopības nozares zemnieku saimniecību (piecas bioloģiskās, trīs 

konvencionālās) ekonomiskai, sociālai, vides un pārvaldības faktoru novērtēšanai. Tika 

organizētas daļēji strukturētas intervijas ar vairāk nekā desmit iesaistīto pušu ekspertiem par 

galvenajiem sociālekonomiskiem un politikas virzītājspēkiem un šķēršļiem, kas veicina un 

kavē bioloģiskās pienkopības nozares attīstību Latvijā. Tika apkopoti un analizēti 69 piemēri 

no inovatīviem tirgus un politikas instrumentiem no Eiropas un ārpus tās, kas veicina agro-

ekoloģiskas lauksaimniecības prakses un stimulē ilgtspējīgas izmaiņas visā pārtikas ķēdē.  
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Balstoties uz inovatīvo tirgus un politikas instrumentu analīzi, ir secināts, ka ciešāka 

kolektīvā sadarbība starp lauksaimniekiem, kā arī starp publisko un privāto sektoru un uz 

rezultātiem balstītu shēmu izmantošana palielinātu esošo agrovides pasākumu efektivitāti. 

Politikas instrumentiem un tirgus stimuliem jābūt vērstiem uz vietējām lauksaimniecības 

sistēmām, vietējām pārtikas ķēdēm un patērētāju pieprasījumu pēc veselīgiem un 

ilgtspējīgiem pārtikas produktiem, lai panāktu ciešāku sadarbību un labāku lauksaimniecības 

zemes pārvaldību. 

Ilgstpējas novērtējums astoņās Latvijas piensaimniecībās uzrāda, ka vides dimensijā 

bioloģiskās saimniecības sniedz labākus rādītājus attiecībā uz augsnes kvalitāti un bioloģisko 

daudzveidību - bioloģiskās saimniecībās netiek izmantoti ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi, 

minerālmēsli vai ķīmiski apstrādāta sēkla un netiek lietotas antibiotikas profilaktiski vai 

cietstāvošu govju ārstēšanai. Ietekmes novērtējums uz ūdens resursiem ir līdzīgs abu veida 

saimniecībās, jo kūtsmēslu krātuves ne vienmēr pilnībā atbilst vides prasībām. Turklāt, kūts 

labiekārtojums bieži neatbilst Eiropas labas prakses prasībām attiecībā uz lopu labturību. Tas 

attiecas uz govīm atvēlēto platību kūtī, kūts apgaismojumu un ventilāciju, grīdas seguma 

cietību un pakaisīšanās ierīču izmantošanu - faktori, kas kopumā ietekmē govju veselību un 

kopējo piena izslaukumu. 

Ilgstspējīgas ekonomikas dimensijā konvencionālās piensaimniecības uzrāda mazliet 

augstākus rezultātus nekā bioloģiskās saimniecības. Abu veidu saimniecības ir pakļautas 

nestabilitātei piena tirgū, bet produktivitāte bioloģiskajās saimniecībās ir zemāka. Bioloģiskās 

saimniecības ir vairāk atkarīgas no ES Vienotā platības maksājuma un citiem Lauku attīstības 

programmas atbalsta maksājumiem, kas kopumā sastāda līdz 50% no bioloģisko saimniecību 

ienākumiem.  

Sociālās dimensijas novērtējums bioloģiskajās saimniecībās attiecībā uz darba apstākļiem 

ir zemāks nekā konvencionālajās saimniecībās. Pētītajās bioloģiskajās saimniecībās 

mehanizācijas pakāpe ir zemāka – bieži trūkst piena slaukšanas telpu vai piena vadu un 

mehanizētu kūtsmēslu tīrīšanas transportieru vai traktoru. Bioloģiskajās saimniecībās rupjās 

barības (siens, skābsiens) un koncentrētās spēkbarības sagatavošana un izdale kūtī biežāk tiek 

veikta manuāli, kamēr konvencionālajās saimniecībās šis process ir vairāk mehanizēts un daļēji 

automatizēts. Bioloģiskajās saimniecībās daudzus procesus mehanizēt ir grūtāk, piemēram, 

savienot automatizētu slaukšanu ar obligātu ganīšanu. Kopumā pienkopība no cilvēkresursu 

viedokļa ir laikietilpīga - piensaimnieki regulāri darbā pavada divas pilnas slodzes.  

Balstoties uz intervijām ar iesaistīto pušu ekspertiem, sekojoši šķēršļi tika noteikti 

bioloģiskās pienkopības nozares attīstībai Latvijā: 

- Zemā samaksa par piesaimniecībās saražoto pienu; 
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- Apgrūtināta loģistika bioloģiskā piena transportēšanai uz piena pārstrādes 

rūpnīcām; 

- Nolietota infrastruktūra un zema mehanizācijas pakāpe piensaimniecībās; 

- Trūkst iespēja bioloģiskajiem piensaimniekiem konsultēties ar zinošiem 

ekspertiem agro-ekoloģiskajā lauksaimniecībā;  

- Pastāv ierobežots patērētāju pieprasījums pēc bioloģiskiem piena produktiem; 

- Bioloģisko piena produktu ierobežotā pieejamība un atpazīstamība 

mazumtirdzniecībā; 

- Patērētāju zemā pirktspēja un izglītotība par bioloģisko piena produktu augsto 

kvalitāti un labvēlīgo ietekmi uz vidi; 

- Bioloģiskās lauksaimniecības politikas/ stratēģijas trūkums nacionālā līmenī. 
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PATOLOĢIJAS ZIVJU FOSĪLIJĀS NO LATVIJAS  

AUGŠĒJĀ DEVONA NOGULUMIEM 

Valters Alksnītis 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: v.alksnitis@gmail.com 

Latvijas augšējā devona nogulumiem raksturīga liela seno organismu daudzveidība, kas 

atspoguļojas fosīlajā materiālā. Maz pētītas ir parazītisko organismu un saimniekorganismu – 

devona mugurkaulnieku – savstarpējās attiecības. Pētījumus apgrūtina tas apstāklis, ka 

parazitējošo organismu atliekas fosilizētā veidā nesaglabājas vai saglabājas ārkārtīgi reti 

(Upeniece, 2011). Biežāk sastopamas ir to darbības pēdas, kuras ir viens no nedaudzajiem 

lieciniekiem par organismiem, kas tās atstājuši. Līdzīgi problemātiska un maz pētīta tēma ir 

plēsēju-medījumu attiecības starp devona mugurkaulniekiem. 

Parazītisms bija izplatīts jau pirms Famenas laikmeta, uz ko norāda senākās atrastās 

parazītu fosīlijas – parazītisko plakantārpu hitīna “kāsīši”, kas konstatēti jau vidējā devona 

Živetas stāva Lodes svītas nogulumos (Upeniece, 1999), tomēr paleontoloģijas hronika ir 

salīdzinoši nepilnīga attiecībā uz šiem organismiem. Senākās parazītisko airkājvēžu (Copepoda) 

uzturēšanās pēdas uz mugurkaulniekiem atrastas, sākot ar vidējā devona Živetas stāvu 

(Lukševičs et. al. 2009) Psammolepis venyukovi zvīņās, tad augšējā devona Famenas stāvā uz 

Ventalepis ketleriensis un Holoptychius sp. zvīņām, pēc tam tikai krīta sistēmā airkājvēža 

Kabatarina patersoni fosīlijas atrastas starspurzivs Cladocyclus gardneri žaunu kambaros.   

Līdz šim parazītu darbības pēdas fosīlajā materiālā no vidējā-augšējā devona no 

Latvijas, Krievijas rietumu daļas un Igaunijas aprakstījis Ervīns Lukševičs ar līdzautoriem 

(Lukševičs et al., 2009). Parazītu izraisītas patoloģijas fosīlajā materiālā no Latvijas augšējā 

devona atrastas antiarhu bruņuzivīs Bothriolepis ciecere Lyarskaya un porolepiformu 

daivspurzivīs Holoptychius sp., Ventalepis ketleriensis Schultze un Glyptolepis no augšējā 

devona Famenas stāva Ketleru svītas atsegumiem pie Pavāru mājām, Famenas stāva Tērvetes 

svītas atsegumiem Skujaines krastā pie Klūnu ciema, kā arī augšējā devona Franas stāva 

Ogres svītas atsegumiem Imulas labajā krastā pie Langsēdes. Bojājumi radušies parazītu 

piestiprināšanās, uzturēšanās vai audu caururbšanas rezultātā un tie izpaužas kā: 

- nelieli apaļas formas padziļinājumi uz kaula vai zvīņas ārējās virsmas;  

- ovālas formas padziļinājumi ar nelielu paaugstinājumu tā centrā;  
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- urbumi;  

- uztūkumi ar tukšu vidu, kur, domājams, uzkrājušās strutas;  

- poraini veidojumi uz zvīņu, kuras nepārklājas, virsmas;  

- dažādas formas parazītu piestiprināšanās pēdas. 

Plēsēju atstātos bojājumus fosīlajā materiālā, tajā skaitā no Latvijas augšējā devona 

nogulumiem, aprakstījis Oļegs Lebedevs un Ervīns Lukševičs ar līdzautoriem (Lebedev et al., 

2009). Šajā pētījumā tikušas aprakstītas kodumu pēdas uz bruņuzivju Bothriolepis maxima un 

Bothriolepis ciecere dažādām bruņu plātnēm. Materiāls, kas attiecas uz augšējo devonu no 

Latvijas, iegūts no Franas stāva Ogres svītas un Famenas stāva Ketleru svītas nogulumiem. 

Ziņojuma autors četras sezonas piedalījies izrakumos Vasaras skolas lauka 

paleontoloģijā ietvaros 2016.–2019. gadā, kur no Ketleru, Ogres un Tērvetes svītas 

nogulumiem iegūts jauns paleontoloģiskais materiāls ar dažādām patoloģijām. Ketleru svītas  

atsegumos pie bijušajām Ķetleru mājām 2016. gadā veiktajos izrakumos iegūtais un Latvijas 

Universitātes Ģeoloģijas muzeja kolekcijā esošais materiāls pētīts ziņojuma autora bakalaura 

darbā. Veikta zivju kaulu un patoloģiju morfometriskā, kā arī histoloģiskā analīze. Uz 

daivspurzivju Holoptychius sp. un Ventalepis ketleriensis zvīņām atrastas parazītisko 

organismu darbības atstātās pēdas, kodumu pēdas, kā arī slimību izraisīti bojājumi. 

Konstatēts, ka šīs pēdas atstājuši dažādi parazītiskie organismi. Tāpat atrastas pārliecinošas 

liecības tam, ka patoloģijas veidojušās organismu dzīves laikā un daļa no parazītiem ir bijuši 

piestiprinājušies saimniekorganismam ilgstoši. Aprakstīti arī plēsēju izraisīti bojājumi – 

lūzumi, kodumu pēdas, skrambas, kā arī patoloģiska kaulaudu atjaunošanās. 

Dažādu iemeslu izraisītas patoloģijas atrastas arī fosīlajā materiālā, kas iegūts no 

Tērvetes svītas atsegumiem Skujaines krastā pie Klūnu ciema 2018. gadā un no Ketleru svītas 

jauna atseguma Cieceres krastā pie Paksītes ietekas 2019. gadā. Bojājumi atrasti uz bruņuzivs 

Bothriolepis ciecere dažādām bruņu plātnēm, daivspurzivju Holoptychius sp. un Cryptolepis 

zvīņām un kauliem. Uz daivspurzivju zvīņām atrastas parazītu stiprināšanās vietas, kā arī 

caururbšanas pēdas un plēsēju izraisīti bojājumi; atrasti arī ļoti sīki (150 µm) urbumi uz 

Cryptolepis zvīņām. Uz bruņuzivju spuru sedzošajām plātnēm atrasti iegarenas formas 

bojājumi. Atrasti arī pēc dzīvnieka nāves (post mortem) radušies bojājumi uz kauliem, kā arī 

patoloģijas, kuru sākotnējais ierosinātājs nav skaidrs. 

Pētījums tiek turpināts. Vairākiem paraugiem bojājumu morfoloģiskās un kaula 

histoloģiskās uzbūves noskaidrošanai plānots pielietot datortomogrāfiju, kas ir nedestruktīva 

metode un piedāvā lielisku izšķirtspēju (Landis and Keane, 2010). 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES MUZEJA ĢEOLOĢISKĀS KOLEKCIJAS 90 GADOS 

KOPŠ LU ĢEOLOĢIJAS MUZEJA DIBINĀŠANAS 

Vija Hodireva 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, LU Muzejs Ģeoloģijas kolekcijas,  

e-pasts: Vija.Hodireva@lu.lv  

Ģeoloģiskās kolekcijas Latvijas Universitātē (LU) tiek saglabātas, pētītas, sistematizētas 

un izmantotas studiju darbā jau no pašas LU dibināšanas. Pasniedzēju un pētnieku ievāktie 

krājumi kļuva par LU Ģeoloģijas un paleontoloģijas muzeju Universitātes desmit gadu 

pastāvēšanas laikā. Muzeju dibināja un oficiālo statusu tam piešķīra 1929. gadā.  

Tā krājumā nonāca arī deviņpadsmitā gadsimta dabas pētnieku vākumi, galvenokārt 

Bruno Dosa kolekcijas (Grosvalds u.c. 2015). Tagad muzejā saglabāti dažāda veida materiāli. 

Daļa no tiem ir saistīti ar ģeoloģisko griezumu: iežu paraugi, minerāli, to plānslīpējumi, augu 

un dzīvnieku pārakmeņojumi no visas Latvijas un daudzām vietām pasaulē, pārstāvot visus 

kontinentus. Citi sniedz liecības par ģeoloģijas zinātnes vēsturi: kartes, zīmēti vai drukāti 

materiāli, pētniecības instrumenti, memoriālie priekšmeti, senas grāmatas un apjomīgs 

ģeoloģijas fotoarhīvs. Seno kolekciju izpēte norāda uz 19. un 20. gadsimta pirmās puses 

ģeologu (E. Krausa, N. Delles un citu) Latvijā un ārvalstīs vākto akmens materiālu nonākšanu 

muzejā, saglabāšanu laika gaitā un pieejamību vēl pēc 90 gadiem.  

Divdesmitā gadsimta 60.–80. gados, kad Latvijā ģeologu apmācība nenotika, 

ģeoloģiskās kolekcijas tika saglabātas muzejā, tās tika izvērtētas un daļēji uzskaitītas. 

Atsauces par atsevišķu unikālu paraugu esamību un izpēti bija publicētas, piemēram, Igaunijā 

izdotā monogrāfijā (Obruchev, Mark-Kurik 1965). Daudzu seno un mūsdienu paleontoloģisko 

kolekciju nozīmība un unikalitāte ir nenoliedzama, par ko vēsta arī norādes starptautiski 

atzītās publikācijās par atsevišķu etalonparaugu saglabāšanu LU Muzeja krājumā.  

Ģeologu zinātniskās pētniecības darbu laikā savāktās, analizētās un sistematizētās 

akmens paraugu kolekcijas nodotas vai dāvinātas muzejam galvenokārt divdesmitā gadsimta 
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90.gados, ko sekmēja gan daudzo apjomīgo pētījumu pabeigšana (Kuršs 1992, Birķis u.c. 

1984, Brangulis u.c. 1989, Gailīte u.c. 1987, Kuršs, Savvaitova 1986, Sorokins 1978, 1981 

u.c. – citēti: Brangulis u.c. 1998), gan reorganizācija Latvijas Ģeoloģijas nodaļā, gan 

Ģeoloģijas muzeja iekļaušana apvienotajā LU Zinātnes un tehnikas vēstures muzejā.  

Muzeja krājuma paraugu kolekcijas tika izmantotas kā zinātniskās pētniecības projektu 

materiāls un tās tiek saglabātas arvien. To izpētes rezultāti apkopoti un publicēti daudzās 

nozīmīgās Latvijas ģeoloģijai veltītajās publikācijās. Bijušo LU Ģeoloģijas nodaļas un 

LU Ģeoloģijas institūta (vēlāk – ĢZZF Ģeoloģijas nodaļas) pētnieku darbība bija saistīta ar 

visām Latvijas pamatiežu griezuma daļām. Kristāliskā pamatklintāja iežus un plašu to 

plānslīpējumu kolekciju muzejam nodeva A. Birķis, kembrija iežu paraugus - A. Brangulis, 

ordovika un silūra - L. Gailīte, devona - V. Kuršs, L. Savvaitova, V. Sorokins, V. Grāvītis, 

perma - V. Kuršs, L. Savvaitova, juras - V. Kuršs, un citi, kuru monogrāfijas un zinātniskās 

publikācijas ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas ģeoloģiskajā izpētē.  

Laikā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas muzejā saglabāto akmens materiāla 

kolekciju nozīmību jomas speciālisti augstu novērtēja, lai gan pētniecības darbu apjoma 

samazināšanās dēļ muzeja kolekcijas tika izmantotas reti. Turpretī augstskolu studentu vai 

skolēnu izglītojošajā procesā tās bija noderīgas un lietotas intensīvi. Vairāku zinātniski 

populāru publikāciju, veltītu Latvijas dabas, tostarp arī ģeoloģisko apstākļu izzināšanai, autori 

kolekciju paraugus izmantoja kā fotoattēlos fiksētu vizuālo vēstījuma daļu.  

Šodien nozīmīgākā LUM Ģeoloģijas kolekciju ekspozīcija, kas sākta veidot kā 

sistematizēts Latvijas ģeoloģiskais griezums pēc 2000. gada, bet ĢZZF telpās izvietota 

apskatei 2007. gadā, atjaunota un rekonstruēta pēc muzeja pārcelšanās 2017. gadā no Alberta 

ielas 10 uz jaunām telpām Kronvalda bulvārī 4. Šai tematiskajai ekspozīcijai tiek saglabāts 

klasiskais stratigrāfiskā iedalījuma princips. Visas izplatītākās un raksturīgākās griezuma 

daļas ir pārstāvētas ar iežu paraugiem, kā arī atsevišķiem unikāliem pārakmeņojumiem. 

Detalizēts un pilns Latvijas ģeoloģiskais griezums mūsu valstī viegli pieejams un publiski 

apskatāms tikai LU Muzeja ģeoloģijas ekspozīcijā.  

Latvijas pamatiežu paraugu nonākšana muzejā notikusi dažādos veidos, turklāt to 

krājuma papildināšanā pastāvīgi piedalās ģeoloģijas speciālisti un studenti, kā arī interesenti. 

Latvijai nozīmīgā krājuma glabāšanu un saglabāšanu, uzturēšanu pienācīgā stāvoklī 

LU Muzejā uzskata par ilgtspējīgu un nozīmīgu darbu. LUM Ģeoloģijas kolekciju krājuma 

apzināšana un detalizēta izpēte, kā arī vienotas elektroniskās datu bāzes veidošana kolekciju 

atpazīstamības un plašākas pieejamības veicināšanai ir gan šodienas, gan nākotnes uzdevums.  

Viens no LU Muzeja tālākās darbības aspektiem ir krājuma kolekciju izmantošanas 

sekmēšana gan pētniecībai, gan studiju procesam, gan arī ikviena apmeklētāja tālākizglītībai.  
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SMAGO MINERĀLU ASOCIĀCIJA UN TIPOMORFIE PAVEIDI AUGŠĒJĀ 

DEVONA OGRES SVĪTAS TERIGĒNAJOS NOGULUMOS MAKŠINAVAS 

ATSEGUMĀ (LATGALE) 

Vija Hodireva, Linda Vernera 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: Vija.Hodireva@lu.lv, Linda.Vernera@lu.lv 

Makšinavas gravā, kas atrodas Latvijas austrumu daļā Balvu novada Vīksnas pagastā, 

atsedzas augšējā devona Franas stāva Ogres svītas smilšakmeņi. Šīs svītas nogulumi ir 

izplatīti lielākajā Latvijas teritorijas daļā, izņemot ziemeļu un dienvidaustrumu reģionus 

(Brangulis et al. 1998) un uzguļ Katlešu svītas nogulumiem, tajā skaitā, domājams, arī 

Makšinavas gravā, bet valsts ziemeļrietumos un ziemeļaustrumos tieši pārsedz Daugavas 

svītu. Ogres svītas biezums ir atšķirīgs dažādās Latvijas teritorijas daļās: rietumos no 15 līdz 

18 m, savukārt austrumos līdz 50 m (Brangulis et al. 1998). Ogres svīta tiek iedalīta 

Lielvārdes, Rembates un Suntažu ridās (Lukševičs, Stinkulis 2018).  

Ogres laikposmā ievērojami pieauga smilšaino sanešu pieplūde seklūdens baseinā, līdz 

ar to uzkrājās galvenokārt smilšaini nogulumi, taču raksturīgi arī citi nogulumi: māli, 

aleirolīti, dolomītmerģeļi, smilšaini dolomīti, un dolomītsmilšakmeņi, vietām Kurzemes 

dienvidu daļā arī ģipši (Lukševičs, Stinkulis 2018; Stinkulis, Lukševičs 2018; Brangulis et al. 

1998). Austrumlatvijā Latvijas sineklīzes austrumu daļā augšējā devona Ogres svītas 

griezumā terigēnā materiāla īpatsvars ir nedaudz lielāks nekā šīs sineklīzes centrālajā daļā 

(Лиепиньш 1963), turklāt smilšakmeņi šeit ir labi šķiroti, lielākoties oligomikti.  

Makšinavas gravas atsegumā izplatīti smalkgraudaini, vidēji labi konsolidēti slīpslāņoti 

smilšakmeņi gaiši brūnā līdz tumši pelēkā krāsā. Pētītajā atsegumā Ogres svītas smilšakmeņos 

dominē slīpo slānīšu krituma virziens uz dienvidiem – dienvidrietumiem. Makšinavas gravā 

atsegtajos smilšakmeņos lielākoties novērotas šādas tekstūras: slīpslāņojums, kā arī muldveida 

straumju ripsnojums, kas liecina par nogulu uzkrāšanos fluviālos procesos (Reķe 2019). 
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Daudzviet Ogres svītas smilšakmeņos var novērot plaši izplatītas plūdmaiņu pazīmes (Stinkulis, 

Lukševičs 2018), savukārt Makšinavas gravas atsegumā plūdmaiņu pazīmes smilšakmeņos 

netika novērotas, kas varētu liecināt par pētāmās teritorijas atrašanos tuvāk sanešu avotam, kur 

nogulumu uzkrāšanos ietekmējuši galvenokārt fluviālie procesi (Reķe 2019). 

Pēc šajā reģionā veiktu senāku pētījumu datiem Ogres svītas smilšakmeņu vieglo 

minerālu frakcijas vidējais sastāvs ir: kvarcs - 80%, laukšpats – 14%, vizlas, galvenokārt 

muskovīts, - ap 4% (Лиепиньш 1963). Smago minerālu frakcijā pārsvarā satopami rūdu 

minerāli, pēc P. Liepiņa datiem vidēji 72% no visas smago minerālu frakcijas. Pētītajos 

paraugos vieglo, kā arī rūdu minerālu procentuālais daudzums ir līdzīgs, turklāt pēdējos 

visvairāk ir ilmenīta, mazāk – magnetīta. 

Šajā pētījumā noskaidrots, ka caurspīdīgo smago minerālu asociācija vertikālajā 

griezumā variē nedaudz. Pārsvarā ir konstatēti noturīgie minerāli: turmalīns, staurolīts, rutils, 

cirkons, kā arī leikoksēns, kuri sastopami visos pētītā griezuma smilšakmeņu slāņos.  

Granulometriskajā frakcijā 0,25-0,1 mm vairākiem minerāliem diagnosticēti tipomorfie 

paveidi. Turmalīnam raksturīgi vismaz divi krasi atšķirīgi paveidi, rutilam – trīs, staurolītam - 

atsevišķi graudi ar ļoti izteiktu graudu virsmas reljefu, visdrīzāk, veidojušos šķīšanas procesos.  

Raksturīgi, ka visos paraugos frakcijā 0,25-0,1 mm sastopami minerālu paveidi ar izteiktu, 

labi saglabājušos kristālu formu, ka piemēram, ļoti gari adatveida prizmatiski turmalīna kristāli, 

gari kāšveida rutila dvīņkristāli, staurolīta graudi ar asu, salauzītu formu, kas, visdrīzāk, liecina par 

materiāla netālu pārnesi un cilmvietas tuvumu. Vairākus minerālus minētajā griezuma daļā sastop 

reti un to daudzums ir mazāks kā 0,5% no visu smago minerālu daudzuma.  

Savukārt, pret dēdēšanu ļoti noturīgo un noturīgo smago minerālu asociācija apstiprina 

intensīvus pārveides procesus nogulu materiāla cilmvietā. Vairāku minerālu graudu reljefs (ar 

šķīšanas pazīmēm, robotu virsmu, konusveida izciļņiem) norāda uz ķīmiskās dēdēšanas 

spēcīgu ietekmi materiāla izcelsmes vietā un ne tik tālu pārnesi.  

Pētījums veikts Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta “Plūdmaiņu režīma un 

klimata ietekme uz vidējā-vēlā devona biotu epikontinentālajā Baltijas paleobaseinā” (lzp-

2018/2-0231) ietvaros. 

Literatūra  

Brangulis, A. J., Kuršs, V., Misāns, J., Stinkulis, Ģ., 1998. Latvijas ģeoloģija. Rīga, VĢD. 

Lukševičs, E., Stinkulis, Ģ., 2018. Nogulumiežu segas stratigrāfiskais iedalījums, uzbūve, sastāvs un 

reģionālās atšķirības. Devons. 3.1. nod. Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts. Rīga. 45-51. 

Stinkulis, Ģ., Lukševičs, E., 2018. Devona un karbona sedimentācijas baseini. Vēlā devona baseini. 

6.4. nod. Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts. Rīga. 154-157. 

Reķe, T., 2019. Ogres svītas nogulumiežu sastāvs, to veidošanās apstākļi un mugurkaulnieku atliekas 

Makšinavas un Gurovas gravas atsegumos. Bakalaura darbs. Rīga, Latvijas Universitāte. 



LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. ĢEOLOGIJA 

 124 

Лиепиньш, П. П., 1963. Стратиграфия франских отложений Латвии. В кн: Франские 

отложения Латвийской ССР. Рига. 3 - 94 с. 

AUGU DARBĪBAS PAZĪMES VIDĒJĀ DEVONĀ LATVIJĀ 

Gunita Lagzdiņa, Ģirts Stinkulis 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: gunita.lagzdina@inbox.lv 

Vidēja devona augu valsts evolūcija ir nepietiekoši pētīta un slikti zināma. Īpaši aktuāls 

ir vidējais devons, kad mainījās sauszemes augu izmēri no maziem līdz vidējiem un lieliem ar 

kokveida saknēm (Algeo et al., 1998). Sakņu garums vidējā devonā varēja sasniegt pat 60 cm 

un to diametrs varēja būt lielāks par 10 cm (Alekseeva et al., 2016). Augu darbība norāda uz 

subaerālo atsegšanos vai uz nelielu ūdens dziļumu, tādēļ tās pētījumi ir svarīgi 

sedimentoloģijā un ciklostratigrāfijā.  

Vidējā devonā Latvijā sakņu struktūras ir konstatētas gan bezkarbonātiskos, gan 

karbonātiskos nogulumiežos. Sakņu struktūrām līdzīgi veidojumi ir konstatēti vidējā devona 

Arukilas svītas (Kaļķupītes klintīs), Burtnieku svītas (Veczemju klintīs un Zivtiņu klintīs) un 

Lodes svītas nogulumos (Liepas māla atradnē). 

Šajā pētījumā lauka darbi Kaļķupītes klintīs ir veikti 2019. gadā. Dokumentēts viens 

ģeoloģiskais griezums un paņemti 8 nogulumiežu paraugi granulometriskā sastāva, fitolītu un 

ķīmiskajām analīzēm, kā arī 10 karbonātisku konkrēciju paraugi δ
13

C un δ
18

O izotopu 

analīzēm. Veczemju un Zivtiņu klintīs lauka darbi tika veikti 2019. gadā. Veczemju klintīs 

δ
13

C un δ
18

O izotopu analīzēm ir paņemti 30 karbonātisko konkrēciju paraugi. Zivtiņu klintīs 

konstatētas gan dažādas formas karbonātu konkrēcijas, no kurām paņemti 6 paraugi, gan pēc 

formas saknēm ļoti līdzīgi dolomīta veidojumi, no kuriem ir noņemti 22 paraugi δ
13

C un δ
18

O 

izotopu analīzēm. Izlases kārtā tiks veiktas šo karbonātisko konkrēciju un sakņu struktūru 

ķīmiskās analīzes un veidoti plānslīpējumi. Liepas māla atradnē lauka darbi ir veikti no 

2017. līdz 2019. gadam. Izveidoti 5 ģeologiskie griezumi, no kuriem 4 ir veikti G. Lagzdiņas 

bakalaura darba ietvaros 2018.g. Granulometriskā sastāva analīze veikta 41 paraugiem. 

Diviem paraugiem no sakņu struktūru iekšpuses un ārpuses tika veikta elementu analīze ar 

induktīvi saistītās plazmas – optiskās emisijas spektrometru.  

Arukilas svītas mālainajos nogulumos Kaļķupītes krastos ir vērojamas poligonveida 

struktūras, kuras slāņa augšpusē ir ļoti izteiktas, bet uz leju tās kļūst mazāk pamanāmas. 

Struktūras ir veidotas no sarkana māla un pelēka aleirolīta un, iespējams, tās var tikt 

interpretētas kā sakņu struktūras vai vertisols. Ar šīm struktūrām ir saistītas karbonātiskās 

konkrēcijas, kuru δ
13

C un δ
18

O izotopu attiecību vidējās vērtības ir -11,92 ‰ un -3,17 ‰. 
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Augi pastiprināti uzņem δ
12

C, bet diskriminē δ
13

C (Bowsher et al., 2008), tādēļ negatīvas 

oglekļa izotopu vertības var norādīt uz karbonātisko konkrēciju veidošanos no augšņu 

procesiem. Skābekļa izotopu attiecību var ietekmēt pēcsedimentācijas procesi, tāpēc tā var 

norādīt uz to šķīdumu sastāvu un temperatūru, kas ir iedarbojušies uz nogulumiežiem vēlāku 

izmaiņu gaitā (Fairchild et al. 1990; Melezhik et al. 2004). Citā atsegumā, kuru ir pētījusi 

Rūta Upnere bakalaura darbā 2017.g., ir atrasta saknes struktūra, kas sastāv no dolomīta.  

Veczemju atsegumā Burtnieku svītas mālainajos nogulumos ir atrastas ķīļveida dolomīta konkrēcijas. 

Slāņa augšpusē tās ir atrodamas lielakā koncentrācijā un to izmēri ir lielāki nekā slāņa lejasdaļā. Iepriekšējo 

pētījumu gaitā D. Pipira ir konstatējusi, ka šo karbonātu konkrēciju izcelsme ir saistīta ar augšņu procesiem 

(Pipira 2015). Karbonātisko konkrēciju δ
13

C un δ
18

O izotopu attiecību vidējās vērtības ir -9,6 ‰ un -5,64 ‰, kas 

arī norāda uz augšņu procesiem. 

Zivtiņu atsegumā Burtnieku svītas smilšakmeņos ir atrasti vairāki dolomītiski sakņu 

veidojumi, bet mālainajos nogulumos – dolomīta konkrēcijas. Smilšakmenī esošo karbonātisko 

veidojumu morfoloģija nepārprotami norāda, ka tās ir senās saknes. Sakņu garums ir 32–45 cm, 

bet diametrs 0,3–4,2 cm, tās uz leju sašaurinās un zarojas. Šīm saknēm tika noteiktas δ
13

C un 

δ
18

O izotopu attiecību vidējās vērtības, kas ir attiecīgi -8,5‰ un -5,99‰. Turpat netālu, 

mālainajos nogulumos ir atrastas karbonātiskās konkrēcijas, kuru δ
13

C un δ
18

O izotopu attiecību 

vidējās vērtības ir -8,33‰ un -5,71‰. Visu šo dolomīta ieslēgumu izotopu vērtības ir ļoti 

līdzīgas, kas, visticamāk, norāda, ka to izcelsme ir līdzīga – tās ir augu saknes.  

Liepas māla atradnē Lodes svītas mālainajos nogulumos esošās sakņu struktūras ir 

samērā plaši izplatītas. Sakņu struktūru veidojumi ir vērojami mālaino nogulumu slāņu 

augšpusē, kur to diametrs ir lielāks un tas samazinās uz leju, šīm struktūrām zarojoties. 

Struktūras sasniedz 40–50 cm, iespējams pat 90 cm garumu. Granulometriskā sastāva 

atšķirības struktūru iekšpusē un ārpusē norāda, ka nogulumi, kas atrodas šo struktūru 

aizpildījumā, ir uzkrājušies vēlākā laikā, nevis struktūras aptverošo nogulu uzkrāšanās brīdī. 

Sakņu struktūru un to aptverošā materiāla paraugu ķīmiskās analīzes uzrāda lielāku biofīlo 

elementu (Ca, Cu, K, P, S u.c.) esamību sakņu struktūrās. Citu biofīlo elementu (Fe, Mn) 

daudzums saknes aptverošajos nogulumos ir lielāks nekā sakņu struktūrās, domājams, tādēļ, 

ka augi nespēj tos uzņemt tik lielās koncentrācijās, kādas ir raksturīgas devona nogulumiem. 

Griezumos augu saknes ir sastopamas vairākos nogulumu ciklītos, kas norāda, ka augu 

darbība tur bijusi ilglaicīga.  

Šajā pētījumā noskaidrots, ka augu darbības pazīmes Latvijā ir sastopamas vidējā 

devona Arukilas, Burtnieku un Lodes svītas nogulumiežos. Bieži tās ir izvietotas mālaino 

slāņu augšdaļās, kur konkrēciju ir vairāk un tās ir lielākas. Zivtiņu klintīs un Liepas māla 

atradnē esošās sakņu struktūras atbilst sakņu morfoloģiskajām pazīmēm, tiem raksturīga sānu 

un galu pagarinājumu sašaurināšanās, lejupejoša zarošanās, koncentrisks šķērsgriezums, kā 
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arī laterālo atzarojumu mazāks diametrs nekā primārajiem (Elick et al. 1998). Visām 

karbonātiskajām sakņu struktūrām un konkrēcijām ir raksturīgas līdzīgas negatīvas δ
13

C un 

δ
18

O izotopu vērtību attiecības, kas norāda, ka tie ir augu izcelsmes veidojumi. 

Augu sakņu un citu augšņu karbonātisko veidojumu klātbūtne nogulumos norāda uz 

subaerālu atsegšanos vai uz nelielu ūdens dziļumu. To esamība palīdz izprast ūdens dziļuma 

izmaiņas, kā arī ciklītu nodalīšanai ģeoloģiskajos griezumos.  
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VĒLĀ DEVONA BALTIJAS FAUNAS RETIE ELEMENTI: BRUŅUZIVS 

WALTERILEPIS SPECIOSA (GROSS) 

Ervīns Lukševičs, Jurijs Ješkins  

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: ervins.luksevics@lu.lv; jurijs.jeskins@lu.lv 

Augšējā devona Franas stāva Ogres svīta ir paleontoloģiski samērā labi raksturota, to 

veidojošie nogulumieži satur zivju, primitīvā četrkājainā Obruchevichthys un pēdu fosīlijas. 

Pirmais sistemātiskus mugurkaulnieku pētījumus veica izcilais paleoihtiologs Valters Gross, 

kas aprakstīja daudz jaunu sugu, kā arī dažus taksonus atklātā nomenklatūrā (Gross 1933a, 

1942), tajā skaitā no Ogres svītas nogulumiem. Plašajā darbā par Baltijas devona zivīm 

(Gross 1933a), no augšējā devona nogulumiem, kas atsedzās Daugavas kreisajā krastā netālu 

no Bramberģes tagadējā Daugmales pagastā, pēc diviem savienotiem galvas vairoga plātnēm 

(aizpineālās, Pp, un pakauša, Nu) tika aprakstīta jauna antiarhu bruņuzivju ģints un suga 
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Taeniolepis speciosa. Aprakstā V. Gross norādīja uz jaunās ģints atšķirībām no tolaik jau labi 

zināmām ģintīm Asterolepis un Bothriolepis, tomēr materiāla nepilnības dēļ nespēja precīzi 

noteikt jaunās ģints sistemātisko piederību kādai no dzimtām. Vēlāk V. Gross precizēja 

atraduma stratigrāfisko piesaisti un norādīja uz „horizonta e/f” apakšējo daļu (Gross 1942), 

kas mūsdienu stratigrāfiskajā shēmā atbilst Ogres svītai. S. Mološņikovs (Moloshnikov 2001) 

atzīmēja, ka nosaukums Taeniolepis ir aizņemts (tā tika nosaukta daivspurzivs Taeniolepis 

Trautschold, 1874), un piedāvāja nosaukumu par godu atraduma autoram – Walterilepis. 

Vēlāk zivju atliekas no Ogres svītas nogulumiežiem vāca un pētīja vairāki pētnieki. 

Darbā par Baltijas devona zivīm un to stratigrāfisko nozīmi V. Gross (1942) attēloja daļēji 

saglabājušos vidukļa bruņu priekšējo vidējo muguras plātni (AMD) no Langsēdes atseguma 

Imulas lejtecē, kā arī sniedza tās īsu aprakstu. Materiāla nepietiekamības dēļ tas tika noteikts 

tikai līdz antiarhu kārtai. Baltijas asterolepīdu antiarhu monogrāfiskajā aprakstā Ļubova 

Ļarska (Lyarskaya 1981) nodalīja jaunu sugu Asterolepis? amulensis no Ogres svītas 

atseguma Amulas krastā lejpus Kalnamuižas dzirnavām. Aprakstā Ļ. Ļarska norādīja, ka 

jaunā suga pieskaitīta ģintij Asterolepis nosacīti, minot vairākas atšķirības no citām šīs ģints 

sugām un līdzību pēc ornamentējuma tikai ar Asterolepis syasiensis Lyarskaya, 1981, bet pēc 

citām pazīmēm – ar tādiem asterolepidoīdu antiarhiem ar augstām un šaurām vidukļa bruņām 

kā Byssacanthus un Stegolepis. Preparējot un analizējot materiālu, kas tika ievākts 1981. gadā 

Langsēdes atsegumā, tajā pašā, no kurienes zināms Antiarchi gen. indet. AMD atradums 

(Gross 1942), viens no šī ziņojuma autoriem (E.L.) atklāja vēl divas antiarhu plātnes, kas 

tāpat nosacīti tika noteiktas kā Asterolepis? amulensis (Lukševičs et al. 2011).  

Mugurkaulnieku atlieku masveida sakopojumi Ogres svītas nogulumiežos ir detalizēti 

pētīti trīs atrodnēs Kurzemē Abavas ielejas vidusposmā: Velna alā Abavas kreisā krasta gravā 

(Gross 1933a, 1942), Langsēdes atsegumā Imulas lejtecē (Gross 1933a, 1942; Lukševičs et al. 

2011) un Kalnamuižas atsegumā Amulas krastā lejpus Kalnamuižas dzirnavām (Ļarska 1986). 

Apkopojot ziņas par antiarhu bruņuzivju izplatību, bez Walterilepis speciosa, Asterolepis? 

amulensis un Antiarchi gen. indet. jāatzīmē vēl arī botriolepīdu dzimtas pārstāvju Bothriolepis 

maxima Gross, B. evaldi Lyarskaya un Grossilepis spinosa (Gross) atradumi (Lukševičs et al. 

2011). Tādejādi antiarhu taksonu skaits no Ogres svītas nogulumiem krietni pārsniedz to 

skaitu jebkurā citā devona svītā Latvijā. Tāda bija situācija līdz pat 2015. gadam, kad 

LU ĢZZF students Mikus Daugavvanags atrada asterolepīdu atliekas Gurovas gravā Latvijas 

ziemeļaustrumu daļā (Daugavvanags 2016). Šis atradums kalpoja par katalizatoru plašu 

izrakumu veikšanai un fosīliju materiāla vākšanai vasaras skolas lauka paleontoloģijā ietvaros 

2017. gadā, kurā piedalījās Latvijas Universitātes studentu un absolventu grupa (Lukševičs un 

Daugavvanags 2018). Papildus materiāls ievākts 2019. gadā, kad Gurovas gravā Aizgalīnes 
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ciema teritorijā tika veikta Ogres svītas nogulumu deviņu griezumu detalizēta 

sedimentoloģiski paleontoloģiska izpēte. Rezultātā piecos no atsegumiem iegūts bagātīgs 

materiāls, vairāk nekā tūkstotis paraugu, galvenokārt fragmentāras seno zivju kaulu lauskas, 

zobi un zvīņas (Reķe 2019). Starp tiem konstatēti 17 paraugi, kas pieder neliela izmēra 

asterolepidoideju antiarhu zivij. Seši paraugi ir pakauša kauli (Nu), kas pēc uzbūves un 

ornamentējuma neatšķiras no Walterilepis speciosa holotipa. Bez tiem materiālā ir sānu 

pakauša (Pn) un sānu (La) plātnes, kā arī vairākas vidukļa bruņu plātnes, tajā skaitā tādas 

diagnostiski nozīmīgas kā AMD un pakaļējā vidējā muguras plātne (PMD). Gurovas gravā 

iegūtā materiāla salīdzinājums ļauj ar lielu pārliecību definēt Antiarchi gen. indet. AMD 

(Gross 1942) un visus Asterolepis? amulensis paraugus kā piederīgus Walterilepis speciosa.  

Kaut arī galvas vairoga precīzai rekonstrukcijai pietrūkst priekšējā vidējā kaula (Prm), 

tomēr ir veikts mēģinājums izveidot šādu rekonstrukciju, pielietojot fotogrammetrijas 

metodoloģiju. Kolekcijā esošie Nu, Pn un La kauli tika nofotografēti vairākos simtos rakursu 

katrs, izmantojot Canon 80D fotoaparātu. Fotogrammetriskās rekonstrukcijas rezultātā ir 

iegūti punktu mākoņi, kā arī izveidoti to modeļi, izmantojot Agisoft Metashape Pro 

programmatūru. Vidēji, katra kaula 3D rekonstrukcijai bija nepieciešamas ~300 fotogrāfijas. 

Punktu mākoņi tika eksportēti kā LAS dokumenti un izmantoti programmā Blender, lai 

izveidotu galvas vairoga modeli. Pāra skeleta elementi (Pn un La) tika nokopēti spoguļattēlā 

un ievietoti gala modelī.  

Walterilepis speciosa atšķiras no Asterolepididaе dzimtas pārstāvjiem pēc augsta ķīļa uz 

AMD un РMD, šaurām un augstām vidukļa bruņām, kā arī atsevišķu galvas vairoga plātņu 

uzbūves, kas liecina par samērā lielu zivs ķermeņa augstumu. Šīs pazīmes tuvina ģinti 

Walterilepis tādiem dzimtas Pterichthyodidae pārstāvjiem kā Byssacanthus, Gerdalepis, 

Pterichthyodes, Stegolepis un Sherbonaspis (Karatajūte-Talimaa 1960; Gross 1941; 

Hemmings 1978; Malinovskaja 1973; Young and Gorter 1981; Panteleyev 1993). Dzimtas 

Pterichthyodidae lielākā sugu daļa aprakstīta no vidējā devona nogulumiem, tomēr dažas 

zināmas arī no Vācijas (Lepadolepis) un Antarktīdas (Pambulaspis) augšējā devona 

nogulumiem. Pambulaspis antarctica (Young 1988) ir aprakstīta pēc neliela materiāla, kas 

nav pietiekams salīdzinājumam ar Walterilepis. Lepadolepis (Gross 1933b) būtiski atšķiras no 

Walterilepis pēc vidukļa bruņu uzbūves. Tādejādi ģints Walterilepis ir patstāvīgs taksons, 

viens no pēdējiem dzimtā Pterichthyodidae. Antiarhu bruņuzivju revīzijas rezultātā antiarhu 

bruņuzivju saraksts no Ogres svītas nogulumiežiem ir saīsināts līdz četrām sugām.  
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FOTOGRAMMETRIJAS UN RTI METODES IHNOFOSILIJU  

REKONSTRUĒŠANAI NO OHESĀRES ATSEGUMA (IGAUNIJA) 

Sandijs Mešķis, Jurijs Ješkins 

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: sm@kautkur.lv, 

jurijs.jeskins@lu.lv 

Sāmsalas dienvidrietumos, netālu no Ohesāres ciema, Serves pussalas rietumu krastā 

atrodas 600 m garais un līdz 4 m augstais Ohesāres atsegums, kurā ir sastopami augšējā silūra 

kaļķakmeņi, kas mijas ar merģeļa starpkārtām. Domājams, ka nogulumi veidojās mainīgos 
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sedimentācijas apstākļos, lagūnās un sēkļu zonā, baseina dziļums epizodiski bijis ļoti neliels, 

izsekojamas arī plūdmaiņu darbības pēdas, nogulumi uzkrājušies seklas jūras tropu paleovidei 

raksturīgos klimatiskos apstākļos (Vinn, Wilson, 2013). 

Ar ihnofosiliju materiālu no Ohesāres atseguma tika veikts eksperimentāls pētījums, 

pielietojot divas metodes, pirmā – in situ tika izmantota fotogrammetrija kaļķakmens plātnēm 

ar pēdu fosilijām, bet otrā – RTI laboratorijas apstākļos. 

Fotogrammetrija ir izplatīta metode, ko izmanto 3D rekonstrukcijas nolūkos. Tā parāda 

izcilus rezultātus plašās paleontoloģijas jomās (Mallison & Wings 2014), tajā skaitā arī 

ihnoloģiskos pētījumos (Remodino et al. 2010; Falkingham et al. 2018). 

Fotogrammetrija tika veikta, izmantojot Canon 80D kameru ar 24 mm objektīvu. Uz 

katra kaļķakmens iežu bloka tika novietoti vairāki GCP (ground-controlpoint) un uzmērīti ar 

Emlid Reach RS2RTK GNSS aprīkojumu. Rekonstrukcija tika veikta programmā Agisoft 

MetashapePro. Puse no visiem GCP tika izmantoti izlīdzināšanas korekcijām, bet otra puse – 

modeļa noskaidrošanai. Rezultātā tika izgatavota ortomozaīka un DEM, kas tika eksportēti uz 

QGIS programmatūru interpretācijai. 

RTI (reflectance transformation imaging) ir salīdzinoši jauna metode, kas tiek 

izmantota paraugu virsmu kartēšanai un mikroreljefa pētījumiem. Metodes būtībā ir vairāku 

fotogrāfiju uzņemšana, mainot apgaismojuma leņķi. Fotogrāfijas tiek apstrādātas 

datorprogrammā un rezultātā tiek iegūta fotogrāfija, kurā dinamiski var mainīt apgaismojumu. 

Metode tiek veiksmīgi pielietota arheoloģijā, mākslas zinātnē un paleontoloģijā (Jager et al. 

2018; Hammer et al. 2002). 

RTI metode tika pielietota plātnes daļām, kas tika atdalītas no in situ blokiem un pārvestas 

uz laboratoriju. Fotogrāfijas tika uzņemtas ar Canon 80D, izmantojot ārējo zibspuldzi. 

Zibspuldzes darbošanās leņķi tika kontrolēti ar marķieriem, kas bija novietoti blakus paraugam, 

savukārt attālums no zibspuldzes līdz objektam tika kontrolēts ar piesietu auklu. 

Rekonstruētie iežu plātņu 3D modeļi rāda, ka Rhizocorallium isp. no Ohesāres krasta ir 

plānāka malējā ejas daļa, bet kontūra ir plaši noapaļota, spraite dažviet atgādina Zoophycos 

eju sistēmas, tās līdzīgi kā Rhizocorallium arī pieskaitāmas pie barošanās pēdām, veidojušās 

dzīvniekam pārvietojoties ceļā, kas līdzīga svārsta trajektorijai.  
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ICHNOFOSSIL ASSEMBLAGE IN THE UPPER DEVONIAN DEPOSITS FROM 

THE PESHA RIVER (NORTH TIMAN) 

IHNOFOSILIJU KOMPLEKSS AUGŠĒJĀ DEVONA IEŽU ATSEGUMOS PJOŠAS 

UPES KRASTOS (ZIEMEĻTIMANS) 

Sandijs Mešķis1, Sergey Snigirevsky2, Artsiom Zubrytski2, Anna Lyubarova2, Ervīns 

Lukševičs1, Ģirts Stinkulis1 

1
 Faculty of Geography and Earth Sciences, University of Latvia, e-mail: sm@kautkur.lv 

2
 Institute of Earth Science, St. Petersburg University, Russia 

The outcrops of the Upper Devonian deposits are located south from Chosha bay (North 

Timan) on the Pesha River banks. Several outcrops starting 15 km SE from the village of 

Volokova, continues for 5 km upstream the river. The Devonian deposits such as greenish 

sandstone, clay, siltstone possibly with glauconite, and siltstones intercalating with thin plates 

of sandy material crop out along the river. Siltstones are bluish-greenish-grey, sometimes 

reddish, from grey to dark grey on a weathered surface. The fine-grained sand material is 

represented by quartz and muscovite. In some parts deposits are strongly deformed. The 

deposits contain a relatively poor assemblage of fishes, consisting of placoderm Bothriolepis 

leptocheira, undeterminable dipnoan, and porolepiform sarcopterygian Holoptychius sp. 

Mixilateral plates and a well-preserved medial lateral plate 2 (Ml2) show similarities with 

Bothriolepis leptocheira jeremejevi from the Sosnogorsk Formation (Fm) in South Timan, 

and only slightly differ from B. leptocheira curonica from the Eleja Fm in Latvia. Up to now 

all subspecies of B. leptocheira have been demonstrated to be of the latest Frasnian or most 

probably earliest Famennian in age (Lukševičs et al. 2017).   

The siltstone contains traces of active bioturbation. Various traces such as Zoophycos 

isp., Spirophyton isp., Chondrites isp., and Dactyloidites isp., have been found on the surface 

mailto:sm@kautkur.lv
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of separate beds. A well-developed network of desiccation cracks has also been observed. 

There is a single undetectable plant detritus.  

Various authors have demonstrated that Dactyloidites occur in shallow-water, near-

shore to deltaic, nutrient-rich siliciclastic settings. Zoophycos and Spirophyton as complex 3-

dimensional spreite structures record a life-long activity of specialized deposit feeders, which 

inhabited poorly oxygenated muds accumulating in a quiet offshore to bathyal environments 

(Miller and Molly 1991). The trace fossils from the siltstone beds along the Pesha River might 

be formed in shallow-marine settings, with the local presence of organic-rich sediments at 

living depth.  

Dactyloidites are preserved, if there is a high rate of sedimentation, when shallowing-

upward cycles are formed, while low accumulation rates during transgressive conditions 

enhance the chances of their destruction by the subsequent bioturbation. 

Only one sample with Diplichnites was found. These trace fossils occur in fresh and 

brackish water environments, common in extremely shallow, ephemeral lakes and ponds with 

clear water and muddy bottom. Possibly tracks could be attributed to trilobites walking on the 

surface.  

In the specimen No. 1912 (found in the scree) the spirally arranged tracks have a 

diameter of approximately 100 mm and they form only a part of spiral, that means the spiral 

itself is even bigger, although typically it is smaller, about 20-30 mm in diameter. Trace fossil 

looks like Tambia spiralis Müller, 1969, probably created by invertebrates digging in the sand 

(Müller 1969). There also exists a point of view that Tambia spiralis are the oldest fossil 

burrow casts of protorothyridid tetrapod (Thruringothyris mahlendorffae) originated from the 

Early Permian, who could have dug and lived in more or less dry and soft sediments (Marten 

2005). Thus the trace maker of the spirally arranged tracks has not been established and 

further studies are needed.  

Some problematic scratches were found in another sample (No. 1912-4). Their trace 

makers are possibly arthropods. However, they also look alike to the traces from vertebrate 

finger imprints, 1 mm wide and 2-3 mm long, and following scratching lines reach 20-30 mm, 

some traces with three and four marks are grouped together. 

Ichnofossil assemblage from the Pesha River is similar to that from the Ludovatij Cape 

and Velikaya River but the shape of traces is non-identical, only Diplichnites are almost 

analogue. 
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Devonian deposits in the study area, c.a. 75 square kilometres in north-western part of 

the North-Timan Swell, are represented by sandstones, siltstones, and clayey deposits. In 

some places, the sandstones contain granule- to pebble-size inclusions. The deposits are 

attributed to the Ust’-Bezmoshitsa Formation of the Frasnian Stage (Beznosov et al. 2018) 

and are currently correlated to the maxima vertebrate Zone by the newly collected fossils. 

Textures, structures, bedform geometry, and measurements of the bedding planes of the 

deposits allow to suggest the sedimentary environments and their changes in time and area.  

In almost all the territory, the geological section starts with clayey deposits, which were 

deformed due to later tectonic or glaciotectonic processes. They are covered by a well-

expressed palaeosol layer, which developed in several stages and reaches thickness of 1.7 m 

in southern part of the study area.  

A transgression took place after the soil development and led to the accumulation of 

various siliciclastic deposits, mainly sands, in transitional marine to terrestrial environments. 

In western part of the study area (north from the Ludovatij Cape), an interaction of tidal and 

fluvial currents took place, and sandy tidal bars developed. Afterwards, in the same area, silty 

https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Miller%2C+Molly+F.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
mailto:girts.stinkulis@lu.lv
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to clayey deposits accumulated under strong tidal influence. In south-western part (south from 

the Ludovatij Cape) a fluvial channel developed and rapid accumulation of coarse-grained 

sandy to pebble-rich material took place. In other parts of the study area the siliciclastic 

deposits formed in the tidally-influenced fluvial environments.  

Fluvial palaeocurrents were directed to the east, northeast, and southeast, which 

coincides with the generally accepted opinion, that the source area for the North Timan Late 

Devonian basin was the westerly situated Caledonide Mountain belt (Beznosov et al., 2018). 

Tidal bars, which occur north from Ludovatij Cape, migrated to the west, opposite to fluvial 

streams. Multiple palaeocurrent directions were observed in several sites, which could also 

indicate the interaction of fluvial and tidal streams, as well as the channel meandering.  

Variation of hydrodynamic activity in the study area, presence of several separate 

channels, and abundant indications of interaction of fluvial and tidal processes allow to 

suggest tidally-influenced to tidally dominated deltaic environment for the study area. The 

sedimentary structures and bedform geometry allow to evaluate that the water depth in the 

study area did not exceed approximately 5 m. Subaerial exposure took place during several 

times in many places of the study area.  

Studies have demonstrated that the most abundant and well-preserved plant remains, 

including their trunks, occur in silty and sandy deposits accumulated in hydrodynamically 

rather calm environment, most possibly lower delta plain. The vertebrate remains are mostly 

related to the lower part of the siliciclastic succession together with conglomerate deposits. 

They are totally disarticulated, strongly fragmented and abraded. In contrast, the siltstone beds 

contain rare and less diverse, but rather well preserved fish remains. 

In the lower part of the geological section Spirophyton trace fossils occur in shallow-

water deposits. These trace fossils typically form under paleoecologically stressful conditions, 

as well as in ephemeral ponds on estuarine floodplains, where salinity fluctuations and 

desiccation take place. The trace fossils probably were buried further offshore by storm 

deposits. 

On the surface of the middle part of the geological section trace fossils of Dactyloidites 

are found. They occur in shallow-water, nearshore to deltaic, nutrient-rich siliciclastic 

settings. The trace fossils may be formed in shallow-marine settings, with the local presence 

of organic-rich sediments at the living depth. The preservation of Dactyloidites is usually 

related with high sedimentation rates during the formation of shallowing-upward cycles, 

while low accumulation rates during transgressive conditions enhance the chances of their 

destruction by the subsequent bioturbation.  
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In the upper sandstone part of the section there are Diplichnites trace fossils, which 

occur in fresh and brackish water environments, common in extremely shallow, ephemeral 

lakes and ponds with clear water and muddy bottom.  
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DEVELOPMENT AND APPLICATION OF DIY SENSORS FOR 

HYDROGEOLOGICAL NEEDS IN KAZU LEJA VALLEY PILOT SITE  

Jānis Bikše, Andis Kalvāns 

University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences, Riga, Latvia  

Hydrogeology research demands various kind of data to assess the problems it 

encounters. The data gathering process, however, faces variety of difficulties that can limit the 

research questions to be answered. Research can be limited by expensive data gathering 

equipment or absence of needed equipment.  Such shortcomings can be mitigated or even 

eliminated with the introduction of DIY (Do-It-Yourself) low cost sensors that promises new 

kind of sensors with less expenses. This research is devoted to exploration, development and 

application of DIY low cost sensors for hydrogeology needs in Kazu Leja Valley pilot site 

and will give a recommendation for applicability of such kind of sensors for groundwater 

dependent terrestrial ecosystem (GDTE) monitoring. 

Groundwater is vital for GDTE sites thus it is important to assess groundwater 

dynamics both in vertical and horizontal scales. Groundwater movement in horizontal 

dimension can be estimated by using at least three piezometers installed in triangle like setup, 

but vertical flux of groundwater is more difficult to assess. Heat tracer methods are robust for 

vertical groundwater flux quantification in surface water-groundwater interactions (Kalbus 

et al., 2006), therefore similar approach was chosen in this study.  

There are complex multilayer sediments beneath the Kazu Leja Valley site, however, 

the importance of these multi aquifers on GDTE was unknown, although it can be essential to 

the ecosystem.  
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Multi-level temperature sensor was created to simultaneously collect groundwater 

temperatures at five depths (at 0.25, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.5 m below surface) with the frequency 

of 5 minutes. Low cost, waterproof temperature sensors was used, and water bath calibration 

was performed prior installation. Temperature was used as groundwater flow tracer that can 

be translated into hydraulic parameters and groundwater movement with the help of 

specialised modelling software such as 1DTempPro (Koch et al., 2015), that can account for 

advective and conductive heat transport in sediments.  

Such approaches can be supplemented by the groundwater head difference data between 

shallowest and deepest temperature sensor. Differential pressure sensor was developed for 

this purpose by using precise differential pressure transducer. Automatic, field deployed 

sensor was planned at the first hand, however tests in laboratory showed shortcomings in 

automatic sensor readings that are difficult to assess. As a result, semi-automatic sensor was 

developed that must be managed by operator on the field. Two small diameter piezometers 

installed at depths of interest should be used where two levelled open tube ports of the sensor 

system must be dipped simultaneously. The sensor system can yield hydraulic head difference 

with an accuracy of 0.5 mm and the measurement is independent of influence of wells, 

changes in atmospheric pressure or any kind of conversion or extra calculations.  

The data collected by developed vertical temperature profile sensor was used to estimate 

hydraulic parameters using 1DTempPro software. Hydraulic conductivity was estimated to be 

0.002 m/d and porosity 0.5, however overall error of 0.17 °C for modelled temperatures is 

relatively small indicating that one-dimensional software was not able accounted for unknown 

factor – most likely lateral flow in subsurface. 

The research in Kazu Leja Valley pilot site showed that DIY low cost sensors can 

support GDTE assessment through innovative monitoring techniques, giving insight in 

groundwater dynamics. New kinds of sensor systems were developed that aren’t found on 

market in configuration that this research demands. Although some of initial ideas didn’t 

work as expected, overall experience with DIY low cost sensor development process is 

promising and can profoundly improve research. 

The research is carried out within the project “Joint management of groundwater 

dependent ecosystems in transboundary Gauja-Koiva river basin” (GroundEco, Est-Lat62) 

funded by ERDF Interreg Estonia-Latvia cooperation program. 
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WHAT CAUSES WATER LEVEL CHANGES IN A SMALL LAKE IN PIEJURA 

LOWLAND, LATVIA? 

Aija Dēliņa, Andis Kalvāns, Konrāds Popovs 

University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences, Riga, Latvia, aija.delina@lu.lv 

Mazuika Lake is a small (area 23 ha) oligotrophic lake, located in the Piejura Lowland, 

Latvia. It is part of specially protected nature areas – protected landscape area “Ādaži” and 

nature reserve “Lieluikas un Mazuikas ezers” (Dabas aizsardz…, S.a.). The main ecological 

value of the lake is its nutrient-poor and clear water, providing excellent habitat for specific 

oligotrophic flora. Mazuika Lake is a closed lake with catchment area 1.9 km
2
 (Latvian Fund 

of Nature, 2008). There are nutrient-poor sandy podsol soils distributed in the catchment area. 

Pine forests and hearth-lands are found there. Since 2008 it was visually observed that water 

level in the lake is high and there are more aquatic plants in the lake. Therefore, Centre of 

National Defence objects and Procurements, that is managing this area, initiated study on 

trophic conditions of the Mazuika Lake and its further management solutions (Kalvāns et al., 

2019). One of the tasks was monitoring and analysis of water level changes in the lake and 

surrounding groundwater. There have been no systematic lake water level observations so far. 

Historical lake water levels were determined from orthophoto maps, available for the 

time period 1997-2017. Lowest detected water level was 7.76 m amsl in May 21
st
, 2007 and 

the highest one – 8.61 m amsl – was during the field study on May 29
th

, 2018. Three 

groundwater level observation points with 1-2 wells at each point were installed around the 

lake and one point in the lake were installed. Automatic water level sensors Diver were 

installed at each point, and water level was recorded every hour. The observations were 

carried out from February 22
nd

, 2018 to December 16
th

, 2019. We observed that water level in 

the lake was gradually decreasing from 8.83 m amsl on February 22
nd

, 2018 to 7.72 m amsl 

on September 2019. Slow water level rise in the lake was observed just since November 2019, 

and at the end of the period it was 7.88 m amsl.  It is found that groundwater and lake water 

level is strongly corelated. Groundwater has strong seasonal fluctuations reflected in the lake 

water level as well. Initial soil water budget modelling with SWAP (Soil-water-atmosphere-

plants; Kroes et al., 2017) in the lake catchment indicate multiyear periods of below or above 

average water table. Although previous study shows that there is regional groundwater flow 
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under the lake towards the Riga gulf (Seglins et al, 1999). Water balance was analysed to 

understand water level changes in the lake catchment and possible causes of these changes – 

meteorological events, changes of land use, forest coverage changes etc. However, the study 

period was atypically dry, therefore low water level prevailed in the lake and catchment. It 

was concluded that water level changes in the lake is caused by interaction of multiple factors 

like precipitation, evapotranspiration and groundwater level over a longer time period 

covering several seasons or even years. 
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KAZU LEJA GROUNDWATER DEPENDED ECOSYSTEM: 

HYDRO(GEO)LOGICAL PERSPECTIVE 

Andis Kalvāns, Konrāds Popovs , Jānis Bikše, Alise Babre 

(1) University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences, Latvia (andis.kalvans@lu.lv) 

Kazu Leja is a spectacular up to 42 m deep subglacial valley. Numerous springs are 

found along slopes of Kazu Leja and particularly in Lībāni-Jaunzejmi said ravine. During 

Holocene (Timšs, 1944) extensive freshwater tufa deposits precipitated out of spring waters 

along the Kazu Leja slopes. These are exhausted except for one block in the mouth of the 

Lībānu-Jaunzemju ravine. There, water from main group of springs cascades over up to 6 m 

high mand-made outcrop of freshwater tufa. In in warm summer mornings occasional 

whitening events in pounds where spring water collects are reported by locals, indicting 

precipitating of carbonates in the water column. Along the flow pass of the springs carbonate 

precipitation can be observed as well. The water from sprigs is collected by River Triečupīte 

and leaves the Kazu Leja through a culvert in railway embankment. 
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Kazu Leja is a complex site with plentiful evidences of groundwater discharge. Due to 

presence of fens and petrifying springs it appears to be a complex groundwater depended 

ecosystem. We set out to investigate hydrogeological conditions at Kazu Leja to establish 

what are interactions between groundwater and surface ecosystems there. We installed four 

groundwater and surface water automatic level loggers and conduced five campaigns of 

ground and surface water sampling to monitor its chemical composition including major ions, 

trace elements, nutrients and water stable isotope ratios. In total 47 water samples were 

analysed, and more than 1700 field and laboratory parameters determined in laboratories of 

Tallinn University and University of Latvia.  

Likely groundwater sources discharging in the Kazu Leja were identified from 

geological (Popovs et al., 2015) and hydrogeological (Spalviņš, 2016) models. Springs 

discharging along slopes of Kazu Leja are draining karstified aquifer formed by fissured 

dolomites of upper Devonian Pļaviņas formation. It was speculated that groundwater might 

discharge from sand interlayers in underling clastic Devonian Amata and Gauja formations as 

well. However, modelled and observed groundwater head in water abstraction wells opening 

in lower part of Gauja formation is below the base of Kazu Leja valley, thus groundwater 

contribution from this source is unlikely. Springs fond in the base of Kazu Leja apparently are 

fed by re-infiltrated water from springs located higher on valley slopes. This is indirectly 

supported by similar stable isotope rations and chemical composition of the springs on valley 

slopes and base.  

Table 1 Catchment area and observed average unweighted discharge 

 Catchment area (km2) Discharge (l/s) 

Pļaviņas aquifer Other 

Main group of springs 1.8 0 25.0 

Rest of Kazu leja  1.2 0.8 29.0 
 

We have estimated the groundwater recharge area for springs using a conceptual 

approach. First, the distribution of impermeable layer at the base Pļaviņas aquifer was 

modelled. Then Voronoi diagram marking the nearest nod point on the distribution border of 

this layer was constructed. It is assumed that groundwater will flow to the nearest point where 

the near horizontal impermeable layer reaches sub-Quaternary surface. Each Voronoi polygon 

marks the approximate catchment area of a single point on the edge of impermeable layer and 

respective catchment area can be directly determined (Table 1).  

Nitrate loading of up to 50 mg/l and average 36.3 mg/l were found in the water from 

main group of springs, indicating heavy nutrient leaching from arable lands. The 

corresponding unweighted average intensity of nitrate leeching is approximately 176 kg ha
-1
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year
-1

. This is roughly equal to average nitrogen fertilizer use in Latvia in 2012-2015 

expressed as nitrate equivalent: 146 kg ha
-1

 (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija, 2016). 

Our monitoring program do not cover all the springs discharging in the Kazu Leja, 

however land use and geological conditions for catchments of all the springs are similar. 

Therefore, we can speculated that the water composition in non-observed springs are is similar. 

If so, then noticeable retention of reactive nitrogen takes place in the wetlands at the base of the 

Kazu Leja during the warmer season of the year, as the nitrogen load in the outflowing water – 

River Treičupīte – is moderate compare to that observed in springs (Figure 1).  

 

 

Figure 1 Average concentration in nitrate 

( ) during warm season; May, July, 

September, 2019 in spring and receiving 

surface waters of Kazu Leja. 

 

The research is carried out within the project “Joint management of groundwater 

dependent ecosystems in transboundary Gauja-Koiva river basin” (GroundEco, Est-Lat62) 

funded by ERDF Interreg Estonia-Latvia cooperation program. We are grateful to our partners 

at Institute of Ecology, Tallinn University for providing chemical composition analyses of the 

water samples.  
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DEVELOPING A HYDROGEOLOGICAL CONCEPTUAL MODEL FOR A SPRING 

FEN IN THE TRANSBOUNDARY GAUJA-KOIVA RIVER BASIN, SE ESTONIA 

Oliver Koit (1), Siim Tarros (2), Joonas Pärn (2), Maile Polikarpus (2),  

Pamela Abreldaal (1), Karin Sisask (1), Martin Küttim (1), Marko Vainu (1),  

Jaanus Terasmaa (1), Hannes Tõnisson (1), Valle Raidla (2)  

(1) Tallinn University, Institute of Ecology, Tallinn, Estonia 

(2) Geological Survey of Estonia, Department of Hydrogeology and Environmental Geology, Rakvere, 

Estonia 

This research is carried out in the framework of the project “Joint management of 

groundwater dependent ecosystems in transboundary Gauja-Koiva river basin” (GroundEco, 

Est-Lat62) funded by ERDF Interreg Estonia-Latvia cooperation programme. The main aim 

of GroundEco is to develop a common understanding and joint methodology for the Estonian 

and Latvian environmental authorities in the identification and assessment of groundwater 

dependent terrestrial ecosystems. Special emphasis is placed on the development and use of 

conceptual models. The Matsi spring fen was chosen as the pilot study area in the Estonian 

part of the transboundary Gauja-Koiva river basin. It is located in SE Estonia, Võru county, 

Rõuge parish, Matsi village. 

The spring fen has been previously inventoried as an important groundwater dependent 

terrestrial ecosystem with a very representative botanical community belonging to the 

Fennoscandian mineral-rich springs and spring fens (code 7160) Habitats Directive Annex I 

habitat type. The spring fen (elevation 66 m asl) is situated in a sapping valley in the left brim 

of the Mustjõgi valley. The Mustjõgi valley cuts through a sandstone plateau (elevation 89 m 

asl) of Middle-Devonian Givetian Stage (Gauja Fm.). It has been hypothesized that the spring 

fen is dependent on the Middle-Devonian groundwater body in the Gauja-Koiva River Basin, 

composed of Middle-Devonian Gauja (D2gj) and the overlying aquifers/aquitards of the 

Quaternary (Q) system (approx. thickness 35±6 m). 

In order to verify the spring fen’s dependence on the groundwater body, a 

comprehensive hydrogeological study was carried out involving hydrodynamic and 

hydrochemical monitoring. A GPR survey combined with shallow sediment coring revealed 

that the mean thickness of peat was 1.6±0.7 m. A tufa layer with a mean thickness of 

0.6±0.4 m, underlies the peat. A monitoring network of 22 points, including 11 shallow 

piezometers, 3 dug wells in the shallow Q aquifer, 2 borewells in D2gj aquifer, 3 springs and 

3 streams, was set up. In the core of the spring fen, two piezometer nests were constructed 

(screen depth in peat <1.5 m and >1.5 m in below peat stratum). Twelve monitoring points 

were equipped with water level, temperature and three electrical conductivity data loggers. 
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The monitoring program was to be carried out in the period of April 2019-April 2020. As of 

January 2020, five sampling campaigns have been carried out and 76 water samples have 

been collected. In total 65 physico-chemical parameters were determined in each case either 

in-situ or in the laboratories of Tallinn University (major ions and macronutrients) and 

Latvian University (trace metals and stable isotopes). 

In natural conditions the hydraulic heads in the peat and below peat stratum in the fen 

core fluctuated within 10 cm during the monitoring period. In below peat stratum, the 

hydraulic heads were constantly above the ground surface. The observed barometric 

efficiency in the adjacent borewell (10846) screening the D2gj aquifer indicated its 

confinement. The water table in the fen was controlled by the beaver dam at the outflow. The 

outflow discharge was evenly 12.8±1 l/s throughout the monitoring period, which in turn 

refers to the constant pressure exerted by the outcropping confined aquifer. 

The influence of meteoric recharge on the head variation was more pronounced in the 

fen edge piezometers, indicating to the probable partial contribution from the Q aquifers 

capping the surrounding plateau. The dominating impact of the D2gj aquifer to the spring fen, 

inferred from the hydrodynamics, was supported by the matching homogeneous temperature 

signatures both in the spring, below peat stratum piezometers and in the adjacent borewell. 

Based on the above, it was inferred that the fen was primarily supported by the confined D2gj 

aquifer but also partially affected by the Q aquifers. 

The studied water samples were primarily of Ca-HCO3 type. According to multivariate 

statistics, collected water samples clustered into two primary end-member groups that could 

be associated with the Q (dug wells, fen edge) and D2gj (springs, fen core, deep borewells) 

aquifers respectively. The groundwater of the Q aquifer was characterized by 

anthropogenically induced high macronutrient (C, N, P and K) load. In contrast, characteristic 

of the D2gj aquifer were higher dissolved solids and certain trace element (Fe, Sr and Ba) 

concentrations. The preliminary hydrochemical results confirm that the spring fen is 

dependent on the groundwater body. The D2gj aquifer is the primary source of recharge to the 

spring fen. However, the Q aquifer contributes to the hydrochemistry of the fen with 

macronutrients originating from the agricultural lands on the plateau. 
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THE ROLE OF CONCEPTUAL MODELS IN HYDROGEOLOGY 

Andres Marandi 

Geological Survey of Estonia, Department of Hydrogeology and Environmental Geology, Tallinn, 

Estonia 

Model is a simplified representation of the natural system. A hydrogeological system, 

however, can never be a closed system and therefore can never be described perfectly by a 

model. Due to the advances in computing technology, groundwater models are becoming more 

common in the assessment of groundwater resources, environmental problems or in the 

prediction of future scenarios. Groundwater models are typical examples of inverse problems, 

where the dependent variables are better known to the modeller than the independent variables. 

Therefore calibration of the established model is needed, comparing simulation results with sets 

of field data and adjusting the model parameters in a way, that there is a better fit between 

simulated and observed values. The basis of the assessment of the calibration results should also 

be the numerical model consistency with the conceptual model because the mistakes in concept 

can have a significant influence on final results. Although the cyclic nature of the modelling 

process is stated in most of the hydrogeology textbooks and even in official guidelines, the 

revisit and change of conceptual models happen rarely in everyday life.  

WEB BASED 3D VISUALIZATION OF KAZU LEJA CONCEPTUAL  

GEOLOGICAL MODEL 

Konrāds Popovs, Andis Kalvāns, Jānis Bikše 

University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences, Riga, Latvia, konrads.popovs@lu.lv  

Tree-dimensional geological structure is inherently difficult to present to wider 

audience. However interactive 3D visualization techniques are powerful tool in presenting 

complex spatial information or concepts. These techniques facilitate perception of the 

topological and process relations of the environmental systems and can be used to facilitate 

communication between geologists and stakeholders. 

We have tested the WebGL technology (https://get.webgl.org/) and three.js JavaScript 

library (https://threejs.org/) capabilities to develop web-based visualization of the 3D 

conceptual geological model of Kazu Leja. We aimed at presenting overall geological 

structure of the site and its interaction with topographical and hydrological features. We used 

qgis2threejs QGIS (https://github.com/minorua/Qgis2threejs) plugin through simple GIS 

routines to process 3D vector data of previously developed 3D geological model (modified 

https://get.webgl.org/
https://threejs.org/
https://github.com/minorua/Qgis2threejs
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from Popovs et al., 2015) and supplement it with spatial data on land cover, aerial 

photography and hydrological features.   

Topographically Kazu Leja is about 3 km long, less than 1 km wide and up to 42 m 

deep valley like depression connecting the valleys of Gauja and Vaive rivers in NE Latvia. 

Groundwater discharging in the Kazu Leja is collected by River Triečupīte, therefore its 

surface watershed was selected as the model area. Lower boundary of the model is assigned to 

the surface of middle Devonian Arukila Fm. Kazu Leja topography partly mirrors buried 

paleo-incision (Figure 1) cutting through dolomites of upper Devonian Pļaviņu Fm and 

sandstones, siltstones and clays of underlying middle Devonian Amata and Gauja Fms. 

Following the scarce borehole data information and previous geological interpretations, it is 

believed that deepest part of buried valley reaches middle Devonian Burtnieks Fm. Buried 

valley itself is believed to be filled with interlayers of sandy and clayey deposits possibly 

interconnecting the bedrock aquifers. As hydrological network, vector overly of water flows 

and water bodies together with spring locations was generated and integrated over 

topographic surface.  

 

 
Figure 1 visualization of the conceptual geological model of the Kazu Leja site 

 

All elements of developed model are exported to data format suitable for web 

publishing allowing to access entire model and interact with it using simple setting panel for 

all interested parties. The interactive tree-dimensional visualisation is a useful tool for 

conveying complex geological information facilitating communication between experts and 

general public.  
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GROUNDWATER DEPENDENT TERRESTRIAL ECOSYSTEMS IN KAZU LEJA, 

GAUJA NATIONAL PARK, LATVIA 

Agnese Priede 

Nature Conservation Agency, Latvia (agnese.priede@daba.gov.lv)  

Groundwater dependent terrestrial ecosystems (GDTEs) are ecosystems that rely upon 

groundwater, e.g. fens, spring flushes, swamp forests. According to EU Water Framework 

Directive, such ecosystems to be considered relevant for the assessment of groundwater 

bodies, need to be directly dependent on the groundwater body, i.e. where groundwater 

supplies the GDTE for a significant part or a significant period of the year. 

In 2019, a study was carried out to identify GDTEs using vegetation as a proxy. A 

survey was conducted in Kazu leja valley (~112 ha), Gauja National Park (57°19`58, 

25°20`28). Although nowadays there are almost no human activities in the valley, in the past 

large proportion of it was used for tufa mining (early 20th to mid-20th century) and peat 

extraction (1930s to 60s). The valley bottom has been affected by beaver. 

The field work included inventory and mapping of spring-fed habitats, and 

classification of plant communities. The habitat types were determined according to the 

vegetation uniformity and abiotic conditions, their relevance to the Latvian national 

interpretation of the Annex I habitats listed in the EU Habitats Directive (Auniņš (ed.), 2013) 

was assessed. The vegetation was described in 50 x 50 cm squares, located in transects that 

were placed in spring-fed habitat patches (flushes, spring stream banks, fens) all across Kazu 

leja, each spring-fed patch was represented by at least three relevés. In total 99 spring-related 

sample plots were described. In each of them, all vascular plant and bryophyte species were 

identified, the cover (%) of each species estimated. Some other parameters were collected: 

water pH (measured in field), presence of flowing water, substrate moisture degree, shading, 

presence of dead wood, and later converted into numerical values. The data were analysed 

using Detrended Canonical Analysis. 

The protected habitat 7220* Petrifying spring with tufa formation coverd ~2.3 ha, in 

most cases occurring on forested valley slopes. Secondary tufa-forming habitats have 

developed also in the former tufa mining area. The vegetation (71 relevés) belongs to Montio-

mailto:agnese.priede@daba.gov.lv
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Cardaminetea class, Montio-Caraminetalia order, Cratoneurion commutati alliance. The 

vegetation of spring flushes hosted 76 taxa (50 vascular plant, 26 bryophyte taxa). 

Approximately half of taxa were frequent in the spring habitats of Kazu leja, while the rest 

were rare. The most common species were Palustriella commutata, Plagiomnium spp., 

Brachytecium spp., Cardamine amara, Poa palustris, Myosotis palustris, Epilobium 

parviflorum, Geranium robertianum, Mycellis muralis. The species richness was higher in 

forest openings, while shaded spring flushes were dominated by Palustriella commutata, 

often without other plant species. The species composition and richness may be influenced 

also by the steepness, i.e. stability of slopes (the steeper, the species poorer). Several typical 

species (e.g. Palustriella commutata, Cardamine amara) in the community are highly 

specialised and found only in such habitats with stable wet micro-climate and presence of 

flowing water. Observations in 2018 and 2019 suggest that extended drought periods may 

have considerable impact on small petrifying springs – it can cause decline or even 

(temporary) extinction of typical moss species cover and increase the cover of herbaceous 

species. In the particular area, trampling did not seem to have significantly effect on the 

species composition if there is continuous supply of flowing spring water and tufa 

precipitation. Presence of dead wood in flushes did not show positive correlation with species 

richness, though increase the micro-niche diversity. 

The spring-fed fen (~5.2 ha) lies on the valley bottom. It did not qualify as protected 

habitat in Latvia, as the species composition did not meet the minimum criteria of protected 

spring or fen habitats. The vegetation was poor in species (32 taxa, of them 29 vascular plant, 

3 bryophyte taxa). Part of the valley fen (W part) was dominated by Carex rostrata and/or 

Equisetum fluviatile and Epilobium palustre, Naumburgia thyrsiflora, Lycopus europaeus. 

Some years ago the E part of the fen had been inundated by beavers, thus in 2019 the 

vegetation was still unstable (the most common species were Agrostis stolonifera, Carex 

diandra, Naumburgia thyrsiflora). The bryophyte cover was sparse, with very few species 

(Calliergonella cuspidata, Calliergon cordifolium, C. giganteum). Most probably, due to its 

secondary origin (peat cutting in the mid-20th century) the phytosociological affiliation of this 

community is ambiguous; it is most similar to tall sedge Potentillo-Caricetum rostratae 

community (Phragmito-Magnocaricetea class, Magnocaricion alliance), occurring in base-

rich sites. 

Both petrifying springs and fen in Kazu leja are groundwater-fed, base rich habitats (pH 

7.5–8 in the spring flushes, 7.3 –8.1 in the fen), thus by nature they are GDTEs. 
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The study was carried out within the project “Joint management of groundwater 

dependent ecosystems in transboundary Gauja-Koiva river basin (Est-Lat 62 – GroundEco). 

Thanks to Dr. Ligita Liepiņa for helping to identify bryophyte species. 

Reference 

Auniņš, A. (ed.), 2013. European Union Protected Habitats in Latvia. Interpretation Manual. LDF, 

VARAM, Riga. 

HYDROGEOLOGICAL MODELLING OF THE INTERACTION BETWEEN 

DOLOMITE QUARRIES IN THE ROPAZU DISTRICT AND OF ADVERSE 

EFFECTS CAUSED BY THEM (LATVIA) 

Aivars Spalvins, Inta Lace, and Kaspars Krauklis 

Riga Technical university, Faculty of Computer Science and Information Technology, Environment 

Modelling Centre, Riga, Latvia (aivars.spalvins@rtu.lv). 

In the Ropazu district, on the area between the rivers Liela Jugla and Maza Jugla, six 

dolomite quarries are working. To excavate dolomite from a water filled quarry, it must the 

drained by pumping out groundwater. Because of draining, the quarry depression cone forms 

as the groundwater level (head) lowering around the pumping area. 

Cones of closely situated quarries merge. The depression cones adverse the natural state 

of hydrogeological network elements (ditches brooks, rivers and lakes) and may worsen living 

conditions of plants in wetlands. 

The reported research targets were investigation of the interaction between the quarries, 

evaluation of the hydrographical network regime changes caused by quarries and estimation 

of their effect on the nature reserve wetland area “Lielie Kangari”.  

The research was carried out by applying the hydrogeological model (HM) that was run 

by the licensed system Groundwater Vistas 6 (GV). HM covered the 12 km×14 km area. The 

model contained 7 layers. Five of them (layers No. 2-6) modelled the Quaternary (aeration 

zone aer, sand aquifer Q2, moraine gQ2z) and the Primary (dolomite aquifer D3dg and 

aquitard D3slp) geological structures. The ground relief (ψrel) and the aquifer D3pl head 

(ψD3pl) maps were used as the fixed head boundary conditions in the first and in the seventh 

layers of HM, accordingly. The hydrographical network elements were used as the boundary 

conditions (GV rivers and lakes) in the sand aquifer Q2 (layer No. 3). The plane 

approximation step of the HM 3D grid was 10 metres. Therefore, the grid contained 

11.76×10
6
 = 7×1.68×10

6
 nodes.  
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The relief map was obtained from the Latvian Geospatial Information Agency. The data 

on the Primary geological structures (layers No. 5, 6, 7) were provided by the hydrogeological 

model of Latvia LAMO4. Information on the Quaternary layers No. 3 and 4 and on the quarries 

(locations, excavation depths) was obtained from their geological investigation summaries. 

The group of quarries Dutkas, Jaundutkas, Sienazi and Remine is located southwards 

from the river Liela Jugla. Nortwards from the river Maza Jugla, the set of quarries 

Lejasnoras, Kalngravisi, Areni and Turkalne is situated.  

The areas of abandoned quarries Remine and Turkalne were modelled as the new 

artificial lakes in the aquifer D3dg.  

The working quarries in the aquifer D3dg were modelled by using their worst case 

boundary conditions (maximal excavation areas and depths for a long time) as the quarry area 

bottom elevation values z.  

The maps of separate and merged depression cones of the quarries were prepared. To 

investigate the interaction between the quarries, the virtual monitoring posts A1, A2,  …A6 

were marked in their areas centres. 

In Table 1, the mean drawdowns (changes of groundwater heads) [%] in the monitoring 

posts are presented, if the six quarries a1, a2, …a6 work separately. The following data for the 

quarry area are provided: the bottom elevation z [m asl], the drawdown S [m] and the 

groundwater pumping rate q [m3/day]. As it follows from the monitored drawdowns, no 

interaction exists between the groups of quarries (a1, a2, a3) and (a4, a5, a6). 

Table 1. Groundwater drawdowns [%] in centers of quarry areas 

No. 
Name of quarry and 

its HM code 

Groundwater drawdowns [%] Quarry data 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 z [m asl] S [m] q [m
3
/day] 

1. Dutkas a1 100 44.1 17.3 0.0 0.0 0.0 46.0 8.5 10522 

2. Jaundutkas a2 41.7 100 15.6 0.2 0.1 0.1 43.0 10.0 11.981 

3. Sienazi a3 5.7 4.7 100 0.0 0.0 0.0 42.0 10.3 4947 

4. Lejasnoras a4 0.0 0.1 0.0 100 1.3 1.1 40.0 7.4 5748 

5. Kalngravisi a5 0.0 0.1 0.0 2.4 100 83.8 40.0 9.7 9927 

6. Areni a6 0.0 0.0 0.0 1.1 51.5 100 40.0 9.8 7459 

z – quarry bottom elevation [m asl];  S – mean drawdown in quarry center ;    
q – groundwater pumping rate [m

3
/day]. 

 

Presently, due to existence of the new lake “Turkalne”, the quarry “Lejasnoras” (a4) no 

more interacts with the quarries “Kalnagravisi” (a5) and “Areni” (a6). If the quarries a1, a2, 

a3 work simultaneously, their common groundwater pumping rate q reduces to 19866 m
3
/day 

from 27450 m
3
/day (27%) when the quarries work separately (see Table 1). The interaction 

between the nearby quarries a5 and a6 is strong, because their common rate q decreases from 

17396 m
3
/day to 11839 m

3
/day (32%). 
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Detailed information on the quarry interaction problem is presented in (Spalvins, 2019). 

There results on estimation of adverse effects caused by the working quarries are reported. It 

is cleared up that only the quarries “Dutkas” and “Jaundutkas” can worsen natural conditions 

of the small river Pietenupe and of the reserved wetland area “Lielie Kangari”. The quarries 

are situated nearbly the river and the area. 

The research was financed by the private company “Vides eksperti”. 
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IDENTIFICATION AND ASSESSMENT METHODOLOGY OF GROUNDWATER 

DEPENDENT TERRESTRIAL ECOSYSTEMS IN ESTONIA AND LATVIA 

Jaanus Terasmaa (1), Inga Retike (2,4), Marko Vainu (1), Agnese Priede (3),  

Andis Kalvans, (4) Elve Lode (1), Martin Küttim (1), Oliver Koit (1), Siim Tarros (5), 
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Groundwater dependent ecosystems (GDEs) are valuable ecosystems that depend on 

groundwater input and cannot be considered and assessed separately. Dynamic interactions at 

the surface–groundwater interface are widely recognized, but the role of groundwater in 

terrestrial ecosystems is not well documented. Any changes in the water supply or chemical 

composition often result in significant and permanent damage of dependent flora and fauna. A 

groundwater body (GWB) cannot have a good status if its quantitative or qualitative 

(chemical) status damages the GDE which depend directly on it. Quantitative effect means 

that human influence has caused too low groundwater level to sustain the GDEs in their 

natural state. Qualitative effect means that human influence has affected the groundwater 

body in a way that its chemical composition causes the deterioration of the ecological value of 

the GDE. GDEs are protected by a number of international agreements and by many EU 

directives. The majority of the countries have not finished the assessment of GDEs.  
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Estonia started with the identification of GDEs a few years ago and has now worked out a 

theoretical approach on how to identify, assess and monitor the GDEs. This methodology is 

now developed further in close cooperation with Latvia. The assessment of the quantitative and 

qualitative effects on GDEs using assessment schemes can start after the GDE ecological status 

in known and potential other causes are ruled out. The problem is, that national monitoring and 

inventory programmes for terrestrial ecosystems include neither water level monitoring nor 

water chemistry monitoring. So there is no data about GDTE dynamics of water level and 

chemistry. Generally, the deterioration of the status of mire habitats is caused by a decrease in 

the mire water level or by changes in water chemistry. Therefore, the only possible indicator 

currently available for determining the potential negative effect of GWB is the deterioration of 

the ecological status according to the assessment of Annex I habitats. Quantitative effect means 

that human influence has caused too low groundwater level to sustain the GDEs in their natural 

state. Qualitative effect means that human influence has affected the groundwater body in a way 

that its chemical composition causes the deterioration of the ecological value of the GDE. The 

assessment of the qualitative effect of GDTE is especially complicated because there are no 

habitat-specific thresholds of chemical substances. 

Testing of the assessment schemes has shown that it is not possible to develop a 

simplistic and universal evaluation scheme that gives a high-reliability answer without the 

acquisition of additional data. Tests on the potential effect of GWBs on GDEs can be 

performed as far as there is available data. Therefore, in a best-case scenario, the assessment 

schemes enable to pinpoint the GDEs for which the effect of GWB cannot be ruled out as the 

cause for the unfavourable status, but thorough studies have to be performed to determine the 

actual effect of the GWB, the size of the effect and suitable mitigation measures.  

The study is carried out within the project “Joint management of groundwater 

dependent ecosystems in transboundary Gauja-Koiva river basin” (GroundEco, Est-Lat62) 

funded by ERDF Interreg Estonia-Latvia cooperation programme. 

GROUNDWATER DEPENDENT TERRESTRIAL ECOSYSTEMS AND  

WHERE TO FIND THEM 

Marko Vainu 

Tallinn University, Institute of Ecology, Tallinn, Estonia 

Groundwater dependent terrestrial ecosystems (GDTEs) are ecosystems that rely on 

groundwater input. It means that groundwater provides the quantity and/or the quality of 
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water needed for the ecosystem to function. The concept of groundwater dependent 

ecosystems (GDTEs) has gained prominence because of the European Union’s Water 

Framework Directive 2000/60/EC, which states that a groundwater body cannot be considered 

to be in a good status if anthropogenic alterations to its chemical composition or level cause 

significant damage to terrestrial ecosystems which depend directly on the groundwater body. 

Member states have to develop selection criteria for identifying GDTEs in general and 

GDTEs significant enough to be considered relevant in the assessment of the status of 

groundwater bodies. 

During Est-Lat project “GroundEco” Estonia and Latvia have developed a common 

methodology for identifying and selecting significant GDTEs. The selection methodology is 

based on the habitat types of the European Union’s Habitats Directive. Five habitat types are 

considered certainly groundwater dependent (2190, 7160, 7220*, 7230, 9080*), three habitat 

types are considered groundwater dependent only in exceptional cases both in Estonia and 

Latvia (6410, 7210*, 91D0*), and four habitat types in exceptional cases only in Estonia 

(6430, 7110*, 7120, 7140). The exceptions were defined based on variable vegetation types 

considered under a single habitat, location of the habitats and varying pressures on the 

habitats in either of the countries. Criteria for the selection of significant GDTEs from the list 

of all groundwater dependent terrestrial habitat localities are the area of the habitat and 

presence of valuable wetland-related species. In most cases the minimum areal limit is 10 ha 

in Latvia and 20 ha in Estonia, for some, rare and naturally small habitat types, 1 ha. As 

several groundwater dependent habitat types are often adjacent to each other or in close 

proximity, then the areal limits are not applied strictly to a single mapped polygon, but to a 

group of polygons that may be considered as one hydrologically interconnected ecosystem. 

Means for delineating these habitat complexes include usage of soil-type (peat deposit) data 

and topographic data. The list of valuable wetland-related species that flag a GDTE as 

significant, even if it does not fulfil the areal criterion, is based on the plant and snail species 

in Annex II of the Habitats Directive in Latvia and the plant species in the strictest protection 

categories I and II in Estonia.  

Based on the developed methodology, a preliminary identification of significant GDTEs 

has been performed in the Gauja-Koiva river basin. The results show some pronounced 

differences between the countries. 

The study was carried out within the project “Joint management of groundwater 

dependent ecosystems in transboundary Gauja-Koiva river basin (Est-Lat 62 – GroundEco). 
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LITORĪNAS JŪRAS UN ANCILUS EZERA KRASTA LĪNIJU PROBLEMĀTIKA 

VENTSPILS LAGŪNAS APKĀRTNĒ 

Edijs Breijers 

LU Latvijas vēstures institūts, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: 

ebreijers@gmail.com 

Senā Ventspils lagūna, līdzīgi kā citas Latvijas piejūras teritorijas, Baltijas jūras 

attīstības stadiju laikā piedzīvojusi gan transgresijas, gan regresijas periodus, kas mūsdienu 

reljefā iezīmējas kā Baltijas ledusezera, Ancilus ezera un Litorīnas jūras senās krasta līnijas. 

Ņemot vērā lagūnām piemītošo, relatīvi mierīgāko apstākļu, kā arī erozijas un antropogēno 

procesu rezultātā pārveidoto reljefu, skaidras un labi izteiktas senās krasta līnijas mūsdienu 

reljefā nav saglabājušās (Veinbergs 1996). 

Teritorijai izstrādāts reljefa modelis un tas analizēts, izmantojot statistiskās metodes, 

kas rezultējušās deviņos krasta līniju modeļos, rosinot idejas par to saistību ar seno pludmaļu 

dažādām morfoloģiskajām daļām vai arī spēcīgu seno vētru iezīmēm mūsdienu reljefā. Lai 

reljefa analīzes vajadzībām izveidotu senās Ventspils lagūnas un tai pieguļošās teritorijas 

reljefa modeli, izmantoti Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra aerolāzerskenēšanas dati 

(LĢIA 2016), kas automātiski apstrādāti pēc autora izstrādātas metodes (Breijers 2019), 

uzstādot 5 metru izšķirtspēju rastra šūnām. No izveidotā 1257 km
2
 plašā reljefa modeļa, lai 

izvairītos no iespējamajām statistikas nepilnībām, noņemtas antropogēnas un dabiskas 

izcelsmes reljefa formas, piemēram, ceļi un purvi, kas Ancilus ezera un Litorīnas jūras 

pastāvēšanas laikā neeksistēja. 

Izmantojot QGIS programmas spraudņa WhiteBoxTools 1.1.0 rīku DownslopeIndex (ar 

parametriem Vertical drop: 1.5 un Output type: distance) un rastra kalkulatorā atlasot vērtības 

zem 300 m, iegūta rastra karte, kurā attēlotas tās reljefa modeļa šūnas, kas atspoguļo distanci 

(līdz 300 m), kas jāveic no katras šūnas, lai sasniegtu 1,5 metru relatīvo kritumu jeb empīriski 

noskaidrotu labāko relatīvā krituma vērtību krasta līniju detektēšanā šādas metodoloģijas 

ietvaros. Iegūtā rastra šūnām piešķirtas reljefa modeļa augstumu vērtības, normalizētas 

izmantojot QGIS programmas SAGA GIS spraudņa Raster normalisation rīku. Paralēli 

teritorijai izveidots arī distances rastrs 335° azimuta jeb glacioizostatiskās pacelšanās virzienā 

(Rečs, Krievāns 2013), respektīvi, attālums pret 245° azimuta līniju ārpus pētāmās teritorijas 
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normalizēts ar Raster normalisation rīku un rastra kalkulatorā sareizināts ar iepriekš 

normalizēto rastra datni, iegūstot rastra karti, kura attēlo nogāžu distances-krituma 

koeficientus. Koeficientu rastrs, izmantojot SAGA GIS spraudņa K-means clustering for grids 

rīku, klāsterots 30 klāsteros, lai efektīvāk izvairītos no trokšņa vērtību klāsteriem, kas pēc 

manuālas verifikācijas reducēti līdz 9 klāsteriem (1. att.), no kuriem arī veidoti seno ūdens 

līmeņu (krasta līniju) modeļi.  

 

1. attēls. Potenciālo krasta līniju modelēšanā izmantotie klāsteri. 

Pēc atsevišķu klāsteru izdalīšanas un reljefa modeļa augstumu piešķiršanas rastra karšu 

šūnām, izmantots spraudņa WhiteBoxTools 1.1.0 rīks TrendSurface (Polynomial order: 2), lai 

no konkrēto klāsteru rastra šūnu vērtībām iegūtu trenda virsmu; rīks izmantots vēlreiz pēc 

tam, kad katram klāsterim noteikts kļūdas diapazons (±0,4 m no sākotnējās trenda virsmas). 

Rezultējošās trenda virsmas salīdzinātas ar mūsdienu reljefa modeli, iegūstot senos ūdens 

līmeņus un krasta līnijas. 
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Salīdzinot iegūtos modeļus ar pirmatnējiem Grīnberga (1957) vai vēlāk – Veinberga 

(1996) pētījumiem, skaidrs, ka viennozīmīgas krasta līniju augstumu korelācijas nav, kas 

rosina domāt par vairāku modelēto krasta līniju piederību vienai stadijai, kas, iespējams, 

attiecināmas uz dažādām pludmales daļām, vai modeļus izcelošo reljefa formu rašanos 

spēcīgu vētru laikā.  
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JERSIKAS LĪDZENUMA DR DAĻĀ 
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Dvietes mežā esošais iekšzemes kāpu masīvs atrodas Jersikas līdzenuma DR daļā, 

teritorijā, ko no Z norobežo Eglonas upes ieleja,  no A un ZA to norobežo Daugavas ieleja, 

bet no R un DR – Dvietes senleja. Šīs senlejas izvietojums gar Augšzemes augstienes 

ziemeļaustrumu nogāzi norāda, ka ģenētiski tā ir ledājūdeņu marginālā noteces ieleja. Areālā, 

ko mūsdienās ģeogrāfiski iezīmē Eglona, Dviete un Daugava, Skandināvijas ledusvairoga 

deglaciācijas noslēguma fāzēs eksistēja Nīcgales sprostezera R daļa. Tajā ledājūdeņu straumes 

nogulsnēja smilšainu un aleirītisku materiālu. Pēc sprostezera ūdeņu drenāžas šajā teritorijā 

izveidojās glaciolimnisks līdzenums, kur Vēlā Vislas apledojuma deglaciācijas laikā un agrajā 

holocēnā eolo procesu ietekmē notika smalkgraudaino sanešu pārnese un akumulācija. Tā 

rezultātā tagadējā Dvietes meža teritorijā izveidojās iekšzemes kāpas, kurām kopumā ir 

raksturīgs skrajš izvietojums. Kāpu veidošanos vēlā pleistocēna beigās un holocēna sākumā 
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(Kalińska-Nartiša et al., 2016; Kalińska, 2019) sekmēja vāji attīstītā veģetācijas sega, pieledāja 

ezera nogulumu izžūšana, pazemināts gruntsūdeņu līmenis, un plašā atklātā ainava, kas 

noteica labvēlīgus apstākļus vēja ieskrējienam. Līdztekus kāpām reljefa lokālo saposmojumu 

veido arī no glaciolimniskiem nogulumiem veidoti dažādos virzienos orientēti vaļņi un 

Dvietes marginālās noteces ielejas virzienā stieptās lēzenas noteces lejas. Kāpu masīvs ietilpst 

t.s. „Eiropas smiltāju joslā” (Zeeberg, 1998), šīs joslas ZA sektorā. 

Lai noskaidrotu iekšzemes kāpas veidojošo nogulumu granulometriskā sastāva 

indikatoru mainības ģeogrāfisko sadalījumu, tika ievākti 80 eolo nogulumu paraugi. Paraugu 

ievākšana tika veikta no kāpu virsotnes daļām, izveidojot seklu, 0,5–1,2 m pētbedri un 

paraugu ievācot no C horizonta. Kāpas pirms tam tika identificētas, balstoties uz augstas 

telpiskās izšķirtspējas DEM (0,4 m), kas tika sagatavots izmantojot LĢIA 2017.g. pasūtītās 

aerolāzerskenēšanas LAS datus.  

Paraugu ievākšanas procesā apzināti netika iekļautas starpkāpu ieplakas, pazeminājumi, 

purvi u.c. vietas, kur nogulumu akumulāciju varētu būt noteikuši ne tikai eolie, bet arī citi 

procesi. Lai nodrošinātu datu ģeotelpisko analīzi, katra paraugu ņemšanas vietas koordinātas 

tika fiksētas ar augstas precizitātes GPS iekārtu. Papildus tam, eksportējot GPS datus tie tika 

apstrādāti ar datorprogrammu TRIMBLE Pathfinder, veicot diferenciālo korekciju pēc LatPos 

bāzes staciju datiem.  

Eolo nogulumu paraugi pirms to granulometriskā sastāva analīzes tika izžāvēti un ar 

sauso sijāšanu tika atdalītas augu makroatliekas. Granulometriskā sastāva noteikšana tika 

veikta Daugavpils Universitātes Kvartārvides laboratorijā, izmantojot lāzerdifrakcijas metodi, 

kas literatūrā tiek raksturota kā piemērota metode smalkgraudainu nogulumu granulometriskai 

analīzei (Blott et al., 2004). Katram paraugam granulometriskā sastāva noteikšana tika veikta 

sešos atkārtojumos, iegūstot datus par daļiņu tilpumprocentuālo saturu izmēru intervālā no 

0,02 µm līdz 2000 µm.  

Visu paraugu granulometriskās analīzes gaitā iegūtie dati tika saglabāti, logaritmiskā 

mērogā sadalot diapazonu no 0,02 µm līdz 2000 µm 100 klasēs. Tad granulometriskās 

analīzes datu sākotnēja matemātiskā un statistiskā apstrāde tika veikta ar programmatūru 

GradiStat v. 8.0 (Blott and Pye, 2001). Tas ļāva atbilstoši Folka un Vorda (Folk and Ward, 

1957) metodei, noteikt paraugos daļiņu vidējo izmēru  Ma, un tam atbilstošu nogulumu veidu, 

šķirotības pakāpi  σ un daļiņu granulometriskā sadalījuma simetriju  Sk (angl. skewness), kas 

izteikti Φ (phī) vienībās.  

Granulometriskās analīzes datu statistiskā apstrāde parāda, ka analizētie paraugi, ņemot 

vērā daļiņu vidējo izmēru, pēc Ventvorta (Wentworth, 1922) klasifikācijas visbiežāk 

attiecināmi uz smalkgraudaina smilts grupu 125 μm – 250 μm; nelielu daļu veido 
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vidējgraudaina smilts 250 μm – 500 μm, ļoti smalkgraudaina smilts 63 μm – 125 μm (pēc 

daļiņu vidējā izmēra) nav pārstāvēta (1. att.). 
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1. attēls. Dvietes meža iekšzemes kāpas veidojošo nogulumu analizēto paraugu granulometriskā 

sastāva klašu sastopamības biežuma sadalījums atbilstoši daļiņu vidējam izmēram paraugos.  

 

 = 0,712 - 0,0606Mz

r = -0,31; n = 80; R² = 0,0916

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1,0 2,0 3,0 4,0

š
ķ
ir

o
tī

b
a
 

(
v
ie

n
īb

a
s
)

eolo nogulumu daļiņu vidējais izmērsMz ( vienības)

vidējgraudaina
smilts

smalkgraudaina
sand

ļoti smalkgraudaina
smilts

paraugs 4.9 

paraugs 6.9 

paraugs 5.2 

- outliers

A

  

Sk = 0,027Mz - 0,0552 
r = 0,17; n = 80; R² = 0,030

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1,0 2,0 3,0 4,0

a
s
im

e
tr

ij
a
s
 k

o
e
fi

c
ie

n
ts

 S
k
 (


v
ie

n
īb

a
s
)

eolo nogulumu daļiņu vidējais izmērsMz ( vienības)

vidējgraudaina
smilts

smalkgraudaina
smilts

ļoti smalkgraudaina
smilts

paraugs 4.9 
- outliers

paraugs 5.2 

- outlierparaugs 6.9 

B

 

2. attēls. Saistība starp paraugu daļiņu vidēju izmēru un šķirotības pakāpi (A) un starp paraugu 

daļiņu vidēju izmēru un asimetrijas koeficientu (B) Dvietes meža iekšzemes kāpas veidojošiem 

nogulumiem.  

Analizētajiem eolo nogulumu paraugiem šķirotības pakāpes  vērtības galvenokārt 

variē robežās no 0.473 līdz 0.707   vienībām, ar izlecošām vērtībām paraugiem Nr. 4.9; 5.2 

un 6.9 – attiecīgi 1.085; 0.813 un 0.935   vienības. Nogulumu daļiņu vidēju izmēru  Mz un 

šķirotības pakāpes  vērtību regresiju analīze un grafisks atainojums parāda (2. attēls A), ka 

vairumam iekšzemes kāpu  vērtības atrodas sektorā starp 0.50 and 0.70  vienībām. 

Attiecīgi 95% gadījumu nogulumi  pēc Folka un Vorda (Folk and Ward, 1957) var tikt 

raksturoti kā vidēji labi šķiroti. Pieaugot daļiņu vidējam izmēram, šķirotības pakāpei ir 
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tendence nedaudz samazināties, tomēr negatīvā korelācija nav statistiski ticama (Pīrsona 

korelācijas koeficients r = -0.303 pie p = 0.06). 

Kāpas veidojošajiem nogulumiem raksturīgs galvenokārt simetrisks daļiņu sadalījums 

granulometriskajās līknēs  ar asimetrijas koeficienta Sk vērtībām robežās no -0.048 to 

0.112 , līdzīgi kā ar šķirotības pakāpi, paraugos Nr. 4.9; 5.2 un 6.9 uzrādās izlecošās 

vērtības. Nogulumu daļiņu vidēju izmēru Mz un asimetrijas koeficienta Sk vērtību regresiju 

analīze un grafisks atainojums parāda (2. attēls B), ka vairumam iekšzemes kāpu  vērtības 

atrodas sektorā  starp -0.05 and 0.10  vienībām. Attiecīgi 86% gadījumu nogulumi pēc 

Folka un Vorda (Folk and Ward, 1957) var tikt raksturoti ar simetrisku vai gandrīz simetrisku 

sadalījuma. Nav vērojama izteikta tendence (R
2
=0,03), ka asimetrijas koeficienta Sk vērtības 

palielinās vai samazinās līdz ar daļiņu vidējā izmēra izmaiņām. Starp šiem granulometriskā 

sastāva indikatoriem nepastāv arī statistiski ticama korelācija (Pīrsona korelācijas koeficients 

r = 0.172 pie p = 0.97). 

Kopumā materiāla šķirotības pakāpe norāda, ka Dvietes meža iekšzemes kāpas 

veidojušās, nogulumiem uzkrājoties relatīvi viendabīgas vēja pārneses rezultātā. Arī 

asimetrijas koeficienta Sk vērtības liecina, ka nogulumi granulometriskā sadalījuma atbilst 

eolo nogulumu tipam.  Pētījumu rezultāti arī parāda, ka ģeogrāfiskā izvietojuma ziņā Dvietes 

meža iekšzemes kāpās, kas lokalizētas areāla D daļā, ir izteiktāks rupjgraudainas smilts un 

vidējgraudainas smilts īpatsvars eolajos nogulumos. Tas netieši var liecināt, ka ledājūdeņu 

straumes Nīcgales sprostezerā ieplūda no Augšzemes augstienes ZA nogāzes. Attiecīgi tālāk 

no šo straumju ieplūdes vietas subakvālos apstākļos izgulsnējās smalkgraudaināki nogulumi, 

kas, vēlāk, subaerālos apstākļos, vēja darbības ietekmē izveidoja kāpas areāla D daļā. Tomēr 

šo pieņēmumu neapstiprina DEM analīzes rezultāti, jo Augšzemes augstienes ZA nogāzē nav 

izteiktu ledājkušanas ūdeņu noteces veidotu erozijas formu, bet nogāzes lejasdaļā - 

glaciofluviālu deltu, kas ļautu pārliecinoši spriest par materiāla transportu no Augšzemes 

augstienes. Tas savukārt norāda uz nepieciešamību veikt plašākus nogulumu granulometriskā 

sastāva pētījumus gan kāpu masīvā Dvietes mežā, gan arī šim areālam pieguļošajā teritorijā. 
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NEKONSOLIDĒTU NOGULUMU DEFORMĀCIJAS STRUKTŪRAS BALTIJAS 

JŪRAS STĀVKRASTOS 

Inese Grīnbauma, Kristina Kučinskaite, Kristaps Lamsters 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: i.grinbauma@gmail.com  

Baltijas jūras stāvkrastos ir veikti pētījumi par liela izmēra deformācijas struktūrām 

(Saks et al., 2012), bet tikai salīdzinoši nesen ir atklātas un sāktas pētīt nekonsolidētu 

nogulumu deformācijas struktūras. Baltijas valstīs kopumā šādi pētījumi ir veikti relatīvi 

nesen (Jamroży et al. 2018), tāpēc vēl nav vienotu uzskatu arī par struktūru veidošanās 

apstākļiem. Nekonsolidētu nogulumu deformācijas struktūras (angļu val. – soft sediment 

deformation structures) ir deformācijas rezultātā veidojušās struktūras klastiskos nogulumos, 

kuri vēl nav tikuši pakļauti litificēšanās procesam. Struktūru veidošanos raksturo nogulumu 

uzkrāšanās vide un tektoniskie procesi (Van Loon 2009). Struktūras galvenokārt novērojamas 

limniskos un glaciolomniskos nogulumos, retāk eolos un fluviālos nogulumos un tās veidojas 

smalkgraudainos (aleirīts un smalka līdz vidēja smilts) nogulumos – nereti īsi pēc to 

uzkrāšanās, un bieži sastopamas kopā ar citām primārām sedimentācijas tekstūrām – 

slīpslāņojumu un viļņu ripsnojumu (Jamroży et al. 2018). 

Pētījuma teritorija fizioģeogrāfiski ietilpst Piejūras zemienes Piemares līdzenumā. Kopējais 

pētījuma posma garums ir 40 km, kas ietver četrus atsegumus – Ziemupes, Baltmuižas, Ēcenieku 

un Zaķu. Kopumā teritoriju veido komplicētas uzbūves pleistocēna nogulumi. Kvartāra nogulumu 

biezums mainās no 50 m līdz 70 m. Baltmuižas un Ēcenieku teritorijā ir visbiezākā kvartāra sega, 

un tā atrodas Apriķu ledus mēles skartajā teritorijā (Saks 2012). 

Struktūru galvenie veicinošie mehānismi ir sašķidrināšanās process, gravitācijas 

ietekme vai blīvuma gradients (Van Loon 2009). Pētījumu teritorijā novērotās struktūras ir 

dažāda izmēra slodzes, liesmu, bumbu un spilvenu, un injekciju struktūras, kā arī 

pseidonoduļi un pīlāri. Daļa nekonsolidētu nogulumu deformācijas struktūru gan ģeoloģiskā 

pagātnē, gan mūsdienu procesos ir veidojušās zemestrīču rezultātā. Ja struktūras veidojušās 

zemestrīču rezultātā, tad tās tiek definētas kā seismīti (Van Loon 2009). Pētījuma teritorijā, kā 
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arī teritorijās ap Baltijas jūru seismītu veidošanos varēja veicināt glacioizostatisko kustību 

izraisītas zemestrīces, reaktivizējoties pamatiežu lūzumiem (Jamroży et al 2018). 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot nekonsolidētu nogulumu deformācijas struktūru 

veidošanās apstākļus posmā Ziemupe – Zaķi. Pētījuma ietvaros tika veikti lauka darbi. To 

laikā izdalīti slāņi, litofikācijas kodi, aprakstītas novērotās nekonsolidētu nogulumu 

deformācijas struktūras. Cieto daļiņu blīvuma noteikšanai laboratorijas apstākļos tika iegūti 

monolīti no Ziemupes un Zaķu atsegumu sienām, kuri tika noņemti ar metāla gredzeniem. Kā 

arī tika noņemti traucēti paraugi no šiem atsegumiem, lai vēlāk tiktu veiktas granulometriskās 

analīzes. Kopumā ievākti 18 monolītparaugi – 6 monolīti no Zaķu atseguma un 12 monolīti 

no Ziemupes atseguma. Paraugi ievākti, lai varētu noteikt blīvuma atšķirības starp diviem 

blakus esošiem slāņiem, kur vienā no slāņiem tika novērotas deformētās struktūras. Katrā 

slānī tika noņemti trīs monolīti, lai varētu izvilkt vidējo rezultātu. Paraugu ņemšanas vietas 

tika izvēlētas, lai nebūtu materiāla piemaisījuma no blakus slāņiem. Cieto daļiņu blīvums tika 

veikts, izmantojot piknometra analīzi un noteikts absolūti sausam paraugam pēc standarta 

LVS EN ISO 17892-3:2016 “Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Grunts testēšana laboratorijā. 

3.daļa: Daļiņu blīvuma noteikšana”. Laboratorijas darbi veikti Latvijas Universitātes 

ģeogrāfijas un Zemes zinātņu inženierģeoloģijas un hidroģeoloģijas laboratorijā. 

Iegūtie rezultāti uzrāda, ka blīvuma atšķirības noņemtajos monolīt paraugos ir ļoti tuvas. 

Cieto daļiņu blīvumu ietekmē graudu mineraloģiskais sastāvs, organisko vielu saturs un 

graudu granulometriskais izmērs. Samazinoties cieto daļiņu izmēram, samazinās arī to 

blīvums. Lai izdarītu pieņēmumus, ka nekonsolidētu nogulumu deformācijas struktūru 

veidošanā blīvuma izmaiņas nav noteicošais faktors, tiks noteikts granulometriskais sastāvs 

ievāktajiem paraugiem, lai varētu salīdzināt rezultātus – izmantojot vairākas metodes.  

Lai izprastu mehānismus, kas veicināja nekonsolidētu nogulumu deformācijas struktūru 

veidošanos, ir jāturpina līdz šim uzsāktie pētījumi, kas aptver Baltijas jūras stāvkrastu posmā 

Ziemupe – Zaķi. 
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VALDEMĀRBRĒENA LEDĀJA (rIETUMsVALBĀRA) TERMĀLĀ STRUKTŪRA, 

ZEMLEDĀJA TOPOGRĀFIJA UN NOTECES SISTĒMA 

Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Pēteris Džeriņš, Jurijs Ješkins 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: kristaps.lamsters@lu.lv, 
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Svalbāra ir Norvēģijas teritorija Arktikā ar speciālu starptautisku statusu. Arhipelāgs 

atrodas starp 74° un 81°  ziemeļu platumu, aptuveni 930 km uz ziemeļiem no Trumses. 

Arhipelāgu veido deviņas galvenās salas, lielāko daļu no tā aizņem Špicbergenas sala. 

Apmēram 60% arhipelāga klāj ledāji. 2019. gada augustā LU ĢZZF Ģeoloģijas nodaļas 

pētnieki sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu 

„BIOR” un Nikolaja Kopernika Universitāti Toruņā, Polijā organizēja zinātnisko ekspedīciju 

uz Nikolaja Kopernika Universitātei piederošo polārstaciju Svalbārā. Polārstacija atrodas 

Kafijoras reģionā, Špicbegenas salas ZR, Oskara  II Zemē un stiepjas 14 km garumā un 4 km 

platumā, ietverot septiņus ieleju ledājus. Šis piekrastes reģions izceļas ar spēcīgiem vējiem, 

palielinātu mākoņainību un gaisa temperatūras paaugstināšanos pēdējās dekādēs. 1997. – 

2015.g. periodā vidējā gaisa temperatūra vasarā bijusi 5.4 °C. Kopš 1979.g. vidēja gaisa 

temperatūra ir palielinājusies par vairāk kā 1 °C dekādē. Ledāju masas bilance reģionā ir 

mainīga, bet negatīva kopš 1997.g. (ap -0.8 m). Ledāji ir potenciāli politermāli ar “silta” ledus 

virsējo slāni vasarā un iespējamu “silto” ledu akumulācijas zonā, uz ko norāda uzledojumu 

veidošanās ledāju priekšā. Uzledojumu platība mūsdienās ievērojami samazinās, kas 

iespējams norāda uz ledāju termālās struktūras izmaiņām. Ledāju malu atkāpšanās ātrums ir 

daži desmiti metru gadā.  

Pētījuma mērķis bija noskaidrot Kafijoras reģiona ledāju termālo struktūru un  noteces 

sistēmas īpatnības, galveno uzmanību pievēršot Valdemārbrēena ledājam. Pētījuma 

uzdevumi: 

 Veikt ledāja aerofotografēšanu ar dronu; 

 Veikt ledus biezuma mērījumus ar ģeoradaru; 

 Noskaidrot ledāja termālo struktūru pēc ģeoradara datiem; 

 Izveidot ledāja ortofotokarti, ledāja virsmas, ledus biezuma, termālās struktūras 

un zemledāja reljefa modeļus; 

 Veikt ledāja plaisu un iekšledāja tuneļu kartēšanu. 

Pētījumā tika izmantots ģeoradars Zond 12-e ar 38 MHz antenu. Ierakstīto 

radiolokācijas profilu un atbalsta punktu novietojums fiksēts, izmantojot EMLID Reach RS+ 

uztvērēju. GPS datiem veikta pēcapstrāde ar RTKLIB programmu. Aerofotogrāfiju ieguvei 
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izmantots bezpilota gaisa kuģis DJI Phantom 4 Pro v2.0. Lidojumu kontrole veikta ar lietotni 

Drone Harmony. Lidojumi veikti ~100 m augstumā ar 85% pārklājumu. Digitālais virsmas 

modelis un ortofotokarte veidota programmā Agisoft Metashape. Ledus biezuma un 

zemledāja reljefa modeļi veidoti ar ArcMap un ArcScene.  

Salīdzinot iegūto Valdemārbrēena virsmas modeli ar 2009.g. virsmas modeli, kas iegūts 

no Lidar datiem, var secināt, ka vidējās ledāja virsmas augstuma izmaiņas (2009–2019.g. 

periodā) bijušas 11,6 m, kas atbilst 1,6 m gadā. Maksimāli ledāja virsma šajā periodā 

pazeminājusies ledāja malā par 31 m. Ierakstītajās radargrammās identificējama ledāja gultne 

(izņemot vietās zem “siltā” ledus), atstarojumi no iekšledāja tuneļiem un “siltā” ledus zona 

ledāja akumulācijas daļā – cirkveida pazeminājumā. Ledāja gultnes reljefa amplitūda sasniedz 

338 m un tai raksturīga gan cirkveida ieplaka, gan iegarens erozijas pazeminājums. Virsledāja 

notece aktīva ir tikai siltākajās vasaras dienās un to veido dažas pastāvīgas meandrējošas 

gultnes, ar ūdeni pildītas plaisas un sīkas straumes. Virsledāja kušanas ūdens iesūkšanās 

ledājā notiek tikai akumulācijas zonā, galvenokārt caur plaisām un diviem ūdensrijējiem. 

Iekšledāja noteci galvenokārt veido tikai dažas, iespējams divas, pastāvīgas tuneļu sistēmas. 

Izteiktākie ģeoradara atstarojumi no iekšledāja tuneļiem koncentrējas ledāja D daļā un tos 

veido tuneļu sistēma dažādos augstumos – par to liecina vairāki atstarojumi, kas redzami 

radargrammās kā hiperbolas. 

Iegraušanās mehānisms nav pārliecienošs Valdemārbrēena iekšledāja tuneļu attīstības 

scenārijs, jo iegraušanās notiek pārāk lēni saistībā ar īso kušanas sezonu un ledāja virsmas 

slīpums un virsledāja straumju tecēšanas virziens būtiski atšķiras no iespējamo tuneļu 

orientācijas ledājā mūsdienās. Mehānisms, kurā iekšledāja tuneļi veidojas, plūstot gareniskās 

ledāja plaisās nav ticams, jo ledājam raksturīgs gareniskas stiepes režīms – plaisas attīstās 

galvenokārt šķērseniski pret ledāja plūsmas virzienu. Šrīva modelis (pamato ūdens plūsmu 

starp ledus kristāliem) ir diskutabls, jo (1) ledus temperatūra lielākoties ir negatīva, (2) auksts 

ledus ir praktiski ūdensnecaurlaidīgs, (3) tuneļi ir lēzeni. Visticamāk iekšledāja tuneļi sāk 

veidoties akumulācijas zonā, kur norisinās virsledāja kušanas ūdeņu infiltrācija ledājā caur 

plaisām. Hidroplaisāšanas dēļ plaisu dziļums var palielināties īsā laikā. Ledājūdeņiem 

nokļūstot dziļāk ledājā, to tālāka migrācija var notikt gan saistībā ar hidroplaisāšanu, gan 

saistībā ar pavājinājuma zonām ledājā, kas sakrīt ar ledus primāro stratifikāciju un atlūzu 

koncentrācijas plaknēm ledājā. Gaisa temperatūrai turpinoties paaugstināties, sagaidāms, ka 

ledāja masas bilance samazināsies vēl vairāk, sniega līnija atkāpsies augstāk, ledus virsma 

pazemināsies. Tādējādi prognozējama arī siltā ledus zonas sarukšana, kas var novest pie tās 

izzušana un šī politermālā ledāja pārtapšanu pilnībā “aukstā” ledājā, kā tas raksturīgs maziem 

Svalbāras ieleju ledājiem. 
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MŪSDIENU KLIMATA REKONSTRUĒŠANA PĒC PUTEKŠŅU DATIEM: CRACLE 

UN MCR SALĪDZINĀJUMS 

Māris Nartišs, Normunds Stivriņš, Līga Zariņa 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte maris.nartiss@lu.lv 

Augu sugu izplatību nosaka virkne faktoru, no kuriem klimats ir viens no galvenajiem. 

Katras konkrētās vietas klimats ir lielākā vai mazākā mērā piemērots tajā augošajiem augiem. 

Balstoties uz šo ideju, ir izstrādāta virkne metožu pagātnes klimata rekonstrukciju veikšanai, 

kuru pamatā ir augu sugu mūsdienu izplatības klimatisko rādītāju (realizētās ekoloģiskās nišas) 

attiecināšana uz pagātni. Lai arī šādas klimata rādītāju pārneses metodes tiek izmantotas jau 

gandrīz gadsimtu, daudzu metožu veiktspējas izvērtējums joprojām ir nepilnīgs. 

2018. gadā četros Kurzemes ezeros tika ievākti nogulumu virsējā slāņa paraugi, kuriem 

tika noteikts to putekšņu sastāvs. Nogulumu virsējie 2–5 cm reprezentē apkārtējās ainavas 

veģetāciju pēdējiem <10 gadiem. Iegūtie dati par sugu sastāvu tika izmantoti mūsdienu 

klimata rekonstruēšanai ar R  pakotnē cRacle (Habert, Baryiames 2019) realizētajām Climate 

Reconstruction Analysis using Coexistence Likelihood Estimation (CRACLE) (Harbert, 

Nixon 2015) un Mutual Climatic Range (MCR) (Thompson et al. 2012) metodēm. MCR 

metode balstās uz mazākā sugām kopīgā klimata rādītāju intervāla noteikšanu, savukārt 

CRACLE izmanto varbūtību blīvuma funkcijas gan parametriskus (conintgauss), gan 

neparametriskus (conintkde) novērtējumus. Sugu mūsdienu izplatības dati tika automātiski 

lejupielādēti ar cRacle iebūvēto funkciju no GBIF (GBIF 2019) datubāzes, katrai sugai 

iegūstot līdz 100 000  novērojumu. Savukārt klimata rādītājiem tika izmantoti WorldClim 2 

(Fick, Hijmans 2017) datubāzē pieejamie 19 bioklimatiskie rādītāji (BKI; 1. tabula), kas 

aprēķināti laika posmam no 1970. līdz 2000. gadam. No GBIF datubāzes iegūstamo sugas 

mūsdienu izplatības novērojumu skaits ir ierobežots un tādēļ katru reizi tiek iegūti citi 

sastopamības punkti, kas ietekmē sugas realizētās ekoloģiskās nišas klimatisko rādītāju 

noteikšanu un, atbilstoši, arī klimata rekonstrukciju rezultātu. Šī iemesla dēļ rekonstrukcija 

katram ezeram tika veikta astoņas reizes, kopumā iegūstot 32 rekonstruētās vērtības 19 BKI. 

cRacle programma rezultātu CRACLE metodei sniedz kā 95% ticamības intervālus varbūtību 

sadalījumam, savukārt MCR — kā intervālu, savukārt mūsdienu klimata rādītājiem ir 

pieejama tikai viena vērtība. Tādēļ no cRacle dotajiem intervāliem tika izrēķinātas intervāla 

vidējās vērtības un tās salīdzinātas ar faktiskajām vērtībām WorldClim datos, iegūstot katras 

rekonstrukcijas kļūdu. Par labāko ir uzskatāma tāda metode, kurai ir vismazākā vidējā 

absolūtā kļūda (mae). Ņemot vērā, ka mae vērtības, saskaņā ar Šapiro-Vilka (Shapiro-Wilk) 

normalitātes testu, neatbilst normālam sadalījumam, pārbaudei, vai starp dažādo metožu mae 
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vērtībām novērojamās atšķirības ir būtiskas, tika izmantots Kruskala-Vallisa (Kruskal-Wallis) 

tests, atzīmējams, ka no tā izdarāmie secinājumi pie α=0,05 neatšķīrās no ANOVA. Starp 

kurām metodēm iegūtās mae vērtības atšķiras, tika noskaidrots ar t testu atkarīgiem 

novērojumiem (Pairwise t test), izmantojot Holma metodi (Holm Method) p-vērtību 

pielāgošanai pie α=0,05. 

Salīdzinot CRACLE conintgauss un MCR metodes, statistiski būtiska atšķirība bija 

18 BKI mae vērtībām (nebūtiska 3. BKI), savukārt CRACLE conintkde un MCR — 17 BKI 

mae vērtībām (nebūtiska 11. un 17. BKI). Conintkde un conintgauss starpā mae vērtības 

statistiski būtiski atšķīrās tikai 14 BKI. Conintgauss uzrādīja mazākas mae vērtības nekā MCR 

16 BKI, savukārt conintkde pat 18 BKI. Tiesa, MCR uzrādīja statistiski būtiski labāku rezultātu 

14. BKI — sausākā mēneša nokrišņu daudzuma prognozēšanā. Salīdzinot savā starpā tos 

gadījumus, kad starpība starp conintgauss un conintkde bija statistiski nozīmīga, 10 no 14 BKI 

mazākas mae vērtības uzrādīja conintgauss. Kopumā tas ļauj secināt, ka CRACLE metode ir ar 

mazāku kļūdu nekā MCR, savukārt no CRACLE variantiem labāku sniegumu dod parametrsko 

novērtējumu pieeja (conintgauss), kuras absolūtās kļūdas vērtības ir sniegtas 1. tabulā. 

Turpmākajos pētījumos ir nepieciešams salīdzināt CRACLE sniegumu ar citām 

rekonstrukciju metodēm, piemēram, WA-PLS. Tāpat nepieciešams izvērtēt sugu mūsdienu 

izplatības novērojumu skaita un gadījuma izlases ietekmi uz rezultātu. Tāpat jāņem vērā, ka 

izmantotie BKI dati reprezentēja 1970. līdz 2000. gadu intervālu, savukārt pētījumā izmantoto 

mūsdienu sugu sastāvu ietekmē šī brīža klimats, kas var atšķirties. 

1. tabula. Ar CRACLE conintgauss metodi iegūto klimata indikatoru absolūtās kļūdas. 

Temperatūras dotas °C, nokrišņi — mm. 1– gada vidējā temperatūra; 2– vidējais diennakts 

tepmeratūras diapazons; 3– diennakts un gada temperatūru diapazonu attiecība; 4– temperatūras 

sezonalitāte; 5– siltākā mēneša maksimālā temperatūra; 6– aukstākā mēneša minimālā temperatūra; 7– 

gada temperatūras diapazons; 8– mitrākā ceturkšņa vidējā temperatūra; 9– sausākā ceturkšņa vidējā 

temperatūra; 10– siltākā ceturkšņa vidējā temperatūra; 11– aukstākā ceturkšņa vidējā temperatūra; 12– 

gada nokrišņu daudzums; 13– mitrākā mēneša nokrišņu daudzums; 14– sausākā mēneša nokrišņu 

daudzums; 15– nokrišņu sezonalitāte; 16– mitrākā ceturkšņa nokrišņu daudzums; 17– sausākā 

ceturkšņa nokrišņu daudzums; 18– siltākā ceturkšņa nokrišņu daudzums; 19– aukstākā ceturkšņa 

nokrišņu daudzums. 

BKI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mae: 0,88 0,19 4,51 153 0,74 1,68 3,87 8,94 1,40 1,08 

BKI: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 — 

mae: 1,05 69,1 5,31 14,9 15,8 9,80 38,8 26,4 66,3 — 

 

Galvenie avoti 

Fick, S.E., Hijmans, R.J. 2017. Worldclim 2: New 1-km spatial resolution climate surfaces for global 

land areas. International Journal of Climatology, 37(12), 4302-4315. 
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GBIF: The Global Biodiversity Information Facility 2019. What is GBIF? Pieejams: 

https://www.gbif.org/what-is-gbif 

Harbert, R.S., Baryiames, A.A. 2019. cRacle: R Tools for Estimating Climate from Vegetation. 

bioRhiv, doi: 10.1101/641183 

Harbert, R.S., Nixon, K.C. 2015. Climate reconstruction analysis using coexistence likelihood 

estimation (CRACLE): A method for the estimation of climate using vegetation. American Journal of 

Botany, 102(8), 1277-1289. 

Thompson, R.S., Anderson, K.H., Pelltier, R.T., Strickland, L.E., Bartlein, P.J., Shafer, S.L. 2012. 

Quantitative estimation of climatic parameters from vegetation data in North America by the mutual 

climatic range technique. Quaternary Science Reviews, 51, 18-39. 

PAR MŪSDIENU ĢEOLOĢISKO PROCESU LOMU OGĻSKĀBĀS GĀZES 

EMISIJU BILANCĒ LATVIJAS TERITORIJĀ   

Dainis Ozols   

 
Dabas aizsardzības pārvalde, projekts “Dabas skaitīšana”, e-pasts: dainis.ozols@latnet.lv 

Pētījuma mērķis ir pievērst uzmanību nekontrolētas kūdras mineralizācijas problēmai 

Latvijas susinātajos purvos, kā arī iegūt aptuvenu priekšstatu par šī procesa apjomiem. 

Purvu kūdra ir nozīmīgākais no nogulumu veidiem, kas kā “rezervuārs” darbojas 

pasaules oglekļa apritē. Veikti aprēķini ar mērķi noskaidrot summāros kūdras uzkrāšanās un 

mineralizācijas apjomus Latvijā. Aprēķiniem izmantoti tekstā un 1. tabulā minētie lielumi. 

Latvijā purvu kopplatība ir aptuveni 6400 km
2
 ar kopējiem kūdras resursiem ir 

11 miljardi kubikmetru. Kūdras iegulas pārsvarā ir nedaudzu metru biezumā, vidēji – 1,5-2 m. 

Neskartā stāvoklī atrodas 69,7% purvu platību, 23,4% ir nosusinātas, 3,9% izmanto kūdras 

ieguvei, 1,8% ir izmantoti, bet 1,2% ierīkotas ūdenskrātuves (LVĢMC 2020). 

1. tabula. Aprēķiniem izmantotie lielumi. 

0,15 tonnas kūdras (mitrums 40%) 1 kubikmetrā (LVĢMC 2020) 

0,05 vidējais pelnu saturs (no Kalniņa 2020) 

0,5 oglekļa saturs vienā svara vienībā kūdras organisko vielu (no Lindsay 2010) 

3,66 CO2 daudzums, kāds rodas no 1 svara vienības C 

1 mm kūdras vidējais pieauguma ātrums neskartā purvā (Latvijas kūdra 2020) 

5 mm kūdras vidējais sadalīšanās ātrums susinātā purvā (Akker, Hendriks 2017 u.c.) 

 

Purvi kuros notiek kūdras ieguve, sniedz valstij ekonomisku pienesumu un no kopējās 

purvu platības aizņem salīdzinoši nelielu daļu. Izstrādātajām platībām pēdējā laikā tiek 

pievērsta uzmanība un tiek meklēti ceļi to saprātīgai rekultivācijai (Priede, Gancone, red. 

2019). Kūdras ieguves apjomi svārstās un ir aptuveni 1 miljons tonnu gadā (Kalniņa 2020). 



LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. ĢEOLOGIJA 

 165 

Visneskaidrākā situācija ģeoloģisko procesu dinamikas ziņā ir susinātajās purvu 

platībās, kurās atrodas meži un lauksaimniecības zemes, kas tiek apsaimniekotas ļoti dažādi. 

Kamēr cilvēka darbības neskartajos purvos notiek kūdras veidošanās un uzkrāšanās, 

susinātajos kūdrā norisinās mineralizācija (oksidēšanās, trūdēšana) - procesu kopums kas 

kūdras sastāva organiskās vielas gala rezultātā pārvērš ogļskābās gāzes emisijās. 

No ģeoloģijas viedokļa raugoties, augu valsts tiešā veidā piedalās ģeoloģiskajos purva 

procesos kā pieaugošā kūdras slāņa izejvielu avots. Susinātos purvos, kur notiek kūdras 

sadalīšanās, dominē heterotrofo organismu darbība un augu valsts var ietekmēt to tikai 

pastarpināti, pārsvarā ar savu klātbūtni - ļaujot vai kavējot gaisa iekļuvi aerējamajā slānī. 

Augu valsts ogleklis ir iesaistīts īsāka vai garāka perioda apritēs, bet tas notiek ārpus kūdras 

mineralizācijas bilances. Par kūdras uzkrāšanās un sadalīšanās ātrumiem literatūrā ir atrodami 

ļoti dažādi dati. Pārsvarā kūdras uzkrāšanās ātrumu dabīgos purvos vērtē kā aptuveni 1 mm 

gadā (Latvijas kūdra 2020). Savukārt par kūdras sadalīšanās ātrumu susinātos purvos atrodami 

visdažādākie dati no 2-10 mm līdz pat 30 mm gadā (Akker, Hendriks 2017 u.c.).  

Aprēķinu rezultāti (tabula 2.) liecina, ka kūdras mineralizācija ir viens no aktīvākajiem 

un apjomīgākajiem mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem Latvijā (1.att.). 

2. tabula. Kūdras uzkrāšanās un mineralizācijas apjomi, un iesaistītā oglekļa daudzums. 

 Kūdra, milj. 

kubikmetru 

Kūdra, milj. tonnu 

(40% mitruma) 

Oglekli

s, milj. tonnu 

Uzkrāšanās 4,461 0,669 0,190 

Mineralizācija 7,488 1,123 0,450 

 

Līdztekus CO2 emisijām mineralizācijas procesā atbrīvojas arī kūdrā ietvertās barības 

vielas, kas nonāk gruntsūdeņos un ūdenstilpēs izraisot eitrofikāciju, kā arī nelietderīgi izdalās 

ievērojams enerģijas daudzums, tikpat, cik izdalītos kūdrai sadegot, vienlaikus pazeminās 

zemes virsmas līmenis, un samazinās kūdras augšņu un purvu teritoriju platības. 

 

1. attēls. Atsevišķu aktīvāko ģeoloģiskās vides procesu salīdzinājums, miljoni m
3
 gadā.  
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Turpmākie pētījumi būtu jāvelta metožu izstrādei tiešam kūdras uzkrāšanās un 

mineralizācijas un šī procesa rezultātu monitoringam un novērtējumam. 
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Priede, A., Gancone, A. (red.), 2019. Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un 

ilgtspējīga izmantošana. Baltijas krasti, Rīga. 

CONTRIBUTION OF VALTERS PĒRKONS AND KĀRLIS SPRIŅĢIS TO THE 

STUDY OF PLEISTOCENE IN LATVIA: TO HISTORY OF PLEISTOCENE 

RESEARCH 

Alexander Savvaitov 

The activity of Valters Pērkons (1906–1994) and Kārlis Spriņģis (1903–1987) on the 

study and recognition of tills and their stratigraphical positions in Pleistocene of Latvia 

belongs to the middle of the last century and is a continuation of investigations started by 

A. Dreimanis (Dreimanis 1939, 1944, 1949). Both of them have provided the further progress 

in Pleistocene study in Latvia based on newly discovered sections and known data: 

1.  V. Pērkons has discovered and studied the unique stratotypical Lētīža section in 

which four interbedded tills differing on compositional properties and sediments of two 

different interstadials were found (Pērkons, 1957). He has also singled out three tills at 

Kaibala and proposed a stratigraphic comparison with those at the Lētīža section. These 

objects have a great meaning now. 

2.  K. Spriņģis has focused on the study of the tills at the Lētīža and Kaibala sections. For 

the first time he co-authored with V. Pērkons and discussed in detail the stratigraphy and 

sediment descriptions of Pleistocene in Latvia – five different tills (four at Lētīža and upper at 

Kaibala) and sediments of two interglacials at Lētīža (the lower – Jaunšķieri and upper – 

http://www.fao.org/3/a-bs038e.pdf
https://enciklopedija.lv/skirklis/27677-purvi-Latvij%C4%81
http://www.latvijaskudra.lv/lv/kudra/purvi/
https://www.meteo.lv/lapas/geologija/zemes-dzilu-resursi/derigie-izrakteni-buvmaterialu-izejvielas-kudra-un-sapropelis-/kudra/kudra?id=1242&nid=594
https://www.meteo.lv/lapas/geologija/zemes-dzilu-resursi/derigie-izrakteni-buvmaterialu-izejvielas-kudra-un-sapropelis-/kudra/kudra?id=1242&nid=594
https://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/sites/default/files/2019-07/Peatbogs_and_carbon.pdf
https://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/sites/default/files/2019-07/Peatbogs_and_carbon.pdf
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Vecvagari) (Spriņģis, Pērkons, 1960). The numerous sequences of Pleistocene (Jaunšķieri, 

Laugaļi, Vecvagari, Rucava, Ulmale, Rugaļi, Krāslava, Židiņupīte, Kaibala, Tiltalejas and 

others) for the first time were characterized in detail (structure, descriptions of tills, intertill 

sediments) by K. Spriņģis (Spriņģis, 1960). Later, K. Spriņģis co-authored with new authors 

and published the detailed message (Spriņģis et all., 1964 a), in which based on the systematic 

samplings of the Lētīža sections, the tills belonging to different stratigraphic units have been 

characterized in detail by various compositional properties. K. Spriņģis together with co-authors 

showed the compositional distinctions between tills of different glaciations in the southwestern 

Kurzeme, and, for the first time, applied the orientations of elongated debris of tills, as the 

indicators of directions of the ice streams of the Last glaciation (Spriņģis et all., 1963, 1964 b). 
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EOLO NOGULUMU ĢEOĶĪMISKAIS RAKSTUROJUMS DVIETES MEŽA 

IEKŠZEMES KĀPU MASĪVĀ 

Juris Soms, Zane Egle  

 Daugavpils Universitāte, e-pasts: juris.soms@du.lv; zanebelinska@gmail.com  

Pēdējā apledojuma beigu posma un holocēna eolie nogulumi Latvijā veido vien nelielu 

daļu, t.i. 1,78% no kopējās kvartāra nogulumu segas platības (Zelčs un Nartišs, 2018). Tomēr 
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šo nogulumu izplatības areālos sastopamās reljefa formas un to grupas, it sevišķi iekšzemes 

kāpas, ir būtisks paleoklimatisko un paleoģeogrāfisko datu ieguves avots (piemēram, 

Kalińska-Nartiša et al., 2016; Kalińska, 2019). Tajā pašā laikā Latvijā pētījumi šajā jomā 

galvenokārt ir fokusēti uz iekšzemes kāpu morfoloģiju, nogulumu sastāvu un saguluma 

struktūru, kā arī uz OSL datējumiem balstītu hronoloģiju. Šī tendence izpaužas arī citur 

Eiropā un pasaulē (Muhs et al., 2017). Ievērojami mazāk pētījumu ir veltīts iekšzemes kāpas 

un segsmiltājus veidojošo nogulumu cilmvietas noskaidrošanai, interpretācijās pamatā 

balstoties uz pieņēmumu par sanešu transporta un pārgulsnēšanas ģeoloģiskajām un 

ģeomorfoloģiskajām likumsakarībām (ibid.). Šādā kontekstā būtisku papildus informāciju par 

nogulumu cilmvietu var sniegt to ģeoķīmisko iezīmju izpēte.        

Mūsdienās nogulumu ģeoķīmiskajās analīzēs plaši tiek izmantotas induktīvi saistītās 

plazmas atomu emisijas spektroskopijas (ICP-AES) un induktīvi saistītās plazmas mass 

spektrometrijas (ICP-MS) metodes. Tomēr līdz ar pēdējos gados veiktiem tehniskiem 

uzlabojumiem un datu apstrādes algoritmiem ķīmisko elementu kvalitatīvajai un 

kvantitatīvajai noteikšanai ar rentgenstaru fluorescences spektrometriju (XRF), šī metode tiek 

izmantota arvien plašāk, t. sk. nogulumu ģeoķīmiskajos pētījumos (Dunnington et al., 2018). 

Iepriekšējos gados jau bija uzsākti pētījumi Jersikas līdzenuma DR daļā, Dvietes mežā 

esošajās iekšzemes kāpās un iegūti jauni dati par kāpu izvietojumu, to morfoloģiju un eolo 

nogulumu granulometrisko sastāvu. Tomēr attiecībā uz masīvu veidojošā materiāla sākotnējo 

cilmvietu un uz šo teritoriju sanesas transportējušo ledājūdeņu straumju galveno virzienu 

joprojām ir daudz neskaidru jautājumu un pieņēmumu. Tāpēc šo pieņēmuma pārbaudei tika 

uzsākta datu ieguve, lai noskaidrotu eolo nogulumu ģeoķīmiskās iezīmes, t.i. galveno ķīmisko 

elementu, mikroelementu un retzemju ķīmisko elementu koncentrācijas un šo parametru 

mainību kāpu izplatības areāla ietvaros. 

Pētījumā tika izmantots rentgenstaru fluorescences spektrometrs OLYMPUS Vanta M-

Series, kura detektoru un datu apstrādes algoritmu ķīmisko elementu noteikšanai ražotājs ir 

īpaši pielāgojis tieši ģeoķīmiskām analīzēm. Tas ir portatīvs, hand-held dizaina aparāts, kas 

ļauj noteikt sekojošu ķīmisko elementu koncentrāciju analizējamā paraugā: Mg, Al, Si, K, Ca, 

S, P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Hg, As, Pb, Bi, Se, Th, U, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, 

Cd, Sn, Sb, Ba, kā arī retzemju elementus Y, La, Ce, Nd un Pr. Lai gan aparāts ļauj veikt 

analīzes arī lauka apstākļos, tomēr, lai iegūtu precīzākus datus par to elementu klātbūtni, kuru 

koncentrācijas ir ļoti zemas, analīzes tika veiktas laboratorijā gaissausiem paraugiem. 

Literatūrā norādīts, ka ūdens esamība paraugā izkliedē un mazina raidītā rentgenstaru kūļa 

enerģiju, apgrūtinot atsevišķu elementu fluorescences spektru ieguvi. Turklāt ūdeni veidojošie 

ūdeņradis un skābeklis nevar tikt detektēti ar šo metodi, attiecīgi palielinās t.s. vieglo 
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elementu (angl. light elements) uzrādītais īpatsvars parauga analīzes rezultātos. Tā kā eolo 

nogulumu paraugi jau bija ievākti paralēli notiekošā, granulometriskā sastāva pētījumā, tas 

būtiski atviegloja darbu. 

Lai pārliecinātos par XRF analizatora uzrādīto koncentrāciju ticamību, tika veikta 

papildus kalibrācija, izmantojot  references materiālus NIST2711A (2018) un Blank Silica, kā 

arī 12 gab. OREAS standartus (OREAS, 2019). Apmēram 25 g iesvara paraugi tika ievietoti 

XRF analīzēm speciāli paredzētos cilindriskas formas 32 mm  diam. RIGAKU polipropilēna 

konteineros, piepildot tos vismaz ar 12 mm biezu nogulumu slāni un nosedzot tos ar prolēna 

6 m plēvi. Analīze tika veikta, sekojot literatūrā aprakstītai procedūrai (Chagué-Goff et al. 

2012), pielietojot OLYMPUS preinstalēto metodi  GeoChem REE2. Šī metode pilna elementu 

spektra ieguvei secīgi, vienu pēc otra ģenerē divus rentgenstaru kūļus ar atšķirīgu enerģiju – 

vienu kūli, kas ļauj detektēt zemas ierosmes enerģijas 4,5 keV līdz 18 keV elementus (Mg, Al, 

Si, P, S, K, Ca, Ti un Mn), un otru kūli, kas ļauj detektēt augstas ierosmes enerģijas 18 keV 

līdz 35 keV elementus (pārējie detektējamie elementi). Abu apstarojumu optimālais ilgums 

tika izvēlēts, vadoties no zinātniskajās publikācijās sniegtajiem atzinumiem par OLYMPUS 

Vanta XRF analizatoru pielietojumu ģeoķīmiskos pētījumos (Williams et al., 2018). Katrs 

paraugs tika analizēts piecos atkārtojumos, kas ļāva izvairīties no kļūdaini iegūtām 

koncentrāciju vērtībām. 

 Ģeoķīmiskās izpētes rezultāti parāda, ka Si saturs (kvarca SiO2 sastāvā) visos 

analizētajos paraugos ir ļoti līdzīgs – no 25,44 līdz 22,24%, standartnovirze jeb variācijas 

rādītājs ir 1,15. Būtiski mazākas ir citu elementu – Al, K, Fe koncentrācijas, kuras svārstās 

attiecīgi 1,45 - 2,29%; 1,02 - 1,26% un 0,52 - 0,69% robežās. Jāatzīmē, ka tādu nogulumiežos 

plaši izplatīta elementa kā Ca koncentrācijas paraugos ir ļoti zemas – 0,29 līdz 0,40%, turklāt 

Mg koncentrācija bija zem metodes jūtības sliekšņa. Tas norāda uz zemu karbonātu, un it 

sevišķi uz zemu dolomīta saturu analizētajos eolajos nogulumos.   

No konstatētajiem mikroelementiem augstākās koncentrācijas ir Ba (464–546 ppm jeb 

mg kg
-1

) un Zr (178–385 ppm jeb mg kg
-1

). No metodes ietvaros nosakāmo ķīmisko elementu 

saraksta tika konstatēts arī Sr un Rb, kuru koncentrācijas attiecīgi ir 65–73 ppm jeb mg kg
-1

 

un 37–42 ppm jeb mg kg
-1

. No retzemju elementiem Dvietes meža iekšzemes kāpu masīvā 

ticami tika konstatēta Y un Nb klātbūtne eolajos nogulumos – koncentrācijas attiecīgi 5–

9 ppm jeb mg kg
-1

 un 3–4 ppm jeb mg kg
-1

.  

Tā kā iekšzemes kāpu masīva platība ir apmēram 112 km
2
, tad eolo nogulumu 

ģeoķīmiskā sastāva kvalitatīvas vai statistiski ticamas kvantitatīvas variācijas dažādās areāla 

vietās norādītu uz atšķirīgām cilmvietām, no kurām materiālu uz Nīcgales sprostezera R daļu 

transportēja ledājūdeņu straumes. Hipotētiski sanešu transports varēja norisināties (1) no Z un 
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ZR, t.i. frontāli ar ledājūdeņu straumēm no ledāja virsmas un malas, (2) no R un DR, no 

Augšzemes augstienes ZA nogāzes vai (3) no D un DA, no Ilūkstes upes paleodeltas  un no 

Daugavas paleodeltas pie Daugavpils. Taču pat pretējās iekšzemes kāpu masīva daļās ievākto 

paraugu ģeoķīmiskais sastāvs ir līdzīgs. Iegūtie dati arī neliecina, ka kādā no masīva daļām 

eolajos nogulumos būtu ķīmiskie elementi, kas nav konstatēti citās masīva daļās (kas attiecīgi 

varētu norādīt uz nogulumu atšķirīgu cilmvietu). Līdz ar to, pašreizējā pētījumu etapā, var 

izvirzīt pieņēmumu, ka Dvietes meža iekšzemes kāpas veidojošajiem nogulumiem ģeogrāfiski 

ir viens izcelsmes avots, tātad sanešu transportu  un akumulāciju galvenokārt ir noteikusi kāda 

viena, dominējoša virziena ledājūdeņu straumju pieplūde. Turpmāk veicamajos pētījumos ir 

jāiegūst ģeoķīmiskie dati no plašākas, arī kāpu masīvam piegulošās teritorijas, un, vadoties no 

konstatētā nogulumu ģeoķīmiskā paraksta (angl. geochemical signature), jāmēģina identificēt 

to cilmvieta. Būtiski šajos pētījumos noskaidrot retzemju elementu klātbūtni, jo tieši šie 

elementi, kuriem raksturīga relatīvi zema ģeoķīmiska mobilitāte, mūsdienās galvenokārt tiek 

izmantoti nogulumiežu cilmvietas noteikšanai (McLennan, 1989). 
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HOLOCĒNA UGUNSGRĒKU REŽĪMA REKONSTRUKCIJAS BRICU EZERA 

(VIDZEMES AUGSTIENE) APKĀRTNĒ 

Dace Šteinberga1, Normunds Stivriņš1,2,3 

1Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: 

steinberga.steinberga@gmail.com, normunds.stivrins@lu.lv; 2Tallinas Tehnoloģiju Universitāte, 

Ģeoloģijas nodaļa; 3Ezeru un purvu izpētes centrs, e-pasts: normunds.stivrins@epicentrs.lv  

Pēdējo dekāžu laikā ugunsgrēku biežums daudzās pasaules vietās ir palielinājies un tiek 

prognozēts, ka klimata izmaiņu ietekmē (ekstrēmu sausumu gados) ugunsgrēku biežums un 

intensitāte tikai pieaugs. Ņemot vērā pašreizējo un turpmāko ugunsgrēku nozīmi un to ilgtermiņa 

ietekmi uz ekoloģiskiem procesiem, ir jāuzlabo izpratne par ugunsgrēku režīmu un biežumu 

ilgakā pagātnes laika posmā. Pētījuma mērķis ir rekonstruēt ugunsgrēku notikumu biežumu 

holocēnā dabīgos un cilvēka ietekmes apstākļos Bricu ezera apkārtnē, Vidzemes augstienē.  

Par pētījuma objektu izvēlēts arheoloģiskais piemineklis Bricu ezers (N  331782, 

E  613276, 16 ha, 1,3–2,7 m dziļš), jo tas ir viens no 10 ezerpils ezeriem (ezerpils – 

nocietināta dzīvesvieta ezerā uz mākslīgi izveidotiem koka konstrukciju pamatiem), kas 

nosaka, ka gitija satur informāciju gan par dabīgiem vides apstākļiem, gan par antropogēno 

ietekmi. Bricu ezerā veikti divi ģeoloģiskie urbumi (2018.g. 12. augusts), noņemot nogulumu 

serdes tālākām analīzēm ezera dziļākajā (centrālajā) daļā un litorāles zonā aptuveni 20 m uz Z 

no ezerpils. Nogulumi iegūti no speciāli šiem darbiem izveidotas urbšanas platformas 

pielietojot gravitācijas tipa urbi (ar ūdeni piesātināto virsējo nogulumu iegūšanai) un mīksto 

nogulumu kamerurbi. 

Nogulumu hronoloģija balstīta uz sfērisko oglekļa daļiņu un 
14

C AMS (3 paraugi) 

datēšanas metožu rezultātiem. Ugunsgrēku rekonstrukcijas pamatā ir ezera nogulumos esošo 

makroskopisko ogļu morfoloģijas analīze (Mustaphi and Pisaric, 2014; Feurdean et al., 2017; 

Stivrins et al., 2019a). Ogļu makroskopiskos atlieku koncentrācija tika iegūta izskaitot ogļu 

atliekas katrā centimetrā (kopā 710 paraugi).  

Iegūtie rezultāti norāda, ka Bricu ezers izveidojies izkūstot lielam gruntī apraktajam 

ledus gabalam pirms 10560–10795  kalibrētajiem gadiem pirms mūsdienām (kal.g.p.m.), par 

ko liecina zemā tipa kūdras slānis zem gitijas nogulumiem. Litorāles urbuma apakšējo daļu 

veidoja morēnas smilšmāls ar tai uzgulošiem smilts un smilts-grants nogulumiem, kas ļauj 

domāt, ka arī pašas ezerpils saliņas pamatne varētu sastāvet no šādiem nogulumiem.  
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mailto:normunds.stivrins@lu.lv
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Agrais holocēns raksturojas ar paaugstinātu ugunsgrēku biežumu, kad Vidzemes 

augstienē dominēja boreālie (skujkoku) meži (Stivrins et al., 2019b). Interesanti, ka līdzīgi kā 

Austrumlatvijā (Feurdean et al., 2017) arī Vidzemes augstienē ugunsgrēku biežums 

samazinājies vidus holocēnā, kad klimats bija siltāks un sausāks nekā mūsdienās, un ainavā 

dominēja nemorālie (platlapju) meži (Heikkilä and Seppä, 2010). Vēlajā holocēnā ugunsgrēku 

biežums palielinājies. 

Liecības par ugunsgrēkiem Bricu ezera nogulumos ļauj identificēt iespējamo ezerpils 

apdzīvošanas laiku (aptuveni pirms 1300. līdz 900. kal.g.p.m.), kad fiksēta vislielākā ogļu 

koncentrācija (vidēji 70 ogļu daļiņas paraugā). Samazināta ogļu koncentrācija (vidēji 5 ogļu 

daļiņas paraugā) fiksēta laika posmam no 900. līdz 400. kal.g.p.m. un norāda uz limitētu 

cilvēku klātbūtni ezera apkārtnē. Pēdējos 400 gadus ogļu koncentrācija paaugstinājās līdz 

vidēji 30 ogļu daļiņām paraugā. Iegūtie rezultāti norāda, ka pastāv fundamentāla atsķirība 

starp ogļu koncentrācijām centrālajā un litorāles daļā paraugotajā urbumā. 
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 Lietišķā ģeoloģija 

 

 

BIOLOKĀCIJAS ANOMĀLIJU (BLA) APĻI – LOKĀLU NEOTEKTONIKAS 

PROCESU IEROSINĀTĀJI 

Lija Bērziņa 

Var teikt, ka kopumā biolokācijas anomālijas (BLA) ir kopējais vides nevienādības 

enerģētisko un fizisko lauku atspoguļojums zemes garozas virsmā. Uz šīm neviendabībām reaģē 
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visi dzīvie organismi – putni, dzīvnieki, augi, koki, kukaiņi, sēnes, baktērijas u.c., savu 

subjektīvo jūtību robežās un ekoloģiskās nišas ietvaros, arī cilvēki, tautā saukti par rīkstniekiem. 

Par šī BLA lauka struktūru vienota uzskata pagaidām nav. Lineārās BLA gan ir izrādījušās 

savietojamas vairākās sistēmās, kas kopumā ierakstās zemes virsmas kopējā BLA tīklā. 

Daļa ģeologu, kas saskārušies ar sīkām šī tīkla struktūrām, uzskata, ka BLA atbilst 

starpbloku un blociņu sprieguma un zemes enerģijas izlādes zonām zemes garozas virskārtā. 

Lineārās BLA dažādi apvienotas, gan pēc virziena, izmēriem vai intensitātes, literatūrā tiek 

dēvētas par ģeodinamiskām, ģeopatogēnām u.tml. Atkarībā no sprieguma rakstura (spiedes 

vai stiepes) tām piešķir nosacītu polaritāti, par pozitīvām uzskatot lielāko daļu lineārā tīkla 

anomāliju, ar stiepes apstākļos paaugstinātu plaisainību un ūdens un gāzu caurlaidību. Apļa 

BLA no kopējā tīkla izdalās vispirms ar negatīvu polaritāti. 

Daudzu gadu garumā esmu pētījusi BLA apļus visdažādākajās vietās, galvenokārt, 

sakrālos un kulta objektos Skotijā, Kornvolā, Portugālē, Bretaņā, Arkaimā (Rietumsibīrijā), 

Krimā, Grieķijā un Turcijā, kā arī kulta un citās vietās Latvijā. Iegūtie priekštati papildināti ar 

detālu BLA kartēšanu ap Kaali krāteriem 1.un 4. Sāremā. Detāli pētīti arī vairāki posmi gar 

Dobeles „astroblēmas” (ø 4,5 km) arējo malu. Tur pirmo reizi konstatēts, ka virzienā uz 

centru dažādos līmeņos virs negatīvajiem anomāliju apļiem parādās pozitīvas polaritātes 

gredzeni. Novērojama arī krasa pāreja starp lineārām un apļa BLA.  

BLA apļu izplatība, savstarpējā saskarsme un izvietojums atklājās detālā kartēšanas 

procesā Turaidas muzejrezervāta teritorijā (~40 ha platībā) ar ļoti diferencētu reljefu. Ar 

detālo kartēšanu rezervāta robežās atklātas 32 BLA apļa struktūras diametrā no apmēram 10–

200 m. Apļa struktūru izvietojumam teritorijā ir gadījuma raksturs. Pēc lieluma tos nosacīti 

var iedalīt sīkos (līdz ~25 m), vidējos (~25–60 m) un lielos (~180–200 m diametrā) apļos. 

Dažādu izmēru apļi gan satuvinās, gan daļēji vai pilnīgi pārklājas, vai ir ievērojami attālināti. 

Apļu iekšējā struktūra veidojas no koncentriski izkārtotiem negatīvas polaritates anomāliju 

gredzeniem. To skaits, atkarībā no struktūras lieluma, svārstās no 1 līdz ~20. Anomāliju 

gredzenus virzienā no centra pārklāj radiāli izvērstu pozitīvas polaritātes anomāliju tīkls.  

BLA apļu izvietojums un iekšējā struktūra raksturo tos kā trieciena vai trieciena 

sprādziena struktūras (3). Pēc trieciena viļņa radītās iežu iekšējās struktūras maiņas, anomāliju 

gredzenu robežās izmainās iežu blīvums, ieži kļūst ūdensnecaurlaidīgi, trausli, ar izteikti 

pazeminātu nestspēju. Tālākā apļa kā trieciena struktūras attīstība turpinās kā krātera vidus 

pacēlums, kas var turpināties miljoniem gadu. To var saukt arī par kompensācijas periodu, kas 

vērsts uz triecienā izmainītā zemes enerģētiskā lauka atjaunošanu. Dažādos kompensācijas 

etapos esosās BLA izteiktās apļa struktūras grupējas, veidojot puslokus, izlocītas virtenes vai 

sarežģītas formas paugurus – neotektoniski aktīvas struktūras izteiktas reljefā. Jo lielāks apļa 
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struktūru blīvums un daudzkārtīga apļu pārklāšanās, jo vairāk izteikta forma reljefā gan 

augstuma, gan platības ziņā. Tādi pauguri vai pauguru virknes (Dainu kalns, Baznīckalns 

Turaidā), kā izturīgākie pret eroziju, veido ūdensšķirtnes, krasta līniju izvirzījumus – ragus 

(Labrags, Ovīši u.c.) ar bākām. Starp izteiktākajām apļa anomālijām Turaidas muzejrezervātā 

ir Baznīckalns ar četrām apļa sturktūrām un Pilskalns ar septiņām apļu struktūrām (piecas no 

tām zem pils toņiem) - abi ierobežoti starp ZD un AR virziena neotektoniski aktīvām zonām. 

 
1. attēls. Biolokācijas anomāliju apļi Turaidas muzejrezervātā. 

A, B, C, D, P – apļu koncentrācija pauguros. A – Zivjumājas aplis, B – Baznīckalnā, C – Jāņkalnā, D – 

Dainu kalnā, P – Pilskalnā. 

Slīpsvītrotās sarkanās līnijas – neotektoniski aktīvās lūzumu zonas. 

Lielākais apļa anomāliju blīvums konstatēts Bīriņu pauguraines dienvidu daļā. Bīriņu 

pilskalnā ar parku ~ 5-6 ha platībā apzināti 11 apļi. Trīs no apļiem atrodas zem pils, lielākā 

apļa vidū ir ūdenstornis ar ūdenslīmeni pāris metru zem zemes virsmas, parkā divu apļu 

struktūru centros divi dižkoki – liepa un ozols. Bīriņu pauguraine norobežota ar ZR–DA un 

ZA–DR virzienos izstieptām reljefa formām, kas iezīmējas ar daudzām BLA apļu struktūrām.  

Augstas precizitātēs trīsreizējas nivelēšanas trasē Ieriķos konstatēts, ka divu savstarpēji 

pārklājušos BLA apļu robežās zemes virsmas svārstību amplitūda 2,5  līdz 3 reizes pārsniedz 

trases vidējo. Tādas amplitūdas fiksētas daudzviet, trasei šķērsojot Amatas upes baseinu. Vai 

iespējams, ka tas varētu liecināt par 2–3 reizes augstāku apļa anomāliju intensitāti nekā 

lineārā anomāliju tīkla gadījumā?   
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2. attēls. Latvijas kristāliskā pamatklintāja lielo bloku struktūra. 

Par Rīgas un tās tuvākās apkārtnes enerģētisko lauku, izteiktu BLA vērtējumā, jārunā 

īpaši. Apļa anomāliju skaits šeit mērāms jau simtos, bet divu vai vairāku apļa struktūru 

pārklāšanās un sablīvēšanās vietu skaits – desmitos, kur zem tām ir neotektoniski aktivizēti 

visu iespējamo virzienu lūzumi. Līdz ar to Rīgu var uzskatīt par pilsētu ar augstu zemes 

enerģētisko līmeni un ar to saistīto iespējamo ģeodinamisko risku.   

KARSTA KRITEŅU KARTĒŠANA, IZMANTOJOT TĀLIZPĒTES DATUS 

Pēteris Džeriņš, Jurijs Ješkins 

 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: peteris.dzerins@gmail.com 

Pēc (Jennings 1985) karsts tiek definēts kā “teritorija ar raksturīgām reljefa formām un 

drenāžas sistēmu, kas veidojas labākas iežu šķīšanas rezultātā nekā raksturīgs citviet”. Ūdens 

šķīdinošās darbības rezultātā var izveidoties karsta teritorijām raksturīgs reljefs (pazemes 

tukšumi (alas), iegruvumi, zemes sēšanās u.c.), kas saistīts ar dažādiem ģeoloģiskajiem riskiem. 

Izpētes teritorija atrodas Allažu pagastā. Kvartāra nogulumu biezums teritorijā ir 

aptuveni 5 m (LVĢMC 2007) un tos veido morēnas smilšmāls un mālsmilts. Karsta procesi 

visā Allažu pagastā saistīti ar ģipšainajiem Salaspils svītas nogulumiem (D3slp), kas Allažu 

pagastā atsedzās zem kvartāra nogulumiem tikai 1,0–1,5 km šaurā joslā, kurā ietilpst arī 

izpētes teritorija (Valsts ģeoloģijas dienests 1998-2002). 

Pētījumā tika veikta karsta formu kartēšana, izmantojot Digitālo Virsmas Modeli 

(DEM) un RTI (Reflectance Transformation Imaging) metodi. RTI metode dod iespēju 

interaktīvi analizēt reljefu, ļaujot precīzāk noteikt tā izmaiņas un formu. Pēc reljefa formu 

kartēšanas šī teritorija tika apsekota dabā, uzskaitot atrastās karsta formas un to izmērus.  
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Pētījumā tika secināts, ka RTI metode ir noderīga karsta formu kartēšanā, tomēr šīs 

metodes izmantošanai nepieciešams ilgstošs manuāls darbs. Tāpēc ieteicams pirmo soli datu 

apstrādē automatizēt, izmantojot plaši pieejamos reljefa analīzes rīkus, un atlasītās formas pēc 

tam analizēt, izmantojot RTI metodi. 
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AUGSTAS IZŠĶIRTSPĒJAS BATIMETRIJAS KARTES IZVEIDE ŪDENSTILPNEI, 

PIELIETOJOT BEZPILOTA LIDAPARĀTU 

Jurijs Ješkins 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: jurijs.jeskins@lu.lv 

Bezpilota lidaparātu tehnoloģijās tiek novērota strauja attīstība. Tā skar gan pašu 

lidaparātu tehniskā aprīkojuma modernizāciju, kā arī vadības programmatūras attīstību. Tiek 

uzlaboti arī sensori un datu uzkrājēji, ar kuriem ir aprīkotas bezpilota lidaparātu sistēmas, 

attiecīgi uzlabojot datu kvalitāti un precizitāti. 

Roku rokā tiek attīstītas arī bezpilota lidaparātu pielietošanas metodoloģijas. Jaunajā 

pētījumā tiek analizēta bezpilota lidaparātu pielietojamība batimetrijas pētījumos. Iepriekš 

tika atzīts, ka bezpilota lidaparāts var kalpot par efektīvu transportu eholota pārvadāšanai 

(Bandini et al. 2018). Tika secināts, ka apvienojot autonomo lidojumu ar datorredzi ir 

iespējams iegūt batimetrijas kartes vietās, kuras nav pieejamas konvencionālajām metodēm 

(piemēram, izmantojot laivas), kā arī vietās, kas ir bīstamas cilvēkiem. B lidaparāti tiek plaši 

izmantoti fotogrāfiju iegūšanai. Pielietojot fotogrammetrijas algoritmus ir iespējams veikt 

batimetrisko kartēšanu seklām ūdenstilpnēm (Agrafiotis et al. 2019). Pētījuma rezultātā tika 

secināts, ka apvienojot fotogrammetrijas tehnoloģijas kopā ar mašīnmācīšanās algoritmiem 

tiek iegūtas precīzas dziļumu kartes. 

Šajā pētījuma bezpilota lidaparāts tika izmantots kā palīginstruments, nevis kā pamata 

datu uzkrājējs. Batimetrijas izpēte notika Linezerā, Allažu pagastā, Siguldas novadā. Linezers 

atrodas karsta kritenē un tā dziļums vietām sasniedz līdz pat 5 m. Batimetrijas pētījumā tika 

izmantots makšķernieku eholots Deeper Chirp+. Izmantojot parasto makšķerēšanas 

aprīkojumu eholots tika ielaists dīķī. Ezerā tika ierīkoti paralēli profili pa kuriem notika datu 

mailto:jurijs.jeskins@lu.lv


LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. ĢEOLOGIJA 

 177 

iegūšana. Tā kā eholots ir aprīkots ar GPS uztvērēju, tad ir iespējams aprēķināt mērījumu 

iegūšanas vietu. Diemžēl, esoša GPS uztvērēja precizitāte (~10 m) nav pietiekama, lai iegūt 

augstās izšķirtspējas mērījumus. Līdz ar to, tika izmantota inovatīva pieeja mērījumu vietas 

noteikšanai, kas nodrošināja telpisko precizitāti ~15 cm. 

Metodes būtībā tika izmantota standarta prakse, kuru pielieto kartēšanas darbos ar 

bezpilota lidaparātiem – zemes atbalsta punktu (ground control points) ierīkošana. Apkārt 

ezeram tika izvietoti 4 atbalsta punkti. To atrašanas vietas tika uzmērītas ar reāla laika GNSS 

iekārtu Emlid Reach RS2. Vidēja punktu precizitāte sasniedza ~1.5 cm. Bezpilota lidaparāts 

DJI Phantom 4 Pro v2.0 tika pacelts gaisā un novietots tieši virs ezera tā, lai videokameras 

kadrā būtu redzami visi 4 atbalsta punkti. Bezpilota lidaparātā tika palaists videoieraksts 

maksimālajā attēla kvalitātē. Vienlaicīgi tika uzsākta arī batimetrijas datu iegūšana. 

Videoierakstā tika ierakstītas visas trajektorijas, pa kurām tika aizmests eholots un nogādāts 

atpakaļ krastā. Kad visi profili bija apsekoti, bezpilota lidaparāts tika nolaists zemē un eholota 

dati, kā arī videoieraksts tika nogādāti Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. 

Datu pēcapstrāde sastāvēja no vairākiem posmiem: 1) eholota datu apstrāde; 

2) videoieraksta sadalīšana atsevišķos kadros; 3) kadru ģeoreferencēšana; 4) eholota pozīcijas 

atzīmēšana ortofotoainās; 5) eholota datu apvienošana ar eholota pozīcijām; 6) dziļuma kartes 

interpolēšana. Eholota datu apstrāde notika, izmantojot ražotāja piedāvāto apstrādes 

programmu Deeper Lakebook. Dati tika noeksportēti CSV formātā kopa ar laika zīmogu. 

Videoieraksts tika sadalīts atsevišķos kadros un kadri tika ģeoreferencēti, izmantojot ArcGIS 

datorprogrammu. Lai atvieglot ģeoreferencēšanu tika pielietota sekojoša metodoloģija – 

pirmais kadrs tika ģeoreferencēts, izmantojot četrus ierīkotus zemes atbalsta punktus. 

Savukārt, pārejo kadru ģeoreferencēšanā tika pielietota ArcGIS piedāvāta funkcija 

“Automātiskā ģeoreferencēšana”, kas balstoties uz fotogrammetrijas algoritmiem novieto 

katru nākamo kadru virs esošā. Šādas ģeoreferencēšanas izmantošana sniedz precizitāti 

~10 cm. Eholota pozīcijas tika iezīmētas ArcGIS datorprogrammā un saglabātas CSV formātā 

kopā ar laika zīmogu. Tā kā gan bezpilota lidaparāts, gan eholots ir aprīkoti ar GPS uztvērēju, 

tad batimetrijas datu un eholota pozīciju laika zīmogi sakrīt ar 1 sekundes precizitāti. Līdz ar 

to, batimetrijas dati tika apvienoti ar eholota pozīciju datu masīvu, izmantojot laika zīmogu. 

Rezultātā tika iegūta CSV datne ar koordinātām un dziļumiem. Gala rezultāts tika interpolēts 

datorprogrammā QGIS, izmantojot rastra datu interpolācijas algoritmus. Par veiksmīgo tika 

atzīts inverse distance weighted algoritms, kas sniedza maksimālo datu precizitāti. 

Pētījuma rezultātā tika aprobēta inovatīva metode batimetrijas mērījumu veikšanas vietas 

noteikšanai, izmantojot bezpilota lidaparātus. Tika secināts, ka šāda metode var tikt izmantota 
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nelielu ūdenstilpju batimetriskos pētījumos, ka arī citās vietās, kur ir apgrūtinoši izmantot 

konvencionālas metodes. Datu precizitāte ir atbilstoša augstās izšķirtspējas datu iegūšanai. 
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POLITERMĀLU LEDĀJU PĒTĪJUMI AR ĢEORADARU SVALBĀRĀ 

Jānis Karušs, Kristaps Lamsters, Pēteris Džeriņš, Jurijs Ješkins 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: janis.karuss@lu.lv 

Svalbāras arhipelāgs atrodas starp 74° un 81° ziemeļu platumu, aptuveni 930 km uz 

ziemeļiem no Trumses. Arhipelāgu veido deviņas galvenās salas, lielāko daļu no tā 

aizņem Špicbergenas sala. Pētījums tika veikts Kafijoras reģionā, Špicbegenas salas  ZR, 

Oskara II Zemē. Ledāji, kas atrodas šajā reģionā, ir potenciāli politermāli ar “silta” ledus 

virsējo slāni vasarā un iespējamu “silto” ledu akumulācijas zonā, uz ko norāda uzledojumu 

veidošanās ledāju priekšā. 

Pētījuma mērķis bija noskaidrot Valdemārbrēena ledāja biezumu, termālo struktūru un 

iekšledāja kanālu izplatību. Pētījumā tika izmantots ģeoradars Zond 12-e ar 38 MHz antenu. 

Ierakstīto radiolokācijas profilu un atbalsta punktu novietojums fiksēts, izmantojot EMLID 

Reach RS+ uztvērēju. Ledus biezuma un zemledāja reljefa modeļi veidoti ar ArcMap un 

ArcScene.  

Iegūtajās radarogrammās tika identificēti vairāki, ar iekšledāja kanāliem saistīti 

atstarojumi. Iegūtie dati liecina par to, ka iekšledāja noteci galvenokārt veido tikai dažas, 

iespējams divas, pastāvīgas tuneļu sistēmas, savukārt spēcīga ģeoradara signālu izkliede 

ledāja gultnes daļā norāda uz silta ledus klātbūtni. 

Pētījumi realizēti Kristapa Lamstera pētniecības pieteikuma 

Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/118 ietvaros, kas tiek finansēts no specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. 

pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ERAF projekta 1.1.1.2/16/I/001 un 

LU ĢZZF projekta “Cilvēku resursu piesaiste zinātnisko pētījumu attīstībai zemes un vides 

zinātnēs (Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana klimata pārmaiņu kontekstā)” ietvaros. 

http://1.1.1.2/VIAA/1/16/118
http://1.1.1.2/16/I/001
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AR DAŽĀDĀM ĢEOFIZIKĀLAJĀM METODĒM IEGŪTU DATU SAVSTARPĒJS 

SALĪDZINĀJUMS 

Jānis Karušs, Amanda Stūrmane, Pēteris Džeriņš, Jurijs Ješkins, Kristina Kučinskaite, 

Kristaps Lamsters  

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: janis.karuss@gmail.com 

 Mūsdienās tiek plaši pielietotas dažādas ģeofizikālās izpētes metodes, tomēr to 

integrēta interpretācija tiek pielietota reti. Lielākajā daļā no gadījumiem pētījumu teritorijā 

tiek izmantota viena ģeofizikālā izpētes metode. Gadījumus, kad tiek izmantotas vairākas 

metodes, to interpretācija bieži vien netike tiešā veidā saistīta. Iegūto mērījumu interpretācijas 

laikā katra no izmantotajām metodēm bieži tiek apskatīta atsevišķi. Praktiski nav sastopami 

pētījumi, kuros ar vienu metodi iegūtie dati tiešā veidā tiek izmantoti, veicot ar kādu citu 

metodi iegūtu mērījumu apstrādi vai interpretāciju. 

Šī pētījuma mērķis ir izvērtēt iespējas veikt kompleksu iegūto ģeofizikālo mērījumu 

interpretāciju. Pētījuma laikā tika izmantotas četras ģeofizikālās izpētes metodes: 

radiolokācija, elektroizpētes, lauzto viļņu seismiskās izpētes metode kā arī gravimetrija. 

Pētījumus tika īstenots divos eksperimentālos poligonos. Pirmais poligons atrodas Sedas 

līdzenumā, kur lielāko daļu kvartāra nogulumu veido glaciolimniskie Smiltenes un Strenču 

sprostezera smalkgraudainas smilts nogulumi, taču baseina malējās daļās sastopami arī 

mālaini un aleirītiski nogulumi. Pirmajā poligonā uzmanība tikai pievērsta kvartāra nogulumu 

uzbūves un biezuma noteikšanas iespējām. Savukārt otrais poligons atradās Dundegas 

pacēlumā, kur kopumā kvartāra nogulumu biezums nepārsniedz 10 m biezumu. Kā izņēmums 

atzīmējamas apraktās ielejas. Otrajā pētījumu poligona uzmanība tika pievērsta tieši iespējām 

lo kalizēt aprakto ieleju ar ģeofizikālajām izpētes metodēm. 

Pētījumā iegūtie rezultāti norāda uz nepieciešamību izveidot testa poligons, lai būtu 

iespējams veikt līdzīga rakstura eksperimentus, standartizēta datu iegūšanas metodikas 

nepieciešamību kā arī vienotas interpretācijas metodikas izstrādes nepieciešamību. 

Identificēto jautājumu atrisināšana būtiski palielinātu ģeofizikālo metožu izmantošanas 

efektivitāti turpmākos pētījumos. 

Pētījumi realizēti LU ĢZZF projekta “Cilvēku resursu piesaiste zinātnisko pētījumu 

attīstībai zemes un vides zinātnēs (Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana klimata pārmaiņu 

kontekstā)” ietvaros. 



LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. ĢEOLOGIJA 

 180 

JAUNĀS ĢEOTEHNIĶA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

Māris Krievāns  

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: maris.krievans@gmail.com 

Ģeotehniķa klasifikācijas prasības dažādās valstīs, piemēram, ASV, Vācijā, Nīderlandē, 

tai skaitā Baltijas valstīs ir atšķirīgas, kas tieši ir saistīts ar dažādiem pielietojamiem standartiem 

(ASTM, DIN, GOST, ISO), mācību iestāžu specializāciju, izpratni par vietējiem ģeoloģiskajiem 

apstākļiem, kā arī ģeotehnisko darbu veicēja pieredzi. Lai starp valstīm, kuras ieviesušas 

7. Eirokodeksu, izveidotu vienotas ģeotehniskās izpētes kvalificēta tehniķa, atbildīgā eksperta 

un kvalificēta uzņēmuma prasības, 2016. gadā tika izveidota jauna darba grupa 

ISO/TC 182/WG 04 "Drilling and sampling methods and groundwater measurements". Tās 

uzdevums ir pārskatīt un piemērot ISO/TS 22475-2 “Geotechnical investigation and testing – 

Qualification criteria and assessment – Part 2: Responsible expert” un ISO/TS 22475-3 

“Geotechnical investigation and testing – Qualification criteria and assessment – Part 3: 

Qualified enterprise”, kā arī turpmākajos gados pārstrādāt ISO/TS 22475-1 “Geotechnical 

investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 1: Qualified 

technician”. 

Kvalifikācijas kritēriju un novērtēšanas standartu galvenais mērķis ir uzlabot 

ģeotehniskās izpētes veicēja izglītību un pielietojamo ģeotehnisko izpētes metožu kvalitātes 

paaugstināšanu. ISO/TC 182/WG 04 darba grupu veido 27 komitejas locekļi no 13 valstīm, 

tai skaitā Baltijas valstis kopš 2019. gada pārstāv viens komitejas loceklis no Latvijas.  

Ņemot vērā, ka Latvijas Ģeotehniķu savienība un LVS/STK30/AK2 "Ģeotehnika" 

nebija informētas par ISO/TC 182/WG 04 darba grupas izveidi saistībā ar ģeotehniķa 

profesijas standartu izstrādi, Latvijas Darba devēju konfederācija, 2018. gadā izveidoja 

Ģeotehniskās izpētes tehniķa profesijas standarta izstrādes darba grupu. To veidoja 

ģeotehnisko uzņēmumu pārstāvji, Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes 

mācībspēki. Darba grupa dažu mēnešu laikā izstrādāja profesionālās darbības 

pamatuzdevumus un pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes, attieksmes, kā arī 

profesionālās zināšanas un kompetences. Izstrādāto ģeotehniskās izpētes tehniķa profesijas 

standartu 2018. gada augustā apstiprināja Profesionālās izglītības un nodarbinātības 

trīspusējās sadarbības apakšpadome.  

Latvijas Darba devēju konfederācijas izstrādātajā ģeotehniskās izpētes tehniķa 

profesijas standarta un ISO/TC 182/WG 04 darba grupas ISO/TS 22475-1 izveidotā standarta 

melnraksta kopīgais mērķis ir noteikt kvalifikācijas kritērijus personām, kas veic grunts 

paraugošanu, testēšanu, mērījumu veikšanu, monitoringu un aprīkojuma, piemēram, 
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pjezometru, inklinometru u.c. uzstādīšanu saistībā ar ģeotehnisko izpēti. Būtiskākā atšķirība 

starp abiem izstrādātajiem dokumentiem ir noteiktais stundu skaits mācību programmā, kas 

būtu jāvelta konkrētās tēmas apguvei. 2020. gadā Latvijas Darba devēju konfederācija 

uzsākusi darbu pie modulārās profesionālās izglītības programmas “Ģeotehniskās izpētes 

tehniķis”, kurā tiks pielāgota mācību programma atbilstoši ISO/TS 22475-1 noteiktajam 

stundu skaitam un izmantojamajiem standartiem. 

Sala pacēluma monitoringa stacijas izveide 

Māris Krievāns, Jānis Karušs  

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: maris.krievans@gmail.com 

Monitoringa stacijas ierīkošanu, sākotnējā posmā (Krievāns, Karušs 2019) tika 

paredzēts veikt Ķekavas novadā netālu no A7 un P89 ceļu krustojuma. Ņemot vērā satiksmes 

intensitāti, plānotais izpētes un monitoringa punkts tika pārcelts uz posmu A7-P89 un P89-

P90 krustojums. Spriežot pēc ģeoloģiskajām kartēm M  1:50 000 un topogrāfiskajiem 

materiāliem M  1:10 000, pastāvēja vidēja varbūtība, ka izvēlētajā posmā varētu būt 

sastopami glacigēnie nogulumi, kurus veido morēnas smilšmāls vai mālsmilts. Veicot 

detalizētu ģeoloģisko izpēti un ierīkojot virkni urbumu, dziļumā līdz 2 m, izvēlētā posma 

garumā tika konstatēta smalka un putekļaina smilts. Tādējādi tika nolemts, ka pastāv pārāk 

augsts risks, lai ierīkotu sala pacēluma monitoringa staciju nogulumos, kuros iespējamais 

pacēlums var nenotikt, vai arī veidoties novērojumu kļūdas robežās. 

Ņemot vērā pagājušā gadā izstrādātā pētījuma rezultātus (Krievāns et al. 2019), 

pamatojoties uz ģeoloģisko uzbūvi un Latvijas Valsts Ceļu meteostacijas novietojumu, 

monitoringa stacija ierīkota uz Vidzemes šosejas A2, aiz Siguldas virzienā uz Cēsīm, 

autobusu pieturā “Laugas”, aptuveni šosejas 58,75 km (LKS92 336691.3; 558633.3). Precīzu 

vietas izvēli noteica ceļa uzbēruma biezums, grāvju dziļums un teritorijas ģeoloģiskās 

īpatnības. Ģeoloģiskās izpētes gaitā, plānotās monitoringa stacijas apkārtnē, konstatēti 

glaciofluviālie nogulumi 0,25–0,50 cm biezumā zem kuriem ieguļ mālsmilts, tādējādi 

apstiprinot kamerālo pētījumus rezultātus. 

Lai novērtētu ne tikai ceļa klātnes vertikālās kustības, bet arī apkārtējās teritorijas 

virsmas izmaiņas aukstajā sezonā, kopumā ierīkoti 23 nivelēšanas punkti. Vēlākā pētījumu 

gaitā, jau izveidotajiem nivelēšanas monitoringa punktiem, pievienoti 22 punkti uz ceļa 

klātnes, kurus izveidoja lietuviešu uzņēmums LiMAP, UAB, veicot ceļa klātnes 

lāzerskenēšanu. Punktu ģeogrāfiskā piesaiste veikta ar EMLID Reach RS2 GNNS uztvērēju un 
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nivelēšana ar Leica Sprinter 150M. Faktiskā aprēķinātā kļūda, kas radusies GNNS piesaistes 

laikā ir +/- 7 mm, savukārt, katras pārnivelēšanas gaitā tā variē +/- 2 mm. Pašlaik iegūtie dati 

liecina, ka notiek pakāpeniska teritorijas celšanas, tomēr atzīmējams, ka noteiktās vērtības 

atrodas mērinstrumenta kļūdas robežās. 

Monitoringa sensoru instalācijas gaitā, izvēlētajā vietā sākotnēji tika izgriezts asfaltā 

laukums 1,2 m garumā un 40 cm platumā, lai tiktu līdz ceļa uzbērumam un ar rokas urbi 

ierīkotu trīs urbumus līdz 2.55 m dziļumam ekstencinometra, termistoru kabeļa, kā arī 

temperatūras un mitruma sensoru ievietošanai. Lai veiktu tiešus sala pacēluma mērījumus 

izvēlētajā monitoringa punktā, tika izmantota ekstenciometra iekārta EXLINE-1100 (R.S.T. 

INSTRUMENTS ltd., Kanāda). Ekstenciometra enkurs uzstādīšanas gaitā nostiprināt 2 m. 

Veicot iestiprināšanu, iekārta tika iestatīta stāvoklī, kas ļauj veikt vertikālu grunts virskārtas 

kustību mērījumus ar amplitūdu līdz 10 cm, tādējādi ir iespējams nomērīt 7 cm sala pacēlumu, 

kā arī 3 cm ceļa virskārtas pazemināšanos no ievietošanas līmeņa. Ekstenciometra augšdaļas 

stiprinājuma plāksne atrodas 28 cm dziļumā zem asfalta. Tādējādi tiek mērīta grunts 

pacelšanās intervālā no 28 cm līdz 200 cm dziļumam. Mērījumi tiek veikti ik pēc 30 minūtēm. 

Šāds intervāls tika izvēlēts, lai varētu identificēt iespējamu autotransporta ietekmi uz 

mērījumu iekārtu. Līdz šim iegūtie mērījumi norāda uz nelielu (1,5 mm) grunts sēšanos 

novērojuma punktā. Sēšanās saistāma ar virs un ap mērījumu punkta izveidotās smilts, grants 

un asfalta kārtas noblīvēšanos. 

Izveidotajā vidējā monitoringa urbumā ar diametru 110 mm kopumā tika ievietoti 

10 mitruma – temperatūras sensori. Deviņi sensori tika uzstādīti dziļuma intervālā no 2  līdz 

1,3 m, pēdējais sensors ievietots 0,9 m dziļumā no asfalta virsmas. Termistoru kabelis uzstādīts 

malējā urbumā, lai varētu verificēt iegūtos datus ar centrālajā urbumā ievietotajiem 

temperatūras un mitruma mērītājiem. Faktiskās temperatūras mērījumi notiek no 40  līdz 

233 cm dziļumam ik pēc 12,5 cm, kopumā kabelī ir 16 mērītāji. Pēc kabeļa ievietošanas, 

urbums tika aizpildīs ar frakcionētu smilti, tādējādi urbums tika pilnībā aizpildīts un termistoru 

kabelis nostiprināts, nepieļaujot tā vertikālās kustības. Iegūtie mērījumi liecina par temperatūras 

svārstību amplitūdas samazināšanos, palielinoties dziļumam, kas arī tika sagaidīts. Grunts 

dziļākajos slāņos temperatūra pakāpeniski krītas, kas saistāms ar vidējās gaisa temperatūras 

samazināšanos ilgākā laika periodā. Tāpat novērojams, ka īslaicīga temperatūras palielināšanās 

grunts virskārtā neietekmē temperatūras izmaiņu tendenci lielākā dziļumā. 

Pētījuma laikā, eksperimentāli tika pārbaudītas elektroizpētes metodes izmantošanas 

iespējas grunts sasaluma dziļuma novērtēšanā. Izpētes teritorijā tika ierīkots viens 12 m garš 

monitoringa profils, gar kuru plānots veikt elektrovadītspējas mērījumus paralēli grunts 

virsmas nivelēšanai. Pētījumā tiek izmantota SyscalPro switch72 elektroizpētes iekārta. 
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Ieraksti veikti izmantojot Šlumbergera tipa elektrodu konfigurāciju un dati apstrādāti ar 

Res2dinvx64 datu apstrādes programmu. Līdz šim veikti mērījumi divas reizes. Iegūtie 

rezultāti norāda uz to ka pētījumu teritorijā grunts virskārtā ir slānis ar augstāku pretestību, 

kas saistāms ar smilts slāni, kas pārklāj morēnas mālsmilti, zem kura ieguļ slānis ar relatīvi 

zemu pretestību – morēnas smilšmāls. Veicot šādus mērījumu ilgtermiņā, tiks novērtētas 

grunts elektrovadītspējas izmaiņas zemes virskārtā.  

Pētījums veikts projekta „(L-20652-ZR-S-110 un ZD2018/20652) Grunšu sala 

pacēluma īpašību novērtēšana ceļu segas projektēšanas vajadzībām” ietvaros. 
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ĢEOFIZIKĀLO METOŽU IZMANTOŠANA APRAKTO IELEJU KARTĒŠANĀ 

Kristina Kučinskaite, Amanda Stūrmane, Pēteris Džeriņš, Jurijs Ješkins,  

Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Inese Grīnbauma 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: kristinastefanija88@gmail.com 

Pētījuma teritorija pēc fizioģeogrāfiskā novietojuma atrodas Ziemeļkursas augstienes 

Dundagas pacēluma ziemeļu daļā. Teritorijas ziemeļu daļā atrodas Baltijas ledus ezera krasts 

– Slīteres Zilie kalni. Apraktās ielejas teritorijā absolūtais augstums mainās no 60-85 m v.j.l., 

savukārt, Slīteres Zilo kalnu nogāzes daļā 35 m v.j.l. Kvartāra perioda nogulumi ir sastopami 

gandrīz visā pētītajā teritorijā, izņemot ziemeļu daļā pie Slīteres Zilajiem kalniem un gravās, 

kur atsedzas pamatieži. Kvartāra segas biezums ir salīdzinoši plāns, pārsvarā līdz 10 m, taču 

apraktās ielejas teritorijā tas spēj sasniegt 53 m. Kvartāra segu veido Vislas apledojuma 

glaciālās izcelsmes nogulumi – glacigēnie nogulumi – morēnas mālsmilts un smilšmāls, 

savukārt aprakto ieleju aizpilda glaciofluviālie nogulumi – smilts, grants un oļājs (Tracevskis 

1993). Zemkvartāra virsmu veido vidējā Devona Arukilas svītas (D2ar) terigēnie nogulumi – 

smilšakmeņi, aleirolīti un māli.  

Pētījuma mērķis ir lokalizēt apraktās ielejas ģeometriskās īpašības un interpretēt tās 

ģenēzi, par pamatu izmantojot gravitācijas lauka mērīšanas metodes un korelēt ar citām 

ģeofizikālajām metodēm. 

Pētījuma ietveros tika veikti kamerālie, lauka un laboratorijas darbi. Veikto gravitācijas 

mērījumu un izrietošo aprēķinu iegūto rezultātu interpolācijas un interpretācijas nolūkos ir 

mailto:kristinastefanija88@gmail.com
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nepieciešams veikt piesaisti ar ģeoloģiskās izpētes urbumiem. Kopumā tika apkopoti 

116 Valsts ģeoloģijas fonda urbumi. Tomēr, lai urbums sniegtu pilnvērtīgu ģeoloģisko 

informāciju, atsevišķi tika izmeklēti urbumi, kur tika sasniegti Devona perioda nogulumieži. 

Teritorijā Devona perioda nogulumiežiem ir liela nozīme brīvās krišanas paātrinājuma 

izmaiņu kontekstā. Kā arī gruntsūdens līmenis ietekmē iežu blīvuma vērtības.  

Gravitācjas uzmērīšana tika veikta 10 profiliem, kas izvēlēti tā, lai noteiktu apraktās 

ielejas ģeometriskās un ģeomorfoloģiskās īpašības, balstoties uz iepriekšējos pētījumos 

izzīmētajām apraktās ielejas robežām. Mērījumi tika veikti ar Scrintex gravimetru CG-6 

Autograv, attālums starp mērījumiem ~50 m, katrs punkts tika uzmērīts 3 reizes ar 30 s 

intervālu ar precizitāti  1µGal. Punkta koordinātas mērītas ar (RTK) GNSS Emlid Reach RS2 

ar precizitāti ±0,01 m. 

Lai noteiktu pētījumu teritorijā sastopamo iežu fizikālos parametrus (dabiskas un sausas 

grunts blīvums), tika ievākti paraugi un tiem pielietotas laboratorijas pētījumu metodes. 

Paraugu ievākšanas gaitā tika veikta atsegumu attīrīšana, īsa dokumentācija, fotofiksācija un 

īsa slāņu aprakstīšana. Blīvuma noteikšanai laboratorijas apstākļos, no atsegumiem tika 

ievākti terigēnā materiāla netraucētas struktūras monolīti, izgriezti smilšakmens gabali, un 

atdalīti konglomerāti, kas ietvēra sevī daudzfrakciju materiālu. Paraugi tika ievākti no 

2 atsegumiem – karjers “Jaunkalni” un “Kaļķupītes” atsegums. No “Kaļķupītes” atseguma 

tika ievākti smilšakmens paraugi, savukārt no “Jaunkalnu” karjera tika noņemti smilts un 

grants monolīti un konglomerāti. Iežu fizikālie parametri tika noteikti pēc atbilstošajiem 

standartiem Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un Zemes zinātņu inžinierģeoloģijas un 

hidroģeoloģijas laboratorijā. 

Aprēķinot blīvuma vērtības ievāktajiem paraugiem, ir iespējams secināt, ka kvartāra 

perioda smalkāku frakciju nogulumu blīvums ir relatīvi vismazākais ~1,6–1,7 Mg/m
3
, 

savukārt konglomerāta blīvums ir lielāks nekā pārējiem iežiem – 2,54 Mg/m
3
. Devona perioda 

smilšakmeņu blīvums ~2,1-2,2 Mg/m
3
. 

No iegūtajiem gravitācijas mērījumiem tika aprēķināta Bugē anomālija. Anomāliju 

atšķirības norāda uz apraktās ielejas aizpildīto nogulumu un apkārt esošo nogulumu kontrastu. 

Korelējot anomāliju vērtības ar urbumu datiem, urbumos, kur kvartāra nogulumi ir seklā 

biezumā un ielejveida nogulumi nav sastopami, ir novērojama pozitīvāka vērtība nekā 

urbumos, kur konstatēti ielejveida nogulumi. Iemesls varētu būt urbumos konstatētā 

smilšakmens blīvuma vērtību un urbumos sastopamā smilts un aleirīta blīvuma vērtību 

atšķirības. Salīdzinot profilu vērtības, negatīvāka anomālija varētu liecināt par to, ka teritorijā 

nav sastopami granšaini, oļaini nogulumi, kā arī smilšakmeņi un māli, jo teritorija, kur 

sastopami ir mālaini nogulumi, anomāliju vērtības ir lielākas nekā ielejas vidusdaļā. Otrs 
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iemesls varētu būt, ka vietās, kur anomālija ir negatīvāka, ielejas dziļums ir relatīvi seklāks un 

anomāliju vērtības ir līdzīgas ar tām vērtībām, kur sastopami Devona perioda nogulumi. 

Profilu ietvaros ir iespējams savstarpēji nodalīt zonas, kur sistemātiski Bugē anomālija 

samazinās, kas visticamāk liecina par to, ka ieleja ir seklāka.  

Lai turpinātu un attīstītu izvirzītās hipotēzes, ir nepieciešams uzmērīt brīvās krišanas 

paātrinājuma vērtības ielejas garenprofilam. Mērījumiem veikt topogrāfisko korekciju, veikt 

papildus blīvuma mērījumus un iepazīties ar literatūras avotos līdzīgām situācijam un 

risinājumiem. 

Izmantotā literatūra 

Трацевский, Г., Архарова Т. 1993. Гической съемке масштаба 1:50000 территории листов 

(Талси, Колка), Отчёт геологосъёмочной партии за 1986-1993 г. Rīga. 

PURVA GULTNĒ SASTOPAMU KARSTA RELJEFA FORMU KARTĒŠANA, 

IZMANTOJOT ĢEORADARU 

Artūrs Ķelpe, Jānis Karušs, Jurijs Ješkins, Kristaps Lamsters  

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: batons99@inbox.lv 

Karsta kriteņu reljefa formu kartēšana Pandu purva gultnē, izmantojot ģeoradaru, līdz 

šim nav veikta, tomēr, netālu no purva esošās Ezernieku karsta kritenes, liecina par iespējamu 

šo reljefa formu esamību arī purva gultnē. Purva teritorijas izpēte tika veikta ar ģeoradaru, jo 

šī metode ir efektīva ātrai lielu teritoriju izpētei, un, atšķirībā no urbumu ierīkošanas, ir fiziski 

ne tik smags un laikietilpīgs darbs, līdz ar to uzskatāma par piemērotu metodi nogulumu slāņu 

robežu kartēšanai. 

Darba mērķis bija ievākt un apstrādāt datus par Pandu purva gultnes dziļumu, lai 

rezultātā iegūtu kūdras slāņa biezuma karti purva teritorijā. Pētītā teritorija ir aptuveni 

0,15 km
2
 liels augstais līdz pārejas purvs, kas ietilpst Ezernieku karsta kriteņu teritorijā. 

Netālu no purva atrodas Salaspils svītas ģipšakmeņos noritošā karsta procesa rezultātā 

izveidojušies ezeri – Linezers un Vecezers. 

Pirms teritorijas izpētes veikšanas, izmantojot datorprogrammas GEMLink 5.4 un 

QGIS 3.10.1, tika noteikti 24 paralēli profili ar 20 metru attālumu starp tiem, kas vienmērīgi 

nosedz pētīto teritoriju. Izmantojot rokas GPS iekārtu Garmin Montana 610, lai precīzi 

pārvietotos pa šiem profiliem, un GNSS iekārtu Emlid Reach RS 2, lai ar augstu precizitāti 

nomērītu iegūto profilu sākuma un beigu punktus, tika veikta radiolokācijas profilu ieguve ar 

ģeoradaru Zond-12e. Iegūtie dati tika apstrādāti, izmantojot datorprogrammas Prism 2.6., 
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QGIS 3.10.1, RStudio, ArcMap 10.7.1, rezultātā iegūstot datus par purva gultnes dziļumu 

pētītajā teritorijā, kur kūdra robežojas ar smalkgraudainu smilti. Lai iegūtos datus varētu 

pareizi interpretēt, purvā tika veikti arī vairāki urbumi ar kamerurbi, kā arī pielietota kopējā 

viduspunkta metode (CMP), lai noteiktu elektromagnētisko viļņu izplatības ātrumu Pandu 

purva nogulumos. 

Pēc iegūto datu apstrādes un purva gultnes dziļumu interpolēšanas ar Kriging metodi, tika 

iegūta Pandu purva teritorijas kūdras slāņa biezuma karte (1. att.). Kartē redzams, ka kūdras 

slāņa biezums purva teritorijā ir izteikti mainīgs robežās no 0 līdz 6,75 metriem, kas visticamāk 

saistīts ar karsta procesu izraisītiem koncentriskiem reljefa padziļinājumiem. Ievērojamākās 

šādas struktūras atrodas purva centrālajā, ziemeļu un austrumu daļās, no kurām lielākās 

diametrs ir aptuveni 175 metri. Darbā iegūtie rezultāti liecina par Ezernieku karsta kriteņu 

teritorijā novēroto reljefa padziļinājumu struktūru turpināšanos arī zem Pandu purva gultnes. 

 

1. attēls. Pandu purva gultnes reljefs, kas iegūts, izmantojot ģeoradaru (Par kartes pamatni 

izmantota LU ĢZZF karšu servisa 5. cikla ortofotokarte). 
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BALTIJAS AUSTRUMU REĢIONA SEISMISKAIS REŽĪMS NO 2008. LĪDZ 

2019. GADAM PĒC SEISMISKĀ TĪKLA BAVSEN DATIEM 

Valērijs Ņikuļins 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, e-pasts: valerijs.nikulins@lvgmc.lv  

Šajā pētījumā seismiskais režīms apvieno reģionālās tektoniskās zemestrīces un 

tehnogēnos seismiskos notikumus Baltijas austrumu reģiona (BAR: Igaunija, Latvija, Lietuva, 

Krievijas Kaļiņingradas apgabals un blakus esošā Baltijas jūra - Lat = 53,9° Z - 59,7° Z un 

Lon = 19,4° A - 29,6° A). Seismiskais monitorings tika veikts, izmantojot Baltijas virtuālo 

seismisko tīklu (BAVSEN: Baltic Virtual Seismic Network). BAVSEN tīkla pamatā ir 

GEOFON tīkla stacijas (VSU, SLIT, PABE, PBUR) ar centru GFZ Potsdamā un dažas 

Somijas (MEF, RAF) un Igaunijas (MTSE, ARBE) seismisko tīklu stacijas. Slīteres 

seismiskās stacijas (SLIT) izveidi veicināja Kaļiņingradas zemestrīce 2004. gada 

21. septembrī ar 5,0 un 5,2 magnitūdu un satricinājuma intensitāti epicentrā 6,5 balles pēc 

MSK-64 skalas. Ņemot vērā to, ka šīs zemestrīces bija jūtamas arī Latvijā un pat radīja 

zināmus postījumus (Nikulin, 2005), tika nolemts veikt visa Baltijas austrumu reģiona 

seismoloģisko monitoringu.  

Laikā no 2008. gada līdz 2019. gadam ar BAVSEN tīkla palīdzību tika lokalizēti vairāk 

nekā 5640 tehnogēnie seismiskie notikumi un tikai 8 tektoniskās zemestrīces. Tektoniskās 

zemestrīces notika tikai Igaunijas rietumu un ziemeļu krastos, Võrtsjerva ezera reģionā un 

salās Somu līča ziemeļu daļā. Baltijas austrumu reģionā dominē cilvēka radītie seismiskie 

notikumi (96-97%), kas notiek dienā no pulksten 06:00 līdz 17:00 pēc Griničas laika. Cilvēka 

radīto seismisko notikumu avoti ir sprādzieni rūpniecības karjeros un Baltijas jūrā. Uzticamu 

diskriminatoru trūkuma dēļ, seismisko notikumu ģenēzes identificēšana, joprojām ir nozīmīga 

seismiskā monitoringa problēma. Tā ir saistīta ar vairākiem iemesliem: a) seismisko robežu 

atstarojumu klātbūtne nogulumiežu segā (Ordovika un, mazākā mērā, Silūrija un Devona), 

kas noved pie intensīvas interferences; b) rets seismiskais tīkls sarežģī nelielu magnitūdu (1,5-

2,5) seismisko notikumu, kas ir raksturīgi Baltijas austrumu reģionā, lokalizāciju; c) augsts 

seismisko trokšņu līmenis. Šo iemeslu apvienojums apgrūtina P-viļņu izdalīšanu, kas ir 

svarīgi seismisko avotu lokalizācijai. 

Secinājumi un rekomendācijas 

1. Baltijas austrumu reģionā tehnogēnais seismiskums ievērojami pārspēj tektonisko 

zemestrīču seismiskumu. 

2. Efektīvu diskriminatoru trūkums neļauj ticami noteikt seismisko notikumu ģenēzi. 

valerijs.nikulins@lvgmc.lv
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3. Seismiskā monitoringa efektivitāti var uzlabot, izveidojot savu seismisko staciju tīklu 

un organizējot novērojumus urbumos. 

 

1. attēls. Baltijas austrumu reģiona tehnogēna seismiskums. 

Apzīmējumi: 1 - tehnogēno seismisko notikumu (sprādzienu) lokāla magnitūda; 2 - BAVSEN tīkla 

stacijas; 3 - rūpniecības karjeri, kuros notiek sprādzienu darbi; 4 - darbojas atomelektrostacijas; 5 - 

atomelektrostacijas, kas tiek būvētas; 6 - slēgtas atomelektrostacijas; 7 - hidroelektrostacijas; 8 - 

siltumelektrostacijas; 9 - tektoniski lūzumi Kaledonijas strukturālajā kompleksā (tikai Latvijas 

teritorijai); 10 - Nord Stream gāzes vads. 

Literatūra 

Nikulin V., 2005. Estimations of seismic effects in Latvia from the Kaliningrad earthquake of 

September 21, 2004. Kaliningrad earthquake September 21, 2004. Tartu: Institute of Geology, 

University of Tartu, Geological Survey of Estonia, p. 30-31. 

MAGNITŪDU DISKRIMINATORA IZMANTOŠANA, LAI IDENTIFICĒTU 

KODOLSPRĀDZIENUS, IZMANTOJOT BAVSEN ATTĀLO SEISMISKO TĪKLU 

Valērijs Ņikuļins 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, e-pasts: valerijs.nikulins@lvgmc.lv  

Kodolsprādzienu atklāšanas un identificēšanas problēma joprojām ir aktuāla mūsu laikā, 

jo 2019. gadā šādi sprādzieni notika Ziemeļkorejā. Ziemeļkorejas kodolsprādzienu magnitūdu 

valerijs.nikulins@lvgmc.lv
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diapazons ir diezgan liels. Saskaņā ar National Earthquake Information Center (NEIC) 

United State Geological Survey (USGS) kodolsprādzienu diapazons bijušās PSRS teritorijā no 

1982.  līdz 1988. gadam bija no 3,4 Mb līdz 5,8 Mb vai no 5,2 Ms līdz 6,4 Ms (Kebeasy et al., 

1998). Lielākās grūtības sagādā nelielu magnitūdu kodolsprādzienu atklāšana un 

identificēšana. Šādi sprādzieni var maskēties kā parasti ķīmiski sprādzieni vai kā tektoniskas 

zemestrīces. Kodolizmēģinājumu aizliegums visās vidēs tiek kontrolēts ar Vispārējo 

kodolizmēģinājumu aizlieguma līgumu (Preparatory Commission for the Comprehensive 

Nuclear-Test-Ban Treaty Organization - CTBTO). 

Tajā pašā laikā interesi rada iespēja atklāt un identificēt kodolsprādzienus, izmantojot 

attālinātos seismiskos tīklus. Šim nolūkam tika izmantotas Baltijas virtuālā seismiskā tīkla 

(BAVSEN) iespējas. Ar tā palīdzību bija iespējams identificēt trīs kodolsprādzienus 

Ziemeļkorejā, izmantojot Ms/Mb lieluma diskriminatoru. Noteikšanas problēmas (detection) 

šeit netiek apskatītas. 

2016. un 2017. gadā BAVSEN tīkla reģistrēto Ziemeļkorejas kodolsprādzienu 

magnitūdas mainījās no 4,7 Mb līdz 5,8 Mb vai no 5,9 Ms līdz 6,7 Ms. Magnitūdu attiecība 

attiecīgi ir 0,78-0,87. Kodolsprādzieni ir jāizdala no liela skaita zemestrīču, kas regulāri 

notiek Japānas, Dzeltenās un Austrumķīnas jūrās, Japānā, Korejā, Austrumķīnā un Krievijas 

Tālajos Austrumos. Zemestrīču magnitūdu attiecība ir no 0,95 līdz 1,23. Magnitūdu attiecību 

rezultāti saskaņā ar BAVSEN tīklu tika salīdzināti ar to pašu attiecību rezultātiem saskaņā ar 

Aswan Local Seismic Network (ASN) Ēģiptē. Att. 1 parādīta šo rezultātu kopīga vizualizācija. 

Pēc abu pētījumu datiem var redzēt laba sakritību. 

 



LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. ĢEOLOGIJA 

 190 

1.att. Korelācija starp  magnitūdu tipiem Ms un Mb zemestrīcēm un kodolsprādzieniem. 

Apzīmējumi: EQ - zemestrīces; NEXP - kodolsprādzieni. 

Secinājumi un rekomendācijas: 

1. Magnitūdu attiecību Ms/Mb var izmantot kā diskriminatoru, kas ļauj identificēt 

kodolsprādzienus. 

2. Kodolsprādzienu magnitūdu attiecība Ms/Mb ir par 18–30% mazāka nekā 

zemestrīcēs. 

3. Kodolsprādzienu identificēšanas iespējas ievērojami palielināsies, izveidojot Latvijas 

Nacionālo Datu Centru, kas ir nosacījums informācijas saņemšanai no Starptautiskās 

monitoringa sistēmas un Starptautiskā datu centra (CTBTO).  

Literatūra 

Kebeasy R.M., Amin I.H.,  Dahy  S.A., 1998. Discrimination between natural earthquakes and nuclear 

explosions using the Aswan Seismic Network. Annali di Geofisica, vol. 42, N 2, 127 – 140. 

Nikulins V., 2019. Detection of Nuclear Explosions by Remote Regional Seismic Network, SnT 2019 

Book of Abstracts, Vienna, Austria: CTBTO, p. 77.  

STAICELES MAGNĒTISKĀS ANOMĀLIJAS PĒTĪJUMI 

Ričards Stibe, Jānis Karušs 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: stibericards@gmail.com; janis.karuss@lu.lv 

Staiceles magnētiskā anomālija atrodas Ziemeļvidzemē, Viduslatvijas zemienes 

Metsepoles līdzenumā. Magnētiskā lauka mērījumi Latvijā aizsākti 20.gs. 60.gados, 

turpmākie pētījumi saistībā ar reģionālo ģeofiziku sākās 1979. gadā un turpinājās 80.gados 

(Ветренников 1991). Pētījumu laikā iegūtie rezultāti veido pamatus mūsdienu izpratnei par 

magnētismu Latvijā, tomēr tehnoloģiju attīstība un ievērojams izpētes instrumentu precizitātes 

pieaugums nodrošinātu jaunus kvalitatīvus datus ar augstu izmantojamības potenciālu. Pie 

Staiceles veikto urbumu dati norāda uz 680-860 m dziļumā iegulošām joslotajām 

dzelzsrūdām, miju starp magnetīta kvarcītiem, gneisiem un amfibolītiem. Pēc Latvijas 

magnētiskā lauka anomāliju kartes M  1:500 000 magnētiskā lauka intensitātes skalas pie 

Staiceles reģistrēta ļoti augsta intensitāte, >3000 nT. Nesenākie pētījumi apliecina 

magnētiskās anomālijas augsto intensitāti (1. att.), tomēr tās izplatības areāls ir mazāk 

ievērojams, nekā norādīts iepriekšējo pētījumu rezultātos. 

Magnētisma kartēšana tika veikta ar protonu precesijas magnetometru GSM-19W v7.0 

ar iebūvētu globālās pozicionēšanas sistēmu. Magnētiskās kartēšanas laikā tika izmantots 1 s 

mērījuma veikšanas intervāls. Profilos iegūtie dati tika koriģēti ar bāzes stacijas mērījumiem, 

mailto:stibericards@gmail.com
mailto:janis.karuss@lu.lv
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kas ir kopējā magnētiskā lauka stipruma izmaiņas laikā. Iegūto datu apstrāde tika veikta, 

izmantojot GemLink 5.4 datorprogrammu.  

 
1. attēls. Staiceles magnētiskā lauka stipruma kartēšana, 2018. 

Iegūtais magnētiskā lauka stiprums norāda uz zonu, kur Staiceles magnētiskās anomālijas 

intensitāte mūsdienās ir vislielākā. Augstā magnētiskā intensitāte saistāma ar paaugstinātu 

minerālu, kam piemīt magnētiskās īpašības, koncentrāciju kristāliskajā pamatklintājā. Mērījumi 

saistāmi ar netālu veikto urbumu datiem par kristāliskā pamatklintāja uzbūvi. 

Izmantotā literatūra 

Ветренников, В.В, 1991. железисто-кремнистые формации докембрия латвии и их прогнозная 

оценка. Рига, Министерство геологии СССР. 
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Ilgtermiņa vides un ekoloģiskie 

pētījumi Latvijā  
 

 

MAKROFĪTU AUDZES UN VIDES FAKTORI ENGURES LTER TERITORIJĀ 

(ENGURE-MARINE SITE) 

Elmīra Boikova, Irīna Kuļikova, Vita Līcīte, Uldis Botva 

LU Bioloģijas institūts, e pasts: Elmira.Boikova@lu.lv, Irina.Kulikova@lu.lv, Vita.Licite@lu.lv 

Makrofītu audžu izpēte kā pētnieciskā monitoring komponente saistībā ar vides 

faktoriem uzsākta atbilstoši Baltijas jūras Helsinku komisijas rekomendācijām 1999. gadā. 

Ekoloģiskās kartēšanas griezums līdz 10 m dziļumam (litorāla/sublitorāla zona) atrodas 

Engures kā lagūnas tipa ezera sateces baseina teritorijā pret Mērsraga bāku. Vienlaicīgi šī ir 

arī Baltijas jūras Rīgas līča Natura 2000 teritorija un starptautiska LTER tīklošanas vietne. 

Ievadot metadatus par veiktiem pētījumiem starptautiskajā  DEIMS datu bāzē, Latvija ir 

iekļāvusies 44 pasaules valstu sarakstā ar 700 izpētes vietām, no kurām vairāk kā  100 ir jūras 

un to piekrastes ūdeņi. Baltijas jūras izpētes stratēģiskās vadlīnijas sasaucas ar Pasaules 

okeāna aktuāliem mērķiem, viens no kuriem ir atrast un pielietot jaunas tehnoloģijas tieši 

ilgtermiņa pētījumu datu apstrādei un izmantošanai. Litorāla/sublitorāla zonas atslēgas grupas 

veido makrofīti, nodrošinot visbagātāko bioloģiskās daudzveidības ekonišu planktona un 

bentosa organismiem, zivju mazuļiem. Savukārt tieši brūnaļģes (Phaeophyta) Fucus 

vesiculosus ir Rīgas līča atslēgas suga, veidojot īpaši bagātīgas audzes, kuras maksimālo 

attīstību sasniedz 2.5 līdz 4.0 m dziļumam (1., 2. att.). 

  

1. attēls. Makrofītu audžu biotopa 

raksturojums.       

1. attēls. Makrofītu biomasas sadalījums 

griezumā 1999.-2018.      

Fucus vesiculosus produktivitāte vidēji 3 m dziļumā daudzgadīgā aspektā ir samērā 

stabila - 294,0 g sausā svara/m
 2
, zaļalģes (Chlorophyta) zonā 2,5 līdz 4,0 m dziļumam 

samazinās pie gaismas krituma un nedaudz attīstās sārtalģes. Katrai no šīm grupām ir savi 
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dominējoši pigmenti, kas ļauj efektīgāk izmantot saules gaismu, pieaugot dziļumam. Visas 

makrofītu audzes raksturojas ar samērā lielu sugu daudzveidību (20 sugas) un ievērojamu 

vertikālās izplatības dziļuma robežu – līdz 10 m.Vidējie daudzgadīgie vides faktori griezumā 

raksturojas ar sekojošiem lielumiem: dzidrība – 2,9 m, sāļums – 5,17 PSV, hlorofils  a 

4,5 mg/m
3
, N kopējais – 36,8 µmol/l, P kopējais – 1,0 µmol/l, PO4 – 0,1 µmol/l. Makrofītu 

audzes apsekotas pamatā augusta mēnesī, kad tās sasniedz fizioloģiko briedumu.  

DIATOMEJU SEZONALITĀTE DZIĻEZERĀ (TIEFER SEE KLOCKSIN), 

MEKLENBURGAS EZERU APGABALĀ, VĀCIJĀ 2013.–2018.G. 

Ieva Grudzinska-Elsberga1,3, Patricia Roeser2, Sylvia Pinkerneil3, Achim Brauer3 

1
 Bioloģijas Institūts, Latvijas Universitāte, e-pasts: ieva.grudzinska@edu.lu.lv; 

 2
 Leibniza Baltijas jūras pētniecības institūts, Varnemunde;  

3
Vācijas Ģeozinātņu pētniecības centrs, Potsdama 

Klimata pārmaiņas jau ir realitāte, kas ar agrākiem pavasariem un vēlākiem rudeņiem, 

karstākām vasarām, mazāk nokrišņiem ziemā, līdz ar to mazāku upju noteci pavasarī, kā arī ar 

nestabiliem laikapstākļiem ietekmē ne tikai sauszemes, bet arī ūdens ekosistēmas (Jury & 

Vaux 2005). Paaugstināta gada vidējā ūdens temperatūra, ūdens līmeņa svārstības, papildus 

barības vielu ieplūdes, kā arī pagarināts ūdens ziedēšanas periods var veicināt izmaiņas 

bioloģisko procesu sezonalitātē un fenoloģijā (Thackeray et al. 2016). Tādējādi, 

desinhronizējot sugu mijiedarbību, ievērojami tiks ietekmētas plēsoņu un upuru attiecības 

(Ohlberger et al. 2014) un vēl vairāk mainīts barības vielu cikls, kas savukārt var veicināt 

eitrofikāciju un toksisko ciānbaktēriju savairošanos ūdenstilpnē. 

Lai analizētu fitoplanktona augšanas sezonālās un produktivitātes izmaiņas, es pētīju 

vienu no galvenajām fitoplanktona grupām – diatomejas (kramaļģes). Diatomejas ir pirmais 

barības ķēdes posms ūdens ekosistēmā un veido ievērojamu daļu no ezera kopējās primārās 

produktivitātes. Diatomeju augšanas un vairošanās aktīvākais laiks ir agrs pavasaris, pēc tam 

tās tiek aizstātas ar zaļaļģēm un vēlāk vasarā ar ciānbaktērijām. Paaugstinoties ūdens 

temperatūrai, ciānbaktērijas daudz veiksmīgāk un ātrāk spēj vairoties, tādā veidā izkonkurējot 

citas aļģes (diatomejas un dinoflagellātus). 

Pētījuma mērķis ir noteikt klimata un citu vides faktoru ietekmi uz diatomeju 

“ziedēšanas” sākumu, ilgumu un intensitāti barības vielām bagātos cietūdens ezeros, 

izmantojot augstas detalitātes pakāpes monitoringa datus. 
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Par pētījumu vietu tika izvēlēts subglaciālas izcelsmes Dziļezers (vācu val.: Tiefer See), 

kas atrodas ziemeļaustrumu Vācijā (62 m vjl). Ezers ir daļa no Klokzinas (vācu val.: 

Klocksin) ezera ķēdes, tā spoguļvirsmas laukums ir 0,75 km
2
, bet maksimālais ūdens dziļums 

ir 62,5 m (Dräger et al. 2014). Dziļezera monitoringa tehnisko daļu nodrošina Vācijas 

Ģeozinātņu pētniecības centra (GFZ Potsdam) koordinētā ziemeļaustrumu Vācijas 

observatorija TERENO (2012–2023). Ezera monitoringa datu vākšana tika uzsākta 

2012. gadā. Paraugi diatomeju sezonalitātes pētījumiem ņemti no nogulumu uztvērēja, kas 

uzstādīts Dziļezera hipolimnijā (55 m dziļumā). Katrs paraugs reprezentē 15 dienas, kas šāda 

veida pētījumiem skaitās augstas detalitātes pakāpes dati.  

Pavasarī Dziļezerā dominē mazās planktoniskās diatomejas, kā Stephanodiscus binatus 

un S. rugosus. Vasarā tās tiek aizstātas ar Cyclotella pseudocomesis grupu, kas rudenī 

savukārt tiek nomainītas ar Asterionella formosa un Fragilaria crotonensis. Ziemas 

mēnešiem raksturīga relatīvi lielāka perifītisko diatomeju klātbūtne paraugos, kas ūdens 

viļņošanās un citu mehānisku darbību dēļ tiek atrautas no apauguma (ūdens augiem, 

akmeņiem u.c. substrātiem) un no ezera litorāles tiek ienestas pelagiālē un vēlāk nogulumu 

uztvērējos. 2017. gada vasarā un rudenī parādījās un sāka dominēt arvien vairāk jaunas 

diatomeju sugas, kā Aulacoseira islandica, Pantocsekiella costei, Cyclotella ocellata. 

Savdabīgs novērojums veikts 2015./2016. gada ziemā, kad nogulumu paraugos dominējošā 

suga bija Tabellaria flocculosa, kas parasti aug piestiprinājusies pie substrāta, bet attiecīgos 

apstākļos spēj izdzīvot arī atrodoties pelagiālē. T. flocculosas masveida savairošanās varētu 

tikt skaidrota ar vairāku faktoru kopumu – 2015. gada karsto vasaru, zemo ūdens līmeni ezerā, 

kā arī spēcīgām un ilgstošām rudens/ziemas vēja brāzmām. 

Lai analizētu diatomeju sezonalitāti un saprastu, kuri vides faktori ir noteicošie sugu 

sastāva un produktivitātes izmaiņās, diatomeju dati tiks analizēti, izmantojot detalizētus 

meteoroloģiskos datus par gaisa temperatūru, globālo radiāciju, fotosintētiski aktīvo 

starojumu, relatīvo mitrumu, nokrišņu daudzumu, vēja ātrumu un virzienu un atmosfēras 

spiedienu, kas mērīti vietējā meteoroloģiskajā stacijā uz ezera. Tāpat tiks izmantoti ezera 

hidroloģiskie mērījumu dati (piemēram, ūdens temperatūra, vadītspēja, pH, duļķainība, O2 

piesātinājums, ūdens sajaukšanās ilgumu) visā ezera profilā, kā arī ūdens ķīmiskais sastāvs. 

Diatomeju sezonalitātes un produktivitātes pētījumi ļaus labāk prognozēt ezeru 

ekosistēmu izmaiņas nakotnē, kā arī labāk interpretēt paleoekoloģisko pētījumu datus.   

Izmantotā literatūra 

Dräger N., Wulf S., Kienel U., Dulski P., Ott F., Slowinski M., Theuerkauf M., Brauer A. (2014). 

High-resolution microfacies analysis and tephrochronology of varved sediments from Lake Tiefer See 

(NE Germany). Geophys. Res. Abstr. EGU2014 – 2411. 



LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. Vides zinātne 

 195 

Jury W.A., Vaux H. (2005). The role of science in solving the world’s emerging water problems. 

PNAS 102: 15715-15720 
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21 YEAR LONG STUDY OF SOIL COLLEMBOLAN (HEXAPODA: COLLEMBOLA) 

AND MESOSTIGMATA (ACARI) COMMUNITIES IN A PINE FOREST 

ECOSYSTEM 

Edīte Juceviča, Ineta Salmane, Viesturs Melecis 

 LU Bioloģijas institūts, e-pasts: Edite.Jucevica@lu.lv; chuskauss@yahoo.com; Viesturs.Melecis@lu.lv 

A long-term (1992-2012) study of soil Collembola (Hexapoda) and Mesostigmata 

(Acari) community structures was carried out in Scots pine forest (Pinaceum myrtillosum) in 

North Vidzeme Biosphere Reserve as part of a project of the National Long-Term Ecological 

Research Network of Latvia. One hundred soil samples (5 cm
2
, 10 cm depth) were collected 

by systematic random sampling within each sampling site once a year at the end of August 

over a 21-year long period in three pine forest stands of different age, young (40-50 years), 

middle aged (60-80 years), and old (160-210 years).   

In total, 67 species of Collembola  with total density of 1800-28000 ind./m
2 

and 

49 species of Mesostigmata mites with total density of 500-6000 ind./m
2
 were found. Only three 

species Friesea mirabilis, Isotomiella minor and Parisotoma notabilis of all Collembola species 

were found in all sample sites and at every sample date. Species Parisotoma notabilis and 

Isotomiella minor composed half of the total numbers in all forest stands. Hemiedaphic 

P.notabilis was eudominant or dominant species in all forest stands throughout the study, in 

some cases comprising 60% of total numbers of collembolans. Species Friesea mirabilis and 

Isotomiella minor were subdominant, while remaining collembolan species were mainly 

subrecedents. Species richness of Collembola tended to decrease gradually in all forest sites 

during the study period from 29-37  to 18-26 species. Increase of temperature had negative 

impact mainly on the euedaphic species inhabiting the deeper layers of the organic soil horizon. 

Mesostigmata were the most species rich (35-46) at the beginning of observation period. 

Henceafter number of species was variable with tendency to gradual decrease. Number of 

individuals decreased during the observation period, still it was variable from the year to year. 

Several species, like Pergamasus vagabundus, Veigaia nemorensis, Hypoaspis aculeifer, 
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Parazercon sarakensis, were found troughtout the study period, and some - Ololaelaps 

placentula, Eviphis ostrinus, were characteristic to the first ten years.  

Collembola are known as one of the main Mesostigmata mite food source. Investigation 

of relationships of both groups revealed some positive correlation among several 

Mesostigmata and Collembola species. Kendall’s rank coefficient showed high correlation for 

several species like Parazercon sarekensis - with 18 collembolan species, Veigaia nemorensis 

- with 14 collembolan species. Also negative correlation among Mesostigmata and 

Collembola was stated. Similar decrease of species richness for Collembola and 

Mesostigmata during the investigation period was recorded.  

References 

Huhta V., Hyvönen R., Kaasalainen P., Koskenniemi A., Muona J., Mäkelä I., Sulander M., Vilkamaa 

P., 1986. Soil fauna of Finnish coniferous forests. Ann. Zool. Fenn. 23: 345-360. 

Koehler H.H., 1999. Predatory mites (Gamasina, Mesostigmata). Agric. Ecosyst. Environ., 74: 395-410. 

NOBIRU SADALĪŠANĀS INTENSITĀTES 3 GADU PĒTĪJUMA REZULTĀTI, 

IZMANTOJOT STANDARTIZĒTU SUBSTRĀTU- TĒJAS PACIŅU METODI (“THE 

TEACOMPOSITION” INITIATIVE) ENGURES LTSER PARAUGLAUKUMOS 

Ināra Melece 

LU Bioloģijas institūts, e-pasts: inara.melece@lu.lv 

Nobiru sadalīšanās ir svarīgākā oglekļa un barības vielu aprites cikla  sastāvdaļa 

sauszemes ekosistēmās, kurā piedalās fizikālie, ķīmiskie un bioloģiskie aģenti. Augu nobiru 

sadalīšanās process parasti notiek divos posmos. Sākumposmam raksturīgs 0-40% masas 

samazinājums. Šī procesa laikā notiek  šķīstošo savienojumu izskalošanās un šķīstošo vielu 

sadalīšanās. Vēlākajā posmā notiek lignificēto audu degradācija un tās rezultātā nobiru masa 

samazinās par 40-100%. Organiskā substrāta mikrobioloģiskā sadalīšanās notiek gan biotisko 

faktoru (substrāta kvalitāte, mikroorganismu sastāvs), gan abiotisko faktoru ietekmē 

(temperatūra un mitrums) (Djukic et al. 2018). 2016. gadā Eiropas LTER ierosināja izmantot 

standartizētu substrātu (TeaComposition) globālā ILTER tīkla dalībvalstu parauglaukumos, 

lai veiktu pētījumus par klimata ietekmes, nobiru kvalitātes un zemes izmantošanas veida 

ietekmi uz nobiru sadalīšanās intensitāti dažādās ekosistēmās visā pasaulē.  

Engures LTSER ekoreģionā tika izraudzīti 2 parauglaukumi: viens no tiem atrodas 

priežu silā smilšainā augsnē, otrs- jauktu koku mežā mitrā augsnē. 2016. gada 29. jūnijā tējas 

maisiņus pēc “TeaComposition”initiative protokolā paredzētā plāna izvietoja 
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parauglaukumos. Tetraedrona formas tējas maisiņi ir darināti no materiāla, kurā ir 0,25 mm 

lielas atverītes, kas ļauj tajos iekļūt gan mikroorganismiem, gan mezofaunai (Keuskamp et al, 

2013; Wang et al, 2019).  

Pirmajā eksperimenta kārtā eksponētās tējas paciņas nogādātas laboratorijā pēc 

3 mēnešiem (2016. gada 29. septembrī), 2. kārtā - pēc 1 gada (2017. gada 29. jūnijā), 3. kārtā 

2018. gada jūnijā un 4. kārtā 2019. gada jūnijā.   

Pirmie pētījumu rezultāti (ekpozīcijas laiks 3 mēneši, 1 gads) gan Latvijā , gan arī citur 

pasaulē (Djukic et al, 2018) parādīja, ka tieši nobiru kvalitāte agrīnajās sadalīšanās stadijās ir 

galvenais faktors, kas izskaidro 71% no datu variācijas. Divfaktoru dispersijas analīzes 

rezultāti parādīja, ka statistiski  būtiskas ir atšķirības sadalīšanās intensitātes ātrumā starp zaļo 

un roibes tēju. Statistiski būtiskas atšķirības starp noārdīšanās intensitātes ātrumu abos 

biotopos netika konstatētas. Analizējot  2018. gadā iegūtos datus, tika iegūti statistiski būtiski 

atšķirīgi rezultāti gan starp tējas tipiem (F=29,543; P<0,001), gan arī starp abiem biotopiem 

(F=12,384; P<0,05). Arī 2019. gadā iegūtie dati parādīja statistiski būtiski atšķirīgus 

rezultātus gan starp tējas tipiem (F=99,308; P<0,001), gan arī starp abiem biotopiem 

(F=22,707; P<0,001). 
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CEĻĀ UZ EIROPAS ILGTERMIŅA EKOSISTĒMU PĒTĪJUMU TĪKLA 

IZVEIDOŠANU 

Viesturs Melecis, Gunta Sprinģe 

LU Bioloģijs institūts, e-pasts: viesturs.melecis@lu.lv; gunta.springe@lu.lv  

Mūsdienās notiekošās straujās ekoloģiskās izmaiņas – bioloģiskās daudzveidības 

samazināšanās un ekosistēmu degradācija, ko izsaukusi cilvēka saimnieciskā darbība un ar to 

saistītas globālā klimata pārmaiņas, prasa tūlītējas atbildes uz jautājumu par planētas 

ekoloģiskās vides stabilitāti, izmaiņu virzību un tempiem. Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, 

ir nepieciešams izveidot kolektīvu vides pētniecības infrastruktūru. Šī jautājuma risināšanai ir 
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pievērsies Eiropas Ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu (Europe LTER network) konsorcijs divu 

HORIZON2020 projektu eLTER “European Long-Term Ecosystem and socio-ecological 

Research Infrastructure” (2015.-2019.g.) un Advance-LTER „Advancing the European Long-

Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI” 

(2016.-2018.g.), kuros piedalījās vairāk nekā 30 pētniecības institūcijas no 22 valstīm. 

Projektu pamatmērķis ir attīstīt Eiropas ilgtermiņa ekosistēmu pētījumu vietas un 

socioekoloģisko pētījumu platformas, lai nodrošinātu to spēju veikt augstas kvalitātes 

pētniecību  un pētnieku neierobežotu pieeju pētniecības infrastruktūrai. Projektu galvenie 

uzdevumi un to realizācijas metodes ir: 1) identificēt pētnieku vajadzības pēc pētniecības 

infrastruktūras, kas nepieciešama sabiedrībai aktuālu ekoloģisko un vides problēmu 

risināšanai; 2) racionalizēt Eiropas ekosistēmu un socioekoloģisko pētījumu tīklu, optimizējot 

pētījumu izmaksas, lai tas spētu risināt daudzveidīgus ekosistēmu izpētes jautājumus; 

3) attīstīt datu integrācijas sistēmas un nodrošināt virtuālo pieeju LTER datiem caur īpaši 

izveidotiem datu mezglu punktiem, nodrošināt piekļuvi datiem; 4) veicināt sabiedrībai 

nozīmīgas, pielietojamās  un plaši izmantotas daudzveidīgas ekoloģiskās informācijas, datu 

un analītisko pakalpojumu izmantošanu caur attālinātas pārraides sistēmām, analītiskos 

pakalpojumus un modelēšanas izmantošanu dažādu attīstības scenāriju novērtēšanai, kā arī 

jaunu mērījumu tehnoloģiju ieviešanu. Eiropas LTER un Eiropas kritiskās zonas (European 

Critical Zone) kopiena sadarbojas šo mērķu sasniegšanā 162 pētījumu vietās 22 valstīs 

nodrošinot  ilgtermiņa datus vides izmaiņu trendu analīzei, atsevišķām datu rindām sasniedzot 

100 gadu garumu. Testpiemēros, kur šie dati izmantoti, risināta virkne vides un sociālo 

jautājumu, tādejādi nodrošinot inovatīvas pieejas pētniecības tīkla sniegtajos pakalpojumos un 

tīkla konceptuālajā attīstībā. Projektā paredzētās LTER infrastruktūras izveidošana dos 

iespēju veikt galveno ekosistēmu un sociāli ekoloģisko sistēmu izpēti Eiropas mērogā,  

nodrošinot uz  zināšanām balstītu lēmumu pieņemšanu dažādos līmeņos.  

2019. gadā beidzās pirmais Eiropas LTER infrastruktūras projektu cikls, kura laikā tika 

veikti vairāki nozīmīgi priekšdarbi tālākajai infrastruktūras  attīstībai, no kuriem nozīmīgākie 

ir: 1) globālās datu bāzes DEIMS struktūras izstrādāšana un adaptācija, kurā ietverti metadati 

par visām Starptautiskā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla (ILTER network) vietām; 

2) dažādu konkrētu ilgtermiņa pētījumu datu ievadīšanas, uzglabāšanas un apmaiņas sistēmas 

izstrādāšana; 3) pētnieku apmaiņas (Transnational access) programmas izveidošana un 

ieviešana, kuras ietvaros dažādu valstu pētnieki var veidot sadarbības projektus un īstermiņa 

vizītes konkrētu pētījumu veikšanai Eiropas ilgtermiņa pētījumu tīkla vietās; 3) Eiropas 

sociāli ekoloģisko pētījumu platformu izveidošana (LTSER platforms), kuru mērķis ir 

kompleksa cilvēka darbības izpēte un optimizācija sociāli ekoloģiskās sistēmas ilgtspējīgas 
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attīstības nodrošināšanai un biodaudzveidības saglabāšanai. Nozīmīgs Eiropas LTER 

konsorcija panākums ir LTER infrastruktūras attīstības projekta iekļaušana ESFRI (European 

Strategy For Research Infrastructure) ceļa kartē 2019. gadā. kas paver iespējas valstu 

atbalstam šīs infrastruktūras attīstībai. 

Latvijā ilgtermiņa ekoloģiskie pētījumi tiek veikti jau kopš 1992. gada divos sauszemes 

ekosistēmu parauglaukumos, trīs hidroekosistēmās un Engures ezera sateces baseinā, kas 

saskaņā ar ILTER pētījumu vietu klasifikāciju ir viena no 40 Eiropas Ilgtermiņa sociāli 

ekoloģisko pētījumu teritorijām. Projektu izpildes gaitā DEIMS datu bāzē ievadīti metadati 

par Latvijas LTER pētījumu vietām, un sagatavots materiāls Eiropas LTER pētījumu vietu 

katalogam, kā arī ievadītas vairākas ilgtermiņa pētījumu datu sērijas. Programmas 

Transnational Access ietvaros LU Bioloģijas institūta Ornitologijas pētījumu centrā Engurē 

pētniecības vizītes bija pētnieki no Parīzes Pjēra un Marijas Kirī Universitātes, kā arī pētnieki 

no Rumānijas ZA Bioloģijas institūta, kuri ievāca materiālu pieteikto projektu īstenošanai.  

2019. gadā Eiropas LTER tīkla konsorcijs iesniedza divus jaunus HORIZON2020  

projektus eLTER PPP “Integrated European long-term ecosystem, critical zone and socio-

ecological systems research infrastructure. Preparatory Phase Project” un eLTER Plus 

“European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research 

infrastructure”, kas 2020. – 2025.g. paredzēti kā Eiropas LTER tīkla infrastruktūras izveides 

nobeiguma fāze. Šo projektu gaitā paredzēts saskaņot obligāti mērāmo parametru sarakstu, 

mērījumu un uzskaites metodes, datu apraides sistēmas un atsevišķo pētījumu vietu sasaiti ar 

fokālajiem centriem, kuros tiks veikta datu uzkrāšana un analīze.  

BAKTERIOLOĢISKO RĀDĪTĀJU ILGTERMIŅA IZMAIŅAS RĪGAS 

ŪDENSKRĀTUVĒ 

Gunta Spriņģe1, Māris Bērtiņš2, Ļesja Gnatišina3, Ilga Kokorīte1, Agnese Lasmane, 

Valērijs Rodinovs1, Oksana Stoļara3 

1
 LU Bioloģijas institūts, e-pasts: Gunta.Springe@lu.lv; Ilga.Kokorite@lu.lv, Valerijs.Rodinovs@lu.lv; 

2
LU Ķīmijas fakultāte, e-pasts:Maris.Bertins@lu.lv; 

3
 Ternopiļas Volodimira Hnatjuka Nacionālā Pedagoģiskā Universitāte, e-pasts: glesya30@gmail.com, 

Oksana.Stolyar@tnpu.edu.ua  

Rīgas HES ūdenskrātuve izveidota uz Daugavas ar mērķi ražot elektroenerģiju, bet 

vienlaikus kopš 1979.g. tā kalpo arī kā dzeramā ūdens avots lielākajai Latvijas pilsētai Rīgai. 

Tādēļ svarīgs uzdevums ir sekot ūdens kvalitātei ūdenskrātuvē. Ūdens pārbaude dzeramā 

ūdens sagatavošanas stacijā “Daugava” notiek regulāri. Ilgtermiņa dati (1984.g. - 2010.g.) par 
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ūdens mikrobioloģiskajiem rādītājiem, kas kalpo kā indikatori ūdens kvalitātes un drošuma 

kontrolei (kopējais kultivēto mikroorganismu skaits, kopējās un fekālās koliformas, koli 

indekss, E. coli, zarnu enterokoki, Clostridium perfringens) ļauj novērtēt galvenās izmaiņas 

un to potenciālos cēloņus.  

Konstatēts, ka kopējais mikroorganismu skaits un fekālā piesārņojuma rādītāji Rīgas 

ūdenskrātuvē mainījušies sezonāli līdz ar hidroloģiskajām un fizikāli ķīmiskajām izmaiņām. 

Augstākais mikroorganismu skaits tika novērots ziemā un agrā pavasarī, bet zemākais – 

vasarā. Šīs izmaiņas saistāmas ar ūdens caurplūduma sezonālajām izmaiņām Latvijas upēs. 

Tomēr šīs izmaiņas nespēj izskaidrot mikroorganismu kopējā skaita un fekālā piesārņojuma 

rādītāju kraso samazināšanos Rīgas ūdenskrātuves ūdenī kopš 1991. gada, kad Latvija atguva 

valstisko neatkarību. Mainoties sociāli ekonomiskajai sistēmai valstī, būtiski samazinājās 

rūpnieciskā un lauksaimnieciskā ražošana, kā arī notekūdeņu apjoms, attiecīgi – punktveida 

un difūzais piesārņojums upes baseinā. Pēc 2004.gada, kad Latvija kļuva par ES dalībvalsti, 

ūdens aizsardzība un ūdenssaimniecības sakārtošana kļuva par vienu no galvenajām vides 

investīciju prioritātēm. Sociāli ekonomiskās izmaiņu un Eiropas vides aizsardzības politikas 

īstenošanas rezultātā Rīgas ūdenskrātuves ūdens mikrobioloģiskās kvalitātes rādītaji 

ievērojami uzlabojušies un atbilst Eiropas un Latvijas normatīvo aktu prasībām. 

ELLENBERGA EKOLOĢISKO FAKTORU VĒRTĪBU IZMAIŅAS ĀRAIŠU EZERA 

(VIDZEMES AUGSTIENE) APKĀRTNĒ PĒDĒJO 15 000 GADU LAIKĀ 

Normunds Stivriņš1,2, Elīna Vecmane1, Triin Reitalu2 

1
 Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte, e-pasts: normunds.stivrins@lu.lv;  

2
 Ģeoloģijas nodaļa, Tallinas Tehnoloģiju Universitāte, e-pasts: triin.reitalu@taltech.ee 

Ellenberga ekoloģisko faktoru vērtības plaši pielieto veģetācijas un ekoloģijas zinātnēs, 

jo tās ļauj novērtēt vides mainīgos lielumus bez tiešiem mērījumiem balstoties tikai uz 

veģetācijas sugu sastāvu (Bartelheimer and Poschlod, 2016; Berg et al., 2017; Schaffers and 

Sykora, 2000). Augi un koki katru gadu emitē putekšņus un sporas, no kurām tikai niecīga 

daļa sasniedz savu oriģinālo mērķi – aputeksnēt un veidot jaunos pēcnācējus. Lielākā daļa 

putekšņu nogulsnējas uz zemes, purvos un ezeros, kur pie notiektiem limitētiem skābekļa 

apstākļiem saglabājas pat tūkstošiem gadu. Katrai veģetācijas ģintij/dzimtai (retāk sugām) ir 

atšķirīgi putekšņi, kas nozīmē, ka identificējot putekšņus no nogulumiem ir iespējams 

rekonstruēt pagātnes veģetācijas sastāvu. Šajā pētījumā, pirmoreizi Latvijā, (sub-)fosilo 
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putekšņu analīzes rezultāti tika izmantoti, lai aprēķinātu Ellenberga ekoloģisko faktoru vērtību 

izmaiņas Āraišu ezera (Vidzemes augstiene) apkārtnē pēdējo 15 000 gadu laikā.  

Putekšņi pētīti no Āraišu ezera (120,2 m v.j.l., 32,6 ha spoguļlaukums) nogulumiem, 

kuri iegūti 2012. un 2013. gada ziemā urbjot ar mīksto nogulumu urbi (1 m garšs, 7-10 mm 

plats) ezera dziļākajā vietā (ūdens dziļums 12,3 m). Kopumā iegūta un izanalizēta 12,4 m 

bieza nogulumu serde. Āraišu ezera sateces baseins aptver aptuveni 10 km
2
 lielu teritoriju. 

Mūsdienu paugurotajā ainavā dominē atvērtā tipa lauksaimniecības zemes ar atsevišķiem 

meža elementiem (Alnus incana/glutinosa, Betula pendula/pubescens, Picea abies, Pinus 

sylvestris, Quercus robur). Nogulumiem noteikts vecums pēc 
14
C AMS un konvencionālās, kā 

arī sfērisko izdedžu daļiņu un tefrohronoloģijas (vulkānu pēlni) datēšanas metodēm. Pirms 

Ellenberga ekoloģisko faktoru vērtību aprēķināšanas (Ellenberg, 2009), putekšņu dati koriģēti 

pielietojot REVEALS modelēšanu (Sugita, 2007), kur ņemti vērā augu un koku putekšņu 

produktivitātes un krišanas ātruma raksturlielumi (Broström et al., 2008; Poska et al., 2011; 

Mazier et al., 2012).  

Šī pētījuma rezultāti liecina, ka Vislas leduslaikmeta beigu posms (15000-11700 gadiem 

pirms mūsdienām [AD 1950=0 gads pirms mūsdienām]) raksturojas ar paaugstinātu vidējo 

gaismas vērtību (L=7,5), kas norāda uz atvērta tipa ainavu. Gan veģetācijas produktivitāte 

(zināma arī kā augsnes barības vielu daudzums), gan vidējā gada temperatūra raksturojas kā 

zema, attiecīgi ar vērtībām N=3 un T=3,9. Augsnes reakcija šajā laika posmā ir sāramina 

(R=7) un tajā ir palielināts mitruma apjoms (F=7-7,5). 

Sākoties starpleduslaikmetam (holocēns), notika strauja klimata sasilšana un veģetācijas 

attīstība un augsnes procesu stabilizēšanās. Holocēnā vērojama trīsdaļīga notikumu attīstība 

visos Ellenberga vides faktoru vērtību raksturlielumos. Mazākā veģetācijas produktivitāte bija 

agrajā (N=4,5; 11700-8200 g.p.m.) un vēlajā holocēnā (N=4; 4200 g.p.m.-mūsdienas), bet 

vislielākā (N=5,5) vidus holocēnā pirms 8200  līdz 4200 g.p.m. Augsnes mitruma 

indikatorvērtības, kurām ir cieša korelācija ar gruntsūdeņu līmeni un zemāko augsnes 

mitrumu vasarās (Schaffers and Sykora, 2000), salīdzinājumā ar agro (F=7,5) un vēlo (F=8) 

holocēnu uzrāda vissausāko augsni vidus holocēnā (F=6). Vidus holocēnā gaisa temperatūra 

bija par 2-3 C augstāka nekā mūsdienās un ainavā dominēja platlapji, un kopumā pastāvēja 

okeāniski klimatiskie apstākļi. Ellenberga vērtībās skaidri nodalāms laiks, kad ainavā sāk 

dominēt cilvēks. Iegūtie rezultāti ļauj izteikt minējumu, ja klimats paliks siltāks, tad varam 

sagaidīt platlapju dominanci, sausākas augsnes un veģetācijas produktivitātes palielināšanos 

Latvijas teritorijā. Izmantotā metodika var tikt izmantota, lai rekonstruētu ilgtermiņa 

ekoloģisko vides faktoru izmaiņas.  
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ENHITREĪDU (ENCHYTRAEIDAE) COGNETTIA SPHAGNETORUM  

ILGTERMIŅA DINAMIKA ZIEMEĻVIDZEMES BIOSFĒRAS REZERVĀTA  

PRIEŽU MEŽU AUGSNĒS 

Jānis Ventiņš1, Viesturs Melecis1,2 

1
 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: Jans.Ventins@lu.lv 

2
LU Bioloģijas institūts  

Enhitreīdu jeb sīkslieku (Enchytraeidae, Oligochaeta) pētījumi tika veikti laika periodā 

no 1994.  līdz 2012. gadam priežu mežā pie Mazsalacas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 

ilglaicīgo novērojumu vietās. Meža augšanas apstākļu tips tika identificēts kā lāns. 

Parauglaukumi tika iekārtoti trīs dažāda vecuma priežu audzēs - jaunā (30–40 gadi), vidējā 

(50–70 gadi) un vecākā audze (150–200 gadi). Visos parauglaukumos bija podzolēta smilts 

augsne ar 3-12 cm biezu zemsegas horizontu. Paraugi tika ievākti katru gadu augustā – 

septembrī ar augsnes urbi (⌀  5 cm). Enhitreīdas no augsnes paraugiem tika ekstrahētas 

kamerālos apstākļos ar O’Konorsa piltuvju sistēmas metodi (Melecis et al., 2000).   

Kopā tika identificētas septiņas sīkslieku sugas. Achaeta enhitreidas tika noteiktas tikai 

līdz ģints līmenim. Paraugos dominēja suga C.sphagnetorum, kas ir dominējošā suga 

Ziemeļeiropas priežu mežu augsnēs (Lundkvist, 1981). C.sphagnetorum ir acidofīla suga, kas 

vairojas aseksuāli – sadaloties vairākos fragmentos. Dažādi nelabvēlīgi faktori var veicināt 
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fragmentēšanos, kas populācijai ļauj ātri atjaunoties. Fragmentēšanās, kā arī spēja veikt 

augsnē vertikālas migrācijas, ļauj C.sphagnetorum saglabāt salīdzinoši stabilu blīvumu 

dažādās sezonās (Maraldo et al. 2008, 2009). 

 

1. attēls. Sīkslieku Coggnettia sphagnetorum ilgtermiņa blīvuma izmaiņas priežu lānā pie 

Mazsalacas. 

Pētījumos tika konstatēts, ka C.sphagnetorum blīvums un dinamika novērojumu periodā 

dažāda vecuma audzēs būtiski neatšķirās. Tomēr šajā laika periodā visos trijos 

parauglaukumos tika novērots būtisks enhitreīdu blīvuma pieaugums (1. att.).  
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 Lietišķie pētījumi vides zinātnē 

 

 

MĀLU-HUMUSVIELU KOMPOZĪTMATERIĀLU IZMANTOŠANA ŪDENS 

ATTĪRĪŠANAI NO FARMACEITISKI AKTĪVAJĀM VIELĀM 

Linda Ansone-Bērtiņa, Marta Jemeļjanova, Māris Kļaviņš, Rūta Ozola-Davidāne, 

Jorens Kviesis 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: linda.ansone-bertina@lu.lv, 

marta.jemeljanova@gmail.com, maris.klavins@lu.lv, ruta.ozola-davidane@lu.lv, jorens.kviesis@lu.lv 

Mūsdienās vides piesārņojums ir viena no visvairāk pētītajām problēmām. Humusvielas 

ir viens no nozīmīgākajām augsnes organisko vielu komponentiem, kas spēj aktīvi 

mijiedarboties ar dažādām vielām gan augsnē, gan ūdeņos, tai skaitā piesārņotājvielām. 

Humusvielu–mālu minerālu kompozītmateriāli var tikt uzskatīti kā perspektīvi, lēto izmaksu 

sorbenti piesārņotājvielu saistīšanai.  

Pastāv uzskats, ka adsorbcija tās vienkāršības un reģenerācijas potenciāla dēļ ir viena no 

perspektīvākajām metodēm piesārņotājvielu saistīšanai. Salīdzinājumā ar citām metodēm, tās 

priekšrocības ir arī zemas kapitāla un darbības izmaksas, vienkāršs dizains, ērta lietošana, 

plašs dabiski pieejamo cieto materiālu klāsts, ko izmantot absorbcijas procesos, kā arī augsta 

efektivitāte lai saistītu piesārņotājvielas plašā koncentrāciju diapazonā (Awad et al. 2019).  

Plaši tiek pētīti dažādi sorbentu materiāli. Īpaša uzmanība tiek pievērsta materiālu 

īpašībām, pieejamībai un izmaksām. Tiek uzskatīts, ka mālu minerāli ir efektīvi sorbenti 

notekūdeņu attīrīšanai gan no neorganiskām, gan organiskām piesārņojošām vielām. Mālu 

minerāli galvenokārt sastopami ģeoloģiskajās un jūras atradnēs (Obaje et al. 2013). 

Humusvielas ir galvenais augsnes organisko vielu komponents un tām ir būstiska loma 

organiskā oglekļa pārvērtībām vidē. Humusvielas ir dabiskas izcelsmes heterogēnas 

organiskās vielas, kam raksturīgs krāsu intervāls no dzeltenas līdz melnai, tām raksturīga 

augsta molmasa (no <1000 līdz vairākiem miljoniem Da), karboksil grupu un fenolu 

hidroksilgrupu dēļ tām raksturīga skāba vide (Tan 2005). Humusvielas veidojušās dzīvo 

organismu ķīmiskās un bioloģiskās noārdīšanās procesā un atkarībā no to šķīdības ūdenī tās 

tiek klasificētas kā humīnskābes, fulvoskābes un humīns (Stevenson 1994).  

Pētījuma mērķis ir izveidot humusvielu–mālu minerālu kompozītmateriālus un raksturot 

to potenciālo pielietojumu. Lai to realizētu, montmorilonīts, kaolinīts un bentonīts tika 

piesātināti ar 3 veidu humusvielām - tehnisko humīnskābi, kas iegūta no lignīta, humusvielas, 
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kas ekstrahētas no augstā kūdras purva (Latvija) un tehniskais kālija humāts no lignīta. Iegūtie 

sorbenti raksturoti, izmantojot Furjē transformācija infra sarkano spektrometriju.  

Mālu minerāli spēj efektīvi sorbēt humusvielas. Pētītajos apstākļos kaolinīts un 

montmorilonīts uzrāda līdzīgas sorbcijas spējas, sorbējot trīs dažādas humusvielas, taču 

bentonīta sorbcijas spējas ir mazliet zemākas. Tomēr bentonītu modificējot ar dzelzs 

oksohidroksīdu, materiāla sorbcijas spējas iespējams ievērojami palielināt. Salīdzinot  izvēlēto 

mālu minerālu un izvēlēto humusvielu ietekmi uz humusvielu sorbciju, secināts, ka to ietekmē 

gan izvēlētās humusvielas, gan izvēlētais mālu minerāls. Tālāk iegūtie sorbenti tiek izmantoti 

hlorpromazīna HCl sorbcijai, kas tika izvēlēts kā farmaceitiski aktīvo vielu modelis. Rezultāti 

parāda, ka perspektīvākais materiāls hlorpromazīna sorbcijai ir neapstrādāts un ar 

humusvielām modificēts bentonīts. Taču arī montmorilonīta–humusvielu kompozīti var tikt 

efektīvi izmantoti hlorpromazīna sorbcijai.    

Pateicība. Šis pētījums izstrādāts ar Latvijas Zinātņu padomes Fundamentālo un 

lietišķo pētījumu projekta Nr. lzp-2018/1-0009 “Kūdras humusvielu īpašības, struktūra un to 

modificēšanas iespējas” atbalstu. 
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MIKRO un MAKRO ELEMENTU APRITES PĒTĪJUMI ĀTRAUDZĪGAJĀ 

HIBRĪDAPSĒ (POPULUS TRETMULA L. x P.TREMULOIDES MICHX) 

 Māris Bērtiņš1, Arta Bārdule2, Lauma Buša1, Arturs Vīksna1, Dagnija Lazdiņa2,  

Māris Kļaviņš3 

1
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Ātri augošās koku sugas, piemēram, hibrīdapses (Populus Tretmula L. × P. Tremuloides 

Michx), ir videi draudzīga un lēta pieeja ilgtspējīgai biomasas ražošanai, un to varētu izmantot 

intensīvas vides pārvaldības radītās negatīvās ietekmes samazināšanai, tai pat laikā veicinot 
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papildu biomasas pieaugumu. Tā kā izmantotie mēslošanas līdzekļi var saturēt lielu 

daudzumu ne tikai makroelementu (slāpeklis, fosfors, kālijs), bet arī ievērojamu daudzumu 

toksisko smago metālu, tad zināšanām par elementu plūsmām no mēslotas augsnes uz 

dažādām hibrīdapses daļām var būt svarīgs un daudzsološs pielietojums ne tikai kvalitatīvā un 

nekaitīgā biomasas ražošanā, bet to var arī ievērojami izmantot, lai novērtētu elementu 

plūsmu vides ekosistēmās ar galveno mērķi samazināt negatīvo ietekmi, ko rada mēslošana.  

Elementu koncentrācijas noteikšanai hibrīdapses dažādās daļās tika izmantota induktīvi 

saistītās plazmas masas spektrometrija (ICP-MS). Izotopu attiecības masspektrometrija 

(IRMS) tika izmantota, lai noteiktu slāpekļa un oglekļa saturu un izotopu attiecību dažādās 

hibrīdapses daļās. Stumbra paraugi tika vākti no sešus gadus veciem apšu hibrīda kokiem, kas 

aug lauksaimnieciski maznozīmīgās zemēs (mērenās joslas klimatiskie apstākļi) un kas 

sākotnēji tika mēsloti ar biogāzes ražošanas atlikumiem, notekūdeņu dūņām un koksnes 

pelniem. Tika atklāts, ka audzēšanas procesā apse hibrīda uzkrāj ne tikai makroelementus, kas 

atrodami mēslojumos, bet arī toksiskus smagos elementus, uzņemot tos no mēslotās augsnes. 

Tika arī secināts, ka analizētie elementi kokos mainās ne tikai analizētajā stumbra plaknē (pāri 

gredzeniem), bet arī viena gada gredzena ietvaros. Iegūtie rezultāti arī parādīja būtisku 

ietekmi uz elementu saturu hibrīdapsēs, atkarībā no izmantotā mēslojuma, galvenokārt no 

koksnes pelniem. Novērtēta arī hibrīdapšu augstā elementu akumulācijas kapacitāte. 

IMOBILIZĒTĀS HUMUSVIELAS UN TO IZMANTOŠANAS IESPĒJAS 

Linda Dobkeviča, Māris Kļaviņš 

 
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,  e-pasts: linda.dobkevica@lu.lv  

Dabā nozīmīgāko daļu no dabiskas izcelsmes organiskajām vielām veido humusvielas. 

Tās var uzskatīt par visvairāk izplatīto organisko vielu grupu uz Zemes (Stevenson, 1994). 

Humusvielas  raksturo augsts noturīgums vidē, kas tās atšķir no individuālām identificējama 

sastāva organiskajām vielām. Humusvielas ir bioloģiski noturīgi, ķīmiski heterogēni 

augstmolekulāri savienojumi, kuru sastāvā ir ar dažādām skābekli saturošām funkcionālām 

grupām aizvietotas aromātiskas struktūras, ko savstarpēji saista alifātiskas ķēdes. Humusvielu 

multifunkcionālais sastāvs un sarežģītā uzbūve nosaka to spēju mijiedarboties vidē esošām 

sastāvdaļām. Humusvielas var mijiedarboties ar dažādām vielām, piemēram, organiskajiem 

piesārņotājiem, pesticīdiem, tās var arī saistīt un transportēt metālu jonus. Humusvielas var 

mainīt ksenobiotiku toksicitāti un ietekmēt vidē nonākušo piesārņojošo vielu likteni (Klavins, 

2002). 
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Humusvielu imobilizācija uz cietajiem nesējiem ir pieeja, lai izpētītu to mijiedarbību ar 

dažādām vielām. Lai gan imobilizācija ir pierādījusi savu lietderību proteīnu, nukleīnskābju 

un citu makromolekulu struktūras, katalītiskās aktivitātes un citu īpašību izpētē, par iespēju 

imobilizēt humusvielas ir maz pētījumu. Imobilizētas humīnskābes var būt organisko un 

neorganisko vielu sorbenti (Klavins, 2006). 

Humusvielas iespējams imobilizēt, izmantojot to struktūrā ietilpstošo fenolu spēju 

stāties polikondensācijas reakcijās ar formaldehīdu. Tā kā fenolu struktūrelementi humusvielu 

molekulās tipiski ir poliaizvietoti vai atrodas stēriski grūti pieejamās pozīcijās, tad to 

reaģētspēja polikondensācijas reakcijās ir zema un iegūto polimēru mehāniskā stabilitāte arī ir 

zema. Taču, reakcijas maisījumam pievienojot vielas ar augstāku reaģētspēju 

polikondensācijas reakcijās (piemēram, fenolus, toluolu un citas), iespējams vienlaikus 

nodrošināt kvantitatīvu humusvielu iesaistīšanos polimēra sastāvā, ievērojami uzlabojot 

iegūto imobilizēto humusvielu mehānisko stabilitāti. Izmantojot polikondensācijas reakciju, 

iespējams iegūt gelveida blokpolimērus. 

Šajā pētījumā galvenā uzmanība ir pievērsta imobilizācijas metodēm, kuru pamatā ir  

humusvielu iekļaušana polikondensācijas reakcijās ar formaldehīdu un vielām, kas spēj veidot 

fenola-formaldehīda sveķus. Imobilizācijai tika izmantoti divi dažādi humīnskābju veidi: 

komerciāli pieejama akmeņogļu humīnskābe un humīnskābe, kas ekstrahēta no Latvijas 

augstā tipa kūdras.  

Iegūto polimēru īpašību izpēte norāda, ka tie var darboties kā efektīvi sorbenti, sorbējot 

gan hidrofobās organiskās vielas, gan smagos metālus. Tajā pašā laikā iegūtos polimērus var 

izmantot, lai pētītu bioloģisko vielu un ksenobiotisko vielu mijiedarbību. 

Šis pētījums izstrādāts ar Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu 

projekta Nr. lzp-2018/1-0009 “Kūdras humusvielu īpašības un struktūra un to modificēšanas 

iespējas” atbalstu. 

Izmantotā literatūra 
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DZĪVSUDRABA BIOMAGNIFICĒŠANĀS RĪGAS LĪČA PIEKRASTES  

BARĪBAS ĶĒDĒ 

Anete Fedorovska, Juris Aigars, Rita Poikāne, Juris Tunēns, Mintauts Jansons 

Latvijas Hidroekoloģijas institūts, epasts: anete.fedorovska@lhei.lv, juris.aigars@lhei.lv, 

rita.poikane@lhei.lv, juris.tunens@lhei.lv, mintauts.jansons@lhei.lv  

Dzīvsudrabs (Hg) ir toksisks un kancerogēns metāls, kurš sastopams dabā Zemes 

garozā. Metilētais dzīvsudrabs ir spēcīgs toksīns, kas tiek bioakumulēts (atkarībā no 

organisma izmēra) un biomagnificēts (atkarībā no trofiskā stāvokļa) barības ķēdes augšgalā, 

un zivis ir būtisks metilētā dzīvsudraba avots šī savienojuma nonākšanai cilvēkā organismā 

(Mergler et al. 2007). Dzīvsudrabam ir augsta biokoncentrēšanās efektivitāte, jo tā 

uzņemšanas ātrums pārsniedz izvadīšanas ātrumu. To izskaidro lēnā metildzīvsudraba 

demetilācija organismos, kas saistīta ar metildzīvsudraba pussabrukšanas laiku, kas ir 

apmēram 2-3 gadi (US. EPA. 1980). ANO vides programmas 2013. gada atskaitē secināts, ka 

antropogēni radītās dzīvsudraba emisijas atmosfērā veido 30% no kopējo emisiju daudzuma, 

trīs reizes pārsniedzot to dabisko apjomu– apmēram 10% rada dabiski, ģeoloģiski avoti, bet 

atlikušos 60% no emisijām veido “re-emisijas” - iepriekšējās gadu desmitgadēs vidē 

nonākušais dzīvsudrabs augsnē un okeānos. (UNEP 2013). 

Pieļaujamās drošas dzīvsudraba koncentrācijas ūdenī un biotā noteiktas gan 

starptautiskos, gan nacionālos tiesību aktos, tās nedrīkst pārsniegt 500 µg/kg slapjā svara zivīs 

un citās jūras veltēs (EK regula Nr. 1881/2006) un 0,07 μg/l ūdenī (Direktīva 2013/39/EU) 

savukārt Jūras stratēģijas pamatdirektīva (EP direktīva 2008/56/EK) uzliek ES dalībvalstīm 

par pienākumu nodrošināt, lai jūras ūdeņos piesārņotāju koncentrācijas ir tādā līmenī, kas 

neizraisa piesārņojuma efektus (deskriptors D8), un kaitīgās vielas zivīs un citās jūras veltēs, 

ko izmanto pārtikā, nepārsniedz līmeņus, kas noteikti Kopienas tiesību aktos vai citos 

saistošos noteikumos (deskriptors D9). Minētie dokumenti nosaka, ka piesārņojošo vielu vai 

to grupu koncentrācijas attiecīgajā substrātā (ūdens, sedimenti vai biota) nedrīkst pārsniegt 

laba vides stāvokļa standartu – 20 µg/kg slapjā svara (LVS). Latvijā ir īstenots projekts par 

prioritāro vielu indikatoru izstrādi attiecībā uz smagajiem metāliem, pamatojoties uz jūras 

struktūrdirektīvas prasībām (LHEI 2015) un šī pētījuma ietvaros veikta dzīvsudraba satura 

kvantitatīva izpēte Rīgas līča piekrastes barības ķēdē un tā biomagnificēšanās efektivitāte.  

Pētījuma mērķis bija (1) kvantitatīvi noteikt dzīvsudraba saturu ūdens organismos, kas 

ievākti Rīgas līča piekrastē pie Salacgrīvas 2018. gadā – zivīs un bezmugurkaulniekos un 

(2) izmantojot vieglo stabilo slāpekļa un oglekļa izotopu analīzi, modelēt dzīvsudraba 

biomagnificēšanos piekrastes barības ķēdē, aprēķinot biomagnificēšanās koeficientu. 
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Dzīvsudrabs tika kvantitatīvi noteikts 263 asariem (10-25 cm) un 

10 bezmugurkaulnieku grupām. Tika konstatēts, ka, pieaugot asara izmēram, pieauga Hg 

saturs muskuļaudos intervālā no 33 µg kgˉˡ WW līdz 165 µg kgˉˡ WW līdz ar to Hg saturs 

asaru muskuļaudos noteikts kā būtiski atkarīgs no zivju izmēra un svara (r=0,668, p<0,01). 

Bezmugurkaulnieku grupā Hg saturs bija robežās no 11-30 µg kgˉˡ WW.  

Pētot zivis, kas dzīvo gan saldūdenī, gan jūras vidē, secināts, ka dzīvsudraba 

koncentrācijas fluktuē un bieži ir neprognozējamas un neskaidras, jo zivju migrācija un 

individuālā ontoģenēze veicina sezonālas dzīvsudraba koncentrācijas izmaiņas un atšķirīgu 

dzīvsudraba koncentrāciju atkarībā no vecuma un izmēra (Zhang et al. 2011, Rumbold et al. 

2017). Lai labāk izprastu dzīvsudraba plūsmu un apriti vidē, tika veikts pētījums par 

piekrastes barības ķēdi. Lai aprēķinātu dzīvsudraba biomagnificēšanās faktoru katrā barības 

ķēdes posmā, tika aprēķināts koeficients, ar kuru palīdzību iespējams prognozēt dzīvsudraba 

saturu katrā nākamajā barības ķēdes posmā. Rīgas līča piekrastē iegūtais vieglo stabilo 

izotopu masas attiecību diapazons bija robežās no - δ13C (-28,2 ~ 21,2 ‰), bet δ15N (12,4 ~ 

17,3‰). Tika konstruēta trofiskās magnificēšanās taisne (log Hg pret δ15N) kā Hg 

biomagnificēšanās efektivitātes novērtējums, kas sastāda 0,102, bet biomagnificēšanās 

koeficients – 1,27. Tika noteikts, ka trofiskās magnificēšanās taisnes regresija ir statistiski 

būtiska (ANOVA: F=22,6; df=1; p=0,0001). 

Pētījumā tika uzrādīta pozitīva korelācija starp pieaugošu δ15N vērtību un dzīvsudraba 

biomagnificēšanos savukārt δ13C vērtības izmantojamas, lai raksturotu barības vielu plūsmu 

un barības vielu marķieri, turklāt tika secināts, ka barības bāze un tās nomaiņa ir būtiskākais 

faktors, kas nosaka dzīvsudraba biomagnificēšanos. 

Pētījums tapis sadarbībā ar “Zināšanu uzlabošanas jūras vides stāvokļa jomā Latvijas 

jurisdikcijas esošajos jūras ūdeņos” projektu, līguma Nr. IL/106/2017. 
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KŪDRAS IZCELSMES LOMA HUMĪSNKĀBJU SASTĀVA VEIDOŠANĀ 

Jānis Krūmiņš, Māris Kļaviņš 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: krumins.janis@lu.lv  

Humusvielas ir dabiskas izcelsmes heterogēnas organiskās vielas ar augstu 

molekulmasu un noturību vidē. Humusvielu grupa, kam tiek pievērsta lielākā zinātniskā 

uzmanība ir humīnskābes, jo tās ir vidē visnoturīgākā humusvielu frakcija. Humīnskābes 

raksturojamas kā aromātiskas makromolekulas, kas satur polāras ūdenī šķīstošas funkcionālās 

grupas, kas savienotas ar ūdenī nešķīstošu ogļūdeņražu ķēdi. Jo augstāks ir humīnskābju 

aromātiskums, jo noturīgākas vidē tās ir. 

Kūdras humīnskābju hidrofilās un lipofilās īpašības padara tās par ļoti nozīmīgu avotu 

dažādiem augstas pievienotās vērtības produktiem lauksaimniecībā, dārzkopībā, medicīnā, 

piesārņojuma likvidēšanā un citās nozarēs. Humīnskābju sastāvs un sastāva īpašības ir atkarīgi 

no humīnskābju izcelsmes un funkcionālajām grupām to sastāvā, kas ir ļoti mainīgi lielumi un 

tādēļ humīnskābēm nav vienota definēta sastāva. Tomēr, lielos vilcienos, ir nodalāmas ūdens, 

augsnes un kūdras humīnskābes, kam raksturīgas izteiktas savstarpējas atšķirības. 

Šis pētījums ir daļa no lielāka izpētes darba, kur tiek salīdzinātas humīnskābes, kas 

iegūtas no Latvijas augstā tipa un zemā tipa kūdras un tiek izvērtēts vai dažādie kūdras 

veidošanās apstākļi ietekmē šo humīnskābju īpašības. Pētījuma mērķis ir noskaidrot vai 

humīnskābju veidošanās zemo purvu vidē noved pie to sastāva īpatnībām, kas ir būtiski 

atšķirīgas no humīnskābju sastāva, kas veidojušās augstā purva vidē. 

Šajā pētījuma daļā galvenā uzmanība tika pievērsta humīnskābju sastāva atšķirībām, kas 

konstatējamas izmantojot dažādas spektroskopiskās izpētes metodes, iekļaujot tādas metodes 

kā UV-Vis spektroskopiju, FT-IR spektroskopiju, fluorescences spektroskopiju, 3D 

fluorescences spektroskopiju un DTA/TG analīzi. 

FT-IR spektroskopijas analīzes rezultāti nenorāda uz būtiskām atšķirībām starp augstā 

un zemā tipa kūdras humīnskābēm. Nelielas atšķirības novērojamas vien dažādu funkcionālo 

grupu relatīvajā intensitātē – aromātiskās grupas ir ar augstāku intensitāti zemā tipa kūdras 

humīnskābēs, bet alifātiskās grupas dod intensīvāku signālu augstā tipa kūdras humīnskābēs. 

Pēc šiem rezultātiem var secināt, ka zemā tipa kūdras humīnskābes ir nedaudz noturīgākas 

vidē par augstā tipa kūdras humīnskābēm, tomēr šīs atšķirības var būt arī tikai lokāla rakstura. 

Arī UV-Vis spektroskopijas analīzes rezultāti norāda uz relatīvi augstāku aromātisko 

savienojumu saturu zemā tipa kūdras humīnskābēs, kā arī uz lignīna produktu klātbūtni, kas 

augstā tipa kūdras humīnskābēs praktiski nav sastopams. Tomēr, šīs arī ir vienīgās būtiskās 

atšķirības UV-Vis gaismas spektrā. Tāpat arī fluorescences spektroskopijas analīzes rezultāti 
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norāda uz izteikti līdzīgām īpašībām abu veidu humīnskābēs. Vienīgi fluorescences signāls 

diapazonā ap 480-490 nm, kas raksturo aromātiskās un poliaromātiskās struktūras, ir ar 

augstāku intensitāti zemā tipa kūdras humīnskābēs. Arī 3D fluorescences spektroskopijas 

analīzes rezultāti norāda galvenokārt uz aromātiskuma atšķirībām augstā un zemā tipa kūdras 

humīnskābēs. Zemā tipa kūdras humīnskābēs konstatējams augstāks aromātisko fluoroporu 

īpatsvars ar elektronus atdodošām funkcionālajām grupām. DTA/TG analīzes rezultāti norāda 

uz līdzīgu augstā un zemā tipa kūdras humīnskābju termālo sabrukšanas gaitu, šeit vienīgā 

atšķirība ir novērojama enerģijas daudzumā, kas nepieciešams materiāla iznīcināšanai. Zemā 

tipa kūdras humīnskābēm nepieciešams ap 140 V enerģijas, kamēr augstā tipa kūdras 

humīnskābju pilnīga termālā degradācija (pie 550 C) ir iespējama jau pie 40 V jaudas. Šis 

apstāklis izskaidrojams ar daudz augstāku dažādu aromātisko savienojumu saturu zemā tipa 

kūdras humīnskābēs. 

Iegūtie pētījuma rezultāti ļāva secināt, ka atšķirības starp augstā un zemā tipa kūdras 

humīnskābēm ir ļoti nelielas un tās neliecina par būtisku purva vides ietekmi uz to sastāva 

veidošanos, kas norāda, ka humīnskābju veidošanās augstajos un zemajos purvos norisinās 

līdzīgi, neskatoties uz to, ka augsto un zemo purvu vide ir atšķirīgas fizikāli-ķīmisko īpašību 

līmenī. Vienīgā būtiskā atšķirība konstatējama humīnskābju aromātiskumā, kas zemā tipa 

kūdras humīnskābēm ir augstāks. 

Pētījums tika izstrādāts ar Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projekta 

Nr. 1.1.1.2/16/I/001 (pēcdoktorantūras pētniecības projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/008) 

finansiālu atbalstu. 

PIESĀRŅOJUMS AR METALOĪDIEM ZEMAJOS PURVOS LATVIJĀ 

Jānis Krūmiņš, Māris Kļaviņš 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: krumins.janis@lu.lv  

Vides piesārņojums ar smagajiem metāliem (metaloīdiem) ir viens no mūsdienu 

aktuālākajiem jautājumiem diskusijās par vides aizsardzību pasaulē. Piesārņojums ar 

metaloīdiem rada augsnes un ūdens kvalitātes pasliktināšanos, kā arī būtiski ietekmē cilvēka 

veselību. Tomēr ne visi smagie metāli ir toksiski vai videi kaitējoši un daži bīstami kļūst tikai 

pie augstas to koncentrācijas vai tiem atrodoties noteiktās formās. Vieni no videi 

visbīstamākajiem metaloīdiem augstās koncentrācijās ir hroms (Cr), kadmijs (Cd) un svins 

(Pb). Piemēram, Cr saistās ar dažādiem dzīvo organismu vielmaiņu kontrolējošiem enzīmiem 

un var negatīvi ietekmēt to funkcionalitāti; Cd var izraisīt dažādas kaulu slimības, bet augsts 
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Pb saturs bojā centrālo nervu sistēmu. Pb ir visizplatītākais vidi piesārņojošais metaloīds, tā 

paaugstināta koncentrācija vidē visbiežāk ir saistīta ar aktīvu rūpniecisko darbību. Ar cilvēka 

darbību saistīta paaugstināta metaloīdu koncentrācija vidē bieži ir arī kobaltam (Co), niķelim 

(Ni), varam (Cu) un cinkam (Zn). 

Šajā pētījumā tika apskatīti visi augstāk minētie metaloīdi: Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Cd un 

Pb. Izpētes objekts bija zemo purvu augšējie kūdras slāņi (0,00–0,30 m). Pētījuma mērķis bija 

izvērtēt vai Latvijas zemo purvu kūdrā ir novērojamas mūsdienu antropogēnās darbības 

pazīmes, kas var būt ar būtisku ietekmi uz turpmāko kūdras uzkrāšanos un purvu veidošanos. 

Kūdras paraugi tika ievākti četros zemā tipa purvos (Elku, Salas, Svētupes, Vīķu purvs) no 

dažādiem Latvijas reģioniem. Attiecīgi, šajā pētījumā tika analizēti trīs uz antropogēnās 

ietekmi un tās nozīmīgumu norādoši indikatori, – metaloīdu bagātināšanās faktors, metaloīdu 

ģeoakumulācijas indekss un metaloīdu piesārņojuma indekss. Šie indikatori norāda vai vidē 

pastāv cilvēka darbības izraisīts smago metālu koncentrācijas pieaugums un tā apmēri. 

Pētījuma rezultāti liecina, ka zemo purvu augšējos kūdras slāņos nozīmīga bagātināšanās 

ar Cr, Co, Ni, Zn vai Cd nenorisinās un šo metaloīdu bagātināšanās faktors ir tuvs 0. Savukārt, 

Pb bagātināšanās faktors augšējos kūdras slāņos pārsniedz  50, kas norāda uz ļoti intensīvu 

bagātināšanos ar šo metaloīdu. Vidēji augstākie Pb bagātināšanās rādītāji ir raksturīgi kūdras 

paraugiem, kas noņemti Salas (79) un Svētupes (132) purvā, kas varētu tikts saistīts ar 

saimniecisko darbību, autotransportu, kā arī mājsaimniecību un rūpniecisko notekūdeņu 

novadīšanu. Pētījuma dati norāda, ka arī metaloīdu ģeoakumulācijas indekss nav būtisks un Cr, 

Co, Ni, Zn un Cd akumulācijas apjomi kūdras augšējos slāņos ir salīdzinoši niecīgi. Tai pat 

laikā konstatējams paaugstināts Pb saturs, īpaši Salas (6) un Svētupes purvā (5), ko visticamāk 

izraisījusi antropogēnā darbība un to pavadošs atmosfēras piesārņojums. Tāpat arī metaloīdu 

piesārņojuma indekss zemo purvu kūdras augšējos slāņos nenorāda uz nozīmīgu piesārņojumu 

ar smagajiem metāliem un pētītie purvi kopumā uzskatāmi par mūsdienās ar metaloīdiem 

nepiesārņotām ekosistēmām. Taču uzmanība ir jāpievērš Cd saturam, kam raksturīga nelielam 

piesārņojumam atbilstoša koncentrācija kūdras paraugos no visiem četriem purviem (0,3–1,27), 

lielākais Cd piesārņojums raksturīgs kūdrai no Salas purva (1,27). Risku videi rada arī 

piesārņojums ar Pb, kam raksturīgas augstas vērtības visos paraugos (108–196), augstākais Pb 

piesārņojums raksturīgs Svētupes (196) un Salas purva (167) kūdrai. 

Rezumējot pētījuma rezultātus var secināt, ka mūsdienās augstākais risks vides 

kvalitātei zemajos purvos ir Pb satura paaugstinātajām vērtībām, bet pārējo metaloīdu saturs 

kūdrā ir salīdzinoši neliels un nesasniedz toksiskas vērtības. 
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Pētījums tika izstrādāts ar Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projekta 

Nr. 1.1.1.2/16/I/001 (pēcdoktorantūras pētniecības projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/008) 

finansiālu atbalstu. 

KLIMATA PĀRMAIŅU IETEKME UZ ZEMO PURVU ATTĪSTĪBU LATVIJĀ 

Jānis Krūmiņš, Māris Kļaviņš 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: krumins.janis@lu.lv  

Siltumnīcas efektu izraisošās gāzes rada būtisku atmosfēras un okeāna temperatūras 

paaugstināšanos, kas savukārt rada pārmaiņas klimatā un veģetācijā un līdz ar to arī purvu 

attīstībā. Piemēram, temperatūras paaugstināšanās dēļ, mērenajā klimata joslā samazinās 

skujkoku daudzums, bet palielinās lapkoku un vaskulāro augu daudzums un  tas kopumā rada 

labvēlīgus apstākļus purvu veidošanās procesiem. Tomēr, ir jāņem vērā, ka ja siltākas vasaras 

var paaugstināt atsevišķu augu produktivitāti, tad siltākas ziemas var to arī būtiski samazināt. 

Zemo purvu vidē dominē dažādas augstāko vaskulāro augu sugas (grīšļi, niedres u.c.), 

bet zemā tipa kūdru veido šo augu atliekas ar vidēju līdz augstu sadalīšanās pakāpi. 

Salīdzinājumā ar augsto purvu sūnām, pētījumi par vaskulāro augu produktivitātes saikni ar 

globālajām klimata pārmaiņām vēl joprojām ir salīdzinoši maz. Tomēr, jaunākie pētījumi 

(Zhaojun et al., 2011) liecina, ka temperatūras paaugstināšanās izraisītas izmaiņas zemo 

purvu ekosistēmās ir daudz izteiktākas, nekā augstajos purvos. 

Klimata pārmaiņas rada izmaiņas purvu vides īpašībās, tiek mainīta temperatūra, ūdens 

režīms un barības vielu pieejamība. Kūdras mineralizācijas pakāpes paaugstināšanās, tāpat arī 

slāpekļa un fosfora pieejamības paaugstināšanās sekmē augstāko augu attīstību, bet nomāc 

sūnu izplatīšanos. Tai pat laikā, tiek samazināta bioloģiskā daudzveidība purvos, jo tiek 

apdraudēti apstākļi videi specifisku augu sugu attīstībai. Gaisa temperatūras paaugstināšanās 

veicina zemā tipa kūdras slāņu uzkrāšanos un pastiprina kūdras sadalīšanās procesu, taču 

ilgtermiņā samazinoties ūdens pieejamībai zemie purvi var attīstīsies par pārejas un augstā 

tipa purviem vai arī kā ekosistēmas izzust. Laika gaitā, palielinoties kūdras respirācijai, purvu 

ekosistēmas no atmosfēras CO2 absorbētājiem var kļūt par tā avotiem, kas savukārt var vēl 

vairāk palielināt siltumnīcas gāzu emisijas un pastiprināt atmosfēras temperatūras celšanos. 

Latvijā purvi aizņem līdz 10 % no valsts teritorijas un liela daļa no tiem ir zemo purvu 

ekosistēmas, tāpat Latvijas zemie purvi skaita ziņā ievērojami pārsniedz augstā tipa purvu 

daudzumu. Latvijā iespējams pētīt kā globālās klimata pārmaiņas ietekmē zemo purvu attīstību 

reģionālā līmenī. Autoru pētījumu dati norāda, ka zemo purvu griezumu augšdaļā kūdra ir ar 
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ievērojami augstāku sadalīšanās pakāpi salīdzinot ar profilu apakšējiem slāņiem. Tāpat šai 

kūdrai raksturīga arī salīdzinoši augstāka mineralizācija un slāpekļa saturs nekā pārējā purva 

griezumā, bet vecuma datējumi liecina, ka pēdējo 1000 gadu laikā kūdras uzkrāšanās ātrums ir 

samazinājies un purvos ir izvērsušies dažādi kokaugi. Pētījuma dati ļauj secināt, ka zemajos 

purvos Latvijā ir novērojamas liecības par klimata pārmaiņām mūsdienās un iespējamu purva 

īpašību maiņu. Tomēr, daudz plašāki pētījumi par purvu veidošanās saikni ar globālajām 

klimata pārmaiņām ir nepieciešami, lai izprastu kādas sekas šī saikne atstāj uz oglekļa aprites 

ciklu gan reģionālā, gan arī globālā līmenī un uz zemo purvu nākotni Latvijā.   

Pētījums tika izstrādāts ar Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projekta 

Nr. 1.1.1.2/16/I/001 (pēcdoktorantūras pētniecības projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/008) 

finansiālu atbalstu. 
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PHOSPHORUS RECOVERY TECHNOLOGIES: STATE OF THE ART AND 

IMPLEMENTATION OPTIONS  

Rūta Ozola-Davidāne, Māris Kļaviņš 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: Ruta.Ozola-Davidane@lu.lv; Maris.Klavins@lu.lv  

Phosphorus is an essential element for all living organisms. For example, phosphorus 

containing an organic molecule, adenosine triphosphate, provides energy to drive many 

processes in living cells, for example muscle contraction, nerve impulse propagation and 

chemical synthesis by being converted to adenosine diphosphate. It is also vital in agriculture, 

because phosphorus is one of the major nutrients required for plant growth and it cannot be 

substituted by another element (Butusov and Jernelöv, 2013). Nowadays phosphorus 

fertilizers are primarily derived from phosphate rock (Cordell et al., 2009). In the European 

Union (EU) phosphate rock and phosphorus are critical raw materials, because their 

production is mainly concentrated in countries outside EU (mainly Morocco and Kazakhstan). 

In 2017 the import dependency rate of phosphorus and phosphate rock were 100% and 88%, 

respectively (Study on the review., 2017). Because of extensive dependency on supplier 

countries and depletion risk of phosphorus rock, EU are looking for alternative phosphorus 

sources. Sewage sludge, sludge from biogas digester, struvite, poultry and pig manure, 

vermicompost, meat and bone meal are one of the main secondary sources from which 
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phosphorus could be recovered for agricultural applications (Cordell et al., 2011). Need to 

recover phosphorus is also related with the need to develop circular economy. There are 

different kinds of phosphorus recovery technologies such as AirPrex, ANPHOS, LysoGest, 

Nuresys, PEARL, Mephrec, P-RoC, LeachPhos, AchDec and others, focusing mainly on 

wastewater treatment streams (Schoumans et al., 2015). For example, in the AshDec process 

phosphate fertilizer is produced from phosphate-rich ashes remaining from incineration or 

gasification of municipal sewage sludge, animal by-products or farmyard manure solids. 

Thermochemical process involves heating the mixture of ashes and alkaline compounds at 

>900ºC to increase the bioavailability of phosphorus compounds. Phosphorus recovery rate is 

more than 95% (Hermann and Schaaf, 2019). This type of technology not only ensures 

recovery of phosphorus from waste streams but also decreases phosphorus flows in freshwater 

bodies which is the leading cause of eutrophication as it is especially actual for the Baltic Sea.  

This work was funded by the project “Sustainable Management of Phosphorus in Baltic 

countries” (InPhos) No. 17022 (2018-2020), that is financed by the European Institute of 

Innovation and Technology (EIT), a body of the European Union, under the Horizon 2020, 

the EU Framework Programme for Research and Innovation. 
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ZIVS VECUMA NORMALIZĀCIJAS TEHNIKAS IZSTRĀDE JŪRAS 

EKOSISTĒMAS REĢIONĀLA PIESĀRŅOJUMA NOVĒRTĒŠANAI 

Natālija Suhareva, Juris Aigars, Rita Poikāne, Mintauts Jansons 

Latvijas Hidroekoloģijas institūts, e-pasts: Natalija.Suhareva@lhei.lv; Juris.Aigars@lhei.lv; 

Rita.Poikane@lhei.lv; Mintauts.Jansins@lhei.lv 

Viena no vides piesārņojuma novērtēšanas metodēm, kas tiek izmantota vides 

monitoringa programmās ir smago metālu satura noteikšana zivs audos. Diemžēl bioloģiskā 

uzkrāšana un atšķaidīšana bieži rada nozīmīgas korelācijas starp zivs izmēru un piesārņotāja 

koncentrāciju tajā.  Šo problēmu var apiet, izmantojot īpatņus šaurā vecuma diapazonā, bet 

paraugu ņemšanas ierobežojumu dēļ, šī pieeja negarantē turpmākajām analīzēm pietiekamo 

paraugu daudzumu. Šajā darbā izstrādātā metode ļauj normalizēt zivs vecuma un izmēra 

ietekmi uz piesārņotāju koncentrāciju, kas dod iespēju izmantot plašāku īpatņu diapazonu.  

Normalizācijas metode tika balstīta uz pieņēmumu, ka metāla uzkrāšanās organismā 

notiek eksponenciāli, kas atšķiras ar augstuma un slīpuma koeficientiem. Metode tika 

pārbaudīta uz nejaušā kārtībā ģenerētiem datiem un arī pielietota uz piecām zivs sugām 

(asaris, apaļais jūras grundulis, menca, plekste, reņģe), trīs metālu (dzīvsudrabs, varš, cinks) 

koncentrāciju gadījumos. Iegūtās normalizētās un analizētās koncentrācijas tika salīdzinātas 

starp paraugu ņemšanas stacijām, izmantojot bieži pielietoto dispersijas analīzi (ANOVA) 

kopā ar Tuckey HSD testu.  

Aprēķināti lineāras regresijas vienādojumi, kuru pamatā ir empīriski iegūti 

eksponenciālie vienādojumi, aprakstīja metālu koncentrāciju būtisku izmaņu bioloģiskās 

uzkrāšanas ietekmes apstākļos. Normalizācijas metodes pielietojuma rezultātā, 11  no 

18 gadījumiem tika konstatēts ievērojams vecuma ietekmes izlīdzinājums. Izmantotā metode 

labi darbojās piekrastes sugu izplatību vietās, kur pārveidoti dati ļāva labāk atdalīt telpiskās 

teritorijas ar dažādiem piesārņojuma līmeņiem. Pelaģisko sugu (mencas) normalizācija bija 

mazāk veiksmīga, mencas īpatņu dēļ, kas migrēja uz doto paraugu ņemšanas apgabalu no 

citām vietām. 

Pamatojoties uz izmērītām metālu koncentrācijām Rīgas līcī, tika apstiprināts, ka 

paaugstinātas Hg koncentrācijas Pierīgas piekrastes stacijā tika izraisītas pārmērīga 

piesārņojuma dēļ, trīs upju grīvu ietekmes rezultātā: Daugava, Lielupe un Gauja. Cu un Zn 

koncentrācijas piekrastes zivju sugās, lielā mērā bija atkarīgas no barošanas biotopa un uztura 

sastāva.  

Var secināt, ka pielietotā normalizācijas procedūra ļauj novērtēt citu ierobežojošo 

faktoru nozīmi, piemēram, uztura preferences vai smago metālu vietējās vides koncentrācijas.  
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TRANSPORTA PLŪSMU STRUKTURĀLO IZMAIŅU SCENĀRIJU  

SIMULĀCIJAS IESPĒJAS. RĪGAS PIEMĒRS  

Liene Šustere, Iveta Šteinberga 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, epasts: liene.sustere@gmail.com, 

iveta.steinberga@lu.lv   

Aktuālākie transporta līdzekļu uzskaites dati liecina par arvien pieaugošu vieglo un 

kravas transporta līdzekļu palielinājumu pēdējos gados nacionālā līmenī, saskaņā ar Centrālās 

Statistikas pārvaldes publicēto pārskatu, pēdējos 4 gados ikgadējais  vidējais palielinājums 

vieglo transporta līdzekļu klasēs sasniedz 3%, savukārt kravas transporta līdzekļu grupā – 6% 

(CSB 2016). Izvērtējot reģistrēto transporta līdzekļu skaitu pēc vecuma un izmantotās 

degvielas, redzams, ka Latvijā dominē 10-20 gadus vecas automašīnas (neatkarīgi no 

automobiļu klases – vieglie, smagie automobiļi vai autobusi) ar karburatora tipa un 

dīzeļdzinējiem. Izmantotā degviela un transporta līdzekļa vecums lielā mērā nosaka transporta 

radīto piesārņojumu jeb piesārņojošo vielu emisiju apmēru. Stabilā transporta līdzekļu skaita 

palielinājuma tendence Rīgā un nemainīgais “autoparka vecums” liecina par transporta radītā 

piesārņojuma problēmas pastāvēšanu arī nāktonē. 

Analizējot transporta radīto piesārņojumu parasti galvenā uzmanība tiek pievērsa 

slāpekļa (II) oksīdam NO, slāpekļa dioksīdam NO2, slāpekļa oksīdu grupai NOx, cietajām 

daļiņām PM10, sīkākās frakcijas cietajām daļiņām PM2.5, kvēpiem no dīzeļdzinējiem, oglekļa 

oksīdam CO, metāliem, lai gan kopumā izplūdes gāzēs sastopamo vielu spektrs ir daudz 
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plašāks. Piemēram, Eiropas Komisijas emisijas faktoru datu bāzē, EMEP/CORINAIR, 

iekļauti arī emisiju faktori amonjakam, nemetana gaistošajiem organiskajiem savienojumiem, 

svinam, formaldehīdam, benzolam, toluolam, ksilolam, etilbenzolam un citām vielām. Īpaša 

uzmanība tiek pievērsta tieši dīzeļdzinēju izplūdes gāzēm, jo to sastāvā ir vismaz 40 toksisku 

komponenšu, tām raksturīga īpaši augsta PM2.5 koncentrācija. 

Pētījuma izstrādes ietvaros modelēšana veikta vairākiem scenārijiem: (1)  maksimālās 

noslodzes stundās (7-19) Kr. Valdemāra ielā drīkst braukt tikai sabiedriskais transports un 

apkalpojošais transports; (2)  tiek noteikti ierobežojumi transporta vecumam, atļauts braukt 

tikai EURO5 klases transportam un jaunākam (2009.g. un jaunāki); paliek arī sabiedriskais un 

apkalpojošais transports; (3)  vieglais transports pa Kr. Valdemāra ielu var braukt tikai 

brīvdienās; (4)  samazināts joslu skaits vieglajam transportam - tikai pa vienai joslai katrā 

virzienā; (5)  vieglais transports pa Kr. Valdemāra ielu rudens, ziemas, pavasara sezonā var 

braukt tikai brīvdienās, bet vasarā - jebkurā laikā. 

Izmantotā literatūra 

Centrālais Statistikas Birojs. 2016. TRG110. Reģistrēto automobiļu sadalījums pēc vecuma un 

degvielas veida gada beigās. (Atsauce tekstā: CSB 2016) 

 
Vides pārvaldība un piekrastes 

ilgtspējīga attīstība 
 

 

 

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KLIMATA PĀRMAIŅU PĀRVALDĪBAS 

ATTĪSTĪBA: RĪCĪBU PROGRAMMAS VADLĪNIJAS 

Marta Barone, Raimonds Ernšteins 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Vides zinātnes nodaļa, e-pasts: 

marta.barone2@gmail.com, raimonds.ernsteins@lu.lv 

Klimata pārmaiņas ir aktuāls temats kā globālā, tā reģionālā un vietējā mērogā. To 

radītās sekas izpaužas kā apkārtējās vides apstākļu izmaiņas, būtiski ietekmējot dažādas 

tautsaimniecības jomas – lauksaimniecību, tehnisko infrastruktūru, tūrismu, 

energosaimniecību u.c., kā arī cilvēku veselību un drošību. Klimata pārmaiņu ietekme izteikti 

novērojama piekrastes teritorijās, kas ir jutīgākas pret klimata pārmaiņām.   

Jūrmalas pilsētas pašvaldības klimata pārmaiņu pārvaldības rīcību programmas 

vadlīnijas izstrādātas Latvijas Universitātē kā studentu studiju kursa darbs – pētniecības un 

attīstības ietvara projekts sadarbībā ar Jūrmalas pašvaldību. Darba mērķis ir veikt sākotnējo 



LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. Vides zinātne 

 219 

novērtējumu un izstrādāt Jūrmalas piekrastes pārvaldības rīcības programmas vadlīniju 

priekšlikumu 2020.-2027. gadam piekrastes pārvaldības kontekstā, iekļaujot piekrastes 

pārvaldības un komunikācijas vidi, infrastruktūras vidi, sociāli-ekonomisko vidi, un dabas un 

kultūras vidi. Šī darba sadaļa aptver vienu no četrām piekrastes pārvaldības struktūtrjomām – 

piekrastes infrastruktūras vidi klimata pārmaiņu kontekstā. Darba izstrādei izmantota vides 

pārvaldības cikla pieeja, kuras ietvaros veikta problēmanalīze, definēta klimata pārvaldības 

politika un izstrādāti plānošanas virzieni, apzināti pārvaldes instrumenti un izstrādāti 

pārbaudes kritēriji.  

P1: Problēmanalīze. Darba gaitā veikta Jūrmalas pilsētas pašvaldības plānošanas 

dokumentu analīze, izmantotas izziņas metodes ar socioloģisko pētījumu elementiem, tostarp 

lauka studijas: teritorijas apskate/novērtējums, klātienes un attālinātās intervijas, aptaujas, kā 

arī datu apstrādes un apkopošanas metodes: DPSIR modelis, stipro un vājo pušu, iespēju un 

draudu (SVID) analīze un multikritēriju analīze. 

Jūrmalas pašvaldība atrodas tiešā dabīgo ūdensobjektu tuvumā un ir pakļauta plūdu 

riskam pavasara palos un vēja izraisīto jūras uzplūdu gadījumos (LVĢMC 2018a). Tās 

piekrasti apskalo Rīgas līcis, kas gar pašvaldības teritoriju stiepjas 24,2 km garumā, kā arī 

Lielupe, kas plūst gar un caur Jūrmalas pašvaldību 34 km garumā. Jūrmala ir iekļauta 

Lielupes upju baseina nacionālas nozīmes plūdu riska teritoriju sarakstā, potenciāli apdraudot 

kā iedzīvotājus, tā īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un nacionālas nozīmes kultūras 

mantojumu applūstošajās teritorijās (LVĢMC 2018b). Paredzēts, ka nākotnē arvien biežāk 

nāksies saskarties ar Latvijai neraksturīgiem ekstremāliem laika apstākļiem. Līdz ar to, lai 

mazinātu ar tiem saistītos iespējamos riskus un negatīvās sekas, ir būtiski savlaicīgi apzināt 

risku apmērus un ieviest atbilstošus pielāgošanās pasākumus.  

Izvērtējot galvenos plānošanas dokumentus, var novērot ekonomiskās izaugsmes nozīmi 

un Jūrmalas kā kūrortpilsētas attīstību. Ar klimata pārmaiņām saistītās tēmas dokumentos 

ietvertas pastarpināti – tiek risināti energoefektivitātes, pārvietošanās un transporta, 

infrastruktūras pielāgošanas un citi jautājumi. Plānošanas dokumentu izveidē tiek iesaistīta 

sabiedrība, kuras viedoklis tiek ņemts vērā dokumenta kvalitātes celšanas nolūkos. Kopumā 

Jūrmalas pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti vērtējami kā fundamentāli saistīti un, lai 

gan tajos nav izdalītas atsevišķas klimata pārmaiņu sadaļas, tā ir integrēta dažādu jomu darbībā.  

Jāizceļ, ka pielāgošanās pasākumi klimata pārmaiņām ir nepieciešami ne tikai drošības 

un sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, bet arī to ilgtermiņa ekonomiskās izdevības dēļ. Lai 

gan valsts neuzliek par pienākumu pašvaldībai izstrādāt klimata politikas dokumentu, tā 

izveide Jūrmalas pašvaldības līmenī ļautu pārņemt valsts dokumentos minētās vērtības un 
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mērķus, un pielāgot tos pašvaldības situācijai – ņemot vērā jūras un citu ūdensobjektu 

tuvumu, vides riskus, uzņēmējdarbības specifiku, un sabiedrības veselību.  

1. tabula. Jūrmalas pašvaldības pastāvošās situācijas novērtējums izmantojot SVID analīzi 

klimata pārmaiņu pārvaldības kontekstā. 

Stiprā puse Vājā puse 

 Uz efektīvu enerģijas izmantošanu tendēta 

pašvaldības darbība;  

 Pašvaldība orientēta uz pakalpojumu ražošanu, 

kas ir pozitīvi raugoties no klimata pārmaiņu 

pārvaldības skatupunkta;  

 Izstrādāti vairāki tematiskie plānošanas 

dokumenti, kas atbalsta piekrastes infrastruktūras 

aizsardzību un attīstību;  

 Realizēti vairāki projekti klimata pārmaiņu radīto 

negatīvo seku novēršanai vai preventīvai 

kavēšanai.  

 Relatīvi mazs centralizēto komunālo 

pakalpojumu izmantojošo iedzīvotāju īpatsvars;  

 Nepilnīgi pielāgota infrastruktūra klimata 

pārmaiņām un ar tām saistītajiem draudiem, kā 

arī nepilnīgi izglītota sabiedrība par šiem 

jautājumiem;  

 Vāja klimata pārmaiņu un ar tām saistīto 

jautājumu integrācija pašvaldības plānošanas 

dokumentos;  

 Relatīvi liels sektoriālais ieguldījums klimata 

pārmaiņu veicināšanā.  

Iespējas Draudi 

 Izmantot iespējas piesaistīt fondu līdzekļus kā 

finansējumu infrastruktūras uzlabojumiem, kas 

sniedz ieguldījumu vides kvalitātē un klimata 

maiņas novēršanā;  

 Izveidot Jūrmalas pašvaldības klimata politiku 

vai integrēt klimata jautājumus pamata un 

papildinošajos plānošanas dokumentos;  

 Pielāgot esošo infrastruktūru klimata pārmaiņām 

un realizēt klimata pārmaiņas mazinošus 

pasākumus;  

 Izmantot klimata pārmaiņu radītās izmaiņas 

(piemēram, tūrismam piemērotās sezonas 

pagarināšanās) pašvaldības attīstīšanai;  

 Izveidot par klimata pārmaiņu jautājumiem 

atbildīgu pašvaldības struktūrvienību.  

 Pastiprināta krasta erozija biežāku un intensīvāku 

vētru rezultātā;  

 Dabas daudzveidības samazināšanās un vides 

kvalitātes pasliktināšanās;  

 Palielināsies nekontrolētas antropogēnās slodzes 

radītā  negatīvā ietekme;  

 Klimata pārmaiņas negatīvi ietekmēs pašvaldības 

tehnisko un infrastruktūras vidi un radīs papildus 

finansiālo slogu;  

 Klimata pārmaiņas radīs negatīvu ietekmi uz 

sabiedrības drošību un veselību.  

 

 

P2: Klimata politikas formulēšana. Pēc iepazīšanās ar Jūrmalas pašvaldības attīstības 

plānošanas uzdevumiem un  esošās situācijas apzināšanas, tika definēts iespējamais Jūrmalas 

pašvaldības klimata pārmaiņu politikas nodoms, vīzija un mērķis:  

Nodoms: Attīstīt Jūrmalas vidi veidā, kas samazina ieguldījumu globālajās klimata 

pārmaiņās un paaugstina Jūrmalas infrastruktūras un sociālās vides noturību pret klimata 

pārmaiņām, nekavējot ekonomikas un sociālās vides attīstību.  

Vīzija: Jūrmalas pašvaldība nesniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu veicināšanā, ir 

neatkarīga no fosilajiem resursiem un pilnībā piemērojusies klimata mainībai gan 

infrastruktūras, gan sabiedrības izglītības un drošības ziņā.  

Mērķis: Nodrošināt Jūrmalas pašvaldības ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu 

samazināšanā, veicinot pāreju uz atjaunīgo energoresursu izmantošanu un maksimāli 

samazinot enerģijas patēriņu, kā arī attīstīt pret klimata pārmaiņām noturīgu infrastruktūru, lai 

nodrošinātu teritorijas un sabiedrības drošību.  
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P3: Klimata pārvaldības plānošana. Turpinot klimata pārmaiņu pārvaldības 

plānošanu, mērķa sasniegšanai tika izvirzīti divi galvenie rīcības virzieni un vienpadsmit 

rīcības virzieni (2. tab.).  

2. tabula. Rīcību programma klimata pārmaiņu pārvaldībai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā. 

Galvenie rīcību virzieni Rīcību virzieni 

1. Veicināt oglekļa mazietilpīgu attīstību. 

Tās mērķis ir radīt pēc iespējas 

minimālas siltumnīcefektu gāzu (SEG) 

emisijas, kā arī vairot CO2 piesaisti. 

Pārdomāti īstenotai šāda veida 

attīstībai paredzama ne vien pozitīva 

ietekme uz globālo klimatu un vidi, bet 

arī uz ekonomiku un sociālo sfēru. 

1.1. Integrēt klimata pārmaiņu politiku dažādu nozaru politikās, 

pašvaldības darbā, kampaņās un projektos. 

1.2. Īstenot ar klimata pārmaiņu mazināšanu saistītus pētījumus 

un monitoringu. 

1.3. Palielināt ieguvumus no energoefektivitātes un samazināt 

kopējo enerģijas patēriņu. 

1.4. Palielināt patērēto atjaunojamo energoresursu īpatsvaru uz 

fosilo resursu rēķina. 

1.5. Attīstīt oglekļa emisiju piesaisti un mazināt siltumsalas 

veidošanas. 

1.6. Veicināt un atbalstīt aprites ekonomiku SEG emisiju 

samazināšanai. 

1.7.  Īstenot tīru, drošu un savienotu pārvietošanās 

infrastruktūru. 

2. Veicināt klimatnoturīgu attīstību. Tā ir 

attīstība, kas ar pielāgošanās klimata 

pārmaiņām palīdzību samazina klimata 

pārmaiņu negatīvās ietekmes/riskus un 

izmanto klimata pārmaiņu radītās 

iespējas.  

2.1. Integrēt pielāgošanās klimata pārmaiņām jautājumus 

dažādu nozaru politikās, pašvaldības darbā, kampaņās un 

projektos. 

2.2. Nodrošināt kvalitatīvu infrastruktūru galveno riska objektu 

pielāgošanai klimata pārmaiņām un ar to saistīto risku 

novēršanai. 

2.3 Iesaistīt sabiedrību klimata politikas veidošanā un ieviešanā, 

izglītot par klimata pārmaiņu radītajām negatīvajām sekām.  

2.4. Veikt preventīvus pasākumus cilvēka veselības 

pasargāšanai no klimata pārmaiņu negatīvajām ietekmēm. 

 

P4: Politikas ieviešana. Rīcības plāna izstrādes nepieciešamības iniciatīva ir Jūrmalas 

pašvaldības ziņā. Lai sekmīgi realizētu Jūrmalas pilsētas pašvaldības klimata pārmaiņu rīcības 

programmu, nepieciešams pieņemt lēmumu par šāda plāna izstrādes uzsākšanu un izvirzīt par to 

atbildīgās pašvaldības struktūrvienības un pārējās iesaistītās mērķgrupas, pēc iespējas 

nodrošinot to aktīvu līdzdalību un veidojot ciešu sadarbību. Klimata politikas ieviešanas var tikt 

izmantotas sekojošās pārvaldības instrumentu grupas: politiskie un normatīvie instrumenti, 

institucionālie un administratīvie instrumenti, plānošanas instrumenti, finanšu un ekonomiskie 

instrumenti, infrastruktūras un tehnoloģiskie instrumenti, komunikācijas instrumenti.  

P5: Piekrastes pārvaldības monitorings. Rīcības programmas ieviešanai nepieciešams 

izveidot uzraudzības sistēmu ikgadēja monitoringa formā, kurā tiek ņemti vērā dažādi 

uzraudzības rādītāji (3. tab.). Tas nepieciešams, lai novērtētu programmas ieviešanas attīstības 

gaitu un, izveidojot Programmas uzraudzības ziņojumu, informētu sabiedrību par paveikto un 

novērtētu attīstības tendences. 
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3. tabula. Klimata pārmaiņu pārvaldības uzraudzībai izvirzītie indikatori. 

Galvenie rīcību 

virzieni 

Rīcību 

virzieni 
Indikators 

1.  

1.1.  

Energoefektīvu/siltinātu ēku skaits un to enerģijas patēriņa izmaiņas 

salīdzinot ar references un/vai iepriekšējo periodu gadiem.  

Centralizēto komunikāciju lietotāju skaits (ūdensapgāde, kanalizācija, 

siltumapgāde u.c.) salīdzinot ar references un/vai iepriekšējo periodu 

gadiem.  

1.2.  
No atjaunojamiem energoresursiem iegūtās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas 

galapatēriņā salīdzinot ar references un/vai iepriekšējo periodu gadiem.  

1.3.  
Meteoroloģisko parametru un to kvalitātes ilgtermiņa izmaiņas salīdzinot ar 

references un/vai iepriekšējo periodu gadiem.  

1.4.  
energoresursu importa īpatsvars kopējā enerģijas galapatēriņā salīdzinot ar 

references un/vai iepriekšējo periodu gadiem.  

1.5.  
Klimata pārmaiņu jautājumu integritāte dažādu nozaru politikās salīdzinot ar 

references un/vai iepriekšējo periodu gadiem. 

1.6.   

Pārvietošanās infrastruktūras nepārtrauktība, % salīdzinot ar references 

un/vai iepriekšējo periodu gadiem.  

Ar atjaunīgajiem energoresursiem darbināmu pārvietošanās līdzekļu skaita 

īpatsvars salīdzinot ar references un/vai iepriekšējo periodu gadiem.  

1.7.  
Ar klimata pārmaiņu mazināšanu saistītu pētījumu skaits salīdzinot ar 

references un/vai iepriekšējo periodu gadiem.  

2.  

2.1. 
Labiekārtotu un klimata pārmaiņām pielāgotu būvju skaits salīdzinot ar 

references un/vai iepriekšējo periodu gadiem.  

2.2.  
Pielāgošanās klimata pārmaiņu jautājumu integritāte dažādu nozaru politikās 

salīdzinot ar references un/vai iepriekšējo periodu gadiem.  

2.3  
Par klimata pārmaiņām informējošu izdevumu un publisku pasākumu skaits.  

Iedzīvotāju aktivitāte ar klimata mainību saistītu jautājumu apspriešanā.  

2.4.  
Klimata pārmaiņu izraisītu negadījumu skaits, kuros cilvēki guvuši traumas 

salīdzinot ar references un/vai iepriekšējo periodu gadiem 

 

Izmantotā literatūra 

LVĢMC. 2018a. Sākotnējā plūdu riska novērtējuma ziņojums 22.12.2021.-2027. Gada plūdu risku 

pārvaldības plānu sagatavošanai.  

LVĢMC. 2018b. Sākotnējais plūdu riska novērtējums 2019. – 2024. gadam.  

ILGTSPĒJĪGAS PIEKRASTES DABAS UN KULTŪRVIDES PĀRVALDĪBAS 

PLĀNOŠANA - JŪRMALAS PIEMĒRS 

Anete Fedorovska, Valērija Lepa, Kārlis Koņkovs 

Vides zinātnes nodaļa, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija  2030 (LIAS) ir ilgtermiņa plānošanas 

dokuments, ar kuru Baltijas jūras un Rīgas līča piekraste ir noteikta kā nacionālo interešu 

telpa, kur dabas un kultūras  mantojuma saglabāšana jālīdzsvaro ar ekonomiskās attīstības 

veicināšanu. Daba definēta kā nākotnes kapitāls, tai skaitā piekrastes un jūras izmantošanā 

būtu izmantojama ekosistēmu pakalpojumu pieeja, kā arī uzsvērta nepieciešamība saglabāt 

unikālos piekrastes dabas kompleksus, to bioloģisko daudzveidību, ekoloģiskos procesus un 
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izcilās ainavas kā nacionālas un starptautiskas nozīmes bagātību, vienlaikus nodrošinot 

kvalitatīvu dzīves vidi piekrastes apdzīvotajās vietās. Tostarp Piekrastes telpiskās attīstības 

pamatnostādnes 2011.-2017. ir starpnozaru vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments kā 

mēģinājums īstenot labu un integrētu piekrastes pārvaldību, paredzot divus galvenos rīcības 

virzienus – kvalitatīvas piekrastes infrastruktūras veidošana un piekrastes pārvaldības 

uzlabošana, nodrošinot piekrastes vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu.  

Jūrmala ir vislielākā kūrortpilsēta Baltijas jūras krastā un viena no deviņām Latvijas 

Republikas nozīmes pilsētām. Dabas teritorijas pilsētā aizņem gandrīz 64% no tās kopējās 

platības. To struktūru veido galvenokārt meži (48%), iekšzemes ūdeņi (10%), palieņu pļavas 

(5,6%) un apstādījumi- parki, skvēri, kapsētas (0,4%). Ir izveidotas gan sauszemes, gan jūras 

īpaši aizsargājamās teritorijas (ĪADT) kā Ķemeru Nacionālais parks, Ragakāpas Nacionālais 

parks, Darmštates liegums, Lielupes grīvas pļavu liegums, Rīgas līča Rietumu piekrastes 

ĪADT.  Jūrmalas pilsēta ir vienīgā kūrortpilsēta Latvijā, kas atrodas Rīgas līča piekrastē, tajā 

atrodas 405 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi – objekti, no tiem 399 arhitektūras 

pieminekļi. Valsts aizsardzībā atrodas arī plašas apbūves teritorijas, kas veido 6 valsts 

nozīmes un 5 vietējās nozīmes  pilsētbūvniecības pieminekļus.  

Darbs izstrādāts Latvijas Universitātē kā studentu studiju kursa darbs - pētniecības un 

attīstības ietvara projekts sadarbībā ar Jūrmalas pašvaldību, darbā izstrādājot konkrētās jomas 

attīstības vadlīnijas un priekšlikumus. 

Darba mērķis bija izstrādāt Jūrmalas piekrastes pārvaldības rīcības programmas 

vadlīniju priekšlikumu 2020.-2027. gadam piekrastes pārvaldības kontekstā, izzinot un 

novērtējot piekrastes kā sarežģītas sociāli-ekoloģiskas sistēmas (SES) pārvaldību vietējās 

pārvaldes līmenī. Līdz šim piekrastes pārvaldības jautājumi nav pilnībā integrēti pašvaldību 

plānošanas procesā un dokumentos, un vides pārvaldības sektoru pārvaldība ir fragmentēta un 

netiek pilnībā savstarpēji koordinēta. Līdz ar to, lai nodrošinātu vides pārvaldības integrāciju 

visos pašvaldības plānošanas dokumentos, tika izvērtēti 4 sektori - piekrastes pārvaldības un 

komunikācijas vide, infrastruktūras vide, sociāli-ekonomiskā vide un dabas un kultūras vide.  

Šī referāta darba sadaļa aptver vienu no četrām piekrastes pārvaldības struktūrjomām - 

piekrastes dabas un kultūrvēsturisko vidi. Veicot sākotnējo novērtējumu, piekrastes dabas un 

kultūrvēsturiskā vide tika sadalīta trīs tematiskajos blokos – piekrastes dabas teritorijas, 

piekrastes ūdeņi un kultūrvēsturiskais mantojums, lai aptvertu visus svarīgākos ar dabas vidi 

saistītos problēmjautājumus, katra tematiskajam blokam izstrādājot galveno rīcības virzienu.  

Darba gaitā veikta saistīto dokumentu analīze, izmantotas izziņas metodes ar 

socioloģisko pētījumu elementiem, t.sk. lauka studijas: teritorijas apskate/novērtējums, 
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intervijas, aptaujas Jūrmalas pašvaldībā, kā arī datu apstrādes metodikas (DPSIR un 

multikritēriju analīze, SVID apkopojums).  

Veicot literatūras un dokumentu izpēti, tika analizēts vides plānošanas saturs Jūrmalas 

pašvaldībā, ko veido starptautiskās politikas ietvars, nacionālās un vietējās politikas ietvars. 

Starptautiskā līmenī tas ir dažādu direktīvu u.c. dokumentu formā - Ūdens struktūrdirektīva 

(2000/60/EK), peldvietu ūdens direktīvu (2006/7/EK), Jūras stratēģijas pamatdirektīva 

(Direktīva 2008/56/), Plūdu direktīva (2007/60/EK), Natura 2000 tīkls - biotopu direktīva 

(92/43/EEK), putnu direktīva, u.c. Nacionālā līmenī politikas saturu veido Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam, Vides 

politikas pamatnostādnes 2014.- 2020. gadam, Bioloģiskās daudzveidības nacionālā 

programma, Jūras plānojums 2030 u.c. Vietējo (municipālo) politikas ietvaru veido Jūrmalas 

pilsētas attīstības stratēģija 2010.-2030. gadam, Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.–

2020. gadam, Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāns 2017.–2020. gadam, Jūrmalas 

pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016.-2020. gadam, u.c. 

Attiecībā uz vertikālo integrāciju, Jūrmalas plānošanas dokumentos ir uzsvērta 

ekonomiskā izaugsme, nepietiekami izvēršot un definējot dabas, it īpaši ūdens resursu 

ilgtspējīgas izmantošanas plānošanu. Vertikālā līmenī nav integrēta Jūras plānojumā 

noteiktais, ka vietējām pašvaldībām ir tiesības plānot tām pieguļošo jūras teritoriju līdz 2 km 

no krasta. Horizontālā līmenī ir ievērota konsekvence un dokumenti savstarpēji pēc būtības ir 

saskaņoti, lai gan dabas un ūdens resurss kā dabas vērtība tiek novērtēts un plānots norobežoti 

no pārējiem sektoriem.  

Dabas un kultūrvēsturiskās vides pārvaldībā iesaistīti pieci segmenti, ko veido Valsts 

sektors, municipālais sektors, korporatīvais sektors, mājsaimniecību sektors un mediatīvais 

sektors, kas iegūst ekosistēmu sniegtos pakalpojumus no dabas resursiem un ir līdzatbildīgi 

dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā un pārvaldībā. Iesaistīto sektoru īss apraksts: 

1) Valsts sektors – ir hierarhiski augstākais līmenis, lēmumi, kurus valsts pieņem 

saistībā ar piekrasti ir attiecināmi uz visu valsts teritoriju.  

2) Municipālais (pašvaldības) sektors – lemj par vietējā mēroga jautājumiem, izpilda 

valsts prasības un veic savu darbību un attīstību atbilstoši valsts normatīviem un 

likumdošanai, veic pilsētas pārvaldi.  

3) Korporatīvais sektors – tā kā liela daļa no pilsētas uzņēmumu ir tieši vai netieši 

saistīti ar tūrismu, rekreāciju vai dabas vidi, korporatīvajam sektoram ir liela nozīme (un 

ietekme) uz plānošanas un pārvaldes darbiem, it īpaši tādās jomās kā mežsaimniecība, kā arī 

piekrastes teritoriju jautājumos.  
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4) Mājsaimniecības sektors – pilsētā dominē privātmāju apbūve, kā rezultātā to 

īpašniekiem ir svarīgi, lai pilsētai būtu tīra, sakārtota un skaista vide. Dzīvokļu ēku 

īpašniekiem arī ir svarīga sakopta vide, jo visu Jūrmalas pilsēta atrodas ainaviski skaistā 

teritorijā.  

5) Meditatīvais sektors – viedo pilsētas un citi mēdiji, ekoskolas, kultūras nami, utt. 

Veic komunikāciju starp pašvaldību un tās iedzīvotajiem, Jūrmalas pilsētas gadījumā to 

nepietiekami izmanto. 

Lai nodrošinātu labas pārvaldības principus Jūrmalas pašvaldībā, tiek izmantoti dažādi 

instrumenti, kā finanšu instrumenti – ziedojumi, speciāls budžets, fondi, utt., kas ir galvenais 

instruments, jo nodrošina pārējo darbību, administratīvie instrumenti – komisijas un 

komitejas, kuras ir saistītas ar kultūrvides un dabas jautājumiem, īpašuma komisija, 

plānošanas komitejas un citas pašvaldības administratīvās organizācijas, infrastruktūras 

instrumenti – ceļi, atkritumu pārvaldes infrastruktūra, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra, 

piekrastes infrastruktūra, barjeras un cita veida infrastruktūras elementi, komunikāciju 

instrumenti – ekoskolas, pašvaldības un citi mēdiji, izglītības iestādes, pašvaldības mājas lapa, 

brošūras, tūrisma informācija un plānošanas instrumenti – plānošanas un attīstības komitejas, 

valsts un reģionālā mēroga plānošanas organizācijas. 

Dabas sistēma veido veselumu un dabas un kultūras resursi ir cieši saistīti ar citām 

dabas daļām. Savukārt dabas sistēmu kvalitāti ļoti būtiski ietekmē pārvaldības sektors, 

infrastruktūras un sociālais sektors, kas nodrošina ilgtspējīgu dabas resursu saglabāšanu gan 

tieši, gan netieši, nodrošinot dabas resursu ķīmisko un bioloģisko kvalitāti. Jo augstāk attīstīts 

ir katrs no sektoriem, jo dabas sistēma spēj funkcionēt pilnvērtīgāk un pašatjaunoties. Dabas 

un kultūrvides horizontālā integrācija tika konstatēta piekrastes pārvaldības un komunikācijas 

vidē, kas atbildīga par plānošanas darbu veikšanu, attīstības virzienu lemšanu, piekrastes 

infrastruktūras vidē, kas nodrošina dabas teritorijām un kultūrvēsturiskai videi nepieciešamo 

infrastruktūru un tās uzturēšanu, piekrastes sociāli - ekonomiskajā vidē, kas Jūrmalas 

pašvaldībā ir cieši saistīta ar tūrismu un rekreācijas iespējām.  

Piekrastes dabas un kultūrvēsturiskā vide Jūrmalas pašvaldības plānošanas dokumentos  

ir detalizēti aptverta dažādos līmeņos, akcentējot ekonomisko izaugsmi. Darba rezultātā 

izstrādāti vairāki piekrastei specifiski priekšlikumi ilgtspējīgai dabas un kultūrvides jomas 

attīstībai, akcentējot dabas kapitāla lielo nozīmi un tā sniegtās iespējas, līdzsvarojot sociāli-

ekonomiskās un dabas sistēmas mijiedarbību.  

Autoru izstrādātie attīstības ietvara priekšlikumi strukturēti kā 3 galvenie rīcības 

virzieni (GRV) atbilstoši tematiskajiem blokiem vides un kultūrvēsturiskajā sektorā un rīcības 

virzieniem un rīcībām. Galvenie rīcības virzieni nosaka virszemes ūdeņu kā dabas resursa 
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ilgtspējīga izmantošanu un pārvaldību, sauszemes biotopu, objektu un resursu aizsardzību un 

efektīvu pārvaldi un Jūrmala kā viena no nozīmīgākajām kultūras piekrastes pilsētām Latvijā. 

Lai detalizētu GRV, tika izstrādāti rīcības virzieni: 1) Sauszemes un jūras biotopu aizsardzība 

un pārvaldīšana; 2) Kāpu zonas aizsardzība; 3) Ūdeņu teritoriju un resursu ilgtspējīgā 

pārvaldīšana; 4) Kultūrvēsturisko objektu un mantojuma aizsardzība un attīstība; 5) Tūrisma 

radīto negatīvo seku mazināšana; 6) izstrādāt augšņu karti lai būtu iespējams atrast erozijas 

vairāk apdraudētās teritorijas; 7) Nostiprināt kāpas pret nobrukšanu; 8) Celt mazākas, 

vieglākas konstrukcijas pludmalē un kāpu joslā; 9) Mežu atjaunošanas darbos stādīt klimatam 

un teritorijai atbilstošas augu sabiedrības; 10) Teritorijas attīstīšana rekreācijas mērķiem 

ievērojot ilgtspējības principu. 

Jūrmalas pilsētai dabas un kultūrvides sektors ir labāk attīstīts kā daudzām citām 

Latvijas pilsētām vai pašvaldībām. Pilsētas attīstības vīzija – Jūrmalas pilsēta, ņemot vērā tai 

pieejamos resursus un īpatnības, varētu attīstīties kā eko-kūrorts vai videi draudzīgas atpūtas 

pilsēta, kura nodrošina apmeklētājus ar skaistu ainavu, tīru gaisu un aktīvas atpūtas iespējām. 

ĶEMERU UN JAUNĶEMERU APKAIMĒ ESOŠO URBUMU  

APSAIMNIEKOŠANAS IESPĒJAS 

Līvija Kačkāne 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Vides zinātņu nodaļa, e- pasts: livija.kackane@gmail.com 

2019. gada vasarā tika veikts pārskats par Ķemeru un Jaunķemeru apkaimē esošo urbumu 

apsaimniekošanas iespējām. Par pamatu šim pārskatam kalpoja Vides politikas pamatnostādņu 

2014.- 2020. gadam informatīvajā daļā minētais, ka „nav nodrošināta urbumu tehniskā stāvokļa 

kontrole un ierīkojamo urbumu visaptveroša uzskaite” (VPP 2014.- 2020. gadam), kā arī 

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.- 2020. gada rīcības plāna punkti:  

 Pārskats ar visiem pieejamiem urbumiem, t. sk. iekonservētajiem; 

 Pētījums par iekonservēto urbumu atjaunošanas iespējām un provizoriskajām 

atjaunošanas izmaksām, t. sk. jaunu urbumu izveides nepieciešamības izpēte 

(Jūrmalas pilsētas attīstības...). 

Iepriekš minētie punkti izriet no Jūrmalas vidējā termiņa plānošanas dokumenta mērķa 

M1: Kūrorts un tikšanās vieta: 

 Prioritātes P1.3.: kurortoloģijas un kūrortam nepieciešamās izglītības attīstība; 

 Rīcības virziena R1.3.1.: kūrorta resursu izpēte un aizsardzības pasākumu 

plānošana; 

mailto:livija.kackane@gmail.com
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 Pasākumu N.p.k. 12: Jūrmalas minerālūdens un termālo ūdens resursu 

pārvaldība (stratēģiskā daļa un...). 

Kā arī, strādājot pie plāniem Krastciema teritorijā izveidot kapsētu, tika atklāts, ka 

potenciālās kapsētas teritorijā atrodas 2 ekspluatācijā esoši urbumi. Augsnes un pazemes 

ūdeņu aizsardzības nolūkos šos urbumus ir nepieciešams aiztamponēt, taču šo urbumu 

lietotājs ir likvidēta juridiska persona. Tāpēc aktuāls kļuva jautājums ne tikai par to, kam šādā 

gadījumā būtu nepieciešams segt urbuma slēgšanas izmaksas, bet arī- cik pavisam urbumi ir 

ierīkoti uz pašvaldības un/ vai valsts zemes īpašumiem un kas ir šo urbumu lietotājs. 

Metodes un materiāli 

Lai būtu iespējams noteikt, kuri no Jūrmalas pilsētas teritorijā esošajiem nezināmā 

statusa vai iekonservētā/ aiztamponētā statusa urbumiem ir ierīkoti pašvaldības vai valsts 

piederošā zemē, katra urbuma norādītā adrese vai kadastra numurs tika meklēts kadastrs.lv 

(VZD datu publicēšanas portāls) datu bāzē. Ja kādam no LVĢMC datu bāzē „Urbumi” 

(ūdensapgādes urbumi s.a.) norādītajam urbumam bija noteiktas tikai koordinātas, tad zemes 

īpašnieks tika noteikts pēc punkta atrašanās vietas kādā no zemes īpašumiem.  

Valsts un pašvaldības īpašumā esošos urbumus bija nepieciešams noteikt, lai būtu 

zināms cik vispār šādu urbumu ir pilsētas teritorijā, kā arī, vadoties pēc LVĢMC datu bāzes 

datiem, zinātu, kas ir šo urbumu apsaimniekotājs. Šāda informācija ir nepieciešama, lai, 

īstenojot attīstības plānus, būtu zināms, kurus urbumus varētu izmantot, kā arī vai 

nepieciešamības gadījumā ir vajadzīgs veidot sadarbību ar valsti par tās īpašumā esošu 

urbumu izmantošanu pašvaldības vajadzībām. 

Kad LVĢMC datu bāzē uzrādītajiem nezināmā un iekonservētā/aiztamponētā statusa 

urbumiem tika noteikts zemes īpašnieks, tika uzsākta šo identificēto urbumu salīdzināšana ar 

materiāliem, kas tika saņemti no Jūrmalas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu 

nodaļas. Šie materiāli kalpoja kā urbumu raksturojuma papildinājums, jo uzrādīja komentārus 

par urbumu esamību vai neesamību Jūrmalas Būvvaldes sarakstā, kā arī par agrāko 

apsekošanu rezultātiem. Jāatzīst, ka šī informācija nav attiecināma uz urbumiem, kas ir 

izveidoti 2009. gadā un vēlāk.  

Beidzot darbu pie abām datu bāzēm (LVĢMC datu bāzes „Urbumi” un Jūrmalas domes 

Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas datiem), tika izveidots apvienotais fails, kurā 

bija redzama informācija par valsts un pašvaldības zemes īpašumos esošajiem urbumiem un 

norādīti papildus komentāri no abām datu bāzēm. 

Pēc jaunizveidotās urbumu datu bāzes, kurā parādās tikai valsts vai pašvaldības zemes 

īpašumā esošie urbumi, tika veidotas vairākas kartes. Tās visas tika veidotas ArcMap vidē, 

izmantojot LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes karšu serveri, par pamatu ņemot 
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Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfisko karti M  1:10 000, ĢISLatvija 10.2. 

datu bāzi un jau pieminēto Jūrmalas pilsētas teritorijā valsts vai pašvaldības zemes īpašumos 

esošo urbumu datu bāzi. 

Šajās kartēs tika vizualizēts valsts un pašvaldības zemes īpašumos esošo urbumu 

novietojums, šo urbumu statuss (aiztamponēts, nav zināms, iekonservēts vai piemests), atsevišķi 

norādīts to izmantošanas veids (ekspluatācijas, novērojumu vai izpētes- ekspluatācijas urbums), 

kā arī parādīts potenciālo urbumu Ķemeru un Jaunķemeru teritorijā raksturojums.  

Ņemot vērā pašvaldības attīstības plānus Ķemeru- Jaunķemeru teritorijai, tad no šiem 

identificētajiem urbumiem tika apsekoti tie, kas šajā apkaimē atrodas. Tika veiktas 

fotofiksācijas un , balstoties uz tā brīža situāciju un vizuālo novērtējumu, pieņemts lēmums 

par šo urbumu izmantošanas iespējām šī attīstības projekta ietvaros. 

Rezultāti 

Pēc urbumu datu bāzu salīdzināšanas tika identificēti 77 urbumi, kas Jūrmalas pilsētas 

teritorijā atrodas valsts vai pašvaldības zemes īpašumā. No tiem 14 urbumi- Ķemeru-

Jaunķemeru apkaimē. Lai gan šie urbumi atrodas uz valsts/pašvaldības zemes īpašumiem, 

lielākā daļa no urbumu lietotājiem ir juridiskas personas vai pašvaldības kapitālsabiedrība 

SIA „Jūrmalas Ūdens”. Veicot urbumu apsekošanu dabā, tika konstatēts, ka ne visi urbumi ir 

piemēroti publiskā ūdens krāna izveidei (kas bija viena no galvenajām idejām attīstības 

projekta ietvaros). Tas pārsvarā saistās ar teritorijas raksturojumu un konkrētā urbuma 

atrašanās vietu. Urbumi, kas tika atzīti kā potenciāli izmantojami pieslēguma veidošanai 

brīvpieejas ūdens krānu izveidei, jau tiek ekspluatēti, atbilstoši apsaimniekoti vai arī ir 

aiztamponēti un dabā nav atrodami.  

Veicot LVĢMC datu bāzes „Urbumi” datu salīdzināšanu ar Jūrmalas domes Īpašumu 

pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas rīcībā esošo informāciju, nācās secināt, ka atsevišķos 

gadījumos ir būtiskas nesakritības datos vai dati kādā no datu bāzēm nav atrodami; ir nelielas 

nesakritības punktu novietojumā, ja salīdzina taisnleņķa koordinātas ar ģeogrāfiskajām 

koordinātām; 2 dažādiem urbumiem ir norādītas vienādas koordinātas.  

Kā palīgmateriāls urbumu apsekošanā tika izveidota dabas takas maršruta karte, kura 

kalpo kā papildus ideja Jūrmalas pilsētas kurortoloģijas popularizēšanai. Lai gan kartē 

attēlotais sākotnējais tūrisma maršruts iekļāva arī Engures novada teritoriju, tomēr pēc 

sarunām un atsevišķu teritoriju apsekošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk tekstā 

DAP) Pierīgas reģionālās administrācijas pārstāvjiem tika pieņemts lēmums šo potenciālo 

tūrisma maršrutu uzlabot, pamainot atsevišķas detaļas un posmus. Tādējādi tiktu izveidots 

apvienots tūrisma maršruts par Ķemeru- Jaunķemeru teritoriju, kurā tiktu uzsvērts apkaimes 

ģeoloģiskais potenciāls, kā arī identificēts atsevišķām sabiedrības grupām piemērotākais 
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tūrisma maršruts. Kā norādīja DAP pārstāvji, tad šāds kompakts un visaptverošs 

kartogrāfiskais materiāls būtu nepieciešams nākotnē, ņemot vērā pārmaiņas, kuras šobrīd 

notiek Ķemeru nacionālā parka teritorijā attīstības projekta ietvaros. Darbs pie šīs kartes un 

tūrisma maršruta izstrādes tiks īstenots bakalaura darba ietvaros. 

Secinājumi 

 Lai gan uz valsts vai pašvaldības zemes īpašumos esošiem zemes gabaliem ir 

ierīkoti urbumi, tomēr atbildīgi par šo urbumu stāvokli ir to lietotāji-

 juridiskās/ fiziskās personas vai valsts. Pašvaldība nenes atbildību par šo 

urbumu stāvokli, tai nav pienākuma ieguldīt savus līdzekļus uzturēšanas 

izmaksās. 

 Apsekošanas rezultāti un Jūrmalas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 

īpašumu nodaļas rīcībā esošie dati atsevišķos gadījumos norāda, ka urbumi dabā 

nav atrodami. Visticamāk, urbuma lietotājs šos urbumus ir 

likvidējis/ aiztamponējis, kaut gan ir urbumi, par kuriem šāda informācija nav 

atrodama nevienā no datu bāzēm. Šeit iezīmējas problēmjautājums par šo datu 

bāzu informācijas patiesumu.  

 Šāda veida pārskats Jūrmalas domē līdz šim netika veikts, tāpēc nav iespējams 

novērtēt tā kvalitāti. Viennozīmīgi, to ir iespējams papildināt ar datiem, jo 

veidojot jauno datubāzi par valsts/ pašvaldības zemes īpašumos ierīkoto urbumu 

stāvokli un piederību, netika noteikts vai kāda no juridiskajām personām ir 

likvidēta.  

Pateicības 

Paldies Jūrmalas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājam Jānim 

Artemjevam, Jūrmalas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājai 

Sandrai Brauerei un referentei Lidijai Zemcovai par sadarbību šī pārskata tapšanā.  
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EZERU PĀRVALDĪBA UN ATTĪSTĪBA LATVIJĀ: VECPIEBALGAS NOVADA 

EZERU APSAIMNIEKOŠANAS PIEMĒRS 

Kārlis Koņkovs 

Vides zinātnes nodaļa, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte, 

 e-pasts: rhvkonkovs@gmail.com 

1.Par ezeru apsaimniekošanu Latvijā 

Latvijā ezeri aizņem 1.5% valsts teritorijas ( kopumā aptuveni 1001 km
2
) no kuriem 

2256 ir lielāki par hektāru (Glazačeva red. 2004). 209 ezeri ir publiskā statusa, savukārt 

pārējie ezeri valstī ir privātie ezeri vai atrodas pagastu pašvaldību pārziņā. Par ezeru pārvaldi 

atbildīgs ir VARAM, Dabas aizsardzības pārvalde un LVGMC, jo Latvijā nav izveidotas 

oficiālas valsts institūcijas, kuras atbildētu par ezeriem, tādēļ ezeru apsaimniekošana un 

pārvalde ir uzticēta vairākām – Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

nodarbojas ar plānošanas darbu saskaņošanu, finanšu jautājumiem, DAP veic 

apsaimniekošanas plānu izstrādi, savukārt LVĢMC atbild par datu un informācijas ievākšanu 

par apsaimniekojamiem ezeriem un upju baseiniem. Latvijā pastāv dažādi ar ezeriem saistīti 

NVO, no kuriem ievērojamu daļu veido makšķernieku apvienības un biedrība „Latvijas ezeri 

kura ir izstrādājusi apsaimniekošanas plānu Vecpiebalgas novada publiskajiem ezeriem, kā arī 

iesaistījās kā konsultanti Ungura un Burtnieku ezera aizsardzības plānu izstrādē  Liepājas 

novadam ir savs ezeru NVO – „Liepājas ezeri”, kurš ir iesaistīts tā ezeru pārvaldē un 

apsaimniekošanā(Liepājas pašvaldības administrācija 2020). Šis NVO bija dibināts 

2004. gadā. Latvijas ezeros atrodas dažādas aizsargājamas vērtības, tostarp reti ūdensaugi, 

putnu ligzdošanas vietas un tie veido svarīgu daļu no Latvijas ainavas. 

Latvijas  ezeru apsaimniekošana tiek veikta galvenokārt lielākajās pilsētās  un novados 

(Rīgā, Daugavpilī, Liepājā), kā arī tajās teritorijās, kurās atrodas aizsargājamas dabas vērtības 

vai kuras atrodas aizsargājamo ainavu apvidos, piemēram, Ziemeļvidzemes ainavu apvidū. 

Taču, lielākajai daļai Latvijas novadu nav vispārēja ezeru apsaimniekošanas politika, un 

apsaimniekošanas plāni vai to koncepcijas ir izstrādātas vienīgi novadu nozīmīgākajiem 

ezeriem, kā tas ir bijis, piemēram, Vecpiebalgas novada publiskajiem ezeriem, no kuriem 

apsaimniekots regulāri tiek vienīgi lielākais ezers - Alauksts. Ezeru apsaimniekošanu Latvijā 

ietekmē vairāki faktori – sarežģīta likumdošana saistībā ar ezeru un to teritoriju pārvaldi, jo 

dod vietējiem zemes īpašniekiem ļoti plašas iespējas un tiesības attiecībā uz zemi ap ezeriem, 

kā arī fakts, ka vairumam novadu Latvijā nav pietiekami apjomīgi budžeti, lai varētu atļauties 

apjomīgus vides apsaimniekošanas un aizsardzības plānus un projektus, jo līdzekļi ir jāatvēlē 

citām, vienlīdz svarīgām jomām, tostarp veselības aprūpei un izglītībai.  

mailto:rhvkonkovs@gmail.com
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Pastāv arī dažādi ārēji vides projekti, kas ir saistīti ar Eiropas savienību – Latvijā dažādi 

biotopi ir ietverti ES „LIFE” vides aizsardzības projektos, tostarp GoodWater projektā, kas ir 

paredzēts, lai izstrādātu upju baseinu, tostarp tajos esošo ezeru, apsaimniekošanas plānus 

vides kvalitātes uzlabošanai. Šo projektu ir plānots īstenot līdz 2027. gadam(LVĢMC 2020). 

Novadu apmeklētākajiem ezeriem, kā arī tiem, kuros ir būtiskas dabas vērtības, 

piemēram, aizsargājamie ūdens augi, parasti ir ar labi izstrādātiem un pārdomātiem 

aizsardzības un apsaimniekošanas plāniem, taču, daudziem novadiem, piemēram, 

Vecpiebalgas novadam, ir grūtības uzmanīt to īstenošanu un izpildi, kā arī veikt monitoringa 

darbus – Alauksta ezeram tiek veikts monitorings, taču dati nav publiski pieejami, savukārt 

Juvera ezerā, kurā tika aizliegts izmantot motorlaivas, tas tiek darīts, jo nav personāla, kas 

uzmanītu to, lai tā nedara.  

Novadu pašvaldībām var būt arī būtiski apgrūtinājumi dažādu apsaimniekošanas plānu 

uzdevumu, piemēram, piekļuves ceļu izveidei pie publiskiem ezeriem, kurus rada valsts 

likumdošana – Civillikums dod pie ezeriem esošo zemju īpašniekiem plašas tiesības, tostarp 

noraidīt ceļu izveidi pie ezeriem, neatkarībā no kompensāciju apmēriem, ja šie ceļi iet cauri 

viņu zemēm.   

Latvijā ezeru apsaimniekošanas likumdošanas pamatu veido sekojošie likumi un 

normatīvie dokumenti - Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr. 796 

“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos,  

2014. gada 18. jūnija rīkojums Nr. 299 “Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā esošā 

Alauksta ezera, Ineša ezera, Juvera ezera, Taurenes ezera un zem tiem esošās zemes nodošanu 

Vecpiebalgas novada pašvaldības valdījumā”( un līdzīgi rīkojumi citiem novadiem),  Ministru 

kabineta noteikumi Nr. 858 Par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, 

kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību (pieņemts 2004. gada 

19. oktobra). Ūdens apsaimniekošanas likums (Pieņemts 2002. gadā), Civillikums(pieņemts 

2011.02.01), Zemes pārvaldības likums (pieņemts 2014. gadā).  

2. Latvijā pielietotā ezeru apsaimniekošanas metodika 

Latvijā ir izstrādāta ezeru apsaimniekošanas vadlīnijas un metodika, kura ir līdzīga 

citām Baltijas jūras reģiona valstīm. Vadlīnijas izstrādāja VARAM, taču tās vēl ir uzmetumu 

stadijā – tās tiek vēl izstrādātas, taču ir darbam derīgi pamatmodeļi šīm vadlīnijām. Vidzemes 

reģiona pašvaldībām ir izstrādātas vadlīnijas iekšzemes publisko ūdeņu apsaimniekošanai, 

kuras apstiprināja VARAM Vidzemes plānošanas reģiona nodaļa  2015. gadā (Urtāne, Urtāns, 

Čeburaškins, Bērziņš 2014).  

Galvenais uzsvars metodikā un vadlīnijās tiek likts uz eitrofikācijas ierobežošanu, 

lauksaimniecības un notekūdeņu piesārņojuma mazināšanu ezeros, kā arī ar biogēno vielu 
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piesārņoto ezeru rekultivāciju un to vides kvalitātes uzlabošanu. Ezeru pārvaldīšana ietver ari 

ezeru  sateces baseinu efektīvu pārvaldi un apsaimniekošanu, jo ezerus ietekmē viss, kas ietekmē 

tajos ietekošos strautus un upes, kā arī ezeru krastu teritorijas (Al-Khudhairy et al. 2001). 

Biogēno vielu piesārņojumu pārsvarā likvidē, izpļaujot un izvācot ūdensaugus no 

ezeriem, jo dūņu, grunts un sapropeļa izvākšana no ezeriem ir ļoti dārga, un vairumam 

pašvaldību nepietiek līdzekļu šādiem darbiem. Šos darbus veic arī lai ierobežotu eitrofikāciju, 

taču, piesārņotākos ezeros tiek veikti citi darbi, tostarp tiek izvāktas dūņas un veikta ezeru 

ūdens bagātināšana ar skābekli.  

Daudz sarežģītākas apsaimniekošanas metodes, piemēram, ezeru gultņu padziļināšana 

un  mākslīgo salu izveide, reti tiek piekopta Latvijā, jo šāda mēroga un sarežģītības darbu 

izpildei nav pieejamie resursi, specialisti un pieredze lai tos veiksmīgi īstenotu. Līdz ar to, 

novadu pašvaldības izvēlas daudz vienkāršākas metodes – ūdensaugu pļaušanu, aļģu 

izvākšanu, biomanipulācijas, aizsargjoslu izveidi un citas, tostarp ūdenstransporta lietošanas 

ierobežojumi.  

Latvijā arī ezeros regulāri tiek ielaisti zivju mazuļi, taču tas netiek darīts  mazākos 

novados, un citi novadi, tostarp Vecpiebalgas novads, ir pārtraukuši tā darīt budžeta 

nepietiekamības rezultātā.  

Ezeru pārvaldes ietvaros tiek arī veikti monitoringa darbi, taču to dati ir reti pieejami 

publiskai apskatei,  ja novadu iedzīvotāji vispār tiek informēti par monitoringa darbu veikšanu 

savos novados. Vairums novadu informē savus iedzīvotājus par vides, tostarp ezeru 

apsaimniekošanas, jautājumiem, izmantojot savas interneta mājas lapas, taču tajās pieejamā 

informācija var būt ļoti ierobežota, ja tāda vispār ir – daudziem novadiem to mājas lapās nav 

vides sadaļas, un pieejamā informācija par dabas objektiem ir ļoti ierobežota, un saistīta ar 

tūrismu, nevis vidi.  

3. Izstrādātie un īstenotie apsaimniekošanas plāni 

Apsaimniekošanas plāni vai to koncepcijas ir izstrādāti tikai relatīvi nelielai daļai 

Latvijas novadu. Nav precīzi uzskaitīts kuriem novadiem šādi plāni ir, un kuriem nav, kas 

būtiski apgrūtina apsaimniekošanas plānu izstrādi un ezeru apsaimniekošanas efektivitātes 

salīdzināšanu starp novadiem.  

No novadiem, kuriem ir pieejama informācija par šādiem plāniem, ir zināms, ka 

Carnikavas, Pārgaujas, Cēsu, Vecpiebalgas, Valmieras un Daugavpils novados tiek veikta 

ezeru apsaimniekošana,  kā arī Babītes novadā. Valmieras novadā ir arī izveidota Burtnieku 

ezera pārvalde, kā arī Liepājas novadam ar mērķi apsaimniekot un veikt monitoringa darbus 

tā ezeriem,  savukārt citiem novadiem nav, kā arī ir grūti iegūt informāciju par to, kuriem 

novadiem ir šādas organizācijas, un kuriem nav speciālu institūciju, kas pārvaldītu ezerus, 
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taču, republikas nozīmes pilsētām šādas organizācijas ir izveidotas. Cēsu novads arī veica 

Ungura ezera apsaimniekošanas plāna pārbaudes pētījumu 2018.gadā (Latvijas ezeri 2005; 

Dabas aizsardzības pārvalde 2018.) 

4.Vecpiebalgas novada ezeru apsaimniekošana 

Vecpiebalgas novadā ezeru apsaimniekošanas ietvaros 2015. gadā biedrība „Latvijas 

ezeri”, sadarbībā ar novada pašvaldību, izstrādāja novada publisko ezeru apsaimniekošanas 

koncepciju, kura ietvēra Alauksta, Ineša, Juvera, Kaives, Taurenes, Tauna un Zobola ezeru 

apsaimniekošanas uzdevumus un vairākus citus jautājumus, tostarp sapropeļa ieguves izpēti 

Alauksta un Zobola ezeriem, kā arī ezeru piekrastes infrastruktūras izveidi ( Latvijas ezeri 

2015). Koncepcija tika izstrādāta novada attīstības plānošanas dokumentu ietvaros – 

apsaimniekošanas koncepcija bija izstrādāta ar mērķi attīstīt tūrisma un rekreācijas iespējas pie 

tā publiskajiem ezeriem novada attīstības stratēģijas īstenošanas uzdevumā (Vecpiebalga.lv 

2014) Novads šo koncepciju bija līdz 2020.gadam gandrīz izdarījis, taču daļa no koncepcijas 

papildu uzdevumiem -tādiem, kā papildu publisko peldvietu izveidi pie lielākajiem no šiem 

ezeriem (Alauksts, Inesis, Juveris), palika neizdarīti. Kopumā, novads, rēķinoties ar tā 

ierobežotos resursus, bija paveicis vērā ņemamus panākumus tā ezeru pārvaldes jomā, jo tam 

izdevās būtiski uzlabot Alauksta ezera vides kvalitāti, ņemto vērā nesenākos ezera ūdens 

ķīmiskos mērījumus (Koņkovs, 2020). Vecpiebalgas novadā galvenās mērķgrupas bija novada 

pašvaldība, novada iedzīvotāji, makšķernieku un mednieku biedrības, kuras darbojās novadā, 

viesu māju un kempingu īpašnieki, tūristi, un valsts institūcijas. Novada galvenās  ezera 

apsaimniekošanas grūtības radīja vietējo zemju īpašnieku nevēlēšanās sadarboties, saistībā ar 

ezeru piekļuves ceļu izveidi, novada ierobežotais budžets un darbinieku skaits, kā arī ar ezeru 

pārvaldi saistītās likumdošanas sarežģītība – novadam ir jāsaskaņo visi ezeru piekrastes mežu 

izstrādes darbi ar „Latvijas Valsts mežiem”, jo būtiska daļa no Vecpiebalgas mežiem, īpaši pie 

publiskajiem ezeriem ir viņu pārziņā, kā arī pašvaldībai ir jāveic gandrīz jebkādu ezeru 

apsaimniekošanas darbību saskaņošana ar VARAM un DAP, tostarp peldvietu infrastruktūras 

izveide, kas traucēja koncepcijas uzdevumus izpildīt īsā laika posmā. Novads bija arī spiests 

pārtraukt zivju mazuļu ielaišanu publiskajos ezeros, jo tam nepietika finanšu līdzekļu, lai to 

turpinātu. Vecpiebalgas novadu ir plānots 2020. gada gaitā, un tā pagastus pievienot Cēsu 

novadam, tādējādi varētu būt iespējams ezeru apsaimniekošanas jautājumos būs pieejami daudz 

vairāk resursu un personāla. No Vecpiebalgas piemēra var mācīties, ka efektīvai ezeru pārvaldei 

pašreizējā valsts likumdošana ir pārāk sarežģīta, un to, ka šādus darbu veikšanai, novadiem ir 

jābūt ar daudz lielākiem pieejamiem resursiem un personālu, kas nav mazākiem Latvijas 

novadiem, prasot to apsaimniekošanu lielākās administratīvas teritorijās  - tādās kā apriņķos vai 

guberņās.  
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5.Galvenie trūkumi un nepilnības Latvijas ezeru apsaimniekošanas politikā  

Latvijas ezeru apsaimniekošanas darbībā un politikā ir uzskaitāmi vairāki būtiski 

trūkumi un nepilnības, kuras tika izvirzītas, izskatot valsts likumdošanu un publiski pieejamos 

ezeru apsaimniekošanas plānus un koncepcijas. 

Administratīvie  un institucionālie trūkumi un nepilnības – nav speciālu ezeru pārvaldes 

institūciju valstī un vairumu novadu; vairumam novadu nav personāla vai instrumentu, lai 

izsekotu vietējo ezeru pārvaldes noteikumu ievērošanā; pašvaldībām ir ierobežota vara pār 

privātiem ezeriem; pašvaldībās var nebūt vienprātība saistībā ar ezeru pārvaldes uzdevumiem. 

Ekonomiskie un finanšu trūkumi un nepilnības – Vairumam novadu ir ierobežots 

budžets un resursi; nav pietiekams finansiāls atbalsts no valsts puses; novadiem ezeru 

pārvalde reti dod būtiskus ekonomiskus ieguvumus.  

Politiskie un likumdošanas trūkumi un nepilnības – Valsts likumdošana ezeru pārvaldē 

ir ļoti sarežģīta un paildzina plānu izstrādi un īstenošanu; nav valsts mēroga ezeru pārvaldes 

stratēģija un mērķis.  

Plānošanas trūkumi un nepilnības – Apsaimniekošanas plānus ir regulāri jāpārtaisa, 

novadiem reti ir daudz plānošanas speciālistu, īpaši vides jautājumos; ezeru apsaimniekošanas 

plānu izstrāde ir lēna; nav valsts mēroga apsaimniekošanas plānu. 

Infrastruktūras trūkumi un nepilnības – Pie plānos ietvertajiem ezeriem var nebūt attīstīti 

ceļi; nav pietiekami attīstīta tūrisma un rekreācijas infrastruktūra pie aktīvāk apmeklētiem 

ezeriem; publisko peldvietu infrastruktūra nav vienlīdz attīstīta vai uzturēta visās peldvietās. 

Komunikācijas trūkumi un nepilnības – nepietiekama vietējo iedzīvotāju informētība 

par ezeriem; Ir vērā ņemamas grūtības noorganizēt abpusēji izdevīgus pārvaldīšanas 

risinājumus starp pašvaldībām, novadu iedzīvotajiem un zemju īpašniekiem; grūtības 

nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par ezeriem.  
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VIDES NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU KUSTĪBAS  

VĒSTURISKIE ASPEKTI LATVIJĀ 

Eriks Leitis 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Vides zinātnes nodaļa, e-pasts: eriks.leitis@lu.lv 

Sabiedrības līdzdalība un komunikācija ir viena no svarīgākajām jomām vides 

pārvaldībā. Vides aizsardzības sabiedriskās organizācijas lika pamatus nevalstiskā sektora 

sadarbībai ar vides pārvaldības valsts, pašvaldību un zinātniskajām institūcijām, kas 

manifestējās Vides konsultatīvās padomes izveidošanā un aktīvā tās darbībā, pārstāvot ap 

800 vides aizsardzības jomas biedrību un nodibinājumu sabiedrības līdzdalību vides politikas 

izstrādāšanā un realizēšanā. 

Latvijas Vides aizsardzības kustības vēstures pētniecība ir ieguvusi savu aktualitāti  

īpaši saistībā ar  Zaļās atmodas periodu, kas  ir būtiska Latvijas Trešās atmodas (1987 - 1991) 

sastāvdaļa.    

Šīs kustības pirmsākumi sakņojas vēl XIX gadsimtā saistībā aragrīnajiem tiesību aktiem  

Vidzemes un Kurzemes guberņu pārvaldes izdotajiem rīkojumiem (1838–1839) dabas 

teritoriju aizsargjoslu noteikšanai, Rīgas Dabaspētnieku biedrības nodibināšanu (1845), 

Moricsalas dabas rezervāta izveidošanu (1912), Latvijas pirmās neatkarības periodā (1918-

1940)   aktīvu  Latvijas Dabaszinātņu biedrības, Latviešu izglītības biedrības un Rīgas Dabas 

pētnieku biedrības  darbību.  Padomju periodā produktīvi un ar zināmu brīvdomības gaisotni 

darbojās 1959. gadā dibinātā Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība.  

Reizē ar Trešo atmodu arvien vairāk Latvijas sabiedrībā iesakņojās jēdziens vides 

aizsardzība. 1980. gadi, īpaši šīs dekādes otrā puse, bija sabiedrisko vides aizsardzības 

https://www.liepaja.lv/biedriba-liepajas-ezeri/
https://www.meteo.lv/lapas/par-centru/eiropas-savienibas-lidzfinansetie-projekti-un-citi-projekti/latvijas-upju-baseinu-apsaimniekosanas-planu-ieviesana-laba-virszemes-/projekts-latvijas-upju-baseinu-apsaimniekosanas-planu-ieviesana-laba-v?&id=2488&nid=1187
https://www.meteo.lv/lapas/par-centru/eiropas-savienibas-lidzfinansetie-projekti-un-citi-projekti/latvijas-upju-baseinu-apsaimniekosanas-planu-ieviesana-laba-virszemes-/projekts-latvijas-upju-baseinu-apsaimniekosanas-planu-ieviesana-laba-v?&id=2488&nid=1187
https://www.meteo.lv/lapas/par-centru/eiropas-savienibas-lidzfinansetie-projekti-un-citi-projekti/latvijas-upju-baseinu-apsaimniekosanas-planu-ieviesana-laba-virszemes-/projekts-latvijas-upju-baseinu-apsaimniekosanas-planu-ieviesana-laba-v?&id=2488&nid=1187
https://www.meteo.lv/lapas/par-centru/eiropas-savienibas-lidzfinansetie-projekti-un-citi-projekti/latvijas-upju-baseinu-apsaimniekosanas-planu-ieviesana-laba-virszemes-/projekts-latvijas-upju-baseinu-apsaimniekosanas-planu-ieviesana-laba-v?&id=2488&nid=1187
mailto:eriks.leitis@lu.lv
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aktivitāšu jaunrades un emocionāla pacēluma laiks, kas pārauga plašās tautas manifestācijās 

Trešās atmodas atbalstam un vides stāvokļa uzlabošanai, t.sk. vienā no grandiozākajām tautas 

kustībām Latvijā  - pret Daugavpils HES celtniecību.   

Būtiska vides kustību vēsturē Latvijā bija masveidīgās un radikālās Vides aizsardzības 

kluba aktivitātes. Radās vairākas citas organizācijas, t.sk. Latvijas Valsts universitātes 

Jaunatnes ekoloģiskais centrs, Rīgas Ekoloģiskais klubs. Latvijas Tautas frontes 1. kongresā  

profesora Gunta Eberharda  ierosinājums par tautas vides sargu dienesta izveidi un LTF 

pieņemtās programmas sadaļa  “Ekoloģija” bija  jaunās vides politikas pamatā. Kā stūrakmeņi 

tālākā vides kustības attīstībā ir uzskatāmi 1988. gadā uzsāktā sadarbība ar starptautiskajām 

vides organizācijām, 1989. gadā VAK noorganizētā Latvijā pirmā starptautiskā ekologu 

konference “Save the Baltic Sea” (Glābsim Baltijas jūru) Ēdolē, 1992., 1993. gadā 

iesaistīšanās starptautisko vides organizāciju Friends of the Earth un  Coalition  Clean Baltic 

darbībā. Turpmākajos gados vairākām vides nevalstiskajām organizācijām Latvijā izvērsās 

sazarotāka starptautiskā sadarbība vides projektu realizēšanā. 

Nozīmīgi ir aktualizēt plašāku jomas izpētes pilnveidošanu, lai apzinātu šīs kustības 

izveidošanās priekšnosacījumus un sekmīgu darbību mūsdienās.  Kā veicinošo faktoru var 

uzskatīt 2017. gadā izveidoto Zaļās atmodas muzeju un vides izglītības centru, kam ir 

nozīmīga loma dokumentālo materiālu krājuma, ekspozīcijas, pētniecības un izglītības 

ilgtspējīgai attīstībai veicināšanā sadarbībā ar Latvijas Universitātes Vēstures institūta 

ekspertiem, Kultūras ministrijas Muzeju nodaļu un VARAM  pakļauto institūciju - Latvijas 

Dabas muzeju, atbilstoši jaunākajiem muzeoloģijas principiem un UNESCO Starptautiskās 

Muzeju padomes (ICOM) vadlīnijām.       
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Vēstures zinātne Latvijā - 27 gadi pēc neatkarības atjaunošanas. Joprojām krustcelēs? Latvijas 

vēsturnieku II kongresaa materiāli. (2019) Latvijas vēstures institūta apgāds, 214 lpp. 

GADĪJUMA IZPĒTE JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ:  

MĀJSAIMNIECĪBU VIDES PĀRVALDĪBAS ATTĪSTĪBA 

Gatis Patmalnieks 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Vides zinātnes nodaļa, e-pasts: gp18017@students.lu.lv 

Ievads. Pilsētu teritorijas kļūst arvien neaizsargātākas pret klimata pārmaiņu riskiem, 

apkārt esošās vides izmaiņām un resursu izsmelšanu, un pēc tam saskaras ar nopietnām 

veselības problēmām, kas savukārt ir saistītas ar pastiprinātu veselības aprūpi, infrastruktūru 

un citām izmaksām, kas pagrūtina ekonomiku un vidi (Roseland, Spiliotopoulou 2017). 

Mājsaimniecību attīstība ir svarīgs elements pielāgoties spējai dažādām (dabas, 

sociālekonomiskām u.tml.)  situācijas pārmaiņām. Kopienu attīstība ir process, kurā cilvēki ar 

darbību un ar vienošanos kopīgi risina vietējās teritoriālās kopdzīves problēmas, vairo 

individuālo pašapziņu un atbildību, kā sadarboties un līdzdarboties ar sabiedrību un tās 

sistēmām (Austers et al. 2015). Ilgtspējīgas attīstības jēdziens un ietvars attīstās un arvien 

biežāk kopā ar ilgtspējīgu attīstību tiek pieminēts elastīguma (resilient) koncepts, kas 

stiprinātu ilgtspējīgu attīstību ar dinamisku piemērošanos apstākļiem, pretošanās spēju 

dažādiem draudiem, kā arī veicinātu kopienu veidošanos. Tādējādi viens no ilgtspējīgas 

attīstības virzieniem nākotnē ir elastīgu kopienu (resilient community) virziens. Kopienas 

veido mājsaimniecības, tādējādi būtiska nozīme kopienu veidošanās procesos ir pašvaldībai, 

valsts varas reģionālajam līmenim (Krišlauka 2013). Savukārt, ja šāda veida kopienas izveido 

Apvienoto mājokļu kopienas (co-housing) iespējams iegūt vienu no ilgtspējīgas dzīves 

modeļiem. Šādu kopienu mērķis ir veidot labāku sabiedrību, uzlabot dzīves kvalitāti un būt 

videi draudzīgākiem, kā arī iespējamie dažādie apvienoto mājokļu modeļi var kļūt par 

risinājumu dažādām pašvaldības problēmām. 

Metodika. Gadījuma izpēte Jūrmalas pilsētas pašvaldībā par mājsaimniecības vides 

pārvaldības (MVP) attīstības virzieniem izstrādāts LU ĢZZF Vides zinātnes maģistru studiju 

programmas  studiju kursa “Vides pārvaldības sistēmas” (VidZ6064) studentu individuālā 

darba ietvaros (kursa izstrādātājs: Dr.habil.paed., vad.pētn. Raimonds Ernšteins). MVP 

Jūrmalā gadījuma izpēte sākotnēji ir balstīta uz vietējās pašvaldības  un nacionālā līmeņa 

saistošo dokumentu analīzi un normatīvajiem aktiem, labās prakses piemēriem Eiropas 

Savienībā un ārpus tās, veicot Jūrmalas esošās situācijas vizuālo apskati un saistošo 

mērķgrupu intervijas. No apkopotās situācijas analīzes un kopraksturojuma, lai izstrādātu 
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piedāvājumu Jūrmalas pašvaldībai par MVP attīstību, tiek pielietota “Ietekmējošo spēku 

analīze” metodika (Kudreņickis 2019), kura konkrētajā gadījumā dod iespēju skaidrāk izprast 

esošo vidi, un kuras rezultātā, tiek izstrādātas attīstības vadlīnijas. Gadījuma izpētes darba 

mērķis ir piedāvāt Jūrmalas pašvaldības mājsaimniecību segmenta attīstības 

virzienu/vadlīnijas. Kursa darba izstrādes nepieciešamības dēļ, gadījuma izpētē tiek apskatīta 

arī sociālā vide Jūrmalā, kas ar kopējo piedāvāto attīstības virzienu iekļaujas kopējā ietvarā. 

Kopsavilkums par Jūrmalas mājsaimniecības segmentu. Jūrmalas pilsētas 

ģeogrāfiskais novietojums un teritoriālā forma padara mājokļu apsaimniekošanu apgrūtinošu. 

Tās izstieptās un šaurās teritorijas dēļ, nepieciešamas lielākas izmaksas apsaimniekošanai un 

centralizēto sistēmu ieviešanai, kā arī papildus sarežģījumus rada tas, ka Jūrmala pēc 

iedzīvotāju blīvuma ir visretāk apdzīvotā no republikas pilsētām. Pilsētā arī ir plašs 

viensētu/individuālo māju izvietojums, kas principā ir pilsētas viena no galvenajām 

vizītkartēm. Tā kā aptuveni 1/3 Jūrmalas iedzīvotāju strādā Rīgā, vietējais darba tirgus balstīts 

uz pakalpojumu sektoru (tūrisms, viesnīcas, dažādas atpūtas vietu pakalpojumi u.tml.) un 

intensīvs tūristu un atpūtnieku skaits vasaras periodā, svarīgs aspekts vietējiem iedzīvotājiem 

ir privātās dzīves telpas saglabāšanu klusu, labi pārvaldītu un ilgtspējīgu, ko salīdzinoši 

nodrošina pašvaldības galvenais plānošanas dokuments (Jūrmalas pilsētas attīstības .. 2010). 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumi 2016. gadam (2.1 redakcijas 

numurs) pielikumā par Plūdu riska teritorijas informāciju, novērojamas teritorijas, kas 

pakļautas  stingrām plūdu riskā iekļautām teritorijām. Ievērojama problēma ir ar centralizēto 

sistēmu pieslēgumiem. Daudzos Jūrmalas nomaļu ciemos šī problēma ir izsteigta (piem. 

Vārnukrogs, Priedaine, Druvciems, Bažciems u.c.). Protams, jāņem vērā finansiālās un 

infrastruktūras iespējas.  

Dzīvojamais fonds pilsētā ir attīstības stadijā, to nepieciešamas papildināt ar jauniem 

mājokļiem/dzīvokļiem, uzlabot un atjaunot esošos. 2018. gadā pieprasījums pēc palīdzības 

dzīvokļu jautājumu risināšanā pārsniedz Dzīvojamā fonda pieejamo dzīvokļu skaitu. Personu 

skaits rindā uz palīdzību pārsniedz pieejamo dzīvokļu skaitu. Ir novērojams augsts neizīrēto 

dzīvokļu skaits, kas skaidrojams ar to, ka ir tie ir pārsvarā vienistabas dzīvokļi (Konceptuālais 

ziņojums par .. 2018). Mājokļu un īres tirgus Jūrmalā ir samērā nevienmērīgs. Jūrmalas tirgū 

kopumā ir plašs piedāvājums augstas klases dzīvokļiem, tomēr veiksmīgi noslēgts darījums šo 

dzīvokļu pārdošanai notiek salīdzinoši reti – 2017. gadā 2 reizes mēnesī. Lai attīstītu nekustamā 

īpašumu tirgu nepieciešams piedāvāt īpašumus ar zemāku cenu kvadrātmetrā, kā arī pastāv arī 

ierobežojums piedāvājumā personām ar bērniem, kas ir ieinteresēti jaunajos projektos (Mājokļu 

tirgus pārskats 2017). Vasaras sezonā pieprasījums pārsniedz tirgus piedāvājumu īres dzīvokļu 
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tirgū, un kas atrodas pārsvarā pludmales tuvumā. Kopumā Jūrmalas īres tirgus nespēj 

nodrošināt kvalitatīvus dzīvokļus personām ar vidējo ienākumu līmeni. 

Energoefektivitātes prasību realizēšanā Jūrmalas pašvaldības plānošanas dokumentos 

paredzēti noteikti pasākumi, galvenokārt attiecināmi uz sabiedriskajām un publiskajām ēkām 

(Jūrmalas pilsētas investīciju .. 2018). Savukārt  normatīvie akti arī nosaka, ka par savu namu 

ir jārūpējas vispirms mājas īpašniekam (dzīvokļu īpašniekiem). Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likuma 6.pants "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības" nosaka, ka 

īpašniekam cita starpā ir jārūpējas par dzīvojamās mājas uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. Šajā sakarībā ir novērojama pasivitāte. 

Pēc klātienes vizuālās apskates un pašvaldības Funkcionālā zonējuma secināms, ka 

Mājsaimniecības Jūrmalas pilsētas teritorijā ir samērā sadrumstalotas. Teritorijā ir daudzi 

ciemi, kurā viensētas ir sabūvētas salīdzinoši haotiski, piemēram, Priedaines un Vārnukroga 

ciemu teritorijās. Nesakārtotā atkritumu šķirošanas pārvaldība kopā ar infrastruktūras 

nesakārtotību iedzīvotājiem liek rīkoties videi nedraudzīgi, kas arī iet roku rokā ar pašu 

iedzīvotāju zemo motivāciju mainīt savas rīcības un iesaistīties pārmaiņās. Jāpiezīmē arī 

izstieptās teritorijas īpatnības, kas apgrūtina konkrētu pakalpoju saņemšanā, un kopā ar 

veloceliņu trūkumu veicina privātās automašīnas izmantošanu. Pastāv pietiekoši ērta piekļuve 

dzelzceļam, pateicoties pilsētas garenajai un šaurajai formai.  

Starp vietējo iedzīvotāju kopienām Jūrmalā, saistībā ar daudzdzīvokļu ēku biedrību 

dibināšanu, ir novērojama pasivitāte. Daudzu esošie dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāju 

rīcības nav pietiekoši aktīvas, lai veidotu energoefektīvāku personīgo mājokli (Stratēģiskās 

plānošanas nodaļas informācija). Novērojami dažādi individuāli iedzīvotāju iesniegti un 

realizēti projekti, bet saistībā kopienu darbībām ar mājokļiem/ēkām informācija tikpat kā nav 

publiski pieejama. 

Sociālie pakalpojumi Jūrmalā ir plaši apkopoti un pieejami pašvaldības mājaslapā. 

Jūrmalas pilsētas dome nodrošina svarīgus sociālos pakalpojumus, kuru nepieciešamību 

nosaka atbilstošie MK noteikumi un pašvaldības saistošie noteikumi. Daļai no šo 

pakalpojumu realizēšanai nepieciešama pilsētas Dzīvojamā fonda attīstība, jo trūkst 

kvalitatīvu un dzīvošanai pienācīgu telpu/dzīvokļu. Kopumā sociālie pakalpojumi iespēju 

robežās tiek nodrošināti, bet tie vērsti vairāk uz situācijas glābšanu, nevis vairāk uz situācijas 

ilgtspējību atrisinājumu. 

Kopumā mājsaimniecību segments valsts mērogā ir samērā sadrumstalots, nav vienotas 

pieejas un modeļa, nepieciešama vienota valsts institūciju darbība piekrastes attīstības 

jautājumos. Nav izstrādātas politiskas pieejas, kā iesaistīt iedzīvotājus mājsaimniecībai svarīgos 

jautājumus, kas veicinātu videi draudzīgu rīcību un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Nevalstiskās 
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organizācijas kopumā spēlētu lielu lomu šādā modeļu attīstībā un kopā ar pašvaldību un 

mēdijiem iespējami nodrošinātu iedzīvotāju kopienu iesaisti savas dzīves vides attīstībā. 

“Ietekmējošo spēku analīzes” galveno ietekmējošo spēku diagramma 

Mērķis: nodrošināt ilgtspējīgu dzīves vides attīstību mājsaimniecību sektorā un iedzīvotājiem sociāli svarīgos 
jautājumos, lai veicinātu dažādu sabiedrības mērķgrupu iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un ilgtspējīgas 
vides attīstībā. 

Īss apraksts Virzošie spēki Atturošie spēki Īss apraksts 

Dzīvošanai nederīgo telpu 
atjaunošana, dažādo 
dzīvojamo telpu/mājokļu 
reģistra attīstība. 

Dzīvojamā fonda 
attīstība 

Dzīvojamā fonda 
finansējums 

Nepietiekoši naudas līdzekļi 
fonda attīstībai, nepietiekošs 
īres dzīvokļu skaits vasaras 
periodā, tūristu pazaudēšana 

Palielināt/attīstīt kopienu 
darbu, izmantojot 
starpdisciplināro procesu, 
palielinot informētību, 
atbalstot noslēgtākus 
indivīdus, veicinot sociālo 
iekļaušanu, vērtības, 
radošumu u.tml. 

Iedzīvotāju kopienu 
attīstība 

Neattīstītas kopienas Kopienu neesamības ietekme 
uz politikas veidošanu/projektu 
realizāciju, iedzīvotāju 
izglītošanu. 

Paaugstināt 
mājokļu/daudzdzīvokļu 
energoefektivitāti, slēdzot 
energoefektivitātes 
līgumus (ESKO 
piedāvājumi), atjauninot un 
sakārtojot savu vidi, kurā 
dzīvo. 

Mājokļu 
energoefektivitātes 

uzlabošanās 

Indivīda pasivitāte Pasivitātes rezultātā 
iedzīvotājiem nelabvēlīgu 
scenāriju attīstība gan 
sociālajā sfērā, gan mājokļu 
apsaimniekošanas/attīstības 
jautājumos u.tml. 

Izmantojot kopienu 
attīstību/izglītošanu kā arī 
biedrību un nodibinājumu 
iesaistīšanu, aktualizēt 
apsaimniekotāju un 
īpašnieku nozīmību savu 
ēku attīstībā. 

Dzīvokļu 
apsaimniekotāju un 

īpašnieku aktivitātes 

Ekonomiskā 
krīze/stagnācija 

Nekustamā īpašuma tirgus 
bremzēšanās, būvniecības 
izmaksas palielināšanās, 
kredītu/aizdevumu tirgus 
ierobežojumi. 

Attīstoties vietējām 
kopienām, 
attīstās/nodibinās 
biedrības, kas vērsti uz 
ilgtspējīgas dzīves vides 
attīstību un politikas 
veidošanu 

Nodibinājumu un 
biedrību aktivitātes 

Viedokļu nesakritība Komunikācijas neesamības 
dēļ, dažādu normatīvo aktu 
interpretēšanas dēļ radušies 
dažādi pilsētvides attīstības 
traucējumi (teritorijas 
zonējuma interpretācija, dabas 
vērtību interpretācija, 
piekrastes jautājumi u.tml.). 

Sociālo grupu 
nodrošinājums ar dzīves 
vietām, esošo pakalpojumu 
attīstību/uzlabošana, kopā 
ar kopienu attīstību un to 
sociālo darbu attīstību. 

Sociālo pakalpojumu 
attīstība 

Mājokļu stāvoklis Sociālās palīdzības mērķgrupu 
nepietiekama nodrošināšana; 
zema ēku energoefektivitāte 
un enerģijas patēriņa 
pieaugums. 

Sadarbība starp 
pašvaldību un vietējām 
biedrībām un 
nodibinājumiem, veidojot 
kvalitatīvu, energoefektīvu, 
savas dzīves telpu, 
ievērojot vietējās vērtības. 

Ērtas un ilgtspējīgas 
dzīves telpas attīstība 

 

No esošās diagrammas izriet kopējais attīstības ietvars, kas balstīts uz apvienoto 

mājokļu kopienu iespējamo attīstību kopēji ar elastīgas kopienas noteicošajiem faktoriem. 
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Jūrmalas MPV politikas ietvars.  Formulētais politikas nodoms: radīt ilgtspējīgu un 

elastīgu dzīvi iedzīvotājiem, kurā tie ir radoši, iesaistās plānošanas procesā ar savstarpēju 

pašpieredzes komunikāciju un sadarbību, un ar augstu videi draudzīgu rīcības izpratni. 

Mērķis: nodrošināt ilgtspējīgu dzīves vides attīstību mājsaimniecību sektorā un 

iedzīvotājiem sociāli svarīgos jautājumos, lai veicinātu dažādu sabiedrības mērķgrupu iesaisti 

lēmumu pieņemšanas procesos un ilgtspējīgas vides attīstībā. 

Vispārējie pielietojamie principi: 

Ilgtspējīgas attīstības princips - tagadējām un nākamajām paaudzēm nodrošināta 

kvalitatīva energoefektīva, sociāli nodrošināta un videi draudzīga dzīves vide, sadarbojoties 

starp dažādām sabiedrības mērķgrupām un attiecīgās valsts, reģionālās un vietējā līmeņa 

pārvaldības iestādēm. 

Komplekss dažādu instrumentu pielietošanas princips - nosaka plašu instrumentu 

pielietošanu un darbības dažādās nozarēs un jomās, jo nepastāv viena veida universāls 

risinājums videi draudzīgas rīcības veicināšanā. 

Koordinācijas un sadarbības princips – tiek uzlabota koordinācija un sadarbība starp 

dažādām mērķgrupām nozaru politikas veidošanā un ilgtspējīgas sadzīves vides attīstībā. 

Sabiedriskās līdzdalības princips – pārvaldības procesā tiek iesaistītas dažādas 

sabiedrības grupas, kopienas un sociālie partneri, kas pārstāv gan vietējos iedzīvotājus, gan 

sabiedriskās organizācijas. 

Galvenais rīcības virziens ar rīcības virzieniem un rīcībām: 

GRV Rīcības virzieni Rīcības 
Mērķgrupas/atbaidīgās 

organizācijas 

1. 

Nodrošināt 

ilgtspējīgu, 

elastīgu un 

videi 

draudzīgu 

dzīves vidi 

kopienu 

attīstības 

virzienā. 

1.1. Videi 

draudzīga mājokļa 

vides attīstība. 

 

 

 

 

 

1.1.1. Ēku energoefektivitātes attīstības, 

ESKO pakalpojumu sniedzēju, projekti. 

1.1.2. Apvienoto mājokļu ciemu attīstība. 

 

ES, Valsts, VARAM, EM, 

LM; 

Jūrmalas pilsētas 

pašvaldība; 

Pašvaldības 

struktūrvienības un iestādes; 

Latvijas kopienu iniciatīvu 

fonds; 

Saistošās biedrības un 

nodibinājumi; 

Mediji; 

Sociālo pakalpojumu centri; 

Uzņēmēji; 

Iedzīvotāji; 

Piesaistītie eksperti; 

Zinātnieki. 

 

1.2. Mājokļu 

dzīvojamā fonda 

attīstība. 

1.2.1. Esošo ēku/dzīvokļu atjaunošana un 

efektīva apsaimniekošana. 

1.2.2. Sociālo dzīvojamo telpu 

attīstība/integrēšana visā pilsētas teritorijā. 

1.2.3. Alternatīvas “Jauna būvniecības 

projekta realizācija un dzīvojamā fonda 

dekoncentrēšana” attīstīšana. 

1.3. Vietējo 

iedzīvotāju 

kopienu attīstība. 

1.3.1. Kopienu fonda attīstīšana. 

1.3.2. Modeļa “kopienu elastīgums” attīstība. 

1.3.3. Kopienu attīstības vēršana uz 

integrāciju un teritoriālās vērtības 

apzināšanu. 

1.4. Sociālo 

pakalpojumu 

attīstība. 

1.4.1. Biedrību un nodibinājumu nodrošināto 

sociālo pakalpojumu attīstība. 

1.4.2. Aprūpes institūciju un kopienu 

sadarbības iespēju stiprināšana. 
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Kopsavilkums. Noteiktās politikas vadlīniju īstenošanās nosacījumi. Noteikto 

vadlīniju realizēšanā nepieciešama cieša Jūrmalas domes un mērķgrupu sadarbība. Galvenais 

vadmotīvs ir kopienu veidošanās process un to iesaistīšanās sabiedrības interesēs un 

ilgtspējīgā attīstībā, elastīgumā (spēja reaģēt uz izmaiņām) un videi draudzīgās rīcībās pēc 

iespējas attīstot apvienoto mājokļu kopienas un ciemus, kur iedzīvotāji piedalās mājokļu 

plānošanas, būvniecības un dizaina procesā, sadarbība ikdienišķu darbību veikšanā u.tml. 

Jūrmalas specifiskajai teritorijai (piejūras un plašas nodalītas ciemu un mežu teritorijas) būtu 

aktuāli šāds attīstības virziens, kā arī attīstoties tūrismam, būtu iespēja piedāvāt izīrēšanai 

mājokļus, kas būtu izveidoti interaktīvā/interesantā veidā. Attīstot kopienu formas, attīstās 

kopienu fondu attīstība un tiek dibinātas biedrības un nodibinājumi, kas ļauj īstenot un 

atbalstīt dažādus aprūpes un sociālos pakalpojumus, tādejādi nodrošinot “bottom-up” pieeju.  

Galvenie realizēšanās instrumenti: 

- “Bottom-up” līdzdalības iniciatīvas - Nevalstisku organizāciju veidošana ciemu, 

sociālo grupu, rīcību u.c. iniciatīvas; apvienošanās neformālās interešu grupās noteiktu 

sabiedrības grupu interešu aizstāvībai; pašvaldības un ārējo mērķa grupu pārstāvju 

apvienošanās konkrēta vides mērķa u.c. 

- Līdzdalība politikas, plānu, programmu izstrādē - Komisiju un komiteju aktīva 

iesaiste/attīstība; konsultatīvo padomju iesaiste; ciemu vecākie un ciemu valdes, ciemu 

vecāko padomes, līdzdalība domes sēdēs; pašvaldības NVO projektu fonds, līdzfinansējums 

NVO ārpus domes iegūtiem projektiem; atbalsts kopienu, NVO veidošanai un iniciatīvām. 

Uzstādītās vadlīnijas ir ieviešamas, vairumā gadījumu, ilgstošā laika periodā, līdz ar to 

nepieciešams izsvērts un nozīmīgs pārbaudes process, izvērtējot procesa atbilstību plānam, 

noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī konstatējot radušās problēmas un nosakot 

nepieciešamās korektīvās darbības un koriģējot indikatoru sistēmu. Iedzīvotāju/kopienu 

līdzdalība ir ļoti svarīga ilgtspējīgas attīstības dimensija, un tāpēc tā ir ļoti svarīga ilgtspējīga 

dzīvesveida sasniegšanai (EU Sustainable Lifestyles .. 2012).  
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VELOTRANSPORTA PĀRVALDĪBAS ATTĪSTĪBA:  

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

Roberts Pūgulis 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Vides zinātnes nodaļa,  

e-pasts: robertspugulis@gmail.com  

Pētāmais objekts ir velotransporta attīstības pārvaldība Valmieras pilsētas pašvaldībā.  

Valmieras pilsētā ir novērojami un kā piemēroti visi ilgtspējīgas transporta infrastruktūras 

attīstībai atzīstami nepieciešamie apstākļi kādi varētu tikt izvirzīti pašvaldības teritorijai kā 

sociāli – ekoloģiskai sistēmai. 

Valmiera ir izvēlējusies velotransporta infrastruktūras attīstības ceļu kompleksā 

risinājumā ar maģistrālo ielu rekonstrukcijas projektiem. Pieejamo veloceliņu kopgarums 

Valmierā sasniegs gandrīz 20 kilometru. Līdz šim Valmierā gadu no gada ir novērojama 

augoša velotransporta izmantošanas tendence. Pilsētā attīstās un tiek popularizēta elektrisko 

velosipēdu izmantošana, kas attiecīgi vērš uzmanību uz velotransporta infrastruktūras 

attīstības pārvaldību un tās nepilnībām. Līdz šim izveidotā velotransporta infrastruktūra ir 

fragmentāra, trūkst un nav izveidotas atbilstošas velotransportam paredzētas stāvvietas, 

veloceļi atsevišķās vietās nav izstrādāti pēc labākās pārvaldības prakses piemēriem, kā arī 

Velosatiksmes noteikumiem. Atsevišķos veloceļa posmos ir pieļautas nepilnības, kurām nav 

meklēts risinājums jau vairākus gadus. Ņemot vērā priekšnosacījumus efektīvai 

velotransporta infrastruktūras izstrādei, netiek izpildīti 3 priekšnosacījumi: infrastruktūras 

tīkla nepārtrauktība, drošība un ērtība. Lai attiecīgās problēmas tiktu risinātas, ir jāveicina 

integrācijas process starp iesaistītajām pusēm,  veicinot  ilgtspējīgu multimodālu transporta 

infrastruktūras attīstības sistēmu Valmieras pašvaldībā.  

mailto:robertspugulis@gmail.com
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Saskaņā ar Satiksmes ministrijas viedokli 1 Latvija uzskata, ka velotransports var būt 

efektīvas, ilgtspējīgas transporta sistēmas nozīmīga sastāvdaļa, un to vislabāk veicināt, 

projektējot pilsētu transporta infrastruktūru, kas katrā pilsētā ir individuāli risināms jautājums. 

Uzsverot, ka droša un sakārtota infrastruktūra ir viens no veidiem, kā piesaistīt iedzīvotājus 

ikdienā pārvietoties ar velotransportu, lai sasniegtu galamērķus. Lai to izveidotu pēc iespējas 

labāku, projektēšanas laikā ir jāievēro šādi pamatprincipi: drošība, tostarp redzamība, 

priekšrocības zīmes, ātruma samazinājums bīstamajās vietās, velotransporta satiksmes 

atdalīšana no pārējās satiksmes, tīkla nepārtrauktība, tiešums, pievilcīgums un komforts, proti, 

pietiekams veloceļu platums, kvalitatīvs segums, papildus informatīvās zīmes un norādes. 

Darba gaitā veikta Valmieras pilsētas pašvaldības plānošanas dokumentu analīze, 

izmantotas izziņas metodes ar socioloģisko pētījumu elementiem, tostarp lauka studijas: 

teritorijas apskate/novērtējums, klātienes un attālinātās intervijas, aptaujas, kā arī datu 

apstrādes un apkopošanas metodes: stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze un 

multikritēriju analīze. Jāsaprot, ka velotransporta un tai atbilstošas infrastruktūras attīstību, 

ieguvēji ir visa sabiedrība un valsts tautsaimniecība kopumā. Tādēļ pilnvērtīgam pētījuma 

rezultātam svarīgi pētījumā ietvert visas pašvaldības galvenās mērķgrupas, akcentējot to 

saistību ar velotransportu saistītās mērķgrupas. Tika noteiktas 5 amata mērķa grupas, kuras 

saistītas ar velotransportu – valsts pārvaldes iestādes, pašvaldība, uzņēmējdarbības sektors, 

izglītības sektors un plašsaziņas līdzekļi, un sabiedrība.  

Transporta infrastruktūra pilsētvidē bieži vien nav pietiekami piemērota velotransporta 

izmantošanai kā pilnvērtīgam ikdienas pārvietošanās līdzeklim kopējā transporta satiksmē. 

Nepieciešami infrastruktūras uzlabojumi un attīstība, pilnvērtīgi izmantojot pieejamās zemes 

platības un tās pārvaldību, paralēli attīstot arī zaļās zonas, kas veicinātu gājēju un 

velobraucēju aktivitāti. Lai veiksmīgi īstenotu ilgtspējīgu multimodālu transporta 

infrastruktūras attīstības politiku, tai jāsaņem atbalsts, proti, nepieciešamais finansējums un 

attiecīgās rīcības ne tikai no pašvaldības un valsts institūcijām, bet arī no iedzīvotāju vēlmes 

mainīt mobilitātes ieradumus. 

Pastāv divi galvenie faktori, kuri ietekmē ilgtspējīgu multimodālu transporta sistēmas 

attīstību un cilvēku uzvedību: ārējais un personīgais faktors. Ārējais faktors ir saistīts ar pašu 

pilsētas plānojumu un struktūru, mobilitātes iespējas, infrastruktūras un transporta attīstība, 

telpiskā plānojuma politika un pārvaldība. Personīgais faktors tiek definēts kā personas vai 

mājsaimniecības un ir saistīts ar to demogrāfisko un sociālekonomisko stāvokli, dzīvesveidu, 

sociālajām aktivitātēm. Ņemot vērā augstāk minētos faktorus ir jāizvērtē izmantojamie 

instrumenti (1. tab.) , lai izmainītu iedzīvotāju uzvedību un ieradumus, kuri veicinātu 

velotransporta pilnvērtīgu integrēšanu sabiedrībā kā piemērotu alternatīvu motorizētajam 
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autotransportam, kas labvēlīgi ietekmē un veicina pilsētas un tās iedzīvotāju  dzīves kvalitāti 

kopumā.  

Velotransporta attīstība Valmierā notiek bez vienotas pārvaldības sistēmas un, konkrēti, 

tās plānošanas instrumentiem, jo nav izstrādāts konkrēts velotransporta attīstības plāns 

(koncepts). Nepieciešams atsevišķs velotransporta attīstības koncepts (sektorāls plānojums), 

jo esošajos attīstības dokumentos velotransports kā nozīmīgākā alternatīva motorizētajam 

transportam nav pietiekami sistēmiski un pilnvērtīgi atspoguļota, un tā skar ļoti daudzveidīgus 

sektorālos jautājumus vienlaicīgi. Pēc koncepcijas izstrādes, apspriešanas un pieņemšanas tā 

obligāti jāintegrē (integratīvais plānojums) arī esošajos obligātajos pašvaldības plānošanas 

dokumentos (Attīstības programma un Teritoriālais plānojums).  

1. tabula. Galveno pārvaldības instrumentu modelis. 

Instruments Īss raksturojums 

Politika un likumdošana Sektorāli un integrējoši regulējumi sadarbības veicināšanai vietējā, 

nacionālā un starptautiskā kontekstā.  

Plānošana Nozaru un starpnozaru stratēģiskā plānošana, zemes izmantošanas 

politika un pārvaldība. 

Administratīvie un 

institucionālie 

Atbildīgās personas (iestādes, darba grupas, partnerības un projekti, kā 

arī administrācijas komisijas, pārbaudes). 

Ekonomiskie un finanšu Pašvaldības speciālais budžets, subsīdijas, projekti, maksa par stāvvietu 

izmantošanu, transporta izmaksas. 

Infrastruktūra un plānošana Velotransports un  infrastruktūra, pēc iespējas izmantojot atjaunojamos 

enerģijas avotus klimata pārmaiņu politikas ietvaros. 

Komunikācija Informācija, izglītība, sabiedrības līdzdalība un videi draudzīga rīcība. 

 

Lai velotransporta pārvaldība būtu vērsta uz ilgtspējīgu multimodālu transporta 

infrastruktūras attīstību Valmieras pilsētas pašvaldībā jābūt atbildīgai amatpersonai par 

velotransporta jomas attīstību, jo kā viena no nozīmīgākajām pēdējās desmitgades tendencēm 

ES ilgtspējīgas transporta nozares attīstībā ir tautsaimniecības izaugsme caur velotransporta 

attīstības prizmu. Atbilstoši ES dalībvalstu pieredzei, velotransporta attīstība un tās nozīmes 

pieaugums kopējā transporta sistēmā pozitīvi ietekmē pilsētvides kvalitātes uzlabošanos, kā 

arī tādus globālus aspektus kā emisiju samazināšana, energoefektivitāte, enerģētiskā 

neatkarība, mobilitāte, iedzīvotāju veselība, resursu taupība, inovācijas, ražošana, tūrisms, 

drošība, kultūra. 

2019. gada 25. jūlijā, ar Pašvaldības domes lēmumu Nr. 227 gala redakcijā apstiprināts 

tematiskais plānojums “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija”. 

Tematiskais plānojums izstrādāts, pamatojoties ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 

28.09.2017. sēdes lēmumu Nr. 367 (protokols Nr. 13, 39.§, saskaņā ar Teritorijas attīstības 

plānošanas likumu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 30.04.2013. 



LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. Vides zinātne 

 246 

noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

u.c. teritorijas plānošanu, būvniecību, vides aizsardzību, īpašumtiesību, pašvaldības funkciju 

regulējošiem normatīvajiem aktiem. Tematisko plānojumu izstrādā SIA “Reģionālie projekti” 

un SIA “E.Daniševska birojs”. Sadaļas par velosatiksmes infrastruktūru izstrādāja 

SIA “IE.LA inženieri”. 

2018. gada 9. novembrī Valmieras pašvaldībā bija organizēta publiskā apspriešana. 

Balstoties uz veiktajiem pētījumiem Valmieras pilsētā, pirmajā redakcijā tika prezentēts 

tematiskais plānojums “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija”. 

Publiskajā apspriešanā piedalījos LU Ilgtspējīgas attīstības grupas komandā, profesora 

Raimonda Ernšteina vadībā. Izstrādājot tematiskā plānojuma gala redakciju ir ņemti vērā 

LU Ilgtspējīgas attīstības grupas piedāvātie labojumi.  

2020. gada 18. augustā piedalījos Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības sēdē, 

kurā tika izskatīti un izvērtēti jautājumi, kas saistīti ar pirmo pilotprojektu. Tika izskatīti 

iedzīvotāju iesūtītie ieteikumi satiksmes drošības uzlabošanai konkrētajā mazstāvu dzīvojamo 

māju teritorijā. Pašvaldības Satiksmes drošības komisijas sēdi vadīja Valdis Stiģis-

VAS “CSDD” Valmieras nodaļas klientu apkalpošanas centra vadītājs, VAS “Latvijas valsts 

ceļi” Valmieras nodaļas vadītājs......, Valmieras pašvaldības policijas priekšnieka v.i. Rasma 

Grasberga, izpilddirektors Ričards Gailums, attīstības daļas vadītājs Gints Bērtiņš, Nekustāmā 

īpašuma apsaimniekošanas daļas būvinženieri Inese Kokenberga un Egils Jansons. Sēdē tika 

izskatīti iedzīvotāju iesniegumi, kuros dominēja lūgumi ierobežot autotransporta ātrumu 

dzīvojamās teritorijās. Izskatot iedzīvotāju iesniegumus attiecīgajās ielās tika konstatēti 

gadījumi, ka paši iedzīvotāji ir tie, kas rada neērtības un atsevišķu autobraucēju dēļ netiek 

uzstādīti ātruma ierobežojoši satiksmes ierobežojumi “guļošie policisti”:. Personīgi dalījos ar 

savu praksē un pētījumos iegūtām zināšanām un pieredzi, kas būtu racionāls risinājums esošajā 

situācijā, proti, vienlaicīgi apmierinot un uzlabojot visu satiksmes dalībnieku kopējās  intereses, 

drošību, kas attiecīgi veicinātu ilgtspējīgu iedzīvotāju mobilitāti un pilsētvides attīstību. 

Jāizceļ, ka pielāgošanās pasākumi ilgtspējīgai multimodālai transporta infrastruktūras  

attīstībai ir nepieciešami ne tikai, lai uzlabotu atsevišķu transporta lietotāju ērtības, bet arī to 

ilgtermiņa ekonomiskās izdevības dēļ klimata pārmaiņu politikas kontekstā. Lai gan pagaidām 

valsts neuzliek par pienākumu pašvaldībai izstrādāt klimata politikas dokumentus, tā izveide 

pašvaldības līmenī ļautu pārņemt valsts dokumentos minētās vērtības un mērķus, un pielāgot 

tos pašvaldības situācijai – izveidojot mūsdienīgu, ilgtspējīgu multimodālu transporta 

infrastruktūras sistēmas attīstību un pārvaldību.  
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1. tabula. Tematiskais plānojums: “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības 

koncepcija.” novērtējums izmantojot SVID analīzi plānošanas dokumentu pārvaldības 

kontekstā. 

Stiprā puse Vājā puse 

 Parāda politisko gribu izveidot ilgtspējīgu 

transporta sistēmu Valmieras pašvaldībā; 

 Veido ciešu sasaisti ar plānošanas 

dokumentiem, normatīviem aktiem, Valmieras 

pilsētas vides deklarāciju; 

 Koncepcijas izstrādē izmantota pieejamā 

literatūra, tai skaitā 2017.gadā izstrādātais 

maģistra darbs par velotransporta pārvaldības 

attīstību Valmieras pašvaldībā; 

 Būtiski palielina investīciju projektu iespējas. 

 

 Tematisko plānojumu izstrādā reģionālo 

projektu speciālisti; 

 Vāji uzklausīti , piesaistīti  vietējie eksperti 

koncepcijas izstrādāšanā; 

 Virspusēji norādīts uz visu transporta sistēmas 

efektīvu sasaisti; 

 Maz pievērta uzmanība globālai 

mikromobilitātes attīstībai (elektriskie 

velosipēdi) 

 Vāja sabiedrības iesaiste publiskajā 

apspriešanā; 

 Plaši definēti īstermiņa, ilgtermiņa mērķi, arī 

uzdevumi; 

 Sarežģīti, resursu ietilpīgi risinājumi mērķu 

sasniegšanai; 

 Paredz izstrādāt iespējamo attīstības 

koncepciju. 

 

Iespējas Draudi 

 Iezīmē vīziju, kas paredz iespēju izveidot 

vienotu ilgtspējīgi sakārtotu transporta sistēmas 

telpu; 

 Sistemātiski piesaistīt investīcijas visos 

attīstības procesa posmos; 

 Turpināt sistēmiski pilnveidot infrastruktūras 

attīstību ar blakus ciematiem, pilsētām, 

novadiem; 

 Izveidot nepārtrauktu velotransporta 

infrastruktūru pilsētā; 

 Izveidot velotransportam, autotransportam 

paredzētas stāvvietas; 

 Sistēmiski un sistemātiski veicināt sabiedrības 

iesaisti attīstības procesos; 

 Izveidot ilgtspējīgas mobilitātes attīstības 

vadītāja pozīciju pilsētas pašvaldībā. 

 

 Proaktīva rīcība pieņemt racionālus, atbildīgus 

lēmumus; 

 Koncepcijai ir saistošs, rekomendējošs raksturs; 

 Trūkst atbilstīgā amatpersona Valmieras 

pašvaldībā, kura pārzin un atbild par ilgtspējīgu  

velotransporta sistēmas attīstību;  

 Sabiedrības iesaiste; 

 Finansiāli jūtama politiskā griba; 

 Proaktīva rīcība pieņemt racionālus, atbildīgus 

lēmumus. 

 

 

Lai arī velotransports un īpaši tam piemērota infrastruktūra kā arī iekļaušanās kopējā 

transporta infrastruktūrā un attīstības plānos kļūst arvien ierastāka, tomēr jāatzīst, ka 

velotransporta pilnvērtīgai iekļaušanai ilgtspējīgā transporta sistēmā joprojām ir nepieciešami 

argumenti. Argumenti, lai pārliecinātu politiķus, ierēdņus, plānotājus, projektētājus un arī 

sabiedrību kopumā par velotransporta labvēlīgo nozīmi kopējās tautsaimniecības stāvokļa 

uzlabošanai. Jāsaka arī tas, ka atsevišķas iesaistītās puses Valmieras pašvaldībā neizprot 

velotransporta pozitīvo ietekmi uz tautsaimniecības attīstību un uz jautājumiem par 

velotransporta attīstības plāniem atbild: “Cik tad mums vispār tie velobraucēji ir...”. Šādas 

atbildes liecina, ka amatpersonas pilnībā neizprot velotransporta jomu kopumā un neizprot 

jomas savstarpējās mijiedarbības attīstības procesus. Tieši tādēļ nepieciešama sistēmiska un 
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sistemātiska projektos iesaistīto pušu izglītošana, lai būtu skaidra vīzija un mērķis 

velotransporta attīstībai un pilnvērtīgai integrācijai kopējā ilgtspējīgā multimodālā satiksmes 

infrastruktūras attīstībā un pārvaldībā. 

ATTIEKSME PRET VIDES, DABAS UN KLIMATA JAUTĀJUMIEM  

LATVIJAS KRIEVVALODĪGO JAUNIEŠU AUDITORIJĀ 

Alisa Smirnova1, Edgars Pētersons1, Liene Brizga-Kalniņa2 

1
 Pattern Consulting, e-pasts: alisa.smirnova@inbox.lv, edgars@wknd.lv 

2
 Latvijas Dabas fonds, e-pasts: liene.brizga@ldf.lv 

Ievads. Krievvalodīgie jaunieši Latvijā dzīvo salīdzinoši atšķirīgā informācijas telpā un 

līdz šim Latvijā ar vides, dabas un klimata jautājumiem nav mērķtiecīgi uzrunāti, jo vides 

komunikācija Latvijā pārsvarā notiek latviskajā informatīvajā telpā.  

Pētījuma mērķis bija izstrādāt rekomendācijas Latvijas vides nevalstiskajām 

organizācijām komunikācijas stratēģijai par vides, dabas un klimata jautājumiem Latvijas 

krievvalodīgo jauniešu auditorijai, balstoties uz kvalitatīvu un kvantitatīvu izpēti. Tādējādi 

ilgtermiņā ir paredzēts aktīvāk iesaistīt dabas saglabāšanā un vides aizsardzībā nozīmīgu 

Latvijas sabiedrības daļu – krievvalodīgos jauniešus. 

Metodika. Pētījuma ietvaros tika veikta 14  līdz 18 gadus vecu Latvijas krievvalodīgo 

jauniešu mērķauditorijas kvalitatīva izpēte, īstenojot fokusa grupu diskusijas skolās, kā arī 

kvantitatīva izpēte. Pirmajā posmā tika veiktas fokusa grupu diskusijas, otrajā – izmantota 

kvantitatīvā metode, veicot aptauju interneta vidē. Fokusa grupu diskusiju rezultāti ļāva 

konstatēt, ko un kā jaunieši domā un kā runā par vides un dabas jautājumiem, kā tie saistās ar 

viņu ikdienas rīcībām, kādus piemērus viņi izmanto, runājot par šīm tēmām. Turklāt fokusa 

grupu laikā tās dalībnieki moderatora vadībā gan apsprieda pētāmos jautājumus, gan ģenerēja 

idejas, kuras vēlāk tika izmantotas komunikācijas rekomendāciju izstrādē.  

Otrā posma aptauja tika izmantota, lai atbalstītu vai noraidītu hipotēzes, kas izvirzītas 

pēc fokusa grupu datu apstrādes, kā arī, lai labāk saprastu jauniešu vērtību sistēmas 

komunikācijas rekomendāciju izstrādes nolūkiem. Fokusa grupas, kā arī kvantitatīvā aptauja 

noritēja krievu valodā. Aptaujas rezultātu analīzei tika izmantota klasteru analīze.   

Pētījums tika uzsākts 2019. gada septembrī, kvalitatīvā izpēte tika veikta no 2019. gada 

29. oktobra līdz 7. novembrim astoņās Latvijas skolās Rīgā un lielākajās pilsētas visos valsts 

reģionos, savukārt kvantitatīvā izpēte notika 2019. gada novembrī-decembrī. Rezultātos 

balstītās rekomendācijas komunikācijai tika izstrādātas 2020. gada janvārī.   

mailto:ilga.zilniece@ventspils.lv
mailto:edgars@wknd.lv
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Fokusa grupu izpētes rezultāti. Pēc kvalitatīvo datu apstrādes tika izvirzītas vairākas 

hipotēzes par jauniešu attieksmēm, vērtībām un rīcībām saistībā ar vides, dabas un klimata 

jautājumiem: daļai jauniešu ir labas zināšanas par to, ko un kā vajag darīt, lai saglabātu vidi 

un dabu, bet ikdienā viņiem tas šķiet grūti realizējams; daļa jauniešu ne vienmēr redz vides 

problemātikas likumsakarības, bet atbalsta tīru vidi bez atkritumiem; novērota saikne starp 

karjeras izvēli medicīnā un attieksmi un informētību par ekoloģijas tēmu; ir jaunieši, kuriem 

dabas un vides aizsardzība nerūp. Tāpat fokusa grupās tika novērots, ka krievvalodīgie 

jaunieši maz pārzina situāciju Latvijā un ir labāk informēti par vides un dabas aizsardzību 

ārzemēs. Pēc kvalitatīvo datu interpretācijas jaunieši tika sadalīti četros segmentos: eko 

aktīvisti; zaļā dzīvesveida atbalstītāji; tīrības piekritēji un skeptiķi.  

Aptaujas rezultāti. Visi kvantitatīvās aptaujas jautājumi tika izstrādāti, balstoties 

pētījuma mērķos un fokusa grupu secinājumos. Kvantitatīvā aptauja tika veikta internetā 

krievu valodā, tajā piedalījās 430 pusaudži no visiem Latvijas reģioniem. Aptauja ļāva noteikt 

procentuālo sadalījumu pa segmentiem, kas tika iezīmēti kvalitatīvās izpētes laikā. Tā 6% no 

krievvalodīgajiem jauniešiem dēvējami par eko aktīvistiem, 26% par zaļā dzīvesveida 

atbalstītājiem, 45% par tīrības atbalstītājiem, bet 23% uzskatāmi par skeptiķiem. Aplūkojot 

jauniešu atbildes par interesi par vides jautājumiem, redzams, ka 84% no eko aktīvistiem 

regulāri lasa, klausās vai patērē saturu par šo tēmu, tāpat arī liela daļa – 59% - zaļā 

dzīvesveida atbalstītāji. Tīrības piekritēji atzina, ka pievērš uzmanību tikai virsrakstiem ziņās, 

savukārt skeptiķi vairāk nekā citu segmentu pārstāvji atbildēja, ka vispār neinteresējas par 

vides jautājumiem. Tikai 10% no visiem jauniešiem atzina, ka ir labi informēti par vides 

jautājumiem, taču visu segmentu pārstāvji, izņemot skeptiķus, ir atvērti uzzināt vairāk. 

Neatkarīgi no segmenta par aktuālākajiem vides jautājumiem tiek uzskatīti atkritumu 

daudzums un gaisa kvalitāte, savukārt jautājumos par klimata pārmaiņām, sugu izzušanu, 

ūdens kvalitāti viedokļi sāk dalīties starp eko aktīvistiem un zaļā dzīvesveida atbalstītājiem no 

vienas puses un skeptiķiem un tīrības piekritējiem no otras puses. Attiecībā uz dabas vērtību 

saglabāšanu, neatkarīgi no piederības segmentam, jaunieši visvairāk vēlas saglabāt Latvijas 

mežus un pļavas. Eko aktīvisti ir salīdzinoši skeptiskāki, novērtējot vides stāvokli Latvijā, 

kamēr pārējās grupas ir pozitīvi noskaņotas un uzskata to par “labu” vai “viduvēju”. Aicināti 

novērtēt nākotnes vides stāvokli Latvijā, pesimistiskāki ir eko aktīvisti (79% uzskata, ka 

Latvijas vides stāvoklis pasliktinās), kā arī zaļā dzīvesveida atbalstītāji (65%) un tīrības 

piekritēji (52%). Par Latvijas dabas vērtību izzušanu kopumā aptaujātā auditorija nav zinoša, 

arī starp eko aktīvistiem mazāk nekā puse norāda, ka nav par to neko dzirdējusi. Tas norāda, 

ka saistībā ar Latvijas dabu nav tik liela neatliekamības sajūta vai motivācija rīkoties attiecībā 

uz izzūdošām dabas vērtībām. Ikdienas videi draudzīgo rīcību ziņā visus segmentus vieno 
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atkritumu tematika – vairāk nekā 70% atbildēja, ka vienmēr izmet atkritumus tiem 

paredzētajās vietās. Eko aktīvisti vairāk nekā citi iestājas pret kažokādu izmantošanu, kā arī ir 

veģetārieši vai vegāni, samazina plastmasas izmantošanu, iegādājas ekoproduktus. Aptauja arī 

rāda, ka jauniešu attieksmi būtiski ietekmē ģimene. Attiecībā uz gatavību veikt videi 

draudzīgas rīcības, eko aktīvisti ir gatavi iesaistīties organizāciju darbā (66%), pārējie 

segmenti ir atvērti cita veida rīcībām, bet skeptiķi nav gatavi tērēt laiku. Pētījumā arī 

noskaidrots, kādos kanālos un kādās valodās krievvalodīgie jaunieši iegūst informāciju – kā 

vēlamais informācijas iegūšanas formāts pārliecinoši parādās video (59%), bet vairumam 

vēlamais informācijas avots ir sociālie tīkli.  

Secinājumi un diskusija. Kvalitatīvā un kvantitatīvā izpēte apliecināja, ka 

krievvalodīgos jauniešus var sadalīt četros segmentos – eko aktīvisti, zaļā dzīvesveida 

atbalstītāji, tīrības piekritēji un skeptiķi. Segmentu vidū atšķiras gan vērtības, gan videi 

draudzīgas rīcības – visu mērķauditoriju vieno atkritumu tēma, taču konkrētākas videi 

draudzīgas rīcības īsteno eko aktīvisti. Kopumā informētības līmenis par vides, dabas un 

klimata jautājumiem eko aktīvistu un zaļā dzīvesveida atbalstītāju vidū ir samērā augsts, taču 

mērķauditorijai ir mazāka saikne ar Latvijai būtisko problemātiku, attiecīgi arī zemāka 

iesaiste vides aktīvismā Latvijā.  

Pētījuma rezultāti tika prezentēti iesaistītajām pusēm – vides nevalstiskajām 

organizācijām, kā arī jauniešu pārstāvjiem – stratēģijas ideju radīšanas darbnīcā, pēc kuras 

tika izstrādātas rekomendācijas komunikācijas stratēģijai darbam ar krievvalodīgo jauniešu 

auditoriju. Stratēģija uzsver, ka vides jautājumiem ir potenciāls būt par bāzi sabiedrības 

integrācijai, līdz ar to komunikācijā nav ieteicams iekļaut latviski un krieviski runājošās 

auditorijas nošķīrumu, taču, lai pārkāptu sākotnējo barjeru un piesaistītu interesi, daļēji 

komunikāciju vēlams adaptēt krievu valodā. Stratēģijā nospraustais komunikācijas mērķis ir 

pakāpeniski virzīt segmentu pārstāvjus cauri aktīvisma līmeņiem, izmantojot progresīvi 

sarežģītākas ziņas un veicinot auditoriju zināšanas un aktīvāku iesaisti.  

Pētījumu inicēja un vadīja Latvijas Dabas fonds ar Vides Aizsardzības fonda finansiālu 

atbalstu, pētījumu veica un komunikācijas stratēģijas rekomendācijas izstrādāja konsultāciju 

uzņēmums Pattern Consulting. 
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PIEKRASTES PĀRVALDĪBAS VIDES SĀKOTNĒJAIS SITUĀCIJAS 

IZVĒRTĒJUMS JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ 

Maija Štokmane, Raimonds Ernšteins 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Vides zinātnes nodaļa, e-pasts: ms08165@lu.lv, 

raimonds.ernsteins@lu.lv 

Problēmnostādne. „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā” Baltijas jūras piekraste ir 

noteikta kā viena no Latvijas lielākajām vērtībām, kurā dabas un kultūras vērtību saglabāšana 

jālīdzsvaro ar ekonomisko attīstību. Kopš 2014. gada, kad tika pieņemts „Zemes pārvaldības 

likums”, piekrastes pašvaldībām ir uzlikta ārkārtīgi liela atbildība, jo piekrastes teritorija ir 

uzskatāma par ļoti sarežģīti pārvaldāmu sociāli-ekoloģisku sistēmu (SES), kura vienlaicīgi ir 

gan ārkārtīgi dinamiska, gan arī ļoti jutīga zona, kuras pārvaldība mūsdienās kļūst arvien 

aktuālāka, jo problēmas piekrastes teritorijās arvien vairāk pieaug, gan klimata pasiltināšanās 

dēļ, gan arī dažādu citu faktoru ietekmē. Turklāt problēmas pastāv arī pašā piekrastes 

pārvaldībā, pie tam gan nacionālā, gan arī vietējā līmenī. Svarīgākās problēmas ir tādas, ka 

piekrastes teritorijā trūkst: (1) kvalitatīvas infrastruktūras; (2) labas pārvaldības; 

(3) administratīvās un cilvēkresursu kapacitātes; (4) piekrastes informācijas (monitoringa); 

(5) apziņas par piekrasti kā par SES. Turklāt problēma ir arī tāda, ka piekrastes pārvaldības 

jautājumi netiek pilnvērtīgi integrēti pašvaldību plānošanas dokumentos. 

Pētījuma mērķis un metodika. Pētījuma mērķis bija novērtēt piekrastes kā sociāli-

ekoloģiskas sistēmas (SES) pārvaldību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā un sniegt konkrētus, tieši 

Jūrmalas pašvaldībai adaptētus priekšlikumus piekrastes pārvaldības uzlabošanai. Pētījumā kā 

pamatmetode tika izmantots situācijas novērtējums Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (case study 

research), kas ietvēra vairākas apakšmetodes, tostarp: (1) Jūrmalas plānošanas dokumentu 

studijas; (2) Jūrmalas mērķgrupu daļēji strukturētās intervijas, tai skaitā tika intervēti: 

(2.1) pašvaldības lēmējvara (deputāti); (2.2) izpildvara (Vides nodaļa); (2.3) mediatori 

(mēdiji); un (2.4) izglītotāji (neformālie); kā arī (3) tika veikti arī lauka novērojumi Jūrmalas 

pašvaldībā. Konkrētais pētījums tika izstrādāts Latvijas Universitātē kā studentu studiju kursa 

darbs sadarbībā ar Jūrmalas pašvaldību. 

Pētījuma mērķpašvaldība. Par pētījuma mērķpašvaldību tika izvēlēta Jūrmalas pilsēta, 

jo pirmkārt, tā ir pašvaldība, kuras rīcībā ir daudz dažādu unikālu piekrastes dabas resursu, un, 

otrkārt, Jūrmala ir lielākā kūrortpilsēta Baltijas jūras krastā, kuru katru gadu apmeklē arvien 

lielāks skaits tūristu – ja salīdzina 2018. gadu, kad Jūrmalu apmeklēja 244 360 tūristu, ar 

2009. gadu, kad pilsētu apmeklēja 91 518 tūristi. Šāds antropogēnais spiediens iespējams ar 

laiku varētu radīt draudus Jūrmalas piekrastes trauslajam dabas un kultūras mantojums, līdz ar 

to adekvāta piekrastes pārvaldība Jūrmalas pašvaldībā būtu jo sevišķi svarīga. Ņemot vērā 

mailto:ms08165@lu.lv
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arvien pieaugošās vides problēmas piekrastes teritorijās, īpaši būtu jāuzsver piekrastes 

komunikācijas jomas ārkārtīgi nozīmīgā loma piekrastes pārvaldībā. Piekrastes komunikācija 

ir viens no svarīgākajiem pārvaldības instrumentiem, jo tas ir uzskatāms par vienu no 

salīdzinoši vienkāršākajiem, lētākajiem un tai pat laikā arī efektīvākajiem veidiem, kā 

pašvaldībai domāt par piekrastes resursu ilgtspējību. Turklāt komunikācijas lielā priekšrocība 

ir arī tā, ka te paveras plašas iespējas iesaistīt arī sabiedrību pašvaldības pārvaldības procesos, 

tādējādi daļēji atvieglojot darbu pašai pašvaldībai. 

Pētījuma rezultāti. Piekrastes komunikācijas instrumentu izpēte Jūrmalas pašvaldībā, 

to skatot caur četrām komunikācijas pamatkomponentēm: piekrastes informācijas, piekrastes 

izglītības, sabiedrības līdzdalības un piekrastei draudzīgas rīcības.  

1.  Piekrastes informācija. Pirms piekrastes informācijas novērtēšanas Jūrmalas 

pašvaldībā, tika izanalizēts, kādi komunikācijas kanāli pašvaldībā vispār ir pieejami. Galvenie 

bija šie sekojošie: (1) Attīstības plānošanas dokumenti; (2) Pašvaldības interneta vietne – 

www.jurmala.lv; (3) Pilsētas tūrisma vietne – www.visitjurmala.lv; (4) Jūrmalas domes 

informatīvais izdevums „Jūrmalas Avīze”; un (5) Jūrmalas pašvaldības profili sociālajos 

tīklos – „Facebook” un „Twitter”. Izpētot minētos informācijas resursus, tika konstatēts, ka 

kaut kādi piekrastes aspekti tajos integrēti ir, taču šī integrācija nav pilnīga, jo visi piekrastes 

aspekti nav nosegti. Kopumā radās iespaids, ka piekraste pašvaldībā galvenokārt tiek skatīta 

kā teritorija, no kuras var gūt ekonomisko labumu, jo minētie informācijas avoti ir vairāk 

vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalā, bet mazāk uz dabas un kultūras saglabāšanas 

jautājumiem. Līdz ar to nav manāma sasaiste arī ar nacionālā līmeņa dokumentu – „Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju”. 

2.  Piekrastes izglītība. Pētījuma ietvaros tika izanalizēts Jūrmalā pieejamo izglītības 

iestāžu klāsts, tostarp tika apzinātas gan formālās izglītības iestādes, gan arī neformālās. No 

formālajām vissvarīgāk būtu uzsvērt ekoskolas, jo tieši tās visvairāk izglīto par piekrastes 

jautājumiem, sevišķi par piekrastes dabas vidi. Ekoskolas statuss kopumā ir piešķirts astoņām 

Jūrmalas skolām. Savukārt no neformālās izglītības iestādēm vissvarīgāk ir pieminēt Jūrmalas 

pilsētas muzeju, jo tas izglīto apmeklētājus tieši par piekrastes jautājumiem, vairāk gan 

saistībā ar piekrastes kultūrvidi. Būtiskākās problēmas, kādas parādījās saistībā ar piekrastes 

izglītību, bija tādas, ka, pirmkārt, Jūrmalā pašlaik nav tādas izglītības iestādes, kur varētu 

apgūt kādas ar piekrasti saistītas jomas, piemēram, kurortoloģiju, un otrkārt, Jūrmalas 

pašvaldība šobrīd maz sadarbojas ar izglītības iestādēm, tostarp gan ar formālajām (piemēram, 

ekoskolām), gan arī ar neformālajā (piemēram, muzejiem).  

3.  Sabiedrības līdzdalība. Jūrmalas plānošanas dokumentos atrodama informācija, ka 

iedzīvotāji var piedalīties procesos, kas saistīti ar kūrortpilsētas attīstību un citām lietām, taču 
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nekas sīkāk par to nav aprakstīts. Jūrmalas domes interneta vietnē iespējams iesaistīties mini-

aptaujās par dažādiem jautājumiem un izteikt savus priekšlikumus, tādējādi ir nodrošināta 

iespēja komunicēt ar pašvaldību. Iedzīvotājiem, protams, ir iespēja piedalīties arī 

sabiedriskajās apspriešanās. Tomēr būtiskākās problēmas, kādas pētījumā tika konstatētas 

saistībā ar sabiedrības līdzdalību pārvaldības procesos, bija, ka Jūrmalas dokumentos tiek 

minimāli atspoguļots tas, cik liela ir sabiedrības iesaistīšanās piekrastes pārvaldības 

jautājumos un kādā veidā tā notiek. Taču no intervijām tika iegūta informācija, ka sabiedrības 

līdzdalība kopumā ir zema, un ka lielākā daļa cilvēku neapmeklē publiskās apspriedes, un ir 

tikai daži NVO, kas aktīvi cīnās par dažādām problēmām pašvaldībā. 

4.  Piekrastei draudzīga rīcība. Tika konstatēts, ka pašvaldībā vērojamas vairākas labas 

lietas piekrastes videi draudzīgas rīcības kontekstā, tostarp, ka pludmalē ir pieejamas 

atkritumu šķirošanas vietas, ka ik pa laikam pašvaldība veic pludmales krasta kāpu 

aizsardzības un kāpu stabilizēšanas pasākumus, ka izejās uz pludmali ir uzstādītas videi 

draudzīgas apgaismojuma laternas utt. Tomēr kā viens no lielākajiem veiksmes stāstiem 

Jūrmalas pilsētā uzskatāma Zilā Karoga programma. Zilo Karogu var uzskatīt par vienu no 

labākajiem komunikācijas instrumentiem, jo tas pieskaitāms vienlaicīgi pie trim piekrastes 

komunikācijas elementiem – tai skaitā ne tikai pie „Piekrastei draudzīgas rīcības”, bet arī pie 

„Piekrastes informācijas” un „Piekrastes izglītības”. Tomēr tai pat laikā Zilo Karogu sakarā 

Jūrmalā tika konstatēts negatīvs aspekts, proti, Jūrmala ir nolēmusi atteikties no Zilā Karoga 

(vismaz uz 2020. gadu), jo, kā liecina intervijās gūtā informācija, diezgan krietni ir pieaugušas 

izmaksas par Zilo Karogu sertificēšanu, un tā kā Jūrmalā ir daudz Zilā Karoga peldvietu, tad 

izmaksas pilsētai būtu bijušas ļoti lielas. Jūrmalas piekrastē pastāv arī dažādas citas 

problēmas, piemēram, būvniecība krasta kāpu aizsargjoslā, kas ik pa brīdim notiek, un 

iedzīvotāji par to īpaši neprotestē; pludmales pieblīvēšana ar dažādiem infrastruktūras 

objektiem un tās piedrazošana; invazīvo augu sugu izplatība piekrastes teritorijā (sevišķi 

korinte); vāji attīstītā veloceliņu infrastruktūra utt. 

Būtiskākās problēmas piekrastes pārvaldībā Jūrmalā. Vēl bez tikko uzskaitītajām 

piekrastes komunikācijas problēmām Jūrmalas pašvaldībā, tika konstatētas arī dažas 

vispārīgas problēmas piekrastes pārvaldības sakarā. Kā galvenās no tām ir sekojošas: 

(1) Pašvaldības rīcībā ir daudzveidīgs pārvaldības instrumentu komplekts, taču šie instrumenti 

netiek pilnvērtīgi un savstarpēji papildinoši izmantoti piekrastes pārvaldības nodrošināšanā; 

(2) Piekrastes pārvaldības instrumenti Jūrmalas pašvaldībā ir sadalīti pa dažādām 

struktūrvienībām, kas no vienas puses parāda integrētu pieeju, taču no otras puses – 

sadrumstalotību un apgrūtinātu koordināciju; (3) Jūrmalas pašvaldībā ir daudz komisiju un 

komiteju, taču neviena no tām nespecializējas tieši uz piekrastes jautājumiem; (4) Jūrmalas 
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pašvaldībā nav izveidota atsevišķa struktūrvienība vai koordinācijas grupa utml, kas atbildētu 

tieši par piekrastes joslu un tās problēmām; (5) Pašvaldībā visos pārvaldes līmeņos iztrūkst 

skatījuma, lai redzētu kopsakarības un kopējo sistēmu, proti, piekrasti kā sociāli-ekoloģisku 

sistēmu; kā arī (6) Sasaiste starp nacionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentiem šobrīd 

ir nepietiekama, vērojams metodoloģijas, tradīciju un intereses trūkums – integrētās piekrastes 

pārvaldības pieeja netiek mērķtiecīgi un sistēmiski nodrošināta. 

Piekrastes pārvaldes vadlīnijas. Pēc piekrastes pārvaldības un komunikācijas vides 

izpētes Jūrmalas pašvaldībā, tika izstrādāti priekšlikumi/vadlīnijas, kas varētu uzlabot esošo 

situāciju pašvaldībā. Priekšlikumi tika sagrupēti divos lielos blokos: (1) Pārvaldības vide; un 

(2) Komunikācijas vide. Vadlīnijas pārvaldības videi, t.sk. ietverot: pašvaldībai būtu 

lietderīgi tomēr izveidot vai nu atsevišķu piekrastes administratīvo struktūrvienību darbam 

tieši ar piekrastes jautājumiem un to starpstruktūru koordinācijai, vai vismaz kādu 

koordinācijas institūciju, kurā darbotos speciālisti no pēc iespējas vairākām citām tematiski 

saistītām nodaļām; plašāk/daudzveidīgāk iesaistīt arī sabiedrību piekrastes pārvaldības 

procesos, t.sk. veicinot jaunu NVO/vietējo biedrību/kopienu veidošanos, izsludinot 

daudzveidigus/regulārus piekrastes projektus sabiedrības interešu grupu dalibai; arī nodrošināt 

piekrastes aspektu adekvātāku/detalizētāku integrēšanu pašvaldības plānošanas dokumentos 

(stratēģijās, programmās, plānojumos), arī struktūrvienību nolikumos, darba plānos, 

darbinieku amata aprakstos utml. Vadlīnijas komunikācijas videi. Jūrmalas pašvaldībā 

svarīgi būtu piestrādāt pie katras no četrām komunikācijas komponentēm – informācijas, 

izglītības, sabiedrības līdzdalības, kā arī videi draudzīgas rīcības. Pirmkārt, nodrošināt 

pieejamu un saprotamu informāciju par piekrasti plašam sabiedrības lokam, un to izvietot pēc 

iespējas vairākās vietās (tostarp, piemēram, elektroniskajā vidē, ārvides stendos utml.). 

Otrkārt, izveidot ciešāku sadarbību starp Jūrmalas pašvaldību un formālajām/neformālajiem 

izglītības iestādēm un aktivizēt darbu veidojot plaša piekrastes profila kopīgus sadarbības 

projektus. Treškārt, jāveicina adekvāta sabiedrības līdzdalības piekrastes pārvaldības 

procesos, t.sk. organizējot tematiskās aptaujas vietējiem iedzīvotājiem par piekrastes 

plānošanas jautājumiem, aktīvāk jāsadarbojas ar vides NVO. Ceturtkārt, vairāk popularizēt 

piekrastei draudzīgu rīcību iedzīvotāju vidū, ko varētu nodrošināt, piemēram, ar pašvaldības 

iniciētiem pasākumiem piekrastes zonā (piemēram, aktualizējot/aktivizējot pludmales 

sakopšanas talkas, krastu stiprināšanas darbi utml.), kā arī veicināt sabiedrisko monitoringu 

(t.s. „Citizen science” pieeja) piekrastes teritorijā. 
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 Meža ekoloģija un pārvaldība 

 

 

PARASTĀS EGLES PICEA ABIES UN APKĀRTĒJĀS VEĢETĀCIJAS SAKŅU 

MIJIEDARBĪBA AR AUGSNES ĪPAŠĪBĀM BIJUŠAJĀS LAUKSAIMNIECĪBAS 

ZEMĒS 

Kristīne Afanasjeva 

 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: splashy12@inbox.lv 

Saknes ir svarīgs augu orgāns, kas dod mehānisku balstu un ietekmē daudzus 

fizioloģiskos un bioķīmiskos procesus, kas saistīti ar augu augšanu un attīstību, kontrolējot 

minerālvielu uzņemšanu. Sakņu augšanu ietekmē vairāki vides faktori, piemēram, augsnes 

temperatūra, augsnes mitruma saturs, saules starojums un augsnes fizikālās, ķīmiskās un 

bioloģiskās īpašības.  

Mūsu pētījuma  mērķis ir izzināt kā parastās egles Picea abies un apkārtējās veģetācijas 

saknes mijiedarbojas ar augsnes īpašībām bijušajās lauksaimniecības zemēs. Pētījums ir 

veikts Vecpiebalgas novadā, Taurenes pagastā, netālu no "Jaņu" viensētas un Bānūžu ezera, 

kur dabiski norisinās apmežošanās process ar 15 gadīgām eglēm Picea abies (L.) H.Karst. 

Pētījuma teritorijās pēc nejaušības principa tika izvēlētas egles, kas aug uz smilts Stagnic 

Podzols un mālsmilts Luvic Stagnosol augsnēm.  

Egļu vainaga ārējā malā un atklātā zālājā izplatītas graudzāles kā, piemēram, smilts 

augsnē - parastā ciņusmilga Deschampsia caespitosa, parastā kamolzāle Dactylis glomerata 

un ložņu vārpata Elytrigia repens, bet mālsmilts augsnē - parastā smilga Agrostis tenuis, aitu 

auzene Festuca ovina, parastā ciņu smilga Deschampsia caespitosa, pūkainais grīslis Carex 

hirta. Parastās egles stumbram piegulošā daļa augsni klāj skujas, kas paskābina augsni. No 

veģetācijas te ir konstatētas tikai atsevišķas graudzāles un sūnas, kas spēj augt skābā vidē 

(Brachythecium salebrosum, Brachythecium rutabulum). 

Pētījums parādīja, ka bijušās lauksaimniecības zemēs egļu saknes aizņem daudz plašāku 

teritoriju kā koka vainags. Luvic Stagnosol augsnēs egļu saknes tika konstatētas pat piecu 

metru attālumā no egles stumbra. 

Smilts un mālsmilts augsnēs, ja augsnes tilpummasa ir lielākas par 1,8 g/cm
3
, tā var 

ierobežot sakņu augšanu. Tā mainās atkarībā no augsnes granulometriskā sastāva. Pētījumā 

augsnes tilpummasas blīvums stumbra zonā (smilts - 1,12 g/cm
3
 un mālsmilts – 1,3 g/cm

3
 

augsnēs) ir mazāks nekā zālājā (smilts – 1,26 g/cm
3
 un mālsmilts - 1,45 g/cm

3
 augsnēs), kā arī 

ar dziļumu tas pieaug. 
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Dziļumā no 0  līdz 10 cm egļu sakņu biomasa ir lielāka smilts (5707,5 g/m
2
) augsnē 

nekā mālsmilts (4182,5 g/m
2
) augsnē, bet lakstaugu – mālsmilts (9935,0 g/m

2
) augsnē lielāka 

nekā smilts (7140,0 g/m
2
) augsnēs. Tas ir skaidrojams ar to, ka smilts augsnē egļu saknēm ir 

vieglāk izplatīties, kā arī smilts augsnes satur mazāk barības vielu. Smilts augsnē pie stumbra 

bija konstatētās četrreiz vairāk lakstaugu sakņu nekā mālsmilts augsnē. 

Starp egļu un lakstaugu sakņu biomasām pastāv negatīva korelācija. Egļu sakņu masa 

samazinās virzienā no egles stumbra uz zālāju, bet graudzāļu - palielinās. Sakņu biomasa 

samazinās arī ar dziļumu, piemēram, gan smilts, gan mālsmilts augsnes dziļumā no 0  līdz 

10 cm kopējā biomasa ir vismaz trīs reiz lielāka nekā dziļumā no 11  līdz 20 cm, izņemot 

mālsmilts augsnes stumbra zonu, kur starpība ir tikai 575 g/m
2
. 

LATVIJAS OZOLU AUDŽU AUGŠŅU ĪPAŠĪBAS UN TO IETEKME  

UZ VEĢETĀCIJU 

Kristaps Auziņš1, Santa Grandovska1, Vita Amatniece1, Guntis Brūmelis2, Oļģerts 

Nikodemus1, Raimonds Kasparinskis1 

1
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pats: kristaps.auzins@lu.lv, 
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Pēdējos gadu desmitos, aktualizējoties jautājumiem par klimata mainības ietekmi uz 

atsevišķu koku sugu izplatību, zinātnieki Latvijā ir pievērsušies ozolu Quercus robur mežaudžu 

izplatības likumsakarību noskaidrošanā (Krampis, 2011, Brūmelis et al., 2019, Rendenieks 

et al., 2019), kā arī ozolu audžu augšņu izpētē (Ikauniece u.c., 2012, Ikauniece et al., 2013). 

Tomēr augšņu nozīme ozolu audžu  sastāva veidošanā un ozolu ietekme uz augsnēm šajos 

pētījumos ir relatīvi maz apskatīta. Lai rastu atbildi uz minētajiem jautājumiem, mēs 2017.–

2019. gadā veicām veģetācijas un augsnes izpēti 47 pieaugušās un pāraugušās ozolu mežaudzēs 

un 19 jaunaudzēs, kur notikusi ozolu audzes izciršana galvenajā cirtē un vēlāk mežaudze 

atjaunota ar ozolu. Kokaudzes, paaugas un krūmu stāva raksturošanai parauglaukumos tika 

uzskaitīti konkrētās koku un krūmu sugas īpatņi un noteikts to vainagu projektīvais segums.  

Katrā audzes parauglaukumā tika aprakstītas augsnes morfoloģiskās īpašības un  atbilstoši 

Latvijas (Kārkliņš u.c., 2009) un PAK 2014 (IUSS Working…. , 2014) augšņu klasifikācijām 

noteikts augsnes tipi. Augsnes paraugi tika ievākti no  augsnes nedzīvās zemsegas un 

minerālaugsnes (0-10 cm, 11–20 cm un 1 m dziļuma). Ievāktajiem paraugiem Ģeogrāfijas un 

mailto:kristaps.auzins@lu.lv
mailto:sg14016@lu.lv
mailto:vita-amatniece@inbox.lv
mailto:olgerts.nikodemus@lu.lv
mailto:raimonds.kasparinskis@lu.lv
mailto:guntis.brumelis@lu.lv


LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. Vides zinātne 

 257 

Zemes zinātņu fakultātes augšņu laboratorijā tika noteikts pHKCl, granulometriskais sastāvs, 

kopējo slāpeklis un ogleklis un apmaiņas katjoni (Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
). 

Pētījums apstiprināja iepriekšējo pētījumu (Ikauniece u.c., 2012, Ikauniece et al., 2013) 

rezultātus, ka Latvijā ozolu audzes sastopamas uz ļoti dažādām augsnēm. Atbilstoši Latvijas 

augšņu klasifikācijai (Kārkliņš u.c., 2009) ozolu audzēs visbiežāk dominē velēnu 

podzolaugsnes, kā arī virsēji velēnglejotās augsnes, velēnu glejotās augsnes, pseidoglejotās 

augsnes un izskalotās velēnu karbonātaugsnes. Atbilstoši PAK2014 augšņu klasifikācijai 

(IUSS Working …, 2014) ozolu audzes sastopamas uz Stagnosols, Gleysols, Phaeozems, 

Luvisols, Retisols, Cambisols un Arenosols augsnēm. Pēc granulometriskā sastāva dominē 

viegla putekļa māla, viegla māla, smilšmāla, putekļaina smilšmāla, smaga mālsmilts un 

mālsmilts augsnes. 

Šajā ziņojumā lielāka uzmanība pievērsta augsnes virsējo minerālo augšņu horizontu 

veidošanās apstākļiem. Augsnes virsējos minerālajos slāņos jaunaudzēs, salīdzinot ar 

pieaugušām un pāraugušām audzēm, ir būtiski augstāks apmaiņas katjonu daudzums, kā arī 

kopējā C un N saturs. Tas liecina, ka pēc mežaudzes izciršanas, nobiru paātrinātas sadalīšanas 

rezultātā, augsnes minerālajā virskārtā palielinās barības vielu saturs. Pētījums parādīja, ka 

pētītie apmaiņas katjoni, kā arī kopējais C un N augstākas koncentrācijas ir augsnes virsējā 

minerālajā slānī, bet 11–20 cm tā samazinās. Statistiski būtiskas atšķirības starp minētajiem 

slāņiem tika konstatētas kopējam C un N, kā arī apmaiņas K+.  

Pētījumu rezultāti parādīja, ka  ozolu audzēs sastopamās parastās liepas Tilia cordata, 

parastās gobas Ulmus glabra un  parastās kļavas Acer platanoides uzlabo nobiru kvalitāti, kā 

rezultātā augsnes virsējais minerālais slānis ir mazāk skābs, samazinās C/N attiecība un 

palielinās augsnes apmaiņas katjonu kapacitāte. Savukārt parastās egles Picea abies un 

parastās priedes Pinus sylvestris klātbūtne audzē samazina nobiru kvalitāti, kas izpaužas  

augsnes paskābināšanā un apmaiņas katjonu mazākās koncentrācijās. Mazāka ietekme 

kokaudzes un krūmu sastāvam ir uz 11–20 cm augsnes slāni.  Kokaudzes un krūmu sastāvs 

vielu bioloģiskās aprites rezultātā var būtiski ietekmēt augsnes virskārtas ķīmiskās un fizikāli 

ķīmiskās īpašības ozolu mežaudzēs.  
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AUGŠŅU VEIDOŠANĀS PROCESI PRIEŽU MEŽU EKOSISTĒMĀS 

 BALTIJAS JŪRAS KRASTĀ LATVIJĀ 

Karīna Bagātā, Baiba Dirnēna, Oļģerts Nikodemus,  

Raimonds Kasparinskis, Imants Kukuļš 
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imnats.kukuls@lu.lv  

Augsnes veidošanās Latvijā piejūras teritorijās ir ļoti maz pētīta. Kaut gan dabas apstākļi 

Piejūrā ir relatīvi viendabīgi, augsnes ģenētiskie procesi te ir ļoti sarežģīti, jo tos vēsturiski ir 

ietekmējuši vairākkārtēji meža ugunsgrēki, augsnes vēja erozija un līduma zemkopība. Arī 

klimata pārmaiņu ziņā visjutīgākās Latvijā ir Baltijas jūras piekrastes ekosistēmas.    

Mūsu augšņu pētījumi 2019. gadā tika veikti 2 katēnās Baltijas jūras stāvkrastā 

Jūrkalnes apkārtnē. Pētījuma rezultāti parādīja, ka  atbilstoši Latvijas augšņu klasifikācijai 

(Kārkliņš u.c., 2009) stāvkrasta augsnes atbilst apraktām tipiskā podzola augsnēm, bet 

atbilstoši PAK 2014 augšņu klasifikācijai (IUSS Working Group WRB, 2015) 1. katēnā 

nelielā attālumā Entic Podzols Novic  augsnes nomaina Brunic Eutric Arenosols Aeolic Novic 

augsnes un Albic Podzols Novic  augsnes. 2. katēnā augsne atbilst Albic Podzols Arenic Novic 

augsnes tipam.  

Nelielā pētījumu teritorijā, neskatoties uz līdzīgiem fizikāli ģeogrāfiskiem apstākļiem, 

augsnes granulometrisko sastāvu, novērojamas būtiskas atšķirības E un B horizonta 

morfoloģijā un ķīmiskajās īpašībās. Domājams, ka minētās atšķirības ir saistāmas ar 

vairākkārtēju meža dedzināšanu (oglīšu vecums augsnes A horizontā  165+/- 30BP un 45+/- 

30BP gadi) un tam sekojošu augsnes vēja eroziju, kā rezultātā daudzviet ir iznīcināts 

E horizonts. A, AE un EA horizonta biezums, kas veidojies eolo procesu rezultātā, pārnesot 

smiltis no pludmales un arī kāpām, mainās no  44–70 cm, bet izgāztos koku sakņu kamola 
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vietā var sasniegt pat 2 m. E un B horizonta morfoloģiskās pazīmes un ķīmiskās īpašības rāda, 

ka vēsturiski  piejūras smilts augsnēs ir noritējis intensīvs podzolēšanās process, kas tagad 

sakarā ar augsnes vēja eroziju ir piebremzējies. Vienlaikus domājams, ka Piejūras augsnēs 

vienlaikus ar vertikālo podzolēšanos novērojama laterālā podzolēšanās. Minēto procesu 

rezultātā novērojama liela augšņu ķīmisko īpašību telpiskā un vertikālā variācija.  

 
1. attēls. 1. katēnas augsnes Jūrkalnes stāvkrastā. 

 

 
2. attēls. 2. katēnas augsnes Jūrkalnes stāvkrastā. 

Neskatoties uz relatīvi līdzeno reljefu un viendabīgo augsnes granulometrisko sastāvu, 

relatīvi daudzveidīgā augsne sega, kur augsnes grupas mainās pat nelielā attālumā, apgrūtina 

piejūrā augšņu kartēšanu atbilstoši PAK2014 klasifikācijai. 
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AUGŠŅU DATU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS CO2 EMISIJU APRĒĶINĀŠANĀ 

LATVIJĀ NO LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀM ZEMĒM 

Elīna Bārdiņa, Oļģerts Nikodemus 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: elinabardina@inbox.lv , olgerts.nikodemus@lu.lv 

CO2 emisijas aprēķināšanai no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm (LIZ) Latvijā 

izmanto padomju laikā (1959 – 1991) veikto augšņu kartēšanas datus. Tie pašreiz ir vienīgie 

visā valsts teritorijā pieejamie telpiskie dati par lauksaimniecības zemju augsnēm. Lai varētu 

iegūt objektīvu ainu par augšņu datu izmantošanas iespējām CO2 emisijas no LIZ aprēķināšanā, 

nepieciešams veikt šo datu kvalitātes un telpiskā pārklājuma visaptverošu novērtēšanu. 

Siltumnīcas efekta izraisošo gāzu emisijas aprēķināšanas modeļi balstās uz augšņu un zemes 

izmantošanas datiem (Oertel et al., 2016). Parasti siltumnīcas efekta izraisošo gāžu emisijas 

aprēķināšanā atsevišķi nodala minerālaugsnes un organiskās augsnes. Organisko augšņu 

nodalīšanas kritēriji ir neviennozīmīgi traktējami (Couwenberg, 2009). Balstoties uz FAO 

(1998) augsnes grupu noteikšanas atslēgu, IPCC 2006. gada pamatnostādņu 3A.5. pielikumā 

(IPCC, 2006)  tiek piedāvāti organisko augšņu identifikācijas kritēriji. Būtībā, izņemot seklās 

(≥10 cm) ar organiskām vielām bagātās augsnes, šajās pamatnostādnēs organiskām augsnēm 

atbilst FAO 1998. gada klasifikācijā (FAO, 1998) izdalītās kūdras augsnes (Histosols), kurām 

kūdras kopējais biezums ir vismaz 40 cm un tās satur organisko oglekli vismaz 12% (~ 20% 

organiskā materiāla). Kā atzīmē vairāki autori (Couwenberg, 2009), diemžēl aprēķinos netiek 

izmantota pilnībā FAO augšņu klasifikācijas atslēga, jo  organisko augšņu izdalīšanā netiek 

ņemts vērā  40 cm kūdras slāņa biezuma kritērijs. Atbilstoši Latvijas augšņu klasifikācijai 

(1999) (Kārkliņš u.c., 2009)  starptautiski pieņemtajai organisko augšņu izdalīšanai atbilst visas 

hidromorfās augsnes (kūdraugsnes), kūdrainā aluviālā velēnu gleja, trūdaini kūdrainā velēnu 

gleja, trūdaini kūdrainā velēnu podzolētā gleja un daļēji trūdainā velēnu glejotā, trūdainā velēnu 

gleja, trūdainā velēnu podzolētā glejotā, trūdainā velēnu podzolētā gleja, jo šo augšņu 

izdalīšanas kritērijā organisko vielu daudzums pieļaujams no 10–50% (Kārkliņš u.c., 2009). 

Vienlaikus jāņem vērā, ka ilgstošā augsnes kartēšanas periodā vairākkārt ir mainījušās Latvijas 

augsnes klasifikācijas sistēmas, kas var ienest sava veida neprecizitātes siltumnīcefekta gāzu 

emisijas aprēķināšanā no LIZ.  

Otrais būtiskais aspekts, modelējot CO2 emisijas, ir informācijas kvalitāte par 

pieejamiem augsnes datiem un pašreizējo zemes izmantošanu. Vēsturiski augšņu kartes 

Latvijā sastādītas gandrīz par visām padomju laikā izmantojamām lauksaimniecības zemēm 

un arī kolhozu mežiem. Pašreizējā situācijā daļa no kādreiz izmantojamām  lauksaimniecības 

zemēm ir aizaugušas ar kokiem un krūmiem vai apmežotas, vai arī atstātas atmatā. Arī Lauka 
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atbalsta dienesta (LAD) dati par lauksaimniecībā izmantojamām zemēm (lauku blokos 

iekļautās lauksaimniecības zemes) neatspoguļo faktisko situāciju zemes izmantošanā 

mūsdienās. Šo situāciju labi atspoguļo mūsu dati par atsevišķiem Latvijas novadiem (1. tab.).  

1. tabula. Augsnes informācija un informācija par zemes izmantošanu. 

Novads 

Kartētās augsnes 

lauksaimniecībā 

izmantojamās 

zemēs (ha) 

LAD lauku blokos 

iekļautās LIZ 2015. 

gadā (ha) 

LAD lauku blokos 

iekļautās LIZ 2018. 

gadā (ha) 

Alūksnes 62415 30334 28722 

Burtnieku  34607 23116 22079 

Cēsu  6152 3355 3099 

Ciblas  26576 13485 12761 

Ilūkstes 36734 22766 21744 

Jelgavas 85387 71732 69979 

Kuldīgas 71130 44443 43354 

Ludzas  51758 19756 17966 

Varakļānu  15206 12018 11751 

Vecpiebalga 22354 10419 9895 

Ventspils 57297 35928 34836 

Viļānu  18191 13159 12482 

Zilupes  17308 5552 4845 

 

Mūsu pētījums parādīja (1. tabula), ka pa gadiem mainās arī lauku blokos iekļautās LIZ 

platība. Tas rāda, ka siltumnīcu efekta izraisošo gāzu emisijas aprēķināšanai nepieciešama 

informācija par visām LIZ. 

2. tabula. CO2 emisijas aprēķināšana no LIZ, izmantojot dažādu pieejamo informāciju par 

augsni un zemes izmantošanu. 

Novads 

CO2 emisija no 

kūdraugsnēm 

(Visas LIZ (t CO2 

ekv) 

CO2 emisija no 

kūdrainām un 

trūdainām 

augsnēm (visas 

LIZ (t CO2 ekv)) 

CO2 emisija no 

kūdraugsnēm 

(LAD lauku bloki 

2018. gads (t CO2 

ekv) 

CO2 emisija no 

kūdrainām un 

trūdainām 

augsnēm (LAD 

lauku bloki 2018. 

gads (t CO2 ekv) 

Alūksnes 45810 28968 14277 11960 

Burtnieku  21788 24341 11721 12726 

Cēsu  2265 2482 668 1058 

Ciblas  21070 15555 7831 7178 

Ilūkstes 14662 10551 3780 4024 

Jelgavas 2277 2772 1276 1487 

Kuldīgas 27898 63593 11634 39459 

Ludzas  52663 13523 11219 4692 

Varakļānu  9911 8995 5889 6699 

Vecpiebalga 19089 9573 5530 2909 

Ventspils 20081 76467 10512 55994 

Viļānu  9767 14843 5198 10199 

Zilupes  14858 5369 2099 1441 
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Visi augstāk minētie faktori atstāj būtisku ietekmi uz aprēķinātiem datiem par CO2 

emisiju no LIZ (2. tab.). CO2 emisiju aprēķins, izmantojot Latvijas nacionālajā 

Inventarizācijas ziņojumā izmantoto metodiku (United Nations Climate Change 2017), mūsu 

pētījumā veikts lauksaimniecības zemēm uz organiskajām augsnēm, kurām, balstoties uz 

Lauka atbalsta dienesta (LAD) un tālizpētes datiem, ir zināma zemes izmantošana. 

Trešais būtiskais aspekts, vērtējot izejas datu pieejamību un kvalitāti, ir augsnes 

kartēšanas mērogs. Augšņu modelēšanā svarīga ir mēroga izvēle, kas nosaka attēlotās 

kontūras minimālo lielumu. Padomju laikā, atbilstoši kartēšanas mērogam (1:10 000), 

vadlīnijās  netika noteikta minimālā augsnes kontūra dabā (Boruks u.c., 1979). Līdz ar to 

atšķirībā no augšņu kartētāja pieredzes vienā gadījumā tika izdalītas augšņu kartēšanas un 

zemes vērtēšanas kontūras 0,1 ha lielumā, citā lielākas. Mūsu pētījumā visos novados tika 

pieņemts, ka minimālā augsnes kontūra kartēšanā mērogā 1:10 000 ir 0,3 ha. Tā rezultātā 

aprēķinos, piemēram, Vecpiebalgas novadā CO2 emisija no kūdraugsnēm samazinājās par 

19%, bet trūdainajām un kūdrainajām augsnēm par 24%. Nebūtiskākie emisiju apjomu 

samazinājumi bija Ventspils novadā, attiecīgi par 1 % un 0,7 %. 

Mūsu pētījums parādīja, ka pašreiz pieejami augsnes dati, to interpretācija sniedz ļoti 

atšķirīgus CO2 emisijas apjomus.  
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CASE STUDY ON PATTERNS OF OVERGROWING OPEN HABITATS IN 

PROTECTED AREAS OF LITHUANIA  

Zenonas Gulbinas 1.2, Vaidotas Valskys3 

1
University of Latvia Faculty of Geographical and Earth Sciences 

2
 Nature Heritage Fund Lithuania, e-mail: z.gulbinas@gpf.lt 

3
Institute of Biosciences, Life Sciences Center, Vilnius University, e-mail: vaidotas.valskys@gmc.vu.lt 

The distribution of patterns of habitats, land cover and open landscape is significantly 

influenced by human activity. Transformation and degradation of landscape leads to the 

worsen quality and quantity of ecosystem services provided by open landscape (Cotter et al. 

2017; Vinogradovs et al. 2016).  

Increasing regrowth of forests and abandonment of agricultural land as well as open 

landscape areas is undeniable problem in Eastern Europe. The total area of forests increased 

considerably in the twentieth century due to afforestation, natural regrowth, nature 

conservation and farmland abandonment (Tieskens et al. 2017; Bauža 2007). This is the case 

when former agricultural land is either artificially afforested or taken over by the natural 

process of secondary succession. A large spatial and temporal variety of succession and 

compositional diversity of tree species colonizing fields is observed in the Eastern Europe 

(Ruskule 2016).  

Therefore, past and present data must be analysed as this allows to evaluate crucial 

factors of the processes that take place and forms trends in changes of landscape (Antrop 

2006; Kliimask et al. 2015). In our study the issue of the lack of human activity is one of the 

most important factors which cause poor use of protected areas. The land use and 

demographic data were used to analyse of changes in land use of protected areas as well as 

factors that cause these changes.  

Materials and methods. Two regional parks were selected to analyse patterns of 

overgrowing of open habitats. These regional parks (RP) are located in the western 

(Kurtuvenai RP) and eastern (Grazute RP) parts of Lithuania (Fig. 1). Total area of 

Kurtuvenai RP is 17 266.1 ha while Grazute RP 1.8 times is bigger – 31 932.9 ha. 

Forest cadastre and population data was used to analyse the official databases and 

evaluate changes of forests area and trends of population. Spatial data set of (geo) reference 

base cadastre was used to analyse types of land cover in selected RPs. All this data was 

analysed using ArcMap 10.7 and Xlstat software. 
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Figure 1. Study area of Grazute and Kurtuvenai regional parks in Lithuania. 

Results. Comparing two different databases the percentage of forest area in 2018 in 

both RPs was different. In Grazute RP – 56.9% according forest cadastre and 55.50% 

according (geo) reference base cadastre, in Kurtuvenai RP – 76.14% and 70.97% respectively. 

Within the last decade the changes of forest cover (Fig. 2) in Kurtuvenai RP was with clear 

positive linear trend showing the increase by 225.57 ha. In Grazute RP tendencies of 

afforestation are not clear – it was followed by decrease in forest cover (2010-2014) by 

49.94 ha nevertheless starting from 2014 an increase of forest cover is observed till 2018.  

 
Figure 2. Area of forests in ha for 1 ha of selected RPs. 

Population in selected regional parks dropped significantly (1.8-2.6 times) during more 

than 50 years (Fig. 3). These tendencies are typical for most of the villages and settlements in 

Lithuania. It is caused by a low birth rates and redistribution of population to larger cities. 

This is a main reason why so many open  grassland habitats are invaded by alien plant 

species, poorly managed or are abandoned and, therefore, overgrow by shrubs and trees. 

Evaluation of the area occupied by open habitats in both RPs (especially in Grazute RP) 

showed that the balance of forested and open landscape elements has already been disturbed 
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(Table 1). Despite the fact that more than a half of land cover is composed of forests about 4% 

is growing-up areas and abandoned land. It indicates the further problems of afforestation and 

loss of open habitats. This poses the risk of further loss of biodiversity in open habitats. The 

main reason for the decline in open areas is the afforestation of grasslands or their overgrowth 

due to the interruption of traditional uses for commercial purposes. 

 
Figure  3. Statistical data of population in selected RPs. 

 

Table 1. Types of land cover in Kurtuvenai ir Grazute RPs. 

Type of land cover 
Kurtuvenai RP Grazute RP 

Units Area, ha Percentage Units Area, ha Percentage 

Water bodies 1 036 907.40 5.26 950 6 284.97 19.68 

Wetlands 255 331.65 1.92 448 1 138.58 3.57 

Forests 658 12 253.93 70.97 1 359 17 723.33 55.50 

Pastures and meadows 972 1 272.36 7.37 1 340 1 498.19 4.69 

Arable land 455 1 098.98 6.36 861 3 251.77 10.18 

Built-up areas 940 550.25 3.19 1 513 801.21 2.51 

Growing-up areas 946 734.65 4.25 1 503 984.50 3.08 

Abandoned land 249 116.88 0.68 328 250.39 0.78 

In total 5 511 17 266.09 100 8 302 31 932.94 100 

 

As forest habitats are already prevalent in the RPs, further afforestation of meadows 

would completely damage the ecological balance and impoverish biodiversity. This requires: 

1.  To stop or limit to a minimum the planting of grassland habitats; 

2.  Encourage further mowing and grazing of so far used farmed meadows; 

3. Firstly to restore and constantly maintain the most valuable grassland habitats that 

requires extensive use; 

4.  Prioritize areas where grassland habitats can be restored and maintained with 

minimal investment; 
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5.  To control and eradicate invasive plants that cause irreversible change of grassland 

habitats, develop and implement plans for the management and elimination of invasive 

species abundance in the most valuable habitat areas. 
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PRIEDES UN OZOLA MISTRAUDŽU STRUKTŪRA MEŽOS  

AP JELGAVAS PILSĒTU 

Aigars Indriksons 

LLU Meža fakultāte, e-pasts: aigars.indriksons@llu.lv  

Pēdējās desmitgadēs mežos ap Jelgavu, Rīgu un vairākām citām pilsētām Latvijā arvien 

pamanāmāka kļūst ozola līdzdalība parastās priedes Pinus sylvestris L. mežaudzēs paaugas, 

II stāva un pat valdaudzes sastāvā. Lai gan parastais ozols Quercus robur L. Latvijā ir labi 

pazīstama un populāra koku suga, tomēr ozola kā valdošās sugas mežaudzes valstī mūsdienās 

ir izplatītas ļoti reti. Pēc meža nozares statistikas datiem 2018. gadā mežaudzes ar cietajiem 

lapu kokiem kā valdošo sugu Latvijā sastādīja mazāk nekā 1% no kopējās mežaudžu platības. 

Dabiskā atjaunošanās ar ozolu un osi 2017. gadā valstī reģistrēta 38 ha lielā platībā, bet sētu 

un stādītu audžu platība sastādīja 8 ha (Meža nozare skaitļos un faktos, 2019). Kā valdošā 

koku suga parastais ozols Latvijas mežos pēc platības aizņem 0,3%, bet pēc krājas 0,4% 

(Mangalis, 2004). Ozola kā valdošās koku sugas pārstāvētība Latvijas mežaudzēs kopumā 
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mainās lēni un ir stabila jau vairākas desmitgades. Vairāk izmanījusies ir tieši ozola kā 

piemistrojuma sugas pārstāvētība. Ja vēl pirms 30 gadiem tā bija ne lielāka kā 1,5% 

(Mangalis, 1989), tad šodien par to trūkst precīzas informācijas. 

Jelgavas pilsētas un piepilsētas mežu struktūru veido 57,3% mīksto lapu koku, 37,8% 

skuju koku un 4,9% cieto lapu koku sugas (Jelgavas pilsētas integrētas attīstības programma, 

2007). 47,9% no platībām aizņem bērza audzes, priede aizņem 30,9%, egle – 6,9%, osis – 3,7%, 

melnalksnis – 3,2%, apse – 3,.1%, baltalksnis – 3,1%, ozols – 1,2% (Pilsētas meži, 2019).  

Zemgales līdzenumā kopumā ir ļoti labvēlīga vide cieto lapu koku augšanai, jo augsnes 

cilmiežos ir daudz karbonātu. Augstas auglības velēnu karbonātu augsne ir izplatītākais 

augsnes tips Zemgales līdzenumā, kas arī izskaidro platlapju koku sugu - ozola un oša lielāku 

izplatību šajā reģionā (Jelgavas klimats, 2015). 

Pētījumā, kas veikts mežos ap Jelgavas pilsētu apzinātas audzes ar parasto ozolu audzes 

sastāvā. Audzēs ierīkoti apļveida parauglaukumi kokaudzes sastāva un dendrometrisko 

rādītāju noteikšanai. Audzēs atsevisķi raksturots kokaudzes I un II stāvs, paauga un pamežs. 

Ierīkoti pastāvīgie parauglaukumi meža zemsedzes augu veģetācijas uzskaitei. Veikti 

zondējumi meža augsnes tipa noteikšanai un morfoloģiskai raksturošanai. 
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RĪGAS PRIEŽU VAINAGU STĀVOKLIS UN DINAMIKA 

Dārta Kaupe 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, LVMI ‘’Silava’’, e-pasts: darta.kaupe@inbox.lv 

Koku vainagu stāvokli svarīgi noteikt, jo pirmās koku veselības stāvokļa pasliktināšanās 

pazīmes ir saskatāmas tieši koku vainagos (Shomaker et al. 2007). Priedes Pinus sylvestris 

audzes parasti sastopamas ar slāpekli nabadzīgās augsnēs, kur dominē sugas un procesi, kas 

raksturīgi apstākļiem ar trūcīgu slāpekļa pieejamību (Karazija 1988). Viena no pazīmēm, kas 
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liecina par slāpekļa palielināšanos ekosistēmās, ir izmaiņas augu sabiedrībā (Bobbink et al. 

1998). Par to liecina arī tādu lapkoku kā kļava, ozols, pīlādzis, bērzs, ieva, korinte ienākšana 

priežu audzēs, kas tika secināts, apsekojot konkrētās priežu audzes Rīgas mežos. Skujkoki, 

īpaši priedes, ir ļoti jūtīgi pret piesārņojumu, tādēļ tie tiek izmantoti vides piesārņojuma 

konstatēšanā (Stravinskiene 1997).  

Vainagu stāvoklis novērtēts Rīgas priežu audzēs Dreiliņu, Bābelītes, Juglas, Gaiļezera, 

Mežciema, Berģu un Rītabuļļu parauglaukumos 2014. un 2019. gadā (1. att.). Vainaga 

defoliācija ir komplekss jeb integrāls vainaga veselības stāvokļa rādītājs, ko nosaka 

galvenokārt pēc lapu vai skuju zuduma vainagā, ņemot vērā arī vainaga blīvumu, atmirumu 

un caurredzamību. Pēc šiem vainagu stāvokļa raksturojošiem parametriem koki novērtēti 

iedalot tos pa klasēm. Vainaga defoliācija ir nozīmīgākais koka veselības stāvokļa rādītājs, 

obligāts novērojumu veids dažādās  meža monitoringa  sistēmās.  Pēc defoliācijas pakāpes 

koki parasti tiek grupēti piecās klasēs: nebojāti koki – defoliācija < 10 %; nedaudz bojāti – 

11-25 %, vidēji bojāti – 26-50 %; stipri bojāti 61-99 %, nokaltuši koki – defoliācija 100 %.   

 

1. attēls. Pētīto parauglaukumu izvietojums Rīgā (D. Kaupe). 

Pētījumā iegūtie rezultāti apliecina, ka koku vainagu stāvokļa novērtēšana ir svarīgs 

rādītājs mežaudzes veselības stāvokļa novērtēšanā. Nozīmīgākie rādītāji, kas visbūtiskāk 

nosaka mežaudzes kvalitāti, ir defoliācija jeb skuju vai lapu zudums vainagā, kā arī vainaga 
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blīvums. Labāks mežaudzes veselības stāvoklis ir Mežciema, savukārt sliktāks koku veselības 

stāvoklis ir Berģu un Gaiļezera parauglaukumos. Tas ir redzams gan pēc galveno komponentu 

analīzes, gan arī pēc koku vainagu būtiskuma rādītājiem, kur būtiski atšķiras Mežciema 

parauglaukums no Berģu un Gaiļezera parauglaukumiem. Novērojumos iegūtie rezultāti 

liecina, ka koku veselības stāvoklis kopš 2014. gada ir uzlabojies Mežciema, Berģu, Rītabuļļu 

un Gaiļezera priežu audzēs, taču Bābelītes, Juglas un Dreiliņu priežu audzēs vainagu stāvoklis 

ir pasliktinājies. Kopumā Rīgas priežu audzēs ir nedaudz bojāti koki, Berģu un Gaiļezera 

audzēs pārsvarā vidēji bojāti koki. 
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RĪGAS MEŽAPARKA AUGŠŅU HUMUSA FORMU MORFOLOĢISKĀS UN 

ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS  

Imants Kukuļs, Zane Žīgure 

 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: imants.kukuls@lu.lv 

Meža augšņu virskārta satur nozīmīgu daļu no kopējā oglekļa daudzuma augsnē. Pilsētu 

teritorijās mežu ekosistēmas tiek pakļautas ārējiem stresa apstākļiem, piemēram, paaugstinātam 

slāpekļa līmenim, eitrofikācijai u.c., kas var mainīt augsnes organisko vielu daudzumu un 

īpašības. Lai nākotnē nodrošinātu mežu kvalitatīvu apsaimniekošanu un augsnes kvalitātes 

saglabāšanu, ir nozīmīgi apzināties, kā meža augšņu virskārtas – humusa formas – īpašības 

mainās antropogēna stresa apstākļos. 20 pētījuma parauglaukumos Rīgas Mežaparkā tika 

aprakstītas augsnes O un A horizontu īpašības, un augsnes virskārta (humusa forma) klasificēta 

atbilstoši Eiropas morfofunkcionālajai klasifikācijas sistēmai (Zanella et al., 2011). Pētījumi 

mežos ārpus pilsētu teritorijām (Kukuļs et al., 2020) rāda, ka smilšainās Arenosols augsnēm 

priežu Pinus sylvestris mežos raksturīgas psammomor un mor humusa formas ar zemu kopējā 

organiskā oglekļa (CTOT) un slāpekļa (NTOT) krāju. Mežaparka priežu mētrāja, lāna un 

damakšņa mežos uz smilšainām Arenosols augsnēm veidojas moder un mull humusa formas. 

CTOT daudzums Mežaparka augšņu humusa formās svārstās no 28,9 t C ha
-1

 mull humusa 
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formas augsnēs līdz 41,6 t Cha
-1

 moder humusa formu augsnēs. NTOT daudzums šajās augsnēs 

svārstās no 1,5 līdz 1,7 t N ha
-1
. Pētījuma rezultāti rāda, ka Mežaparkā ārējā piesārņojuma 

rezultātā augsnes virskārtā notiek morfoloģisko īpašību pārmaiņas, priežu mežos attīstās moder 

un mull humusa formas, tomēr, salīdzinot ar šāda paša tipa humusa formu augsnēm (Kukuļs 

etal., 2020) dabiskos mežos, CTOT un NTOT daudzums ir zemāks. 
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PRIEŽU AUDŽU VITALITĀTE PĒC MEŽA UGUNSGRĒKA SAUSIEŅU UN 

SLAPJAIŅU MEŽA TIPOS DABAS LIEGUMĀ “STIKLU PURVI”  

Edgars Kviatkovskis, Edgars Dubrovskis, Oskars Zaļkalns,  Olga Miezīte 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, e-pasts: 

edgars.kviatkovskis@ziemelkurzeme.vmd.gov.lv; oskars.zalkalns@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv 

Meža ugunsgrēki ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē mežus gan Latvijā, gan 

arī pasaulē. Parastā priede (Pinus sylvestris L.) ir viena izplatītākajām sugām Latvijā
1
. Meža 

ugunsgrēku statistika Latvijā pēdējos gados liecina, ka vērienīgi ugunsgrēki ir notikuši 

vairākas reizes. Tiek paredzēts, ka nākamajos 100 gados pavasara un vasaras gaisa 

temperatūra Latvijā pieaugs. Arī pasaules mērogā ugunsgrēku skaits turpina pieaugt. Tāpēc 

būtu nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību meža ugunsgrēkiem un analizēt to radīto 

ietekmi uz mežu. Kopš 1990. gada vidējais ugunsgrēku skaits Latvijā sasniedzis 792 meža 

ugunsgrēkus katru gadu. Lielākais skaits meža ugunsgrēku ir bijis 2006. gadā, kad dedzis ir 

1929 reizes un to platību veidoja 3790 ha
2
. Ugunsgrēkam bieži vien ir būtiska loma dažādās 

meža ekosistēmās, it sevišķi skuju koku mežos. Ugunsgrēks spēj izmainīt mežaudzes 

struktūru un veģetācijas sukcesijas īpašības.  

Meža atjaunošanās procesam pēc meža ugunsgrēka ir izšķiroša loma vairākās jomās – 

klimata pārmaiņām, meža izmantošanas un apsaimniekošanas iespējām. Pēc meža ugunsgrēka 

                                                      
1
 

https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/54/24/VMD_Publiskais_parskats_2018_.p

df skatīts 05.01.2019 
2
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augsnes bioloģiskās īpašības izmainās mikroorganismu sugu līmenī un populācijas dinamikas 

kontekstā. Samazinās vai izzūd bezmugurkaulnieku sugas kā arī samazinās vai izzūd augu 

saknes. Kopumā izmaiņas dabā ir atkarīgas no ugunsgrēka intensitātes un tā, kāda situācija ir 

bijusi iepriekš.  

Pētījumi liecina, ka audze var aiziet bojā tieši pirmajos 2 gados pēc ugunsgrēka. Kokus 

ir novājinājis uguns un audzē ātri savairojas dažādas kaitēkļu sugas. Tāpēc būtu svarīgi 

izvērtēt audzes attīstību pēc ugunsgrēka tieši dabas liegumā, kur cilvēku apsaimniekošanas 

ietekme ir ļoti minimāla vai nav bijusi nemaz.  

Darba mērķis - Noteikt priežu mežaudžu sukcesijas gaitu pēc liela mēroga dabiskiem 

traucējumiem. 

Lai sasniegtu darba mērķi tika izvirzīti šādi pētnieciskie uzdevumi:  

1. Noteikt koku veselības stāvokli pēc meža ugunsgrēka sausieņu un slapjaiņu 

meža tipos 

2. Novērtēt mežaudzēs sastopamo entomofonu un to izraisīto bojājumu apjomu 

noteikšanu 

3. Izvērtēt augu valsts atjaunošanos pēc Brauna-Blankē metodes 

Darbam izvirzītas divas hipotēzes:  

1. Pieaugušas un pāraugušas priežu audzes iztur meža ugunsgrēka radītos 

bojājumus 

2. Mineralizētās vietas veiksmīgi  norit priedes dabiskā atjaunošanās 

3. Kopumā ir izvēlēti deviņi parauglaukumi un viens kontroles parauglaukums. 

Parauglaukumiem izvēlēti gan sausie, gan arī slapjie meža tipi. 

Par pamatu pētījumam tika izvēlēta mežaudzes, kurās iepriekšējā gadā bijis plaša 

mēroga meža ugunsgrēks. Audzēs tika ierīkoti parauglaukumi. Par pamatu parauglaukumu 

ierīkošanai tika ņemti vērā edafiskie un ekoloģiskie aspekti – meža tipi, valdošās sugas, 

deguma pakāpe, piekļūšanas iespējas. Katrā parauglaukumā tiek izvērtēta ugunsgrēka izraisītā 

ietekme uz audzes attīstību, kā arī biotisko un abiotisko apstākļu ietekme. Tiek veikta  koku 

skaita noteikšana, deguma augstuma uzmērīšana, izvērtēta uguns ietekme uz  zemsedzei un 

kokiem. Parauglaukumos tiek izvērtēta augu valsts atjaunošanās ar Brauna-Blankē metodi. 

Pētījumi Latvijā liecina, ka autora pētītajos bojājuma apstākļos visbiežāk tiek konstatēts 

priežu koksngrauzis, priežu lielais koksngrauzis, priežu lielais lūksngrauzis kā arī 

krāšņvaboles. Savukārt daļa (10%) no šķietami sekmīgi invadētiem kokiem spēj izdzīvot vai 

pat atveseļoties, ja tie nav tikuši invadēti deguma gadā vai nākamajā gadā pēc ugunsgrēka. 

(Donis, et al., 2010) 



LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. Vides zinātne 

 272 

Literatūra  

Donis, J., Zdors, L., Šņepsts, G., Bičevskis, M. (2010) “Meža ugunsgrēka ietekmes uz koku 

dzīvotspēju novērtēšanas metodikas izstrāde” 98.lpp, URL: https://www.lvm.lv/images/lvm/parskats-

uguns10v2.pdf 

VEĢETĀCIJAS DAUDZVEIDĪBA PILSĒTAS MEŽA EKOSISTĒMĀS 

Līga Liepa 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, e-pasts: e-pasts: liga.liepa@llu.lv  

Pilsētas meži sniedz daudzpusīgas funkcijas un nodrošina dzīvotni, un uzturēšanās 

iespējas daudziem floras un faunas pārstāvjiem. Meža ekosistēmas ir daudzveidīgas 

teritorijas, kurām izteikta horizontālā un vertikālā struktūra. Dinamisku attīstu meža 

ekosistēmās ietekmē abiotiskie, biotiskie faktori un antropogēnās aktivitātes (Shea and 

Chesson, 2002). Pēdējās desmitgadēs arvien lielāka uzmanība vērsta uz meža ekosistēmām 

pilsētvidē. Jāuzsver, ka ilgtspējīga meža apsaimniekošana ietver ekonomisko, ekoloģisko un 

sociālo funkciju stabilitāte (Konijnendijk et al., 2006). Savukārt viens no pilsētas mežu 

apsaimniekošanas galvenajiem mērķiem ir sociālo funkciju izpilde un rekreācijas 

nodrošināšana (Roy, Byrne and Pickering, 2012; Madureira et al., 2015). Līdz ar to 

rekreācijas nodrošināšana pilsētas mežu ekosistēmās nereti balstās uz intensīvu 

apsaimniekošanu, jo iedzīvotāju vēlmes meža ainavas kontekstā jāsaista ar vizuālo uztveri. 

Šādi apsaimniekošanas veidi var atstāt ietekmi uz ekoloģisko procesu stabilitāti, jo intensīvi 

antropogēni noslogotas teritorijas ir vairāk pakļautas ietekmēm (Shea and Chesson, 2002; 

McKinney, 2006; Vilà et al., 2011). Turklāt pieaugošās urbanizācijas rezultātā ir, 

palielinājusies rekreatīvā noslodze pilsētu un piepilsētu mežos, kā arī pieguļošajās dabas 

teritorijās (Malmivaara-Lämsä et al., 2008). Piemēram, Latvijā pilsētu teritoriju tīkls sastāv no 

vairāk nekā 70 pilsētām un 68% no Latvijas iedzīvotājiem dzīvo pilsētvidē (CSP 2019). 

Lai veiktu zemsedzes augu daudzveidības salīdzinājumu parastās priedes Pinus 

sylvestris L. mežos pilsētu teritorijās un ārpus tām, kopumā ierīkoti 394 veģetācijas 

parauglaukumi gan Latvijas (kopā 81, kur Jelgavā – 38 un Rīgā – 43 parauglaukumi), gan 

Lietuvas teritorijā (kopā 313 parauglaukumi, kur Viļņā – 113, Kauņā – 50 un nacionālajos 

parkos – 150 parauglaukumi) Pilsētas mežos kopumā ierīkoti 244 parauglaukumi un ārpus 

pilsētu mežiem – 150 parauglaukumi. Katra parauglaukuma izmērs ir 20×20 m, kur veikta 

veģetācijas uzskaite, izmantojot Brauna-Blankē pierakstu formu: uzskaitītas visas vaskulāro 

augu un sūnaugu sugas pa veģetācijas stāviem (sūnu, lakstaugu, krūmu un koku) un noteikts 

katras sugas un veģetācijas stāva kopējais projektīvais segums (%). Papildus tam, analizētas 
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augu sugu ekoloģiskās grupas. Iegūto veģetācijas datu salīdzinājums veikts starp pilsētas 

mežu teritorijām un aizsargājamām teritorijām ārpus tām. 

Pētījumā noskaidrots, ka pilsētas mežos kopumā pieaug krūmu sugu projektīvais 

segums, bet samazinās sūnu stāva segums. Tāpat pilsētas mežos abās valstīs lielākā īpatsvarā 

sastopamas urbanofīlas sugas, konkurenti un svešzemju augi, bet būtiski lielāka šo sugu 

pārstāvniecība konstatēta Lietuvas pilsētas mežos, salīdzinot ar Latviju un antropogēni 

neietekmētām teritorijām. Savukārt nacionālajos parkos būtiski lielākā pārstāvniecībā 

konstatēti sīkkrūmi, mūžzaļie augi, konkurenti-strestoleranti un sterstoleranti, salīdzinot ar 

pilsētas mežu teritorijām. Tāpat pilsētas mežu teritorijās abās valstīs ir sastopami vairāk augu, 

kas norāda uz eitrofikācijas procesu attīstību, bet nacionālajos parkos zemsedzes sugas 

kontinentālas izplatības iezīmēm. 

Pētījumā secināts, ka pilsētu mežos veģetācija ir pakļauta antropogēnajai slodzei, 

savukārt lielāka veģetācijas mainība sastopama Lietuvas pilsētas mežos, salīdzinot ar Latvijas 

teritoriju. Jāuzsver, ka Lietuvas pilsētās mežu veģetācijā ir vairāk vērojams nemorāls aspekts, 

kas saistāms ar lielāku sugu sastāva mainību un neraksturīgu sugu ienākšanu antropogēni 

noslogotajās teritorijās. 

Pētniecības aktivitāte īstenota 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības 

atbalsts” projekta “Ekoloģisko interešu līdzsvarošana pieaugošas dabas resursu izmantošanas 

kontekstā saimnieciskos mežos” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/294) ietvaros. Projektu līdzfinansē 

Eiropas reģionālās attīstības fonds. 
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PIEEJAMIE EKOSISTĒMU PAKALPOJUMI ZEMGALĒ 

Līga Liepa 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, e-pasts:, e-pasts: liga.liepa@llu.lv 

Funkcionālas zaļās un zilās infrastruktūras teritorijas nodrošina daudzveidīgus 

ekosistēmu pakalpojumus, savukārt to esamība ainavā sniedz iespēju sabiedrībai izmantot šo 

vietu pieejamību un pakalpojumus (Demuzere et al. 2014; da Silva, Wheeler, 2017). Tāpat šo 

vietu optimāls telpiskais izvietojums ainavā nodrošina augstas bioloģiskās daudzveidības 

kvalitatīvās un kvantitatīvās vērtības gan iedzīvotāju koncentrācijas vietās gan lauku apvidos 

(Tzoulas et al. 2007). Lai noskaidrotu iedzīvotājiem pievilcīgākos ainavu veidus un pieejamos 

ekosistēmu pakalpojumus tajos, tika veikts sociāl-ekoloģisks pētījums Zemgales teritorijā. 

Pētījuma datu ieguvei veiktas strukturētas intervijas (kopā 220) Zemgalē, kur aptaujātie 

respondenti atbilst šādiem raksturojošiem rādītājiem: dzimuma sadalījums (55% sievietes un 

45% vīrieši), vecumstruktūra (no 18 līdz 80 gadi), izglītība (pamatizglītība - 10%, vidējā 

izglītība - 22%, profesionālā izglītība - 24%, augstākā izglītība - 48%), nodarbinātība 

(pašnodarbinātie - 10%, darba ņēmēji - 63%, bezdarbnieki - 9%, studenti - 8% un pensijas 

vecuma respondenti - 10%). Kopumā 75% no respondentiem ir rezidenti lauku apvidos, bet 

25% no tiem dzīvo pilsētās vai piepilsētās. Aptauja veikta aplikācijā Survey Monkey, 

izmantojot trīs bloku pieeju, un papildus 30 ilustratīvos attēlus.  

Pētījumā noskaidrots, ka sabiedrībai pašas pievilcīgākās meža ainavas ir dažāda vecuma 

parastās priedes audzes, kur sniegto ekosistēmas pakalpojumu skaits variē no 18-22 

(piemēram, koksnes produktu iegūšana, ogošanas un sēņošanas iespējas, funkcionālas 

teritorijas rekreācijai un aktīvajai atpūtai, koksnes ieguve u.c.). Tāpat augstu vērtēti 

pievilcīgas ainavas elementi ir atsevišķi dižkoki un vietas ar kultūrvēsturisku nozīmi, kur 

sniegto ekosistēmas pakalpojumu skaits ir vidēji  15. Atsevišķi Zemgalē respondenti labprāt 

izvēlas ainavas, kurās mijas saldūdens ekosistēmas, kā arī Baltijas jūras tuvums. Papildus tam, 

Zemgales respondenti augsti novērtē lauksaimniecības zemju ainavas ar vidēji  20 dažādiem 

sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumu veidiem (piemēram, lauksaimniecības un pārtikas 

produktu ieguve, kā arī iedvesmas vieta un piederība).  

Pētniecības aktivitāte īstenota 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības 

atbalsts” projekta “Ekoloģisko interešu līdzsvarošana pieaugošas dabas resursu izmantošanas 
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kontekstā saimnieciskos mežos” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/294) ietvaros. Projektu līdzfinansē 

Eiropas reģionālās attīstības fonds. 
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MEŽA TERITORIJU KARTĒŠANA LATVIJĀ IZMANTOJOT GOOGLE EARTH 

ENGINE MĀKOŅSKAITĻOŠANAS PLATFORMU 

Zigmārs Rendenieks 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: zigmars.rendenieks@lu.lv  

Saistībā ar pieaugošo pieejamās informācijas apjomu, arī ģeogrāfijas, dabas aizsardzības 

un ainavu ekoloģijas jomās mūsdienās ir ienākušas mākoņskaitļošanas (cloud computing) 

metodes, kas ļauj attālināti apstrādāt liela apjoma ģeogrāfiskos datus. Google Earth Engine ir 

kompānijas Google radīta mākoņskaitļošanas platforma, kurā iespējams apstrādāt un analizēt 

globāla mēroga datu kopas (Gorelick et al., 2017), kas vairākumam pētnieku, izmantojot 

lokālos resursus, būtu praktiski neiespējami. Platformas izmantošana pēc reģistrācijas ir bez 

maksas, tādejādi tā ir vienreizēja iespēja gan pētniekiem, ekspertiem un studentiem. 

Ņemot vērā Latvijas salīdzinoši mazo teritoriju, meža teritoriju kartēšana neprasa 

apjomīgus resursus, tomēr veidojot satelītu attēlu laika rindas, datu apjoms palielinās un līdz 

ar to vajadzība automatizēt datu apstrādi un rast risinājumus datu uzglabāšanai. Šajā pētījumā 

tika testētas iespējas Landsat-5, Landsat-7 un Landsat-8 satelītu attēlu atlasei, apkopošanai un 

analīzei. Pētījuma mērķis bija veikt meža klāto platību kartēšanu, izmantojot Landsat satelītu 

datus no 1984.  līdz 2018. gadam.  

Google Earth Engine vidē (https://code.earthengine.google.com) tika izveidots skripts, 

kas ietvēra Latvijas teritorijas kontūru, Landsat attēlu kolekcijas atlasi (atsevišķi Landsat-5, 

Landsat-7 un Landsat-8) un filtrēšanu pēc uzņemšanas laika (1984.g., 1999.g., 2013.g. un 

2018.g.) un atlasot multispektrālo attēlu R, G, B un NIR kanālus. Attēlu automātiskajai 

klasifikācijai tika izmantots Google Earth Engine platformā integrētais Support Vector 

Machines algoritms. Algoritma trenēšanai tika atlasīti 50 poligoni ar meža segumu attiecīgajā 
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laika periodā. Klasifikācijas precizitāte tika novērtēta ar 200 nejaušiem punktiem un tā 

sasniedza 86,2%-92,4%.  

Pētījums parādīja, ka Google Earth Engine platformā ir iespējams ātri un efektīvi veikt 

satelītu datu apstrādi un analīzi par plašām teritorijām visā pasaulē. Meža klāto teritoriju 

kartēšana ir tikai viens no piemēriem, citas pētniecības jomas ietver lauksaimniecības platību 

dinamikas kartēšanu (Shelestov et al., 2017), apdzīvojuma kartēšanu (Patel et al., 2015) un 

citas. Vērts pieminēt, ka Google Earth Engine platforma tiek nepārtraukti uzlabota, 

pievienojot jaunus datu avotus (piemēram, Sentinel-2 attēlus) un platformas lietotājiem 

attīstot jaunus apstrādes un analīzes algoritmus.  

Pētījums veikts ERAF projekta „Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai” 

(vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001) pētniecības pieteikuma "Jauno meža zemju nozīme ainavas 

telpiskās struktūras izmaiņās Latvijā no 1967. līdz 2017. gadam" (līguma 

Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/277) ietvaros. 
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UGUNSGRĒKU AKTIVITĀTE LATVIJĀ: KO MĒS ZINĀM UN KO NĒ? 

Normunds Stivriņš1,2,3*, Inese Silamiķele1, Dace Šteinberga, Alekss Maksims1, Aija 

Ceriņa1,2, Laimdota Kalniņa1,2, Māra Kitenberga4 

1
 Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: normunds.stivrins@lu.lv, 

inese.silamikele@lu.lv, aija.cerina@lu.lv, laimdota.kalnina@lu.lv, steinberga.steinberga@gmail.com, 

alekss.maksims@inbox.lv; 

2
Ezeru un purvu izpētes centrs;  

3
Tallinas tehnoloģiju universitāte Ģeoloģijas nodaļa;  

4
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ”Silava”, e-pasts: mara.kitenberga@gmail.com  

Ugunsgrēku aktivitāte un to skartās platības klimata un antropogēno faktoru dēļ tikai 

palielināsies 21.gs. (Khabarov et al., 2016). Cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā (zemes 

lietojuma veids, mežu un purvu apsaimniekošanas stratēģija u.c.), tiek izmainīta mežu un 
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purvu dabīgo ekosistēmu funkcijas, kas noteikušas klimata, veģetācijas un ugunsgrēku 

līdzsvaru tūkstošiem gadu (Dietze et al., 2018; Naudts et al., 2016; Turetsky et al., 2015). 

Ņemot vērā ugunsgrēku ekoloģisko, sociālo un ekonomisko ietekmi, ir jāuzlabo izpratne par 

vēsturisko ugunsgrēku režīmu, kas ļautu sagatavot precīzākas nākotnes prognozes par to 

biežumu un potenciālo ietekmi uz dabas resursiem un siltumnīcefekta gāzu emisijām 

(Kitenberga et al., 2019; Sterman et al. 2018; Turetsky et al., 2015).  

Informāciju par ugunsgrēkiem var iegūt divejādi. Galvenie informācijas iegūšanas veidi, 

kurus izmanto Latvijas teritorijā ir novērojumi (statistikas dati) un paleoekoloģiskie pētījumi. 

Novērojumi (tai skaitā satelītu dati) un dokumentārā informācija, var sniegt augstas precizitātes 

laiktelpisko informāciju par ugunsgrēkiem pēdējās desmitgadēs. Paleoekoloģiskie pētījumi 

(ogļu un sēņu sporu analīzes no nogulumiem, dendrohronoloģija), ļauj rekonstruēt ugunsgrēku 

notikumus konkrētos nogabalos vairāku tūkstošu gadu griezumā (Stivrins et al., 2019). 

Paleoekoloģisko pētījumu rezultāti rāda, ka ugunsgrēki Latvijā visbiežāk notika pirms 

11700–8200 gadiem (agrais holocēns) un pēdējos 4200 gados (vēlais holocēns), bet visretāk 

ugunsgrēki bijuši pirms 8200–4200 gadiem (vidus holocēns) (Feurdean et al., 2017; 

Šteinberga un Stivriņš, 2020). Maza ugunsgrēku aktivitāte ir bijusi laika posmā, kad Latvijas 

ainavā dominēja nemorālās koku sugas, vidējās gaisa temperatūras bija par ~3C augstākas 

nekā mūsdienās un gada griezumā dominēja sausi klimatiskie apstākļi. Līdz ar to, platlapju 

koku relatīvā daudzuma pieaugums augstākos platuma grādos klimata pasiltināšanās dēļ var 

kalpot kā ugunsgrēku limitējošais ainavas elements (Feurdean et al., 2017). 

Pēdējā gadsimta laikā, mežu ugunsgrēku skaits un to skartās platības ir samazinājušās. 

Kā rāda vēsturiskā informācija, tad pēdējo 20 gadu laikā, lielākā daļa ugunsgrēku notikuši 

Rīgas un Daugavpils pilsētu teritorijās, kas norāda uz spēcīgu antropogēnā faktora ietekmi 

(Donis et al., 2017). Visticamāk 20.gs. laikā lielu ugunsgrēku gadījumu risks Latvijas 

teritorijā ir pieaudzis, jo mežu platības un uzkrātās biomasas apjomi ir būtiski palielinājušies. 

Dendrohronoloģiskās un klimatiskās rekonstrukcijas un modelēšana norāda, ka ugunsgrēku 

aktivitāte Latvijas teritorijā ir saistīta ar pozitīvām Baltijas un Ziemeļu jūras virsmas 

temperatūru anomālijām (Kitenberga et al., 2018, 2019). Līdzšinējie pētījumi liecina, ka 

sausums ir kritiskais vides faktors, kurš kontrolē ugunsgrēku biežumu boreālā un 

boreonemorālā zonā (Aakala et al., 2018; Kitenberga et al., 2018). 

Atšķirībā no lielākās daļas Eiropas, Latvijas teritorijā plaši izplatīti purvi un tādēļ, 

līdztekus mežu ugunsgrēkiem, nereti novērojami arī purvu degšana/gruzdēšanas gadījumi. Par 

gruzdēšanu un purvu degšanu un to ietekmi uz vidi ir limitētas zināšanas. Vēl jānoskaidro: 

1) kāda ir ugunsgrēku ietekme ilgtermiņā mainoties klimatam dažādos augšņu reģionos; 2) cik 
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bieži ugunsgrēki atkārtosies, ja klimats kļūs siltāks; 3) kā veģetācija ietekmē ugunsgrēkus un 

kā ugunsgrēki ietekmē veģetāciju; 4) kā mainās ugunsgrēku režīmi/tipi (zemsedzes, lapotnes). 

Ziņojums sagatavots ar LU efektīvas sadarbības projekta nr. 7.8/496/2018 „Purvu 

degumu ietekmētās vides un purva atjaunošanās intensitātes pētījumi” atbalstu. 
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PARASTĀS PRIEDES PINUS SYLVESTRIS L. ATJAUNOŠANĀS VEIDU 

SALĪDZINĀJUMS LĀNA UN DAMAKŠŅA MEŽA TIPOS  

PĒC PAKĀPENISKĀS CIRTES 

Inga Straupe1, Līga Liepa1, Oto Rums1,2, Leonīds Zdors2, Jānis Donis2 

1
 LLU Meža fakultāte, e-pasts: 1inga.straupe@llu.lv; liega.liepa@llu.lv; o.rums@inbox.lv 

2
 LVMI “Silava”, e-pasts: leonids.zdors@silava.lv; janis.donis@silava.lv 

Pakāpeniskā cirte ir galvenās cirtes veids, kurā paredzēts vairākos paņēmienos nocirst 

pieaugušo audzi. Tās priekšrocības ir ainaviskā pievilcība un nepārtraukts meža vainagu klāja 

segums, kā arī samazināta biotisko un abiotisko traucējumu ietekme, t.sk. lakstaugu 

konkurence. Turklāt pakāpeniskās cirtes platībā ir iespējams sagaidīt audzes atjaunošanos 

dabiskā ceļā. Atsevišķos gadījumos pakāpeniskās cirtes platībā parastā priede ir atjaunota, 

stādot mākslīgi. Pētījuma mērķis ir salīdzināt, cik efektīvi notiek audzes atjaunošanās dabiskā 

veidā un to stādot pēc pakāpeniskās cirtes veikšanas.  

Pētījuma veikšanai kopumā ierīkoti 10 objekti. Meža tipi – lāns un damaksnis. Četri 

objekti atrodas Latvijas rietumu daļā, Rīgas jūras līča dienvidrietumu piekrastē piejūras 

zemienes līdzenumā. Seši objekti atrodas Latvijas austrumu daļā, Ziemeļvidzemē. Katrā 

objektā ierīkoti četri 500 m
2
 lieli apļveida parauglaukumi. Parauglaukumā (rādiuss 12,62 m, 

laukums 500 m
2
) uzmēra visus kokus, kuru caurmērs krūšaugstumā pārsniedz 14,0 cm. Koki, 

kuru caurmērs ir lielāks par 6,0 cm, bet nepārsniedz 14,0 cm, tiek uzmērīti 5,64 m rādiusā no 

parauglaukuma centra (laukums 100 m
2
). Kokus, kuru caurmērs ir 2,1-6,0 cm, uzmēra 3,99 m 

lielā rādiusā no parauglaukuma centra (laukums 50 m
2
). Katram kokam fiksēts tā attālums no 

centra, suga, stāvs, pašreizējais statuss (augošs, sausoknis vai kritala) un caurmērs. Katrā 

parauglaukumā uzmērīti vismaz trīs koku augstumi, lai kopējais uzmērītais koku skaits būtu 

vismaz 12 koki objektā.  

Stādījumu un dabiskās atjaunošanās novērtēšanai parauglaukumos ierīkoti 25 m
2
 

apļveida uzskaites laukumi. Uzskaites laukumu centri izvietoti lielo apļveida parauglaukumu 

centros un no tiem 6 m attālumā ziemeļu un dienvidu virzienā. Mērīti augstumi visām 

priedēm. Katrā uzskaites laukumā divām garākajām priedēm uzmērīti arī augstuma 

pieaugumi. 

Četri no pakāpenisko ciršu objektiem ir cirsti 2013. gadā, divi - 2012. gadā, savukārt vēl 

četri objekti ir cirsti 2009. gadā. Tā kā, analizējot koku augstumus, nav konstatētas būtiskas 

atšķirības starp koku augstumiem starp objektiem, kas cirsti 2012. un 2013. gadā, tāpēc abas 

datu kopas analizētas kopā. 

Visos objektos, kuros ir veikta parastās priedes stādīšana, novērots stādīto koku 

augstuma pārākums par dabiski atjaunotajām priedēm. Savlaicīga nākamā cirtes paņēmiena 
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veikšana uzlabo kā stādīto, tā arī dabiski atjaunojušos koku attīstību (Nilsson et al., 2002). Tā 

kā objektos koku augstums deviņus gadus pēc cirtes uzrāda samazinājumu pie lielāka audzes 

šķērslaukuma, ir pamats uzskatīt, ka šajās mežaudzēs ir nepieciešamība veikt nākošo cirtes 

paņēmienu, lai uzlabotu gaismas apstākļus jaunās paaudzes kokiem. Dabiski atjaunojušos 

koku augšanas gaita objektos ir līdzīga atšķirīgos meža tipos. Parastās priedes objektos, kas 

lānā un damaksnī atjaunotas dabiski, uzrāda lēnāku augšanas gaitu kā mākslīgi atjaunotajos 

objektos. Gan lānā, gan damaksnī sešus gadus pēc pakāpeniskās cirtes novērojams, ka 

mākslīgi atjaunotu koku augstums ir lielāks, kas liecina par stādītas parastās priedes spēju 

veidot straujāku augstuma pieaugumu pirmajos dzīves gados neatkarīgi no meža tipa. Lai gan 

damaksnis ir auglīgāks meža tips par lānu, stādīto koku augstums lāna meža tipā ir lielāks 

nekā damaksnī, tādēļ ir pamats domāt, ka pēc pakāpeniskās cirtes veikšanas objektos nav 

bijusi pietiekoša agrotehniskās kopšanas intensitāte, jo aizzēlums, īpaši lakstaugi, samazina 

priežu barošanās resursus. Mākslīgi atjaunotajās audzēs augstuma atšķirības pa meža tipiem ir 

nebūtiskas, taču damaksnī novērojams būtiski mazāks sakņu kakla diametrs nekā lānā, kas 

liecina par to, ka damaksnī piecus gadus pēc pakāpeniskās cirtes stādītas priedes ir vairāk 

izstīdzējušas nekā lānā. Tā kā pieaugušās audzes šķērslaukums stādītos kokus būtiski 

neietekmē, ir pamats domāt, ka izstīdzēšanu pirmajos dzīves gados ir izraisījis pastiprināts 

aizzēlums. Stīdzēšana damaksnī izteiktāk novērojama mākslīgi atjaunotajiem stādiem, jo tiem 

raksturīga straujāka augšana.  

Pētījums veikts LVMI ,,Silava” pētījuma ,,Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana” un 

LLU projekta “LLU pētniecības programmas īstenošana” ietvaros. 
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VIRSZEMES ŪDEŅU SASTĀVA RAKSTUROJUMS MEŽA MELIORĀCIJAS 

SISTĒMĀS UZ KŪDRAS AUGSNĒM, KALSNAVAS PIEMĒRS 
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Meža meliorācijas sistēmas (MMS) ir nozīmīga infrastruktūra pārmitru mežu 

apsaimniekošanā. Funkcionējošas meliorācijas sistēmas ļauj efektīvi novadīt lieko ūdeni un 

pazemināt gruntsūdens līmeni, kā rezultātā tiek uzlabota aerācija un mitruma režīms koku 
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sakņu zonā, palielinot mežaudžu produktivitāti. MMS ir sākuma posms lielam 

hidrogrāfiskajam tīklam, tāpēc ir būtiski apzināt ietekmes apmērus uz ūdens kvalitāti, jo 

MMS uzturēšana palielina erozijas un eitrofikācijas riskus (Ahtiainen, Huttunen 1999). Veicot 

pārmitro kūdras mežu, kuri ir bagāti ar organiskajām vielām, nosusināšanu, palielinās fosfora 

un slāpekļa savienojumu, kā arī suspendēto daļiņu daudzums notecē, kas nonāk MMS un 

ūdenstilpēs. Barības vielu izneses rezultātā notiek eitrofikācijas procesu intensificēšanās, kā 

rezultātā samazinās skābekļa daudzums ūdenī, palielinās duļķainība, kas negatīvi ietekmē 

ūdens ekoloģisko stāvokli (Martitla et al. 2018). 

Pētījuma mērķis ir raksturot ūdeņu sastāvu piecās MMS sateces baseinu teritorijās uz 

kūdras augsnēm, aprēķināt sateces baseinu biogēno elementu un suspendēto daļiņu iznesi un 

novērtēt ietekmi uz saistītajiem ūdensobjektiem Kalsnavas zinātniskās izpētes mežos. 

Pētījuma teritorijā atrodas piecas “V” veida automātiskās pārgāznes uz meliorācijas grāvjiem, 

kur tiek mērīta notece no attiecīgajiem sateces baseiniem (1. att.). Lai raksturotu ūdeņu 

sastāvu, 2019. gadā, reizi mēnesī no aprīļa līdz decembrim tika ievākti ūdens paraugi zem 

pārgāznēm un references paraugošanas vietās, kā arī veikti in-situ mērījumi ar hidroloģisko 

zondi (pH, ūdens temperatūra, elektrovadītspēja un duļķainība). Laboratorijā tika noteikti šādi 

ķīmiskie parametri: N-NH4
+
, N-NO3

-
, N-NO2

-
,  Nkop, P-PO4

3-
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
, Na

+
, Cl

-
, TSS 

un DOC. 

1. attēls. Pētījuma objektu atrašanās vieta un MMS sateces baseini ar pārgāznēm. 

 

Sākotnējie rezultāti rāda, ka N-NO3
-
 saturs paraugošanas vietās svārstās amplitūdā 1,0-

6,9 mg/l. Pēc MK noteikumiem nr. 118. virszemes ūdeņos NO3
-
 saturs nedrīkst pārsniegt 

50 mg/l, kas atbilst 11,29 mg/l N-NO3
-
. Lielākā koncentrācija tika novērota 1. pargāznes 

sateces baseinā, kad decembrī N-NO3
-
 saturs sasniedza 6,9 mg/l (2. att.). Nitrātjonu 

koncentrācijas ūdenī pieaug līdz ar noteces palielināšanos, kad intensificējas biogēno 

elementu izskalošanās procesi. Galvenie slāpekļa savienojumu avoti ir izskalošanās no kūdras 

augsnēm, kā arī atbrīvošanās no grāvja sedimentiem (Kokorīte 2007). 
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2. attēls. Slāpekļa savienojumu koncentrāciju un noteces apjoma izmaiņas 2019. gadā (aprīlis-

decembris) 1. pārgāznes sateces baseinā.  

N-NH4
+ 
saturs ievāktajos paraugos svārstās amplitūdā no 0,27-1,08 mg/l. Palielinātas N-

 NH4
+ 
koncentrācijas saistītas ar bāzisku ūdens vidi (Kokorīte 2007), ko pētījuma objektos 

(pH vidēji  8,0) ietekmē pazemes spiedes ūdeņu pieplūde. Amonija joni virszemes ūdeņos 

veidojas sadaloties slāpekli saturošām organiskajām vielām. Amonija jonu koncentrācijas 

mainās atkarībā no sezonālajiem procesiem, vasarā notiek asimilācija, bet rudenī un ziemā, 

kad palielinās noteces, palielinās arī koncentrācijas (Lībiete 2017). Augstākā kopējā slāpekļa 

koncentrācija konstatēta jūlijā 1. pārgāznes sateces baseinā –8,09 mg/l, savukārt zemākā 

konstatētā koncentrācija starp visiem objektiem – 1.32 mg/l. Kopumā N-NO3
-
, N-NH4

+
 un P-

PO4
3- 

joniem ir tendence pieaugt līdz ar noteces un nokrišņu palielināšanos, jo tad notiek 

pastiprināta šo elementu izskalošanās no kūdras augsnēm. Lielākas elementu koncentrācijas 

novērojamas 1., 2. un 4. pārgāznē. 

Pētījuma gaitā tiks veikti barības vielu un suspendēto daļiņu izneses aprēķini (iegūstot 

vielas
 
kg

.
ha

-1
 gadā katram sateces baseinam) un analizēti iegūtie dati atkarībā no dominējošo 

mežaudžu tipu sastāva sateces baseinos, novērtēta ietekme uz saistīto ūdensobjektu – upi. 
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NORMATĪVĀ REGULĒJUMA IETEKME UZ GAUJAS NACIONĀLĀ PARKA MEŽA 

EKOSISTĒMU SUKCESIJU 

Andris Ziemelis 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: az08112@students.lu.lv  

Likuma gars nosaka meža ekosistēmu nākotni, izvirzot ilgtermiņa mērķus tādus kā 

saglabāta bioloģiskā daudzveidība un izmantota ilgtspējīga mežu apsaimniekošana, nosakot 

virkni tagadnes nosacījumu un kārtību. Attiecībā uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

apsaimniekošanas un aizsardzības prasību noteikšanas kārtību, tiek izstrādāti dabas 

aizsardzības plāni, kuru izstrādes kārtībā ir konstatējamas juridiskas problēmas 

(Ziemelis 2019). Ņemot vērā vides taisnīguma apsvērumu un esošo likuma garu, minētie 

tagadnes labumi, kas saistīti ar meža ekosistēmām, ir jānodod arī nākamajām paaudzēm. 

Izmantojot meža ekosistēmu attīstības simulācijas modeli LANDIS-II (Scheller et al. 

2007) ar kokaugu sukcesijas (Mladenoff, He 1999) un mežsaimnieciskās darbības (Gustafson 

et al. 2000) algoritmu,  modelēti divi 500 gadu nākotnes scenāriji Gaujas nacionālā parka 

(GNP) ainavā: I) dabiskās sukcesijas veidā (ar neiejaukšanos), II) normatīvā regulējuma 

noteiktā mežsaimnieciskās darbības ietekmē. Lai realizētu minētos scenārijus, sagatavoti četri 

informācijas avoti (1. att.): kokaugu sugu un to vecumgrupu izplatība ainavā, meža augšanas 

apstākļu tipi, mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu veidi un virtuālie cirsmu lauki, 

sagatavoti scenārijiem atbilstoši parametri un komandu rindas *.txt darba failos. 

Kokaugu sugu izplatība noteikta, izmantojot Meža valsts reģistra informāciju par 

kokaugu sugu tīraudzēm un to vecumgrupām, un Sentinel-2 04.06.2019. satelītainu, dešifrējot 

mašīnmācīšanas algoritmā Random forest algorithm. Meža augšanas apstākļi tipu (maat) 

klases modificētas, apvienojot vairākus līdzvērtīgus maat vienā grupā, piemēram, silu 

apvienojot ar mētrāju.  Informācija par maat iegūta no Meža valsts reģistra. 

Lauka atbalsta dienesta lauku bloku informācija no ģeotelpisko datu servisa (WFS) 

izmantota kā neaktīvā teritorija, t.i. teritorija, kurā kokaugu sugu iesēšanās un augšana nav 

iespējama. Informācija par mežsaimnieciskās darbības ierobežojuma veidiem apkopota, 

izmantojot dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” uzturēto informāciju par īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem, un Meža valsts reģistra uzturēto 

informāciju par vides pazīmēm, tādām, kā aizsargjoslas un bioloģiski vērtīgas mežaudzes. 

Ierobežojumu veidu noteikšanai izmantoti vairāki likumi un Ministru Kabineta noteikumi, 

galvenokārt piemērojot Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr. 317 “Gaujas 

nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Savukārt cirsmu lauki ir 

savstarpēji sašķeltā inventarizēto meža nogabalu ģeometrija ar konkrēto ierobežojuma veidu.  
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1. attēls. Simulācijas modeļa LANDIS-II ievades informācijas avoti. 

Salīdzinot dabiskās sukcesijas scenārija rezultātus ar rezultātiem, kas iegūti normatīvā 

regulējuma scenārijā, secināms, ka gan GNP ainavā, gan GNP teritorijā (2. att.) saimnieciskā 

darbība veicina baltalkšņa Alnus incana un apses Populus tremula izplatību, savukārt būtiski 

samazina priedes Pinus sylvestris, egles Picea abies un kļavas Acer platanoides izplatību. 

Konstatējams, ka melnalkšņu Alnus glutinosa audžu ilgtermiņa sastopamību ainavā nosaka 

saimnieciskā darbība, t.i. traucējums, savukārt GNP teritorijā būtiski pieaug bērza Betula spp. 

izplatība, Norādāms, ka neatkarīgi no saimnieciskās darbības ir konstatējams un nākotnē 

paredzams, ka būtiski samazināsies P.sylestris izplatība, savukārt P.abies – tā pieaugs, 

atsevišķās teritorijās >10 000 ha platībā, augot tīraudžu veidā.  

Salīdzinot sukcesiju scenāriju rezultātus noteiktu ierobežojuma veidu teritorijās, 

secināms, ka teritorijās ar pilnīgu mežsaimnieciskās darbības aizliegumu ir konstatējamas 

saimnieciskās darbības ietekmes, būtiski pieaugot A.incana, Betula spp., P.tremula izplatībai 

un samazinoties P.sylvestris un A.platanoides izplatībai (3. att.). Analoģiski šādas būtiskas 
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tendences konstatējamas arī pārējo ierobežojumu veidu teritorijās un, kā iepriekš minēts, visā 

GNP ainavā, t.sk. GNP teritorijā.  

 
GNP ainavā (∑ 334480 ha) 

 
GNP teritorijā (∑ 91770 ha) 

2. attēls. Saimnieciskās darbības ar ciršanas apjomiem ietekme uz dominējošo kokaugu sugu 

izplatības dinamiku GNP un tā ainavā.  

 
aizliegta kailcirte vai mežsaimn. darbība* 

 (∑14746 ha) 

 
aizliegta mežsaimn. darbība  

(∑ 6923 ha) 

 
aizliegta mežsaimn. darbība* vai nav ierob.  

(∑ 44611 ha) 

 
aizliegta galvenā cirte vai aizliegta mežsaimn. 

darbība* (∑  301 ha )  

 
aizliegta kailcirte vai mežsaimn. darbība **  

(∑ 14780 ha)  

 
aizliegta mežsaimn. ** vai nav ierob. 

 (∑ 10121 ha) 

3. attēls. Saimnieciskās darbības ar ciršanas apjomiem ietekme uz dominējošo kokaugu sugu 

izplatības dinamiku GNP teritorijās ar atšķirīgu ierobežojuma veidu (paskaidrojumi: * - MK 

noteikumu Nr. Nr.317 9.26.2. punkts, ** - MK noteikumu Nr. Nr.317  9.26.1. un 9.26.2.  punkts). 

Ņemot vērā saimnieciskās darbības ietekmes dažādās ierobežojumu veidu teritorijās 

GNP (3.att.) kopsakarā ar dabiskās sukcesijas scenāriju, secināms, ka MK noteikumu Nr. 317 

tagadnes nosacījumi nav efektīvi, lai saglabātu, vai uzlabotu esošo meža ekosistēmas ainavu. 
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Pastāvošie nosacījumi nenovērš būtiskas izmaiņas sugu sastāvā un izplatībā, piemēram, 

neiejaukšanās nav pieļaujama, jo tā rezultātā P.sylvestris izplatība būtiski samazināsies, 

saglabājoties tikai nabadzīgās un sausās augtenēs, savukārt pioniersugas: A.incana, Betula 

spp., P.tremula pastāv tikai saimnieciskās darbības un citu traucējumu dēļ. Simulācijas dati 

liecina, ka dabiskā sukcesijā savu izplatību būtiski palielinātu A.platanoides, kuras izplatība ir 

būtiski samazināta ar saimniecisko darbību. Meža atjaunošanai, iespējams, ir izšķiroša nozīme 

mežaudzes veidošanai un kokaugu sugu izplatībai, līdz ar to jāapsver šī faktora ietekme uz 

nākotnes scenārijiem. 
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 Dabas resursi tautas labklājībai 

 

 

KAILGRAUDU MIEŽI ‘KORNELIJA’ – BIOLOĢISKI AKTĪVĀM VIELĀM  

BAGĀTA PILNGRAUDU IZEJVIELA  

Māra Bleidere, Vita Šterna 

Agroresursu un ekonomikas institūts Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa, e-pasts: 

mara.bleidere@arei.lv; vita.sterna@arei.lv 

Mieži ir ļoti vērtīgs graudaugs, kam ir plašas izmatošanas iespējas. Pārtikas zinātnes 

pētījumi ir pierādījuši miežu daudzpusību un piemērotību daudzveidīgu pārtikas produktu 

ieguvei (Baik et al., 2008). Kailgraudu mieži ir īpašs miežu veids, kuriem kulšanas laikā 

plēksne viegli atdalās no grauda, līdz ar to iegūstama vērtīga pilngraudu izejvielu pārtikas 

produktu ražošanas vajadzībām.    

mailto:mara.bleidere@arei.lv
mailto:vita.sterna@arei.lv


LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. Vides zinātne 

 287 

Kailgraudu miežu šķirnes ‘Kornelija’ potenciāla priekšizpēte lauka eksperimentos un 

šķirnes reģistrācija veikta ERAF līdzfinansēta projekta „Vietējā izcelsmes graudaugu sugu 

potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas diētiskas pārtikas produktu 

ieguvē” izpildes laikā (2011-2012). Secināts, ka šķirnes graudiem ir unikāls sastāvs un izcila 

diētiskā vērtība, kas ir noturīga pa gadiem. Iegūtie graudu izpētes rezultāti apliecināja tās 

konkurētspēju, salīdzinot ar citām graudaugu sugām, kā arī salīdzinājumā ar plēķšngraudu 

miežiem, vidēji nodrošinot paaugstinātu proteīna (153±29 g kg
-1

), diētisko šķiedrvielu 

(194.7±29.9 g kg
-1

) un kopējo β-glikānu īpatsvaru graudos (53.0±6.0 g kg
-1

), augstu 

E vitamīna (8.18±1.84 mg kg
-1

), paaugstinatu kopējo fenola savienojumu līmeni 

(196.8±19.1 mg GAE 100 g
-1
) un DPPH antiradikālo aktivitāti (74.7±0.42%), kā arī 

salīdzinoši augstāku diētiski nozīmīgu makroelementu Mg (1249±77 mg kg
-1

), Fe 

(52.9±10.6 mg kg
-1

) un mikroelementu Zn (33.7±16.0 mg kg
-1

) un Mn (16.1±1.1 mg kg
-1

) 

saturu graudu sausnā (Bleidere et al., 2013; Sterna et al., 2015; Bleidere et al., 2017; 

Jakobsone et al., 2018).  

Tā kā kailgraudu miežu šķirne ‘Kornelija’ parādīja būtiskas priekšrocības, salīdzinot ar 

šobrīd tirgū esošajiem graudiem, apstiprināta šīs šķirnes komercializācijas plāna ieviešana 

ERAF līdzfinansēta projekta “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu 

izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei” (Nr. KC-PI-2017/43; 2018-2020) ietvarā, 

piedāvājot to gan kā šķirnes sēklu, gan kā augstvērtīgu graudu izejvielu jauniem produktiem 

(https://kornelija.lv/). Projekta laikā iegūtie rezultāti tiek izmantoti šķirnes 'Kornelija' tirgus 

apguves argumentu un vadlīniju izstrādei. Rūpnieciskā pētījuma ietvarā graudos esošo 

bioloģiski aktīvo vielu testēšana veikta kailgraudu miežu šķirnes ‘Kornelija’ ražas paraugam 

un tā kvalitāte salīdzināta ar citām kailgraudu miežu šķirnēm, kas augušas konkrētās 

izcelsmes valsts agroklimatiskajos apstākļos – Irbe’ (Latvija), Pihl (Norvēģija), ‘Gawrosz’ 

(Polija), ‘Naku’ (Zviedrija). Graudu bioķīmiskais sastāvs noteikts akreditētās laboratorijās: 

aminoskābes, šķiedrvielu saturs, kopējo cukuru daudzums, E vitamīna saturs analizēts 

J. S. Hamilton Poland Sp  z o.o. laboratorijā, proteīna, β-glikānu, tauku, pelnvielu un 

minerālvielu saturs analizēts Agroresursu un ekonomikas institūta Graudu tehnoloģijas un 

agroķīmijas laboratorijā. Vislielākais proteīna daudzums ir noteikts ‘Kornelijas’ graudu 

paraugā – 208.0 g kg-1, tajā konstatēts arī augstākais kopējais aminoskābju daudzums 

(184.5 g kg-1) un neaizstājamo aminoskābju summa (51.4 g kg-1). Citām analizētajām četrām 

šķirnēm attiecīgi proteīna dudzums variēja no 116 līdz 163 g kg-1, kopējais aminoskābju 

daudzums no 93.8 līdz 125.2g kg-1, neaizstājamo aminoskābju summa no 32.6 līdz 40.8 g kg-

1. Šķiedrvielu saturs testētajos miežu paraugos noteikts no 169 līdz 215 g kg-1, miežu 

‘Kornelija’ paraugos kopējais šķiedrvielu saturs bija 174 g kg-1 un to sastāvā ir visvairāk β-

https://kornelija.lv/
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glikānu – 61.5 g kg-1. Miežu ‘Kornelija’ paraugos noteiktais kopējo cukuru daudzums - 

1.88 g 100 g-1 sausnas, kas gandrīz divas reizes lielāks nekā miežu ‘Irbe’ paraugos, un satur 

arī glikozi 0.26 g 100 g-1, kas miežu ‘Irbe’ un ‘Pihl’ paraugos nepārsniedza 0.2 g 100 g-1. 

Miežu ‘Kornelija’ graudu paraugos noteikts salīdzinoši augstākais koppelnu saturs – 

26.3 g kg-1, attiecīgi no vērtīgajām minerālvielām tie satur vairāk Mg (174 mg 100 g-1), Zn 

(34 mg kg-1) un Fe (73.6 mg kg-1), salīdzinot ar citu šķirņu miežu paraugiem. Šobrīd tiek 

turpināta graudu bioķīmiskā sastāva testēšana dažādos pārstrādes produktos, kas iegūti no 

šķirnes ‘Kornelija’ graudiem. Kā izejviela pārstrādē šķirne var sekmēt augstvērtīgu, diētisko 

un funkcionālo produktu ražošanu, tās graudi ir izmantojami arī tradicionālo pilngraudu 

produktu - miltu, grūbu, maizes, konditorejas izstrādājumu, uzturvērtības paaugstināšanai. 
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LATVIJAS ĢIMENES ĀRSTU NOVĒROJUMI DISLIPIDĒMIJAS PACIENTIEM 

LIETOJOT MONAKOLĪNA K, BERBERĪNA UN FLAVONOĪDU SATUROŠU 

PRODUKTU 

Madara Jēkabsone1,2, Kaspars Ivanovs2  

1
Rīgas Stradiņa Universitātes, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte 

2
Lotos Pharma 

Ievads. Sarkanie rauga rīsi (SRR) ir raudzēta pigmenta avots, kas gadsimtiem ilgi 

izmantots Ķīnā kā pārtikas krāsviela un garšas pastiprinātājs. SRR hipoholesterinēmiskā 

iedarbība ir saistīta ar statīniem līdzīgu darbības mehānismu - hidroksimetilglutaril-koenzīma 

A (HMG-CoA) reduktāzes inhibīcija. Monakolīns K ir galvenā aktīvā viela, kas atrodama 

https://doi.org/10.1016/j.jcs.2008.02.002
https://doi.org/10.2478/prolas-2013-0065
https://doi.org/10.1515/prolas-2017-0082
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SRR, kas pēc savas ķīmiskās struktūras ir ekvivalenta ķīmiskajam lovastatīnam, kas ir HMG-

CoA reduktāzes inhibitors (Li et al., 2014; Poli et al., 2018). 

Jaunākie pētījumi liecina, ka Berberīns ir potenciāli aktīva dabas viela kopējā 

holesterīna un zema blīvuma lipoproteīna daudzuma samazināšanai (Lan et al., 2015). 

Sirds un asinsvadu risku mazināšanai ir ieteicama Vidusjūras diēta, kas ir vērtīga ar 

mononepiesātinātajām taukskābēm un flavonoīdiem (Davis et al., 2015). 

Monakolīna K un Berberīna lietošana, kā arī Vidusjūras diēta ir iekļauta Eiropas 

Kardiologu asociācijas un Eiropas Aterosklerozes asociācijas 2019.gada Dislipidēmijas 

vadlīnijās (Mach et al., 2019). ZBLH līmenim samazinoties par 1 mmol/L par 20% samazinās 

kardiovaskulāro notikumu risks tuvāko 5 gadu laikā (Baigent et al., 2005). 

Darba mērķis. Mērķis ir noskaidrot vai dabas vielu terapija ir efektīva dislipidēmijas 

pacientiem; noteikt kopējā holesterīna (KH) un zema blīvuma lipoproteīnu (ZBLH) līmeņa 

izmaiņas pēc terapijas saņemšanas. 

Materiāli un metodes. Novērojumā tika iekļauti pacienti, kuru KH līmeni bija sākot no 

4,09 mmol/L un kuru ZBLH līmenis bija sākot no 4,91 mmol/L. Novērojuma dalībnieki 

12 nedēļas, pa vienai kapsulai vienu reizi dienā,  lietoja Latvijā ražotu, dabas vielu produktu, 

kura sastāvā bija 200 mg Fermentēts sarkanā rauga rīsu pulveris, ar aktīvo vielu 10 mg 

Monakolīns K, 50 mg Koptes sakneņi, kura aktīvā viela ir 49 mg Berberīna un 43 mg meža 

melleņu miziņu kriodesikēts koncentrāts, ar aktīvo vielu 2,36 mg. 

Rezultāti. Novērojumi tika veikta 13 Latvijas pilsētu (Rīga, Daugavpils, Liepāja, 

Valmiera, Sigulda, Jūrmala, Jelgava, Bauska, Limbaži, Sēlpils, Brocēni, Smiltene) ģimenes 

ārstu praksēs. Kopā novērojumā piedalījās 112 pacienti. To vidējais vecums bija 53 gadi (no 

26 līdz 80), 76% sievietes un 24% vīrieši. 112 pacientiem tikai veikti KH mērījumi un 

107 pacientiem ZBLH mērījumi.  

Atkarībā no sākotnējā KH līmeņa dalībnieki tika sagrupēt sešās grupās. Vislielākais 

samazinājums bija Grupā  6, kurā bija vislielākais sākotnējais vidējais KH līmeņa rādījums – 

8,31 mmol/L. Pēc 12 nedēļu dabas vielu lietošanas, grupas vidējais KH līmenis samazinājās 

par 19,0% jeb par 1,58 mmol/L. Vidējais KH līmenis visām grupām (112 pacientiem) 

samazinājās par 11,82% jeb 0,93 mmol/L. 

ZBLH rādījumi tika sadalīti sešās grupās, atkarībā no pacientu sākotnējā ZBLH līmeņa. 

Vislielākais ZBLH līmeņa samazinājums tika novērots Grupā  G, kur sākotnējais vidējais 

ZBLH līmenis bija 6,33 mmol/L un pēc 12 nedēļu dabas vielu produkta lietošanas tas grupā 

vidēji samazinājās par 28,9% jeb 1,83 mmol/L. Kopējais vidējais ZBLH līmeņa 

samazinājums visām grupām (107 pacientiem) bija par 16,56% jeb 0,79 mmol/L. 
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Secinājumi. Veiktie novērojumi liecina, ka Monakolīna K, Berberīna un Flavonoīdu 

lietošana pacientiem ar paaugstinātu KH un ZBHL līmeni ievērojami pazemina rādītājus 

grupās, kurās šie rādītāji bijuši sākotnēji visaugstākie. Lietojot šo produktu, aptuveni 40% 

(41) pacientu ZBLH līmenis samazinājās par 1 mmol/L, savukārt 58% (65) pacientu KH 

samazinājās par 1 mmol/L. 
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METAL AND TRACE ELEMENT CONCENTRATIONS IN BILBERRIES 

Laura Klavina, Maris Klavins 

University of Latvia, Faculty of Geography and Earth science, e-mail: laura.klavina@lu.lv, 

maris.klavins@lu.lv  

The Baltic sea region is rich in forest berries, they gathered and processed as well as 

sold in increasing amounts to satisfy the need for healthy food. Thus, of a special importance 

are studies of the composition of the forest berries and especially bilberries (Vaccinium 

myrtillus), they are becoming more popular considering their wide use in ethnomedicine, for 

jam and juice production, functional food as well as the use in preparations of extracts than 

can have applications in cosmetics and pharmacy. Recent sampling of export amounts of 
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bilberries from Latvia and other Baltic sea region countries as well as Northern region of 

Russia reach several tons yearly and have stable increasing trend. 

The aim of this study is to analyze trace and metal element composition of bilberries and 

their distribution in whole territory of Latvia, to identify spatial distribution as well as possible 

impacts of pollution. Sampling from whole territory of Latvia was done as well as commercially 

available bilberry samples were used. The elemental composition of berries was analyzed using 

inductively coupled plasma with optical emission detection. Samples for elemental analysis 

were prepared using wet digestion according to standard method. Altogether 27 bilberry 

samples were analyzed and 26 elements were determined over 3-year period.  

Detectble differences between bilbeery metal and trace elemental values were 

demonstrated. All analyzed bilberries show similar elements in their composition but with 

differing concentrations. Pollution was not detected in any of analyzed samples, but indicators 

of different growth conditions and geochemical differences that do effect bilberry 

composition were seen.  

MOSS SECONDARY METABOLITES AND EXTRACT BIOLOGICAL ACTIVITY 

Laura Klavina, Maris Klavins 

 University of Latvia, Faculty of Geography and Earth science, e-mail:laura.klavina@lu.lv; 

maris.klavins@lu.lv  

Secondary metabolites in plants are responsible for such functions as adaptation and 

defense against herbivores and diseases. Plant secondary metabolites are often used as 

flavorings, food additives and for bioprospecting of new pharmaceuticals, at first, studying 

secondary metabolites of higher plants. Nevertheless research has shown many new 

secondary metabolites with biological activity can also be found in lower plants, such as 

mosses. This study aimed to extract and analyse secondary metabolites of mosses 

characteristic for Northern Europe. 

In order to better evaluate amount and diversity of secondary metabolites in mosses 

2 types of extracts were prepared. 15 moss species from Northern Europe forest and bog 

ecosystems were chosen. Extraction was done using two types of methods and solvents- 

microwave extraction with 60% ethanol and ultrasound extraction using chloroform. Ethanol 

extracts were tested using LC-TOF analysis for more hydrophilic substances such as amino 

acids and polyphenols. Biological activity was tested using ethanol extracts and couple of 

differing methods (antimicrobial activity, anticancer activity). Antimicrobial activity was 
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tested on several bacteria (Escherichia coli, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus and Proteus mirabilis) and fungi (Candida albicans and Aspergillus 

niger). To test antiproliferative activity 6 cancer cell lines were chosen (rat glioma (C6), 

human breast adenocarcinoma (MCF-7), human epidermoid carcinoma (A431), human lung 

carcinoma (A549) and mouse melanoma cell lines (B16-F10)). 

Chloroform extracts were analysed using GC-MS analysis for hydrophobic substances. 

Obtained results suggest that secondary metabolite content in mosses is lower than initially 

expected. In ethanol extracts a range of polyphenols and amino acids were identified and 

quantified. Approximately 100 substances were identified using GC-MS analysis. High number 

of different substances has been identified in the extracts of mosses, as well as there can be 

found many unidentified peeks. Moss secondary metabolite extracts do show biological activity 

both as antimicrobial and antiproliferative agents. No antimicrobial activity was found on 

2 fungi used. Highest antimicrobial activity was observed against Bacillus cereus and 

Pseudomonas aeruginosa. Some antiproliferative activity was observed on all used cancer cell 

lines, but the best activity was found using rat glioma cell line and human epidermoid 

carcinoma, results showed that some extract IC 50 was 0.9 and 13 µl/ml respectively. 

BIO-EKONOMIKAS RISINĀJUMI- OGU SPIEDPALIEKU PĀRSTRĀDE 

PRODUKTOS AR PIEVIENOTO VĒRTĪBU 

Linards Kļaviņš 

 
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Vides Zinātnes nodaļa, e-pasts: linards.kļaviņš@lu.lv 

Viens no Latvijas tautsaimniecības attīstības virzieniem ir bioekonomikas attīstība, 

vienlaikus sekmējot videi draudzīgu tehnoloģiju izveidi un pielietojumu. Aizvien populārāka 

kļūst dažādu ogu, tajā skaitā gan savvaļas, gan kultivētu ogu izmantošana, kas, no patērētāja 

skatu punkta, tiek saistīta ar veselīgu dzīvesveidu. Ogu pārstrādes procesā var veidoties 

ievērojami atkritumu daudzumi. Vaccinium ģints ogu (mellenes, krūmmelenes, dzērvenes, 

brūklenes un citas) pārstrādes rezultātā veidotie atkritumi- spiedpaliekas -pēc sulas iegūšanas ir 

ar ierobežotām izmantošanas iespējām (piemēram, tēju ražošanai), kam ir maza pievienotā 

vērtība, to uzturvērtība un kaloritāte ir zema, produkti satur daudz organisko skābju. Vienlaikus 

ogu spiedpaliekas izmantojamas efektīvu antioksidantu – polifenolu iegūšanai, kā arī tādu vielu 

grupu iegūšanai kā lipīdi, vaski un steroli. Izmantojot videi draudzīgus ekstrahentus (etanols, 

ogļskābā gāze un citi) un efektīvas ekstrakcijas metodes (intensīvās ekstrakcijas metodes, 

apstrāde ar ultraskaņu, mikroviļņiem, vielas superkritiskā stāvoklī) laboratorijas apstākļos 
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ekstraktvielas iespējams iegūt preparatīvos daudzumos (Klavins et al., 2018). Vaccinium ģints 

ogu spiedpaliekās pierādīti un noteikti ap 150 dažādiem polifenoliem un 95 dažādiem lipīdiem, 

kā arī dažādi vitamīni un ogļhidrāti (Klavins et al., 2015). Lai nodrošinātu ekstraktvielu 

izmantošanu, būtiski no tām atdalīt ogļhidrātus, kas var traucēt ekstrakta žāvēšanai un 

mikrobiālai noturībai. Ekstrakta attīrīšanu var veikt izmantojot dažāda veida hromatogrāfijas 

metodes kā arī attīrītās vielas stabilizējot, ko var veikt izmantojot inkapsulāciju dažāda veida 

matricās. Vaccinium ogu ekstraktvielu izmantošanas potenciālu nosaka to sastāvā ietilpstošo 

vielu augstā bioloģiskā aktivitāte, galvenās izmantošanas, jomas ietver biofarmāciju, 

funkcionālās pārtikas izstrādi, kosmētiku un citas (Muceniece et al., 2019). 

Pētījuma tapšanu atbalsta SIA “Mikrotīkls” piešķirtā stipendija šī darba autoram. 

Stipendiju administrē Latvijas Universitātes Fonds. 
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JAUNĀKĀS TENDENCES DABAS VIELU IZMANTOŠANĀ  

VESELĪBAS PROFILAKSĒ 

Uģis Klētnieks1, Ilona Vanaga1,2 

1
 SIA “Silv EXPO”, e-pasts: ugis.kletnieks@silvexpo.lv 

 
2
 LU Medicīnas fakultāte, farmakoloģijas katedra, e-pasts: ilona.vanaga@silvexpo.lv 

Vēl pagājušajā gadsimtā attīstītajā Pasaules daļā bija svarīgi izvairīties no pārtikas 

deficīta (bada) un līdz ar to dažādu vitamīnu un citu vielu trūkuma organismā. Mūsdienās visu 

gadu, arī nesezonā, ir pieejami augļi un dārzeņi ar tajos esošajiem vitamīniem un barības 

vielām, tāpēc šobrīd biežāk novērojam otru galējību – cilvēki slimo pārēšanās un kalorijām 

pārblīvētas pārtikas pārpilnības dēļ (Harrari, 2016). Milzīgā daudzumā tiek uzņemti produkti, 

kuri vēl pirms 100 gadiem nebija brīvi pieejami – cukurs un rafinētās eļļas (transtaukskābes), 

kas ir hronisku patoloģisku procesu ierosinātāji organismā (Jensen et al., 2018). 

Trešais biežākais nāves iemesls pasaulē ir medikamentu, dažādu (arī sintētisko 

vitamīnu) produktu blaknes un to neadekvāta lietošana (Makary et al., 2016). Bez tam, 
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klīniskajos pētījumos nav apstiprināta arī sintētisko vitamīnu spēja pagarināt dzīvildzi. Tieši 

pretēji – metanalīzes pierāda negatīvu efektu (Kim et al., 2018; David et al., 2018). Dabā 

eksistē dažādas vitamīnu formas piemēram: E – tokoferoli, tokotrienoli. A – karotīni, luteīns, 

likopēns, zeaksantīns u.c. To iedarbība krasi atšķiras no sintētisko vitamīnu iedarbības 

(Reboul et al., 2007). Piemēram, atšķiras dažādu tokotrienolu molekulārie mērķi – delta 

tokotrienols var inducēt apoptozi vēža un senscentajās šūnās (Tham et al., 2019). 

Visu cilvēka evolūcijas laiku ir notikusi koevolūcija ar mikroorganismiem un apkārtējo 

dabu – augiem un dzīvniekiem. Līdzīgi klimatiskie, fizikālie u.c. apstākļi ir palīdzējuši augos 

veidoties savām īpašām aizsargsistēmām. Dabā ir atrodamas vielas, kas spēj iesaistīties arī 

cilvēka šūnās esošajos metaboliskajos procesos un ietekmēt tos, nekaitējot pārējām organisma 

funkcijām (Li, 2016). Pēdējos gados ir arī radikāli mainījušies priekšstati par 1) cilvēka 

evolūciju un uzbūvi (atklāti jauni orgāni u.c.) un 2) slimību cēloņiem (pārtika, mikrobioms). 

Ja pirms 10 gadiem nebija pierādīts neviens mehānisms, kā cilvēku būtu iespējams padarīt 

jaunāku (age reversal), tad šodien zinām vairāk nekā 10 bioķīmiskos mehānismus, uz kuriem 

iespējams mērķtiecīgi iedarboties (Gilbert et al., 2018). 

Šobrīd ar fitoterapijas metodēm visbiežāk cenšas risināt veselības uzturēšanas un 

dzīvildzes pagarināšanas problēmas, kā arī profilaktiski ietekmēt hronisku slimību attīstību un 

gaitu (metabolais sindroms, iekaisuma procesi, onkoloģija, ateroskleroze). Vērtīgās molekulas 

ir ieslēgtas augu šūnās, celulozes apvalkos. Kā zināms, cilvēka kuņģa un zarnu trakta fermenti 

nespēj sašķelt celulozi, tādēļ daudzas potenciāli ārstnieciskas molekulas ļoti slikti uzsūcas. 

Risinājums ir ekstrakti (Galēniskie preparāti) un speciālas produktu ražošanas tehnoloģijas, 

kas palielina aktīvo augu vielu biopieejamību. Jāņem vērā arī tas, ka šūnu pētījumos iegūtie 

pozitīvie rezultāti visbiežāk nereplicējas pētījumos in vivo, tāpēc gala secinājumus par 

preparātu efektivitāti uzreiz izdarīt nevaram. 

Pagājušajā gadsimtā vislielākā uzmanība tika pievērsta augu alkaloīdu pētniecībai, bet 

mūsdienās aktuāli ir kļuvuši augu polifenoli, lipīdi un polisaharīdi. Polifenoli ir ne tikai 

antioksidanti, bet arī šūnu metabolisma regulatori. Jau šobrīd attīrīti augu polifenoli tiek lietoti 

medikamentos – piemēram, vēnu problēmām, pretsāpju līdzekļos; CBD (kannabidiols) – 

epilepsijas un rinītu ārstēšanā. Svarīgākie dabas vielu klīniskie pētījumi norisinās ļaundabīgo 

audzēju, sirds asinsvadu slimību un diabēta izpētē. Nesen sākusies arī intensīva novecošanās 

procesu aizkavēšanas klīniskā izpēte (Reinisalo et al., 2015; Harris and Korolchuk, 2019). 

Pieaugot zinātnisko pētījumu skaitam un kvalitātei, palielinās arī izpratne par dabas 

vielu nākotnes potenciālu, un tāpēc svarīgi ir iegūt datus par precīziem to darbības 

mehānismiem (tai skaitā iedarbību uz epiģenētiku), kā arī savstarpēji salīdzināt iedarbības 
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efektivitāti un to mijiedarbību, tādējādi paplašinot augu vielu pielietošanas iespējas gan 

slimību profilaksē, gan veselības nodrošināšanā un dzīvildzes pagarināšanā.  
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KŪDRAS IZMANTOŠANAS MĒRĶU MAIŅA LATVIJĀ LAIKĀ  

NO 1940. GADA LĪDZ 2019. GADAM 

Ingrīda Krīgere 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, ingrida.krigere@gmail.com 

Kūdra ir viens no nozīmīgākajiem derīgajiem izrakteņiem Latvijā. Kūdras ieguves 

vēsture sniedzas jau 17. gadsimtā un laika gaitā tā izmantota dažādiem mērķiem – 
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kurināšanai, māju siltināšanai, pakaišiem, produktu glabāšanai, sausajās tualetēs, 

lauksaimniecībai, medicīnā, skaistumkopšanā, tekstilrūpniecībā, mākslā. 

Kūdras ieguves apjomi īpaši palielinājās  laika posmā no 1960. līdz 1990. gadam, kad 

ievērojami palielinājās enerģētiskās un lauksaimniecības kūdras pieprasījums (1. att.). 

20. gadsimta piecdesmito gadu vidū Rīgā tika uzcelts TEC-1 – ar kūdru darbināma 

termoelektrocentrāle, centrāles darbības nodrošināšanai bija nepieciešama kūdra, strauji 

attīstījās enerģētiskās kūdras ieguve un šim mērķim tika uzbūvētas vairākas kūdras fabrikas 

(Sedā, Stružānos, Zilaiskalns). Otrs lielākais frēzkūdras patērētājs bija Slokas celulozes un 

papīra kombināts (A.Šnore 2013). 60.gadu sākumā palielinājās lauksaimniecības kūdras 

ieguve, pakaišiem un mēslojumam. 

 
1.attēls. Kūdras ieguve Latvijā  tūkst t no 1940. līdz 2019. Gadam. 

 

Latvijas kūdras ieguves nozare piedzīvoja lielu kritumu 1991. gadā, kad pakāpeniski 

tika likvidēti lielākie kūdras patērētāji sovhozi un kolhozi. Mainījās valsts iekārta un kūdras 

uzņēmumi tika privatizēti. Jau deviņdesmito gadu beigās nozare sāka pārkārtoties un pāriet uz 

kūdras ieguvi dārzkopības vajadzībām. Kūdras ieguves bizness ir investīciju ietilpīgs un peļņa 

šajā nozarē nav ātri iegūstama. Šajā laikā Latvijā ienāca daudzi ārvalstu investori, kuriem bija 

pieredze dārzkopības kūdras tirdzniecībā, iespēja investēt un uzsākt lauksaimniecības kūdras 

ražošanu un vēlāk arī pārstrādi. Ar 1993. gadu kūdras ieguves apjomi atkal sāka pieaugt, 

beidzamajos 20 gados nozare ir nostabilizējusies un tagad ieguves kāpumi un kritumi ir 

atkarīgi galvenokārt no laika apstākļiem, nokrišņu daudzuma sezonā. 

Īpašu kritumu enerģētiskās kūdras ieguve un izmantošana piedzīvoja 2003. gadā, kad 

TEC-1 pārtrauca izmantot kurināšanai kūdru. No 2003. gada valstī tiek iegūta gandrīz tikai 

lauksaimniecības (pārsvarā dārzkopības) kūdra (2. att.). 
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Salīdzinoši ar citām kūdras ieguves valstīm – Igauniju, Somiju, Zviedriju, Īriju, Latvija 

bija pirmā valsts, kura kūdras ieguves nozari pārkārtoja no enerģētiskās kūdras ieguves uz 

dārzkopības kūdras ieguvi. Minētajās valstīs vēl joprojām lielākais kūdras apjoms tiek iegūts 

izmantošanai enerģētikā (3. attēls). 

 

 
2.attēls. Kūdras ieguves un izmantošanas apjomi un izmantošanas veidi tūkst t no1995. līdz 

2019. gadam. 

 

Valsts 
Kūdras ieguve tūkst. 

m³ 
Dārzkopībai tūkst.m³ Enerģētikai  tūkst. m³ 

      Īrija 17 100 4 100 13 000 

      Zviedrija 3 100 1 700 1 400 

      Somija 11 097 1 000 9 500 

      Igaunija 3 784 2 648 1 135 

      Latvija 4 988 4 900 88 

      Lietuva 2 500 1 788 712 

3.attēls. Kūdras ieguves apjomi un ieguves mērķi 2017. Gadā. 

Pēc IPS datiem 2017. gadā Eiropas savienībā 55% no iegūtās kūdras tika izmantota 

enerģētikai, 37% dārzkopībai un 8% citiem mērķiem (4. att.).  Situācija strauji mainās un jau 

šobrīd ES vairāk kā pusi kūdras apjoma izmanto dārzkopības vajadzībām. 

Latvijā 2017. gadā 95% iegūtās kūdras tika izmantota dārzkopībai, 4% enerģētikai, 1% 

citām vajadzībām (5. att.). 

Vēsturiskā situācija Latvijas kūdras ieguves jomai pašlaik ir labvēlīga, jo pasaulē 

valdošā tendence SEG emisiju samazināšanā tieši skar kūdras izmantošanu enerģētikā. 
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Eiropas Savienības enerģētikas normatīvos kūdra tiek uzskatīta par fosilo resursu, līdz ar to lai 

virzītos uz  klimata neitralitāti un mazinātu klimata pārmaiņas, valstis nosaka, ka kūdras 

ieguve enerģētikai un izmantošana kurināšanā ir jāsamazina un pakāpeniski jāizbeidz. Tas ļoti 

ietekmē kūdras ieguves valstis, kur galvenais kūdras izmantošanas veids ir enerģētika. 

Nozarei ir jāsāk ražot kūdras produkti dārzkopībai un jāmeklē jauni noieta tirgi. Pasaulē 

dārzkopības tirgū pieaugs konkurence, jo palielināsies spēlētāju skaits un piedāvājumā esošie 

dārzkopības kūdras resursi. Tanī pat laikā pasaulē aug iedzīvotāju skaits un palielinās 

pieprasījums pēc pārtikas un dekoratīvajiem augiem. Vāgeningenes universitātes pētījumi 

liecina, ka 2015. gadā pasaules iedzīvotāju skaits sasniegs 10 miljardus, līdz ar to augs 

pieprasījums pēc substrātiem. Pasaulē 70% no profesionālajā dārzkopībā izmantojamiem 

substrātiem ir kūdras substrāti (Chris Blok, Wageningen university).  Tirgus pieaugs un tas 

neradīs lieku konkurences slogu jauniem dārzkopības kūdras piegādātājiem un kūdras 

substrātu ražotājiem. 

 
4. attēls. ES iegūtās kūdras izmantošana 2017. Gadā. 

 
5.attēls. Latvijā iegūtās kūdras izmantošana  2017. Gadā. 
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Latvija dotajā situācijā ir ieguvēja, nozares pārorientācija ir notikusi gadsimta pašā 

sākumā un pašlaik mēs iegūstam tikai dārzkopības kūdru, kas nepieciešama pārtikas, 

dekoratīvo augu un meža stādu audzēšanai.  Arī šajā gadījumā rodas SEG emisijas, bet vēlāk 

kūdras substrātos audzējot augus rodas SEG emisiju piesaiste. Tā piemēram, 1 m
3
 kūdras var 

izaudzēt 6000 koku stādus ar kuriem var iestādīt 3ha meža, kas savukārt 50 gadu laikā radīs 

1110 t CO2 piesaisti. 

Kūdras pēc izmantošanas stādu audzēšanā ir izmantojama augsnes ielabošanai, ielabojot 

augsni tiks radīti labāki apstākļi augu augšanai un vairāk tiks piesaistītas SEG emisijas. 

Lielais enerģētiskais kūdras apjoms, kas līdz šim ir dominējis kūdras ieguves valstīs 

iespējams ir arī pamats nepilnībām statistikas uzskaitē, kam ir un var būt konsekvences 

attiecībā uz  Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Savienības, kā arī starptautiskajiem 

politikas dokumentiem un normatīvajiem aktiem. Īpaši tas skar vai var skart klimata politikas 

dokumentus, kuros pašlaik kūdru vērtē, galvenokārt, kā energoresursu.   

Statistikā par preču ārējo tirdzniecību saskaņā ar Kombinēto nomenklatūru
3
 (turpmāk - 

KN) kūdra tiek uzskatīta par energoproduktu: “27. nodaļa. Minerālais kurināmais, 

minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvaski”, kods 2703. KN aprakstā 

kūdra minēta līdzās akmeņogļu izstrādājumiem. Citas vietas kūdrai un kūdras izstrādājumiem 

(substrātiem) šajā nomenklatūrā nav, līdz ar to kūdru un kūdras substrātus eksportējošajiem 

uzņēmumiem šī ir vienīgā iespēja kā atskaitīties par šo eksportu.  

95% no Latvijā iegūtās kūdras tiek izmantoti dārzkopībā un 93% no iegūtās kūdras tiek 

eksportēti (LKA dati 2018. gads). Kūdra un kūdras substrāti tiek eksportēti tikai izmantošanai 

lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām. Pašlaik Latvijas, ES un starptautiskajā 

statistikā veidojas nepareizs priekšstats par kūdras izmantošanu. Līdz ar to netiek izpildīts KN 

ieviešanas mērķis - nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par ārējo tirdzniecību.  

Atklājot šīs nepilnības, ir iesniegti Ministru kabineta noteikumu grozījumu priekšlikumi 

Finanšu ministrijai.  
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Strauji pieaugot iedzīvotāju skaitam pasaulē, arvien lielāks izaicinājums ir kvalitatīvas, 

veselībai drošas pārtikas nodrošināšana pieaugošajam cilvēku skaitam. Lai gan 

lauksaimniecība ir būtisks sektors, kas nodrošina arvien pieaugošās vajadzības pēc pārtikas, tā 

atstāj nozīmīgas sekas uz dabu un klimatu pasaulē – lauksaimniecības ietekmē būtiski pieaug 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, samazinās bioloģiskā daudzveidība, notiek augsnes degradācija 

un palielinās agroķīmiskais piesārņojums (Rockström, et al., 2009, Stolze, Piorr, Haring, 

Dabbert, 2000). Lai risinātu minētās lauksaimniecības radītās sekas, arvien pieaug interese par 

alternatīvām dabai, klimatam un cilvēku veselībai draudzīgām lauksaimniecības metodēm, no 

kurām populārākā ir bioloģiskā lauksaimniecība. Pēdējo gadu attīstības tendences rāda, ka 

bioloģiskā lauksaimniecība ir ātri augošs sektors Eiropas Savienībā (ES). BL aizņem arvien 

plašākas teritorijās ES – katru gadu pieaug ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm 

apstrādāto lauksaimniecības zemju platības. Vidēji ES dalībvalstīs 7% lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes tiek apstrādātas ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Latvijā ir 

septītais augstākais rādītājs ES pēc bioloģiski apsaimniekotajām platībām 2017. gadā. Šīs 

platības veido 13,9 % no kopējās Latvijas lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) 

(Eurostat, 2018). 

Bioloģiskā lauksaimniecība ir augoša un perspektīva nozare Latvijā. Bioloģiskās 

lauksaimniecības attīstībā pēdējos 20 gados nozīmīga loma ir bijusi valsts veidotai atbalsta 

politikai, pateicoties kurai Latvijā strauji palielinājušās bioloģiski apsiamniekotās platības. 

Latvijā kopumā 2013. gadā bioloģiskajā lauksaimniecībā atbalstītās platības aizņēma 

173,1 tūkst.ha, bet 2018. gadā jau 263,1 tūkst.ha.  

Daudzviet pasaulē veiktie pētījumi rāda, ka, salīdzinot ar konvencionālo 

lauksaimniecību, bioloģisko lauksaimniecību raksturo dabai un videi draudzīgākas 

saimniekošanas metodes – tajās ir aizliegts lietot pesticīdus, audzēt ģenētiski modificētus 

kultūraugus un ir ierobežots antibiotiku lietojums. Ar bioloģiskajām metodēm apstrādātajās 

lauksaimniecības zemēs salīdzinot ar konvencionāli apstrādātajiem laukiem, ir augstāka 

bioloģiskā daudzveidība un lielāka dzīvotņu daudzveidība (Stolze, Piorr, Haring, Dabbert, 

2000), mazāk pesticīdu un barības vielu piesārņojuma grunts un virszemes ūdeņos 

(Mondelaers, Aertsens, Van Huylenbroeck, 2009), saražotā pārtika ir ar mazāk pesticīdiem 

vai bez tiem (Smith-Spangler, et al., 2012). Bioloģiskajā lauksiamniecībā apsaimniekoto 

teritoriju ietekme uz sugu daudzveidību ir īpaši novērojama un būtiska teritorijās ar lielāku 

lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvaru. Piemēram, Latvijā šāda teritorija raksturīga 

Rietumzemgalei un Austrumkurzemei. 

Pētījuma mērķis ir analizēt bioloģiski apsaimniekoto platību dinamiku, kā arī izvērtēt to 

nozīmi ietekmes uz vidi mazināšanā Latvijā, t.sk., dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā. 
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Pētījumā izmantoti Lauku atbalsta dienesta telpiskie dati, kuri pieejami par bioloģiski 

apsaimniekotām platībām kopš 2013. gada. Informācijas analīzē par bioloģiskās 

lauksaimniecības ieguldījuma nozīmi dažādu vides rādītāju uzlabošanā, izmantoti arī līdz šim 

veiktie pētījumi par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem un augsnes rādītājiem.   

Pētījuma rezultāti atspoguļo bioloģiski apsaimniekoto teritoriju izvietojumu teritoriālā 

un vides mērķteritoriju griezumā, kā arī atklāj neviennozīmīgo bioloģiskās lauksaimniecības 

un vides savstarpējo mijiedarbību Latvijā. Bioloģiskās lauksaimniecības platībām ir 

nevienlīdzīgs teritoriālais sadalījums - lielākās platības sastopamas Vidzemē un Latgalē, kur 

tās palielinās, mazāk bioloģiski apsaimniekoto platību ir Zemgalē, Pierīgā un Kurzemē, t.sk., 

teritorijās, kurās ir lielāka ietekme no lauksaimniecības uz vidi. Bioloģiski apsaimniekoto 

platību kontekstā nozīmīgs ir LIZ apsaimniekošanas ilglaicīgums. Veicot datu telpisko 

analīzi, secināms, ka vairāk nekā 10 gadus Latvijā ar bioloģiskām metodēm apsaimniekoti 

131,4 tūkst.ha platību, no tām 58,2 tūkst.ha ilggadīgie zālāji, 43,3 tūkst.ha aramzemē sētie 

zālāji un 29,8 tūkst.ha aramzeme. Tas nozīmē, ka tikai 33% no 2018. gadā bioloģiski 

apsaimniekotajām aramzemēm bioloģiski tiek apsaimniekotas vairāk nekā 10 gadus. 

Bioloģiskajā lauksaimniecībā apsaimniekotās platības līdzšinējā periodā ir mainīgas – daļa 

platību vairs netiek apsaimniekotas ar bioloģiskām lauksaimniecības metodēm, tāpat arī tikai 

kopš 2015. gada ievērojamā apjomā nākušas klāt jaunas platības. Kopumā līdzšinējais 

bioloģiskās lauksaimniecības ieguldījums dabas resursu saglabāšanā vērtējams kā neliels. 

Veiktais pētījums parāda, ka saistībā ar bioloģiskās lauksaimniecības devumu vides stāvokļa 

uzlabošanā Latvijā ir sastopami vairāki izaicinājumi, kuriem veiksmīgi risinājumi nodrošinātu 

ilgtspējīgāku dabas resursu izmantošanu un nozīmīgāku devumu vides stāvokļa uzlabošanā. 
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VACCINIUM MYRTILLUS UN VACCINIUM VITIS-IDAEA LIPĪDU EKSTRAKTU 

ANTI MIKROBIOLOĢISKĀ AKTIVITĀTE 

Mārcis  Mežulis1, Linards Kļaviņš1, Vizma Nikolajeva2, Māris Kļaviņš1 

1
 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Vides zinātnes nodaļa, e-pasts: marcis.mezulis@lu.lv; 

linards.klavins@lu.lv; maris.klavins@lu.lv 

2
 LU Bioloģijas fakultāte, e-pasts: vizma.nikolajeva@lu.lv 

Mellenes (Vaccinium myrtillus L.) un brūklenes (Vaccinium vitis-idaea L.) ir ogas, kas 

ir izplatītas Ziemeļeiropas mežos un purvos. Pētītās ogas raksturo augsta polifenolu  

koncentrācija ar tādām savienojumu grupām kā flavonoīdiem, flavan−3−oliem, flavanoliem, 

antociāniem, kā arī lipīdu savienojumiem, piemēram, polinepiesātinātajām taukskābēm, 

triterpenoīdiem, tokoferoliem (Yang, Ahotupa, Määttä, Kallio, 2011; Hokkanen, Mattila, 

Jaakola, Pirttilä, Tolonen, 2009). 

Ekstrahēto brūkleņu lipīdi bija dzelteni, daļēji cieti ar pastai līdzīgu struktūru, melleņu 

lipīdi − tumši zaļi un manāmi mitrāki. Iegūto lipīdu daudzums brūklenēs bija 2,22 g lipīdu 

/100 g žāvētu ogu, savukārt mellenēs 2,84 g/100g. Mellenes ir bagātākas ar nepiesātinātajām 

taukskābēm, kuru daudzums lipīdu ekstraktā bija līdz pat 62%, tas ir saistīts ar sēklu 

daudzumu ogās, kurās tiek glabāta enerģija. Brūklenes satur augstāku koncentrāciju 

piesātinātos un nepiesātinātos ogļūdeņražus (17%), fenolskābes (31%), it īpaši benzoskābe, 

izoprenoīdi (17%), bet nesatur diketonus, kuri mellenēs tika atrasti koncentrācijās līdz 3%. 

Iegūtie lipīdu ekstrakti tika frakcionētas izmantojot dažādas polaritātes šķīdinātājus un 

tiešās fāzes preparatīvo kolonnu. Izmantojot heksānu, hloroformu un to 1:4 maisījumu bija 

iespējams no kopējā ekstrakta atdalīt 75% melleņu un 67% brūkleņu uz kolonnas uznesto 

lipīdu. Atlikušais ekstrakts tika sadalīts izmanojot polāros šķīdinātājus etilacetātu, metanolu 

un to 1:1 maisījumu, iegūstot 25% melleņu un 33% brūkleņu lipīdu frakcijas no kopēja lipīdu 

ekstrakta. 

Visas iegūtās lipīdu frakcijas tika analizētas izmantojot gāzes-šķidruma hromatogrāfiju 

ar masas spektrometrisko detekciju. Sagatavotās melleņu lipīdu frakcijās tika atrasta augsta 

taukskābju koncentrācija, metanola frakcijā līdz pat 80%. Brūkleņu lipīdu frakcijās tika 

atrasta augsta fenolskābju koncentrācija, etilacetāta/metanola maisījuma frakcijā līdz pat 

fenolskābju saturs bija līdz 72%. Tostarp citas iegūtās frakcijas saturēja citas lipīdu grupas, 

piemēram, melleņu etilacetāta frakcija saturēja 20% izoprenolus, heksāna frakcija 4% 

diketonus un 33% aldehīdus, tostarp brūkleņu heksāna frakcija saturēja 47% alkānus un 

alkēnus, hloroforma frakcija 22% spirtus. Izmantotā GŠH/MS analīze atklāja, ka dažas 

frakcijas saturēja vienu specifisku savienojumu lielā koncentrācijā un citi savienojumi 

mailto:marcis.mezulis@lu.lv
mailto:linards.klavins@lu.lv
mailto:maris.klavins@lu.lv
mailto:vizma.nikolajeva@lu.lv
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sastopami mazākās koncentrācijās. Izmantotās metodes ir jāpilnveido, lai efektīvi atdalītu 

tikai noteiktas grupas savienojumus vai individuālas vielas. 

Pateicoties ogu lipīdu aizsardzības un mitrinošajām spējām (Bal, Meda, Naik, Satya, 

2011) ir nepieciešams izvērtēt iespējamos lipīdu savienojumus, no kuriem būtu iespējams 

veidot patērētājam draudzīgus kosmētiskos produktus  

Pētot Saules aizsardzības koeficientu (SPF), kas parāda vielas vai vielu maisījuma 

efektivitāti negatīvā UV-B starojuma absorbēšanai, tika noskaidrots, ka kopējiem lipiīdu 

ekstraktiem SPF vērtības sasniedza 3,6 mellenēm un 9,4 brūklenēm. Kopējais brūkleņu lipīdu 

ekstrakts saturēja augstas fenolskābju koncentrācijas un izoprenoīdus, kuri netika atrasti 

melleņu lipīdu ekstraktā. Augstākās SPF vērtības tika novērotas etilacetāta/metanola frakcijā 

mellenēm (11,6) un brūklenēm (10,2), kuras galvenokārt sastāvēja no nepiesātinātajām 

taukskābēm, benzoskābes un kanēļskābes, bet tas nav apstiprināms, tāpēc ka metanola 

frakcija saturēja lielu koncentrāciju aprakstīto savienojumu, tomēr SPF vērtības ir ievērojami 

zemākas mellenēm (6,8) un brūklenēm (3,9). 

Iegūtajiem ogu ekstraktiem un to frakcijām tika veikti arī anti mikrobioloģiskie 

pētījumi, kur tie parādīja augšanu inhibējošu efektu pret S.aureus, S.pyogenes, S.epidermidis 

un E.coli, baktērijām, turpretim anti mikrobiālā aktivitāte pret P.mirabilis and P.aeruginosa 

netika novērota. Starp ogu lipīdu frakcijām tika novērota korelācija, kur E.coli baktērija 

efektīvāk tika nomākta pateicoties frakcijās esošajām taukskābēm. Īpaša uzmanība jāpievērš 

ogu lipīdu heksāna un hloroforma lipīdu frakcijām, kas satur ievērojamu daudzumu sterolu un 

uzrādīja augstu aktivitāti pret S.aureus un S.pyogenes baktērijām. 

Dabisko savienojumu izpēte un dabas produktu lietošana mūsdienās kļūst aizvien 

svarīgāka, lai aizstātu pašlaik izmantotās rūpniecības metodes, padarot tās dabai  un 

patērētājam draudzīgas. 
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valuable nutrients for nutraceuticals and cosmeceuticals. Food Research International, 44(7), 1718-

1727. 
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VACCINIUM SPP. OGU SPIEDPALIEKU EKSTRAKTU VESELĪBAI  

NOZĪMĪGAIS POTENCIĀLS 

Jana Namniece1, Reinis Rembergs1, Līga Kunrade1, Kaspars Jēkabsons1,  

Kristīne Saleniece1, Zane Dzirkale1, Linards Kļaviņš2,  Māris Kļaviņš2, Una Riekstiņa1, 

Ruta Muceniece1   

1
 LU Medicīnas fakultāte, e-pasts: Jana.Namniece@lu.lv, Reinis.Rembergs@lu.lv, 

Līga.Kunrade@lu.lv,  Kaspars.Jēkabsons@lu.lv, Kristīne.Saleniece@lu.lv, Zane.Dzirkale@lu.lv, 

Una.Riekstiņa@lu.lv, Ruta.Muceniece@lu.lv    

2
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: Linards.Kļaviņš@lu.lv, Māris.Kļaviņš@lu.lv  

Zināšanas par ogu bioaktīvo savienojumu labvēlīgo ietekmi uz veselību un pastiprināta 

interese par dabiskiem produktiem ir svarīgi ogu patēriņa veicinātāji daudzās valstīs. Ņemot 

vērā garšas īpašības, populārākās ir zemenes un melleņu ģints (Vaccinium spp.) ogas. Melleņu 

ģints ogas ir bagāts polifenolu, ogļhidrātu, vitamīnu, kā arī lipīdu avots (Klavins et al., 2015; 

Klavins et al., 2018; Arevström et al., 2019). Ogu pārstrāde sulā parasti rada aptuveni 70–80% 

sulas un 20–30% blakusproduktu. Daudzi savienojumi, piemēram, polifenoli, augstā 

koncentrācijā paliek spiedpaliekās. Polifenolu saturs dažādās ogas daļās ir nevienmērīgs - 

apmēram 10% ir atrodams mīkstumā, 28–35% miziņā un 60–70% sēklās (Struck et al., 2014; 

Heinonen, 2007). Polifenoliem ir pierādīti dažādi veselību veicinoši efekti, piemēram, 

pasargāšana no oksidatīvā stresa izraisītiem traucējumiem, kuru vidū ir sirds un asinsvadu 

slimības, vēzis, priekšlaicīga novecošanās, cukura diabēts un neirodeģeneratīvas slimības 

(Joseph et al., 2016). Tomēr ogu spiedpalieku ekstraktu īpašības pilnībā nav izpētītas. 

Oksidatīvais stress un iekaisums ir daudzu patoloģiju vienojošie riska faktori, tāpēc sākotnējai 

melleņu, krūmmelleņu, dzērveņu, lielogu dzērveņu un brūkleņu spiedpalieku ekstraktu 

īpašību noskaidrošanai izvēlējāmies atbilstošus in vitro testus. Antioksidantu īpašības 

raksturojām ar kopējo antioksidantu spēju, brīvo radikāļu samazināšanas, superoksīda anjonu 

izdalīšanās inhibēšanas testiem un cilvēka hepatocītu šūnu HepG2 aizsardzību no oksidatīvā 

stresa (Muceniece et al., 2019). Ekstraktu pret iekaisuma efektus in vitro pierādījām ar to 

spēju inhibēt ciklooksigenāzes 2 aktivitāti. Tālāk pētījām ekstraktu efektus ar dažādiem 

patoloģiskiem stāvokļiem atbilstošiem testiem. Noskaidrojām ekstraktu hipoglikēmiskos 

efektus, kas izpaudās kā α-amilāzes un α-glikozidāzes aktivitātes inhibīcija in vitro 

(Muceniece et al., 2019). Pret novecošanās īpašību pētījumos ekstrakti pasargāja kolagēnu, 

elastānu un hialuronskābi no enzimātiskās sašķelšanas, aizkavēja dziļās glikēšanas gala 

produktu un beta amiloīdproteīna (Aβ) 1-42 fibrillu veidošanos. Dzērveņu ekstrakti 

samazināja senescenci cilvēku fibroblastu līnijas Hs68 šūnās. Visi pieci ekstrakti inhibēja 

acetilholīnesterāzes (AChE) aktivitāti. AChE inhibitori veicina kognitīvo funkciju un 
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labvēlīgi iespaido atmiņas uzlabošanos pacientiem ar mērenu un vidēji izteiktu Alcheimera 

slimību. AChE inhibēšana kopā ar antioksidantu, pret iekaisuma, antiglikēšanas un Aβ 

fibrilācijas kavēšanas efektiem apliecina ekstraktu neiroprotektīvās īpašības (Liu et al., 2016). 

Atrastie ogu spiedpalieku ekstraktu bioloģiskie efekti in vitro ļauj secināt, ka ekstraktiem 

piemīt  neiroprotektīvas, pret novecošanās, pret iekaisuma un pret diabēta īpašības. Šie efekti 

tālāk jāapstiprina  in vivo pētījumos. Ogu spiedpalieku ekstrakti ir vērtīgs dabas materiāls, 

kuru ieteicams  izmantot kosmētikas, uztura bagātinātāju vai zāļu tālākai izstrādei. 
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KREBU ĀBOLU (MALUS SPP.) SPIEDPALIEKAS: PERPSPEKTĪVS LIPOFĪLO 

BIOLOĢISKI AKTĪVO SAVIENOJUMU AVOTS AR ANTIBAKTERIĀLO 

AKTIVITĀTI 

Vitalijs Radenkovs1, Karina Juhņeviča-Radenkova1, Jorens Kviesis2, Anda 

Valdovska3,4, Dalija Segliņa1 

1
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karina.juhnevica-radenkova@llu.lv; dalija.seglina@llu.lv  
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 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: jorens.kviesis@lu.lv  

3
 LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, e-pasts: andavald@llu.lv  

4
 LLU Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorija, e-pasts: anda.valdovska@llu.lv  

Āboli (Malus × domestica Borkh.) ir viena no svarīgākajām augļkopības kultūrām visā 

pasaulē. FAOSTAT dati (“FAOSTAT,” 2018) norāda, ka pasaulē pēdējo piecu desmitgažu 

laikā ābolu produkcija ir palielinājusies par 424% no 17 053 651 milj. tonnu 1961. gadā līdz 

89 300 299 tonnām 2016. gadā. Pašlaik no deserta āboliem ražo vairākus pārtikas produktus, 

ieskaitot sulu (2.098,091 L - EU-28) (“Statistica,” 2016), ābolu mērces, salātus (žāvētus, 

saldētus un konservētus) un sidru (saldais un sausais) (138.760,0 L - ES-28) (AICV, 2017; 

Shalini & Gupta, 2010). Palielinoties pieprasījumam pēc augu valsts izcelsmes pārtikas 

produktiem, pieaug arī blakusproduktu daudzums. Pēdējie dati par blakusproduktu 

daudzumiem norāda, ka pārtikas pārstrādes nozare visvairāk ietekmē atkritumu daudzumu. 

Eiropā blakusproduktu daudzums pārstrādes sektorā sastāda 19% jeb 17 miljonu tonnu gadā, 

savukārt kopējais pārtikas produktu atkritumu daudzums (vidējais rādītājs uz 28 Eiropas 

Savienības dalībvalstīm) sastāda aptuveni 89.0 milj. tonnu (noteikts uz 2019. gadu 

pamatojoties uz FUSIONS EU Projektu) (Stenmarck, Jensen, Quested, & Moates, 2016). 

Ražošanas mērogā, no ābolu kopējā daudzuma tikai 75% tiek izmantoti sulai (75% sulas 

iznākums), savukārt atlikušie 25% (miza, mīkstums, sēklas, kāti) tiek izmesti atkritumos, vai 

nereti izmanto neefektīvi, kā barības vielas dzīvniekiem vai komposta ražošanai (Kitrytė 

et al., 2017; Shalini & Gupta, 2010). Šos blakusproduktus var “pārstrādāt” un turpmāk 

izmantot kā pārtikas produktu sastāvdaļas, ražojot pārtikas produktus ar funkcionālām 

īpašībām “super food” (diētisko šķiedrvielu batoniņus, cepumus, smalkmaizītes, maizes, 

piena pārstrādes produktus) (Radenkovs, Juhnevica-Radenkova, Górnaś, & Seglina, 2018). 

Pēdējos gados deserta āboli, kā arī to blakusprodukti ir plaši pētīti. Tomēr jāatzīmē, ka 

joprojām diezgan maz ir zināms par lipofīlo jeb taukos šķīstošo savienojumu sastāvu 

paradīzes ābolos, kas pazīstami arī kā savvaļas āboli un pieder pie Malus ģints (Rosaceae 

ģints). Šobrīd, paradīzes ābeles/ābolus izmanto ne tikai dekoratīvos nolūkos, bet arī kā vienu 

no svarīgākajiem sēklu avotiem, kas bagātīgi satur pārstāvjus no E  vitamīna grupuas, kas sevī 
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ietver četrus tokoferola un četrus tokotrienola izomērus (α, β, γ un δ). Paradīzes āboli satur arī 

citas bioloģiski aktīvas vielas, kuru pielietojumu var atrast gan pārtikas, gan kosmētikas 

ražošanā (Stojiljković, Arsić, & Tadić, 2016).  

Pētījumā ietvaros no četriem paradīzes ābolu spiedpalieku veidiem ar “Soxhlet” ekstraktora palīdzību tika 

ekstrahēta eļļa, kas tālāk tiek analizēta, izmantojot gāzu (GC/MS) un šķidruma (RP-HPLC/FLD) 

hromatogrāfijas sistēmas.  

Kopumā, paradīzes ābolu spiedpalieku eļļās tika identificēti un kvantificēti 

56 individuālie lipofilie savienojumi, ieskaitot nepiesātinātās, piesātinātās un 

polinepiesātinātās taukskābes, kā arī fitosteroli un četri tokohromanolu izomēri. Pētījuma 

rezultāti parādīja, ka eļļas, kas tika iegūtas, izmantojot Malus ģints ābolu spiedpaliekas īpaši šķirne 

‘Ola’ bagātīgi satur neaizvietojamās taukskābes, proti α-linolēnskābi (omega-3) (57,8%), linolskābi 

(omega-6) (54.3%) un oleīsnskābi (25.5%), kas būtiski ietekmē asins lipoproteīnus un holesterīna 

vielmaiņu. Tika secināts, ka visās ābolu spiedpalieku eļļās, izņemot Malus Bērnu prieks, 

dominējošais tokoferolu izomērs bija α-tokoferols, kas svārstījās diapazonā no 4,4-

13,9 mg mL
-1

 eļļā (sadalījums procentos no 14.1 līdz 60.0% no kopējā E vitamīna daudzuma). 

Pētījuma rezultāti norāda, ka δ-tokoferols ir otrais tokohromanolu izomērs, kas tika atrasts 

eļļu paraugos sākot no 13.5 līdz 70%. Salīdzinoši augsts δ-tokoferola saturs konstatēts Malus 

Bērnu prieks ābolu spiedpalieku eļļā ar koncentrāciju 21.5 mg mL
-1
. Turklāt jāatzīmē, ka 

pētījumā iegūtas δ-tokoferola koncentrācijas Malus Bērnu prieks ābolu spiedpalieku eļļā ir 

13.5 un 20-reizes lielākas nekā ziņots iepriekš Jatropha curcas L. un Malus × domestica 

Borkh eļļās (Rodrigues et al., 2015). Pirmais in vivo modelis (Li et al., 2011), kas tika vērsts uz 

tokoferolu antineoplastisko aktivitātes pārbaudi pierādīja, ka δ-tokoferols salīdzinājumā α- vai γ-

tokoferolu ir visaktīvākais izomērs, kas spēj efektīvi inhibēt audzēja šūnu augšanu, iespējams 

pateicoties brīvo ROS un RNS savienojumu neitralizēšanai, kā arī apoptozes inducēšanai. 

Analizējamos eļļas paraugos no fitosteroliem, sitosterols bija dominējošais savienojums, kas atrasts 

visās pārbaudītajās spiedpalieku eļļās ar procentuālo sadalījumu 10,3-94,5%. Otrais dominējošais 

savienojums, kas tika atrasts eļļas paraugos, bija kampesterols ar procentuālo diapazonu 0,1 līdz 

4,6%. Vērts pieminēt, ka starp esošajiem fitosteroliem ābolu spiedpalieku eļļā no Malus Bērnu 

prieka āboliem stigmasterols bija dominējošais izomērs ar saturu 111,0 mg mL
-1
 eļļā (87,8%), 

savukārt citos eļļas paraugos šis savienojums netika atrasts. Triterpēnu saturs eļļas paraugos 

svārstījās robežās no 0.1-66.3% un no 0.2-68.9%. Jaunākie pētījumi liecina par bioloģiski aktīva 

lupeola klātbūtni dārzeņu un augļu sastāvā, tostarp Brassica oleracea, Capsicum spp. Cucumis 

sativus, Solanum lycopersicum un augļos kā Olea spp. Ficus carica, Mangifera indica, Fragaria 

spp. un Vitis spp. (Saleem, 2009; Santiago & Mayor, 2014). Žurnālā Cancer Letters 

pamatojoties uz in vitro un in vivo pētījumu rezultātiem lupeols raksturots, kā netoksisks, bez 

blakusparādībām jauns pretiekaisuma un pretvēža līdzeklis ar lielu potenciālu (Saleem, 2009). 
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Nepieciešams piebilst, ka atrastais lupeola saturs ābolu spiedpalieku eļļās ir 99-, 16- un 2-reizes 

lielāks nekā ziņots iepriekš zinātniskajā literatūrā par olīvu augļiem, alvejas lapām un žeņšeņa eļļu 

(Peschel, Franke, Schreiber, & Knoche, 2007). Tika secināt, kā no četrām Malus spp. 

spiedpalieku eļļām, tikai no šķirnes ‘Ola’ iegūta eļļa uzradīja gan gam-pozitīvo, gan gram-negatīvo 

patogēno baktēriju inhibējošo aktivitāti, savukārt no Malus  M. Berzukroga dzeltenais iegūtā eļļa 

inhibēja tikai gram-negatīvo patogēno baktēriju. 

Šī pētījuma rezultāti liecina, ka Malus spp. paradīzes ābolu spiedpalieku eļļās, it īpaši 

Malus Bērzukroga dzeltenais un šķirne Malus "Ola" var uzskatīt par izcilu bioloģiski aktīvo 

vielu avotu.  
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LIMAZEPĪNA E UN BARMUMICĪNA TOTĀLĀ SINTĒZE 

Guna Sakaine, Gints Šmits  

Latvijas Organiskās sintēzes institūts, e-pasts: guna@osi; gintssmits@osi.lv 

Limazepīns E (1) ir izolēts no mikroorganismu Micrococcus sp. kultūras celma 

ICBB 8177 un publicēts 2009. gadā
4
. Šī dabasviela pieder plašajai pirolobenzodiazepīnu 

pretvēža antibiotiku klasei, un ir zināms, ka tai piemīt antibakteriālas īpašības. Limazepīna E 

(1) totālā sintēze pimoreiz publicēta 2013. gadā
5
. Mūsu laboratorijā nesen izstrādātā pieeja 

ļauj ievērojami saīsināt sintēzes ceļu un iegūt limazīnu E (1) deviņu stadiju sekvencē (1. att.)
6
. 

1. attēls. Limazepīna E (1) totālā sintēze 

 

Izstrādātā metode sekmīgi pielietota arī citas etilidēnprolīna fragmentu saturošas 

dabasvielas –  barmumicīna – totālajā sintēzē. 

MONTMORILONĪTA UN ANTOCIĀNU ORGANOKOMPLEKSU SINTĒZE, 

ĪPAŠĪBAS UN PIELIETOJUMS 

Aiga Salmiņa, Rūta Ozola-Davidāne, Māris Kļaviņš 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, e-pasts: Aiga.Salmina@gmail.com,  

Ruta.Ozola-Davidane@lu.lv, Maris.Klavins@lu.lv  

Māli ir vieni no izplatītākajiem nogulumiežiem pasaulē. Tie ir jaukti ieži kuru sastāvā, 

galvenokārt, dominē māla minerāli ar kvarca, karbonātu, vizlu, laukšpatu, metālu oksīdu un 

citu minerālu piemaisījumiem. Māliem raksturīgas unikālas īpašības, kā katjonu apmaiņas 

spēja, liela īpatnējā virsma un sorbcijas spēja (Stinkule, Stinkulis 2013; Stinkule, 2014). 

Antociāni jeb antocianīni ir ūdenī šķīstoši pigmenti, kuri augos (ziedos, augļos, lapās) 

                                                      
4 Fotso, S.; Zabriskie, M. T.; Proteau, P. J.; Flatt, P. M.; Santosa, D. A.; Mahmud, T. J. Nat. Prod. 2009, 72, 690-695. 

5 Smits, G.; Zemribo, R. Org. Lett. 2013, 15, 4406-4409. 

6 Sakaine, G.; Smits, G. J. Org. Chem. 2018, 5323-5330 
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nodrošina sarkanu, zilu vai violetu krāsu atkarībā no vides pH (Glover, Martin, 2012 ) . Tiem 

ir raksturīgas antioksidatīvas īpašības, kā arī tos var izmantot kā dabiskās krāsvielas. 

Apvienojot šīs īpašības ir iespējams izstrādāt produktus, kuriem ir plašs pielietojums dažādās 

nozares, kā, piemēram, kosmētikas ražošanā, pārtikas rūpniecībā un farmācijā (Gutiérrez 

et al., 2017). Tomēr antociānu izmantošana ir ierobežota, jo tie ir nestabili gaismas, pH un 

temperatūras ietekmē (Glover, Martin, 2012). Antociānu interkalācija māla minerālu struktūrā 

ir viena no metodēm, kur antociāni tiek stabilizēti un kļūst noturīgi ārējās vides iedarbībai, 

tādējādi paplašinot izmantošanas iespējas videi draudzīgās tehnoloģijās (Ribeiro et al., 2018). 

Viens no montmorilonīta un antociānu organokompleksu pielietojumiem ir viedie jeb 

“gudrie” pārtikas produktu iepakojumi, ar iestrādātu sensoru tehnoloģiju, kas maina krāsu 

signalizējot par pārtikas produkta bojāšanās pakāpi (Choi et al., 2017). Līdz ar to, pārtikas 

produktam nodrošinot efektīvu uzglabāšanas laiku un ļaujot vizuāli uzraudzīt pārtikas 

produktu kvalitāti, attiecīgi samazinot pārtikas atkritumus un veselības risku, ko rada 

neprecīzi derīguma termiņi (Mustafa, 2018). Māla minerālu-antociānu organokompleksu 

sintēze būtiski paplašina Latvijas dabas resursu izmantošanas iespējas jauno tehnoloģiju 

jomās (Top 10 Emerging Technologies.., 2019).   
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KRŪMCIDONIJU (CHAENOMELES JAPONICA) SĒKLU EĻĻAS  

KVALITATĪVĀS ĪPAŠĪBAS  

Dalija Segliņa, Pawel Gornas, Inga Mišina 

Dārzkopības Institūts, e pasts: dalija.seglina@llu.lv, pavel.gornas@lvai.lv, inga.misina@llu.lv 

Dažādi augļi visā pasaulē tiek plaši izmantoti pārtikas rūpniecībā, pārstrādes rezultātā 

radot lielu atkritumu/blakusproduktu daudzumu, kuru mazināšanai tiek meklētas alternatīvas 

un kā viens no risinājumiem ir augļu sēklu izmantošana eļļas iegūšanai.  

Krūmcidonijas (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach, family: Rosaceae) kā 

krāšņumaugs plaši pazīstamas daudzviet pasaulē, bet kā augļaugs tā vairāk zināmas Baltijas 

valstīs, Polijā, Skandināvijā (Rumpunen, 2002). Latvijā krūmcidonijas ir uzskatāma par 

nozīmīgu augļaugu komerckultūru, pēdējos gados strauji pieaug stādījumu platības, attīstās 

pārstrāde. Galvenie pārstrādes produkti ir sula, sīrups un sukādes. Ražošanas procesā radušos 

blakusproduktu daudzums ir atkarīgs no augļu apstrādes tehnoloģijas: sulas ieguves metodes un 

augļu griešanas (manuāli vai automatizēti). Pētījumi norāda, ka krūmcidoniju sulas ieguves 

procesā spiedpalieku daudzums ir vidēji 25%, t.sk. sēklas 3-5%, kas satur līdz 10% eļļu ar 

augstvērtīgu sastāvu (Granados, et al., 2003; Gornas et al, 2013; Górnas and Rudzinska, 2016). 

Ņemot vērā lielo krūmcidoniju pārstrādes blakusproduktu daudzumu, t.sk. sēklas, nozīmīgi 

meklēt risinājumus to paplašinātai izmantošanai un padziļinātai bioķīmiskā sastāva izpētei. 

Noteikts, ka krūmcidoniju (KC) sēklu eļļā ir vislielākais tokoferolu, β-karotīna un 

kopējais polifenolu savienojumu daudzums (attiecīgi 72,62; 10.77 un 64,03 mg/kg), salīdzinot 

ar sezama, magoņu, zemesriekstu, linsēklu, ķirbju, saulespuķu, mandeļu, lazdu riekstu un 

valriekstu eļļām (Gornas et al., 2014). Analizējot paraugu antitiradikālo aktivitāti (DPPH), 

noteikts, ka KC eļļai tā ir lielākā - 84.49%, kā nākamie seko saulespuķu (65.45%) un mandeļu 

kauliņu (58.95%) eļļas paraugi. Eļas kvalitāti raksturo daudzveidīgais taukskābju saturs, 

identificētas 13 dažādas taukskābes, no kurām dominējošās ir palmitīnskābe (10.07%), 

oleīnskābe (34.55%), un linolskābe (52.35%). 

Pētījumos noskaidrots, ka eļļas daudzumu sēklās un ķīmiskā sastāva (taukskābju, 

tokoferolu, sterīnu un skvalēna) koncentrāciju eļļā var ietekmēt ekstrakcijas metodes un 

genotips. Analizējot KC šķirņu ‘Rondo’, ‘Darius’ un ‘Rasa’sēklas, noteikts, ka mazākais eļļas 

iznākums (izmantojot auksto eļļas spiešanas metodi ar Farmet Uno (Čehija) spiedi) ir no 

‘Rondo’ sēklām, savukārt lielāko iznākumu var iegūt no ‘Rasa’ sēklām, lietojot ultraskaņas 

ekstrakciju (Gornas et al., 2019). Krūmcidoniju sēklu eļļā no visiem tokoferoliem 

dominējošais ir α-T (97%), savukārt β-T un γ-T veido tikai nelielu daļu (zem 2% katrs). 
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Ekstrakcijas metode neietekmē taukskābju un tokoferola sastāvu, pretstatā genotipam, kam ir 

statistiski nozīmīga ietekme.  

Līdzšinējie pētījumi norāda, ka KC sēklu eļļa satur karotinoīdus, fitosterolus, 

tokohromanolus, nepiesātinātas taukskābes, tādēļ ir piemērota izejviela kosmētikas un 

farmācijas produktu ražošanai. Pateicoties ar saulespuķu eļļā līdzīgam taukskābju un 

tokoferolu saturam, KC eļļu varētu lietot arī pārtikā. Analizējot eļļas peroksīdskaitli, noteikts, 

ka tas ir zems (0.74±0.00 mEq O2 kg
-1

) un nepaaugstinās uzglabājot +20 °C temperatūrā 

154 dienu laikā (Mišina, 2018). Veiktie pētījumi norāda, ka sēklu eļļa atbilst arī vairākiem 

biodegvielas standartiem Eiropā, piemēram, cetānskaitlis, jodskailis, oksidācijas stabilitāte, 

viskozitāte 40 ºC, blīvums, tādēļ to varētu izmantot kā piedevu biodegvielai (Gornas and 

Rudzinska, 2016).  
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ĀRSTNIECĪBAS AUGI UN TO LIETOŠANA  

LATVIEŠU FOLKLORAS MATERIĀLOS  
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Dace Tirzīte3, Maija Dambrova3,4 
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Latviešu tautas ārstniecības pieraksti ir vēsturiska liecība par ārstniecības augu 

izmantošanu latviešu apdzīvotajā teritorijā, sākot ar 19. gadsimta otro pusi. Tie sniedz 

informāciju par vietējiem un svešzemju augiem, kas tika izmantoti kā zāles dažādu veselības 

problēmu ārstēšanai un profilaksei. 

Pētījuma mērķis bija sistemātiski analizēt informāciju par ārstniecības augu lietošanu 

latviešu tautas medicīnā, sākot ar 19. gadsimta otro pusi un līdz 20. gadsimta pirmajai pusei 

(ieskaitot).  

Informācija par ārstniecības augiem un to izmantošanu tika iegūta no folkloras pētnieka 

P. Šmita apkopotajiem ticējumiem [1] un Latviešu folkloras krātuves materiāliem [2]. 

Folkloras materiālos tika identificētas un analizētas vairāk nekā 1900 vienības, kas apraksta 

augu izmantošanu humānajā medicīnā. Slimību klasificēšanai tika izmantota Starptautiskā 

primārās aprūpes klasifikācijas sistēma [3]. Tā sastāv no 17 kategorijām, kas balstītas uz 

orgānu sistēmām, psiholoģiskām un sociālām problēmām. Identificējot augu, tā zinātniskais 

nosaukums tika norādīts atbilstoši The Plant List datu bāzei [4]. Pētījumā tika apkopota 

informācija par ārstnieciskiem nolūkiem izmantoto auga daļu, zāļu formu un lietošanas veidu. 

Latviešu tautas ārstniecības pierakstos minētie augi un to lietojums tika salīdzināts ar Eiropas 

Zāļu aģentūras Augu izcelsmes zāļu komitejas sastādītajām Eiropas Kopienas augu 

monogrāfijām [5], kas sniedz zinātnisku informāciju par drošu un efektīvu augu lietošanu. 

Ārstniecības pierakstos tika identificēti 1976 gadījumi, kuri apraksta kādas slimības 

ārstēšanu ar augiem vai to lietošanu profilaktiskiem nolūkiem. Visbiežāk tika minēti 

gremošanas orgānu sistēmas traucējumi (479 reizes), elpošanas sistēmas traucējumi 

(414 reizes), ādas problēmas (359 reizes), vispārīgie traucējumi (201 reizes), skeleta un 

muskuļu sistēmas traucējumi (116 reizes). Visbiežāk minētie gremošanas orgānu sistēmas 

traucējumi bija vēdera sāpes, zobu sāpes un caureja; elpošanas orgānu sistēmas traucējumi – 

klepus un krūšu sāpes, kas saistītas ar ilgstošu klepošanu. Kategorijā “ādas problēmas” 

dominēja iegriezumi un cita veida brūces, augoņi, atlēta pēda un kašķis. Trīspadsmit augi tika 

mailto:baiba.maurina@rsu.lv
mailto:sanita.reinsone@lulfmi.lv
mailto:maija.dambrova@farm.osi.lv


LU 78. starptautiskā zinātniskā konference. Vides zinātne 

 314 

minēti vairāk nekā 8 kategorijās. No tiem ārstniecības kumelīte (Matricaria chamomilla L.) 

tika minēta 13 kategorijās un bērzs (Betula sp.) – 11 kategorijās. Tikai 59 no 211 pētījumā 

analizētajiem augiem ir iekļauti Eiropas Kopienas augu monogrāfijās. 

Šis pētījums sniedz sistemātisku pārskatu par ārstniecības augu lietošanas tradīcijām 

Latvijas teritorijā, sākot ar 19. gadsimta otro pusi. Mūsdienās zinātniski izpētīta ir tikai neliela 

daļa latviešu folkloras materiālos minēto augu ārstniecisko efektu, bet 152 augi, nav iekļauti 

Eiropas Kopienas augu monogrāfijās. Pētījumā minēto augu vēsturiskais lietojums var tikt 

izmantots, kā viens no avotiem jaunu monogrāfiju izstrādē, kur drogu lietojums zinātniskajā 

medicīnā tiek pamatots ar ilgstošas lietošanas pieredzi. 

Izmantotā literatūra 

1. Šmits P. (1940–1941) Latviešu tautas ticējumi. Rīga, 1–4. sēj. 

2. LU LFMI Latviešu folkloras krātuves ārstniecības augu kartotēka, Latviešu folkloras krātuves 

digitālais arhīvs. http://garamantas.lv 

3. International Classification of Primary Care, second ed., 2003. 

https://www.who.int/classifications/icd/adaptations/icpc2/en/ 

4. The Plant List, Version 1.1, 2013. http://www.theplantlist.org 

5. European Medicines Agency, Herbal: European Union Herbal Monographs. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Herba

l/field_ema_herb_outcome/european-union-herbal-monograph-254 
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Sekundārie metabolītiem piederošie fenola tipa savienojumi izplatīti visos augos. Viena 

no polifenola tipa savienojuma grupām ir tanīni jeb miecvielas. (Rispail, 2005, Furlan et al. 

2011) Tie ir atrodami augu lapās, augļos, lakstos, saknēs, visvairāk mizā. (Ribero M. et al., 

2018) Augos veic aizsargfunkcijas un nodrošina enerģiju. (Barbehenn et al., 2011) Tanīni ir 

lielmolekulāri organiski savienojumi dzeltenīgā līdz brūnā krāsā, pulverveida vai pārslu veida 

masā. Tanīniem pieskaita dažadus savienojumus, ja tie satur hidroksil- vai karboksil- grupas. 

Tos var iedalīt vairākās grupās grupās: hidorlizējamie, kompleksie, kondensētie un 

pseidotanīni. Hidrolizējamie jeb ūdenī šķīstošie tanīni ir elagskābes, galluskābes atvasinājumi 

savienojumā ar glikozes esteriem. Kompleksos tanīnus veido savienojumi, kur katehīni ir 
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glikozīdiski saistīi ar gallutanīnu vai elagtanīnu. Kondensētie tanīni jeb protoantociānidīni ir 

polimēri, kas ir šķīstoši ūdenī, bet ļoti lielu struktūru – nešķīstoši. To struktūras veido 

katehīnu polimēri. Tanīni veido nogulsnes ar želatīnu, alkaloīdiem, glikozīdiem, smagajiem 

metāliem un proetīniem. Tanīni reakcijā ar dzelzs III hlorīdu veido zilus savienojumus. 

Tanīnus pierāda arī  ar Goldberga ādas testu, želatīna testu, fenozona testu. Pseidotanīni 

nepakļaujas tanīnu testiem (Goldberga ādas tests), un tiem ir mazāka molekulārmasa 

(Khanbabaee & van Ree, 2011, Krzyzowska, 2017, Arbenz & Avérous, 2015). Kvantitatīvi 

tanīnus nosaka ar Folina – Čikoltou, Haida pulvera, Vanilīna HCl, Butanola HCl metodi 

(Sieniawska & Baj, 2017). Tanīniem piemīt savelkošana garša, ko skaidro ar to spēju saistīt 

proteīnus gļotādā. Šobrīd tiek pievērsta uzmanība arī to citām ārstnieciskām īpašībām: 

antioksidantu, antibakteriālas, prettārpu, pretiekaisuma u.c. Jāņem vērā arī  tanīnu negatīvās 

īpašības. Saistoties ar dzelzi un kalciju uzturā, tie var radīt anēmiju vai osteoporozi 

(Macáková et al., 2014, Kabera et al., 2014, Smeriglio et al., 2017). 

Pētījumam tika izvēlētas Latvijā bieži sastopami mazāk pētīti augi – Vērmele (Artemisia 

absinthium), Parastā vībotne (Artemisa vulgaris), Parastais biškrēsliņš (Tanacetum vulgaris), 

Sila virsis (Calluna vulgaris). Pētījuma mērķis bija noteikt tanīnu daudzumu dažos Latvijas 

floras augu drogās.  Tika ievākti vībotnes laksti, vērmeles laksti, viršu laksti, biškrēsliņu ziedi 

un atsevišķi arī lapas, augu ziedēšanas laikā no jūnija līdz augustam Rīgas un Siguldas 

rajonos. Drogas tika žāvētas noēnotā vietā dabīgos apstākļos istabas temperatūrā. 

Kvantitatīvai analīzei tika izmantota Haida pulvera (Hide powder) tanīnu noteikšanas metode 

pēc Eur.Pharm 9 (2016). Tika izmantots 1 g drogas pulvera, lai pagatavotu augu novārījumus. 

Katram drogas paraugam tika veiktas trīs paralēlās analīzes, aizsargājot no gaismas. Visvairāk 

tanīnu saturēja Vībotnes laksti 3.02%. Viršu laksti un Biškrēsliņa laksti satutrēja apmēram 

vienādu tanīnu daudzumu (2.45% un 2.43%). Mazāk tanīnu atrodams Biškrēsliņa ziedos 

(2.01%) un Vērmeles lakstos (1.10%)  
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NEKOKSNES MEŽA PRODUKTI, TO TIRGUS UN EKSPORTA IESPĒJAS UZ 

ĀZIJAS VALSTĪM: INTERREG BALTIJAS JŪRAS REĢIONA PROJEKTA 

NOVELBALTIC REZULTĀTI  

Ilona Vanaga1,2, Staņislavs Vaišļa2, Anete Rateniece2, Uģis Klētnieks2 

1
 LU Medicīnas fakultāte, farmakoloģijas katedra, e-pasts: ilona.vanaga@silvexpo.lv 

2
 SIA “Silv EXPO”, e-pasts: stanislavs.vaisla@silvexpo.lv, anete.rateniece@silvexpo.lv, 

ugis.kletnieks@silvexpo.lv 

Nekoksnes meža produkti (NTFP) ir definējami kā jebkuri produkti vai pakalpojumi, 

izņemot kokmateriālus, kas tiek ražoti vai iegūti mežos (FAO, 2014). Šajā kategorijā ietilpst 

gan augļi un rieksti, dārzeņi, zivis un medījumi, gan arī ārstniecības augi un izejvielas 

farmaceitiskiem preparātiem, sveķi, esences un virkne augu biomasas produktu (mizas, 

šķiedras, skujas, zāles u. tml.). Pēdējās desmitgades Pasaules valstu valdības, 

lauksaimniecības attīstības un saglabāšanas aģentūras, kā arī nevalstiskās organizācijas ir 

veicinājušas NTFP tirdzniecību un pārdošanu kā veidu, kas palielina ienākumus 

https://doi.org/10.1016/B978-0-323-47720-8.00013-4
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802104-0.00010-X
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nabadzīgajiem cilvēkiem (īpaši tropu reģionā) un veicina mežu saglabāšanu (Shackleton and 

Pullanikkatil, 2018). Tomēr pastāv arī atšķirīgi NTFP definējumi atkarībā no iesaistīto pušu 

interesēm un mērķiem. Piemēram, CIFOR skaidrojumā uzsvars tiek likts uz izpratni par to, kā 

tieši cilvēki izmanto meža resursus. Attiecīgi CIFOR izmanto iekļaujošu NTFP definīciju - 

tādu, kas pat ietver koka izstrādājumus, piemēram, tos, kurus izmanto kokgriezumiem vai 

kurināmajam (CIFOR, 2017). 

Kopumā nekoksnes meža produktu (NTFP) nozīmība lauku teritoriju iedzīvotāju iztikas 

nodrošināšanai ir plaši atzīta visā pasaulē, tāpat kā ienākumi, kas tiek gūti no šādu produktu 

gadījuma rakstura vai pilna laika tirdzniecības ciematu un pilsētu tirgos. Tomēr gūto 

ienākumu apjoms no NTFP pārdošanas krasi atšķiras dažādās kopienās un reģionos - tie 

svārstās no dažiem procentiem attīstītajās Pasaules valstīs līdz vairāk nekā 50% nabadzīgākās 

(Angelsen et al., 2014).  

Interreg Baltijas Jūras reģiona projekta "NovelBaltic" mērķis ir uzlabot nekoksnes meža 

produktu inovāciju ieviešanu tirgū, pamatojoties uz uzlabotu pētniecības un attīstības 

infrastruktūru, kas saistīta ar produktu autentiskumu un kvalitāti, kā arī pētniecības un 

attīstības kapacitātes pastiprinātu izmantošanu. Projekta virzību nosaka starptautiskais tirgus 

pieprasījums pēc augstas kvalitātes NTFP (piemēram, ogām, sēnēm, meža augu ekstraktiem 

u.c.) tieši no Baltijas jūras reģiona ar izteiktu eksporta potenciālu uz Āzijas valstīm. Projekta 

rezultātā produktu kvalitātes un autentiskuma pierādīšanas metodes būs pieejamas 

uzņēmumiem un institūcijām (caur izstrādāto digitālo platformu), tādējādi sekmējot pierādītu 

augstākās kvalitātes produktu eksportu. Bez tam, no atsevišķām meža augu sugām (piemēram, 

Angelica archangelica, Rhodiola rosea, Rhaponticum carthamoides u.c.) ir izdalīti bioloģiski 

aktīvi ekstrakti un veikts to gatavo produktu ražošanas tehniski-ekonomiskais aprēķins. 

Tādējādi projekts paver iespējas mazajiem NTFP ražotājiem izvērtēt savu produktu 

potenciālu, pierādīt to kvalitāti un atrast sadarbības partnerus, piemēram, Ķīnā. 

Šobrīd projektā jau tikusi veikta dažādu Baltijas jūras reģiona valstu (Latvija, Lietuva, 

Igaunija, Somija, Norvēģija) uzņēmumu iesaiste projekta aktivitātēs un ir veiksmīgi realizēta 

pirmā misija uz Ķīnu (Pekinu un Šanhaju). Aktīvi norit tādu produktu un to sastāvu 

indentificēšana un izvērtēšana, kas ir perspektīvi savstarpēji izdevīgai komercijai ar Āzijas 

valstīm. Tāpat esošais projekts vairo izpratni par to, kā darbojas visa NTFP ķēde, sākot no 

izejvielu ražošanas līdz gala tirgum, identificējot ķēdes vājos posmus un piedāvājot 

potenciālos risinājumus. 

Kopumā jāsecina, ka ienākšana Āzijas un Ķīnas tirgū nebūt nav vienkārša vai ātra, un 

tāpēc šāda veida projektu ieguldījums uzņēmēju un arī zinātnieku sadarbības vienkāršošanā 
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starp Eiropu un Āziju, kā arī ražotājiem būtisku aspektu izskaidrošanā un informatīvā atbalsta 

sniegšanā, ir nozīmīgs. 
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SAPROPEĻA HUMUSVIELU KONCENTRĀTA LIETOŠANAS EFEKTIVITĀTE 

LAUKAUGU RAŽAS PALIELINĀŠANĀ 

Līvija Zariņa1, Oļegs Kukainis2, Vivita Vīksniņa3 

1 
Agroresursu un ekonomikas institūts, Priekuļu pētniecības centrs, e-pasts: livija.zarina@arei.lv;  
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Latvijas Humusvielu institūts, e-pasts: olegs.kukainis@lhi.lv; 

3 
SIA Ražošanas tehnoloģijas, e-pasts: 

vivita.viksnina@greenok.lv 

Sapropelis ir viens no Latvijas nerūdu derīgajiem izrakteņiem, kura krājumi ir pietiekoši 

lieli (Stankeviča, Kļaviņš, 2013), lai tiktu veikta mērķtiecīga tā izmantošana (Stankeviča 

u.c., 2017). Zinātniskajos pētījumos ir noskaidrots, ka sapropelis atkarībā no reģiona 

ģeogrāfiskajiem apstākļiem un cilvēku veiktajām aktivitātēm ir daudzveidīgs pēc ķīmiskā 

sastāva un līdz ar to arī pēc īpašībām, kas ir noteicošās tā izmantošanas izvēlei (Штин, 2005; 

Топачевский, 2011).  Veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi neapstrādātu sapropeli jau izmanto 

dažādās nozarēs, tajā skaitā lauksaimniecībā, tomēr vēl joprojām tiek rastas jaunas iespējas, 

un tās šobrīd ir pārbaudes procesā. Viena no šādām iespējām ir apstrādāta sapropeļa 

humusvielu koncentrāta izmantošana augsnes ielabošanai. Jaunā produkta potenciālā 

efektivitāte pamatojas ar faktu, ka humusvielas ir enerģijas avots augsnē mītošiem 

organismiem (baktērijas, sēnes, aļģes), kas augsnē veic augsnes auglības un struktūras 

uzlabošanu, kā arī veicina augu augšanu un attīstību un ierobežo slimību un kaitēkļu 

izplatīšanos. Šobrīd pastāv pieņēmums, ka sapropeļa humusvielu molekulas aktīvāk iesaistās 

bioloģiskajā apritē nekā molekulas no citiem dabiskiem materiāliem (leonardīta vai 
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vermikomposta), tāpēc produkti no sapropeļa lauksaimniecībā būtu ekonomiski daudz 

izdevīgāki. Lai noskaidrotu Latvijas Humusvielu institūtā izveidotā jaunā bioloģiski aktīvā preparāta 

Formula Eko efektivitāti laukaugu (kartupeļu, zirņu, kviešu un rapša) audzēšanā un produkta ietekmi 

uz dažāda veida kultūraugiem, kā arī, lai precizētu jaunā produkta ieteicamo devu, Agroresursu un 

ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrā (AREI PPC) velēnu podzolētā smilšmāla augsnē 

2018. un 2019. gadā tika veikti pētījumi integrēti un bioloģiski apsaimniekotos laukos. Pētījuma 

varianti: 1. Kontrole (neizmantojot bioloģiski aktīvās vielas); 2. Formula Eko 5 L ha
-1

; 3. Formula Eko 

10 L ha
-1

; 4. Formula Eko 20 L ha
-1

, ar un bez  lakstu apstrādes ar augu augšanas veicinātāju Green 

Cytokinin. Pētījuma gaitā tika veikti augu fenoloģiskie novērojumi, noteikta raža un tās kvalitāte, kā 

arī salīdzināti augsnes agroķīmiskie rādītāji.   

2018. un 2019. gada pētījumos būtiska ietekme uz ražas kvalitāti netika novērota, tomēr 

iegūtie dati apliecina pārbaudītā sapropeļa humusvielu koncentrāta Formula Eko pozitīvo 

ietekmi uz laukaugu ražas veidošanos, un nodrošina labāku augu aizsardzību pret slimībām. 
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DAŽI AUGSNES DIAGNOSTIKAS UN KLASIFIKĀCIJAS ASPEKTI 

Aldis Kārkliņš 
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Pēdējos gados arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta aktualizētas un kvalitatīvas 

augsnes informācijas ieguvei, kā arī tās izmantošanai dažādās sabiedrības darbības sfērās. 

Tiek diskutēts par noteiktu monitoringa shēmu attīstību, lauksaimniecības un meža zemju 

augšņu kartēšanu, zemes kvalitatīvo vērtēšanu, augsnes degradācijas risku un siltumnīcu 

efekta veidojošo gāzu (SEG) emisiju mazināšanu u.c. aktivitātēm. Visos šajos pasākumos 

svarīga loma ir augsnei, tāpēc informācijai par to izplatību un galvenajām īpašībām ir būtiska 

nozīme. Turklāt informācijas kopumam ir jābūt tādam, lai tas nodrošinātu visu potenciālo 

lietotāju vajadzības. Sākot no lauksaimnieka (dārzkopja), līdz ekspertiem, kas gatavo ikgadējo 
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Nacionālo ziņojumu par SEG emisiju monitoringu. Tā kā no vienkāršuma nevar izveidot 

sarežģīto, tad acīmredzot plānojot augsnes informācijas ieguvi un apstrādi ir jāsprauž mērķis – 

informācijas kopumam un tā ieguves metodēm ir jābūt tādām, kas nodrošina prasīgāko 

informācijas izmantotāju vajadzības. Tas attiecas uz diviem aspektiem. Pirmais ir augšņu 

klasifikācija, otrais – minimāli nepieciešamo analītisko rādītāju noteikšana. 

Augsnes klasifikācija. Līdzšinējās diskusijās jau esam nonākuši pie slēdziena, ka 

informācijas lietotājiem ir nepieciešami augšņu nosaukumi abās sistēmās – gan atbilstoši 

Latvijas augšņu klasifikatoram (LAK), gan arī starptautiski lietotajam WRB
7
. Tātad augšņu 

diagnostika un apraksts ir jāveic tādējādi, lai ar iegūto rādītāju palīdzību varētu klasificēt 

augsnes gan pēc vienas, gan arī otras sistēmas. Savstarpēja abu šo sistēmu taksonu 

salīdzināšana nav iespējama. Dažkārt šaubas rodas, vai WRB nav pārlieku sarežģīts, lai to 

varētu pielietot dažādu programmu (augšņu kartēšana, monitorings) realizācijā. Šeit varētu 

būt šāds risinājums. Augšņu pamatgrupas (Reference soil groups) noteikšanas kritēriji tiek 

saglabāti tādi, kādi tie ir oriģinālajā metodikā, taču izņemot ārā Latvijai neraksturīgās 

situācijas. Taču tiek samazināts piemērojamo apzīmētāju (principal and supplementary 

qualifiers) skaits, atstājot tikai tos, kas mūsuprāt ir nozīmīgākie. Piemēram, Latvijā izplatītai 

Luvisols viegli varam šķirties (parasti nepiemēro) no tādiem apzīmētājiem, kā Rhodic, 

Chromic (apzīmē krāsu), Cutanic (jo iluviālā māla uzklājumi būs praktiski vienmēr), Aric (jo 

vienmēr aram dziļāk par 20 cm) u.tml. Taču, protams, svarīgi ir saglabāt apzīmētājus, kas 

norāda uz glejošanos, piesātinājumu ar bāzēm un organisko vielu saturu augsnē. Ja WRB 

oriģinālajā versijā ir definēti 275 apzīmētāji, un no tiem Latvijā varētu būt sastopami  163, tad 

šādā samazinātā variantā būtu nepieciešami tikai  45 vai pat mazāk. Tas zināmā mērā 

atvieglotu darbu gan augsnes apraksta laikā, gan turpmākā informācijas apstrādē. Protams, ja 

kādā konkrētā situācijā tiek uzskatīts, ka nepieciešami papildus apzīmētāji, tos vienmēr 

iespējams pielietot kā izvēles variantu. 

Minimāli nepieciešamie analītiskie rādītāji. Tie ir rādītāji, bez kuriem nav iespējama 

augsnes klasifikācija, kā arī pilnvērtīga augsnes informācijas izmantošana. To noteikšanai ir 

konsekventi jāizmanto starptautiski rekomendētās metodes. Galvenie no tiem ir augsnes 

granulometriskais sastāvs, karbonāti, organiskā oglekļa saturs, pH skaitlis, augsnes 

piesātinājuma pakāpe ar bāzēm. Lai noteiktu pēdējo, augsnē kvantitatīvi ir jānosaka galveno 

apmaiņas katjonu – Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
 un Al

3+
 koncentrācija, kā arī tās katjonu apmaiņas 

kapacitāte. Augšņu aprakstos ir jānorāda arī tās krāsa, t.i., kritērijs, kurš Latvijas augšņu izpētē 

līdz šim nav bijis populārs (vismaz atbilstoši Munsell sistēmai). Krāsas noteikšana ir 

nepieciešama vismaz tur, kur tā ir kā kritērijs diagnostikas horizontu (Cambic, Mollic, Umbric, 

                                                      
7
 World Reference Base for Soil Resources. 
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Spodic), pazīmju (Albeluvic glossae, Gleyic, Stagnic, Retic) un/vai materiālu (Albic, Limnic) 

noteikšanai. 

Kā padarīt WRB lietotājiem “draudzīgāku”? Viens no veidiem ir WRB klasifikatora 

saīsinātās versijas veidošana, līdzīgi kā tas tika veikts publicējot šī izdevuma studentu 

variantu (Switoniak et al., 2018). Klasifikatorā atstājot tikai to informāciju, kas ir būtiska 

Latvijai, piemēram, veicot lauksaimniecības un meža zemju augšņu kartēšanu, to var 

ievērojami vienkāršot. Tajā var neiekļaut Latvijā reti sastopamas situācijas, kā arī 

antropogēno (stipri modificēto, pilsētvides u.tml.) augšņu specifiku. Ja arī šāda pieeja kaut 

kādā mērā samazinās augšņu informācijas detalizāciju, tās telpisko izšķirtspēju, taču tomēr 

tiks saglabāta kopējā informācijas struktūra, ievēroti kopējie taksonu izdalīšanas principi. Tas 

nodrošinās iegūtās informācijas adekvātu pielietojumu, gan nacionālā mērogā, gan arī 

starptautiski. Šādi iegūta informācija noteikti būs kvalitatīvāka, nekā Latvijas augšņu taksonu 

aproksimācija atbilstoši WRB. 
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