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Latvijas hidroģeoloģiskais modelis (LAMO) izveidots 
laikā no 2010.-2012.g. Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) Vides modelēšanas centrā (VMC), īstenojot 
Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda līdzfinansētu 
projektu. LAMO vispārina ģeoloģisko un 
hidroģeoloģisko informāciju, kura ir apkopota Latvijas 
Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas Centrā (LVĢMC) 
par aktīvo pazemes ūdeņu zonu. No 2014. gada notiek 
modeļa pilnveidošana VPP projekta EVIDEnT ietvaros.  



HM tiek veidoti komecprogrammatūras 
Groundwater Vistas (GV) vidē; Šī 
programmatūra tiek regulāri modernizēta un 
tiek plaši izmantota Eiropā un pasaulē; GV ietver 
plašu specializēto rīku klāstu: MODFLOW, 
MODPATH, MT3D u.c., kurus pilnveido ASV 
ģeoloģijas dienests. 
 



Modeļa aktīvā un pasīvā daļas 



LAMO2 upes un ezeri (zilā krāsā) un LAMO3 
pievienotās upes un ezeri (sarkanā krāsā) 



Modeļa vertikāla 
shematizācija 

Latvijas HM aptvers 
475km300km areālu 

aktīvajai pazemes ūdens 
zonai (līdz Pērnavas 

horizontam), kuru Latvijā 
izmanto dzeramā ūdens 

apgādei. Vertikālā 
shematizācija paredz 27 

modeļa plakņu izmantošanu.  



HM LAMO versijas 

 

 

Name 

of 

version 

Year 

of 

dispo-

se 

Approximation grid Rivers in model Lakes 

Plane 

step 

[metre] 

Number 

of grid 

planes 

Number 

of cells 

[10
6
] 

Number Valleys 

incised 

Flow 

data 

used 

number 

LAMO1 2012 500 25 14.25 199 no no 67 

LAMO2 2013 500 27 15.43 199 yes no 67 

LAMO3 2014 500 27 15.43 469 yes no 127 

LAMO4 2015 250 27 61.56 469 yes yes 127 



Darbietilpīga bija hidrogrāfiskā tīkla (upes, ezeri) 
izveidošana un iekļaušana zemes virsmas 

digitālajā reljefā. Upes modelī tika uzdotas kā 
nepārtrauktas līnijas ar uzdotu garenprofilu, ezeri 

kā poligoni ar uzdotiem līmeņiem.  
Hidrogrāfiskais tīkls ir reljefa koriģējošs elements 
un ir izmantots kā izkliedētais robežnoteikums. 

  
 
 



Gaujas un tās pietekas Vildogas ieleju iegrauzumi LAMO1 un LAMO2 



RTU Vides modelēšanas centra speciālisti 
2014. gadā īstenoja divus būtiskus LAMO 

uzlabojumus: 

 
• palielināts modeļa hidrogrāfiskā tīkla blīvums; 

• precizētas filtrācijas koeficientu kartes 
pamatiežu ūdens horizontiem, izmantojot 
urbumu atsūknēšanas datus 

 

 



Griezums ar ūdens līmeņu izolīnijām un 
infiltrācijas sadalījumu ( (krāsās) 



Kalibrējot LAMO3, pirmo reizi tika izmantoti 
infiltrācijas plūsmu vertikālie ģeoloģiskie 
griezumi. Ar to palīdzību tika atklātas un 
novērstas grūti pamanāmas upju piesaistes 
kļūdas, galvenokārt pamatiežu horizontiem. 
Infiltrācijas griezumus var apvienot ar ūdens 
līmeņu griezumiem. LAMO3 versijai ūdens 
līmeņu izolīnijas ir vertikālas ūdens horizontiem, 
bet infiltrācijas izolīnijas (krāsojums), 
sprostslāņos. 

 

 

 



LAMO3 horizontu caurplūdes karšu korekcijas 
īstenošana: 

 • izmantojot urbumu īpatnējo debitu 
punktveida datus, ar interpolācijas metodēm 
iegūst un noformē caurplūdes kartes  (km); 

• izmantojot sakarību ki = Ti / mi , iegūst un 
noformē filtrācijas koeficientu kartes; 

• Iegūst normalizētu filtrācijas koeficientu 
sadalījumu pie  m>0   

k=knorm kvid ,          kvid = ∑ki/ n,      knorm = k/ kvid  

 

 



LAMO3 pamatiežu horizontu filtrācijas īpašības  
Tabulā ir izmantoti saīsinājumi: C – slāņa kods, Lc – horizonta laukums [tūkst.km2]; mvid  - vidējais 
biezums [metri]; kvid , kmin, kmax – vidējā, maksimālā, minimālā k vērtība [metri/dienn]; Tvid , Tmax 

vidējā un maksimālā caurteces vērtība [(metri)2/dienn];  (l/m)vid  - vidējā vērtība urbumu filtru un 

horizontu biezumu attiecībai. 

 Horizonta 

kods 

LAMO2 LAMO3 

 knorm   kvid   knorm   kvidt   kvidc  

D3ktl 1.0 3.0 0.2-2.1 2.1 3.0 

D3zg# 1.0 3.0 0.4-2.2 3.6 5.0 

D3krs# 1.0 2.0 0.4-1.7 5.9 6.0 

D3dg# 1.0 10.0 0.1-1.2 5.6 8.0 

D3pl 1.0 10.0 0.2-1.9 7.8 12.0 

D3am 1.0 10.0 0.3-1.8 4.7 7.0 

D3gj2 1.0 10.0 0.4-1.8 5.6 8.0 

D3gj1 1.0 14.0 0.3-1.9 5.2 8.0 

D2brt 1.0 5.0 0.3-1.8 1.9 3.0 

D2ar 1.0 5.0 0.3-1.9 2.1 3.0 

 



LAMO2 pazemes ūdeņu plūsmu  [tūkst. 
m3/dienn] bilance  

 

Aquifer 

code 

qinflow qrivers qlakes qborder qwells 

Q2 3888 -3288 -426 -118 -56 

Q1# 25 -7 0 -18 0 

D3ktl# 173 -192 0 20 -1 

D3zg# 63 -41 0 -18 -4 

D3krs# 23 -11 0 -8 -4 

D3dg# 599 -569 -10 -15 -5 

D3pl 516 -446 8 -70 -8 

D3am 144 -93 0 -50 -1 

D3gj2 365 -244 0 -96 -25 

D3gj1 505 -327 0 -154 -24 

D2brt 689 -462 0 -214 -13 

D2ar 209 0 0 -195 -14 

Model 7199 -5680 -428 -936 -155 

Q1+Q2 3913 -3295 -426 -136 -56 

Primary 

aquifers 
3286 -2385 -2 -800 -99 



LAMO3 pazemes ūdeņu plūsmu  [tūkst. 
m3/dienn] bilance  

 Aquifer 

code 

qinflow qrivers qlakes qborder qwells 

Q2 7223 -6596 -487 -84 -56 

Q1# 47 -31 0 -16 0 

D3ktl# 261 -277 0 17 -1 

D3zg# 82 -64 -3 -11 -4 

D3krs# 94 -80 0 -10 -4 

D3dg# 800 -692 -90 -13 -5 

D3pl 474 -361 -8 -97 -8 

D3am 262 -237 0 -24 -1 

D3gj2 527 -443 0 -59 -25 

D3gj1 322 -213 -5 -80 -24 

D2brt 557 -442 -6 -96 -13 

D2ar 114 0 0 -100 -14 

Model 10763 -9436 -599 -499 -155 

Q1+Q2 7270 -6627 -487 -100 -56 

Primary 

aquifers 
3493 -2809 -112 -399 -99 



LAMO3 un LAMO2 pazemes ūdeņu plūsmu 
starpība  [tūkst. m3/dienn] 

 
Aquifer 

code 
∆qinflow ∆qrivers ∆qlakes ∆qborder ∆qwells 

Q2 3335 -3308 -61 34 0 

Q1# 22 -24 0 2 0 

D3ktl# 88 -85 0 -3 0 

D3zg# 19 -23 -3 7 0 

D3krs 71 -69 0 -2 0 

D3dg# 201 -123 -80 2 0 

D3pl -42 85 -16 -27 0 

D3am 118 -144 0 26 0 

D3gj2 162 -199 0 37 0 

D3gj1 -183 114 -5 74 0 

D2brt -132 20 -6 118 0 

D2ar -95 0 0 95 0 

Model 3564 -3756 -171 -363 0 

Q1+Q2 3357 -3332 -61 36 0 

Primary 

aquifers 

207 -424 -110 327 0 



Nākošā LAMO4 versija tiks izveidota 2015.-2016. gados. 
Režģa plaknes solis tiks samazināts uz 250m un upju 
plūsmu mērījumi dos iespēju precizēt upju piesaisti 
modelim. 
Izmantojot LAMO, var veikt sarežģītus zinātniskus 
pētījumus pazemes ūdens ķīmijas un vecuma jomās. Šo 
iespēju nodrošina GV sistēmas programmatūras 
MODPATH un MT3D. MODPATH modelē 
ūdens/piesārņojuma daļiņu kustību telpā un laikā 
(digitālā trasēšana). MT3D ļauj pētīt dabīgā 
/antropogēnā piesārņojuma koncentrācijas izmaiņas 
laikā un telpā.  

 

 



Paldies par uzmanību 


