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IEVADS
Ielejveida iegrauzumi pamatiežu virsmā ir diezgan bieži sastopami bijušajās apledojuma teritorijās.

Parasti tie ir pildīti ar glacigēnajiem nogulumiem – morēnas smilšmālu un mālsmilti vai smilti un granti,
vai abu iepriekšējo miju. Atkarībā no ielejveida iegrauzumu dziļuma un aizpildījuma, tie var būtiski
ietekmēt pazemes ūdeņus konkrētajā teritorijā.

MĒRĶIS
Novērtēt kā un cik būtiski ielejveida iegrauzumi ietekmē pazemes ūdeņu līmeņu sadalījumu

modelī, izmantojot pazemes ūdeņu plūsmas matemātiskās modelēšanas metodi.

PĒTĪJUMU TERITORIJA
Pētījumam tika izvēlēta Ventspils pilsētas ūdensgūtnes Ogsils teritorija, kur ir sastopami vairāki

ielejveida iegrauzumi un kur notiek ūdens ieguve, kas rada papildus ietekmi uz modelēto pazemes
ūdeņu plūsmu sadalījumu.

Teritorijas ģeoloģiskā uzbūve un hidroģeoloģiskie apstākļi
Pētāmā teritorija atrodas Piejūras zemienes Rindas līdzenumā, un te raksturīga salīdzinoši plāna

kvartāra nogulumu sega (biezums vidēji 10-20 m, vietām zemes virspusē atsedzas pirmskvartāra
nogulumi).

Kvartāra nogulumus veido morēnas smilšmāls un mālsmilts ar atsevišķām smilts un grants lēcām
un starpslāņiem, ko vietām sedz Baltijas ledus ezera smilts nogulumi (1. att.). Ielejveida iegrauzumu
dziļums ir dažāds, tieši ūdensgūtnes urbumos tas ir 25-60 m, bet nedaudz uz rietumiem sasniedz 100-
120 m dziļumu, un tos aizpilda dažādas ģenēzes kvartāra nogulumi – gan morēnas smilšmāls un
mālsmilts, gan smilts un grants (1. att.).

Pamatiežu virsmā Ogsila apkārtnē pārsvarā atsedzas vidus devona Arukilas svītas nogulumi un
Burtnieku svītas nogulumi teritorijas austrumu daļā, bet ielejveida iegrauzumos – arī Narvas svītas ieži
(2. att.). Pazemes ūdeņi pārsvarā saistīti ar Arukilas svītas iežiem – smilšakmeņiem un smilšakmeņu un
aleirolītu slāņmijām. Horizonts satur spiedienūdeņus, un pazemes ūdeņu plūsma ir vērsta uz
rietumiem, uz Baltijas jūru. Pazemes ūdeņu statiskais līmenis pētījumu teritorijā ir 10-20 m v.j.l. (2.
att.).

2. att. Pētāmās teritorijas 
pirmskvartāra iežu virsma (Mūrnieks 
1998) un pazemes ūdeņu līmenis D2ar 
horizontā (pēc LVĢMC datiem)

1. att. Shematizēts ģeoloģiskais griezums pa līniju AB , (Dūdiņa 2014)

Pētījums veikts ar ERAF projekta nr.  Nr.2013/0054/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/007 un 
Valsts pētījumu programmas "Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē - EVIDEnT" 

apakš projekta 5.2. "Pazemes ūdeņu izpēte" atbalstu.

MODEĻA UZBŪVE UN KALIBRĀCIJA
Pazemes ūdeņu plūsmas matemātiskais modelis izveidots MOSYS modelēšanas sistēmā (Virbulis et

al. 2012), izmantojot galīgo elementu trijstūru režģi. Stacionāra pazemes ūdeņu plūsma aprēķināta pēc
Darsī vienādojuma 3D vidē, ņemot vērā virszemes ūdeņu līmeņus un horizontu veidojošo nogulumu
neviendabību (1. tabula). Modelī kā robežnosacījumi uzdoti ūdens līmeņi lielākajos virszemes ūdens
objektos (3. att.) un nedaudz plānā mainīga infiltrācija 1,4-1,5 x 10-5 m/dnn augšējā slānī. Modeļa
apgabals ir 45x30 km, ieskaitot 5 km buferzonu ap pētāmo apgabalu.

Pētījuma nolūkos tika sagatavoti vairāki modeļi ar atšķirīgu uzbūvi – modelis bez ielejām un
modelis ar ielejām, kuru aizpildījums ar grants vai morēnas smilšmāla nogulumiem tika modelēts
aprēķinos mainot attiecīgi ieleju nogulumu filtrācijas koeficientu (1. tab.).

Modeļa izveidei nepieciešamā
ģeoloģiskā un hidroģeoloģiskā
informācija par ģeoloģiskā griezuma
uzbūvi, tajā ietilpstošo slāņu filtrācijas
parametriem un modeļa
robežnosacījumiem gūta no
ūdensgūtnes Ogsils apkalpojošā
ūdensapgādes uzņēmuma SIA
„ŪDEKA” arhīva un Latvijas Vides,
Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra
(LVĢMC) urbumu datu bāzes.

REZULTĀTI
Ielejveida iegrauzumi, kas pildīti ar smilts – grants nogulumiem, darbojas kā pāršķeltā ūdens

horizonta turpinājums, un konkrētajā horizontā nav novērojamas kādas izmaiņas ūdens līmeņu
sadalījumā (5A. att.). Tās kalpo kā horizonta barošanās apgabals (6. att.). Glacigēno (morēnas
smilšmāla) nogulumiem pildītie ielejveida iegrauzumi pārtrauc ūdens plūsmu pāršķeltajā horizontā un
neveicina ūdens filtrāciju no citiem ūdens horizontiem (5B. un 7. att.).

Slānis Kxy, m/dnn Kz, m/dnn

m,lgQ3-4 8 8

gQ3 0.0005 0.0005

D3gj 6 6

D2br* 0.0001 0.0001

D2br 6.2 6.2

D2ar* 0.0001 0.0001

D2ar 8 6

D2nr* 1.8e-9 1.8e-9

D2pr 4 4

Ielajas (grants) 15 10

Ielajas (morēna) 0.0005 0.0005

1. tabula. Slāņu filtrācijas koeficientu vērtības modelī

3. att. Modeļa robežnosacījumu vērtības virszemes ūdeņos

4. att. Modelētais (krāsas) un novērotais (punktu krāsa) pazemes 
ūdeņu līmenis D2ar horizontā pēc kalibrācijas

Modeļa kalibrēšanā izmantoti pazemes ūdeņu
līmeņu dati pirms un pēc ūdensgūtnes izveides,
salīdzinot modelētos un novērotos līmeņus (4. att.).
Pielāgojot nogulumu filtrācijas īpašības un infiltrācijas
apjomu, tika panākta iespējami labākā modelēto un
novēroto līmeņu atbilstība (4. att.) lielākajā daļā
teritorijas. Pārsvarā līmeņu atšķirība bija 1-2 m, bet
atsevišķos punktos tā sasniedza pat 8-10 m, un te
visticamāk pazemes ūdeņu plūsmu ietekmē vēl kādi,
modelī neiekļauti faktori.

SECINĀJUMI
Modelēšanas rezultāti apstiprina sākotnējo hipotēzi, ka glacigēnajiem nogulumiem pildītie

ielejveida iegrauzumi darbojas kā pazemes ūdeņu plūsmas barjeras artēzisko ūdeņu horizontos,
izraisot strauju ūdens līmeņa pazemināšanos ielejas tuvumā, un attiecīgi lejupsvērstu ūdens plūsmu
visā iegrauzuma apgabalā (7. att.). Un pretēji – ielejveida iegrauzmui, ko aizpilda smilts un grants
nogulumi maz maina pazemes ūdeņu plūsmu artēzisko ūdeņu horizontā (6. att.), bet būtiski veicina
dziļāko horizontu papildināšanos no seklākajiem caur iegrauzumu. Pētījuma rezultāti norāda, ka
ūdens līmeņa izmaiņas novērojamas tikai šaurā apgabalā ap iegrauzumiem.
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5. att. Modelētie pazemes ūdeņu līmeņi D2ar horizontā: A. Ielejveida iegrauzumi pildīti ar labi filtrējošiem smilts 
– grants nogulumiem; B. Ielejveida iegrauzumi pildīti ar vāji caurlaidīgiem glacigēnajiem nogulumiem. Melnās 
līnijas – ūdens horizonta izplatības robeža, treknā melnā līnija (A-B) – griezumu (6. un 7. att.) līnija.

6. att. Modelēto pazemes ūdeņu līmeņu sadalījums 
griezumā pie smilts – grants nogulumiem pildīta 
iegrauzuma.

7. att. Modelēto pazemes ūdeņu līmeņu sadalījums 
griezumā pie glacigēniem nogulumiem pildīta 
iegrauzuma.


