
Pētniecības organizāciju
piedāvājums Latvijas

pašvaldībām

1) Latvijas universitāte (Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, Ķīmiskās fizikas 
institūts, Ķīmijas fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte);
2) Rīgas Tehniskā universitāte (Vides modelēšanas centrs);
3) Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR;



1. Virszemes ūdeņu pētījumi

2. Pazemes ūdeņu pētījumi

3. Ūdens procesu modelēšana

4. Notekūdeņu pētījumi

Praktiskas ievirzes pētījumu jomas

























Pašreizējā dabiskas izcelsmes ūdensobjektu
ekoloģiskās kvalitātes noteikšanas procedūra



Problēma: 
ŪSD mērķis – 2015.g. visiem dabiskajiem ūdensobjektiem 
jābūt ar vismaz labu ekoloģisko kvalitāti 



Noteikumi par riska ūdensobjektiem











Decentralizētās ūdens apgādes kvalitātes
izpēte:

• Privāto urbumu un aku ūdens mikrobioloģiskās 
kvalitātes izvērtējums

• Avotu ūdens kvalitātes novērtējums

Centralizētās ūdens apgādes iespēju pētījumi:

• Pazemes ūdens resursu izpēte (piem, jaunās 
teritorijās

• Ūdens sastāva izpēte (t.sk. minerālūdens):
• Ķīmiskais sastāvs

• Ūdens vecums

• Ietekme uz veselību

Dzeramā ūdens kvalitāte un aizsardzība

Foto:Latvijas Petroglifu centrs



Ūdens kvalitātes saglabāšana:

• Bezsaimnieku urbumu stāvokļa novērtējums:
• Drauds dzeramajam ūdenim

• Potenciāls atjaunot urbumu

• Pazemes ūdeņu plūsmu izpēte:
• Aizsargdambju drošība

• Zemu gruntsūdeņu līmeņu izpēte (piem.,sausuma periodos, 
cilvēka darbība)

• Rekomendāciju izstrāde

Dzeramā ūdens kvalitāte un aizsardzība



Ūdens kvalitātes uzlabošana

Notekūdeņu dezaktivācija apstrāde ar jonizējošo 
starojumu – radiāciju paātrinātiem elektroniem 

Korejas Republikā, Daegu pilsēta attīra tekstil  rūpniecības indīgās krāsvielas 10 000 m3 dienā, izmaksas ir  

izdevīgākas par konvencionālam attīrīšanas metodēm. SAEA atbalsta, padomdevēji palīdz sniegt konsultācijas



Sabiedrības veselības un vides 
uzlabošana ilgtermiņā:

• Polija Ščecinas ogļu elektrostacijas 
izplūdes gāzu apstrāde ar elektronu  
starojumu vienlaicīgi samazina sēra  
dioksīda (95 %)un slāpekļa oksīdu 
(70%)  saturu aptuveni 270 000 
kubikmetriem stundā.

• Izmaksas par 15 %  mazākas nekā 
konvencionālajām metodēm (filtri)

Ķīna,  gaisa attīrīšanai, Bulgārija, 

Gaisa kvalitātes uzlabošana



Konnvejers



Dezinfekcija
Atkrāsošana

Dzeramā ūdens iegūšana 

5000 Gy was required for the inactivation Enterococcus 

sp., the most resistant bacteria among



• Dažādas dzeramā  ūdens apsaimniekošanas iestādes.

• Tekstil rūpnīcas – ūdens atkrāsošana

• Bīstamo atkritumu apstrāde - Slimnīcas

Iespējamās ieinteresētās organizācijas





I Pasūtītājs

II LU metodikas, 

apmācība  

IV Radiācijas drošības 

centrs -uzraudzība  

III SAEA atbalsts, 

rekomendācijas

IV Licencēšana, uzraudzība

V Sabiedrības 
informēšana

I Problēmas Prasības –
lokālas, ES

II Ūdens apstrādes 
metodika, kvalitātes 
novērtējums (Šķidruma 
hromatogrāfija, FT-IR

III Starptautiskā 
Atomenerģijas 
aģentūra speciālistu 
konsultācijas, 
finans. atbalsts

II

II

III

II Ūdens noplūdes 
modelēšana

IV Licencēšana, 
kontrole, 

apmācība 



Plūdu un virszemes ūdens kvalitātes 
modelēšana

Uldis Bethers

LU Fizikas un matemātikas fakultāte

bethers@latnet.lv 29561523

LPS videokonference 

Rīga, 22-Mar-2017



PLŪDU IEMESLI, CĒLOŅI, KARTĒŠANA

Ūdensobjektu 
pārplūšana (teritorija 
nav atdalīta no 
ūdens)

Nepietiekama 
notece (teritorija 
atdalīta no ūdens)

Jūras vējuzplūdi

Pavasara pali

Sniega kušana

Lietavas

Lietusgāzes

Tehnogēni plūdi

Pārpurvošanās

Plūdu riska kartēšana
(0,5%, 1%, 10%, 
klimata pārmaiņas), 
aizsargjoslu noteikšana, 
teritorijas plānojums

Vēsturisku situāciju 
analīze

Inženierbūvju 
optimizācija un ietekmes 
vērtējums

Reālā laika un 
prognozēšanas sistēmas



PLŪDU MODELĒŠANA

Ģeotelpiskais 
modelis

Hidroloģiskais, 
hidrauliskais, 
hidrodinamiskais 
modelis

Modeļa kalibrācija

Modeļaprēķini

Plūdu kartēšana

IT sistēma

Scenāriji (meteo, 
tehno, klimata uc)



VIRSZEMES ŪDENS KVALITĀTE 

Dabiskie procesi

Antropogēnais 
piesārņojums

Augsne & augi

Lauksaimnie-ciskā 
prakse

Apaugums

Zemes lietojums 
un kultūraugi

Reljefs, gultne...

Punktveida 
piesārņojums

Ūdens kvalitātes 
identifikācija ārpus 
monitoringa

Vēsturisku situāciju un 
cēloņu analīze. Avotu 
atdalīšana

Ietekmju analīze un 
pasākumu optimizācija

Reālā laika un 
prognozēšanas sistēmas



ŪDENS KVALITĀTES MODELĒŠANA

Reljefs

Augi, prakses, 
piesārņojums

Modeļa kalibrācija

Modeļaprēķini

Scenāriji

Optimizācija

Augsne, zemes 
lietojums, upju tīkls



LATVIJAS HIDROĢEOLOĢISKĀ MODEĻA
IESPĒJAS

Dr.sc.ing. Aivars Spalviņš, 

Mg.sc.ing. Kaspars Krauklis, 

Mg.sc.ing. Inta Lāce



LAMO īpašības

• Pamatiežu ģeoloģisko slāņu robežas

1. Iekļauj 27. slāņus līdz D2pr.

2. Plaknes aproksimācijas solis 250 m.

3. Izmantoti LĢIA un LVĢMC dati.

4. Darbojas GroundWater Vistas vidē.

LAMO pilnveidots izpildot 
VPP programmu EVIDEnT



Ģeoloģiskais griezums 4W-4E
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LAMO dati lokāliem modeļiem
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Modelis Pļaviņu HES apgabalam
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Modelēšanas lietojumi pazemes ūdensgūtvēm

47

1. Ražība un ūdens kvalitāte.

2. Aizsargjoslu novietojums. 

3. Piesārņojuma risks.
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Piemērs: Rīgas ūdensgūtvju ražības modelisPiemērs: modelis Coca-Cola rūpnīcai



Modelēšanas lietojumi piesārņojumam 
ūdenī un gruntī

1. Apjoms.

2. Kustības virziens un ātrums.

3. Vides attīrīšanas scenāriji.
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Piemērs: Inčukalna Ziemeļu dīķa modelisPiemērs: modelis izgāztuvei Kosmoss Jelgavā



Modelēšanas lietojumi ietekmes uz vidi novērtēšanai 

1. Minerāli karjeri.

2. Pazemes būves.

3. Ūdensgūtves un citi objekti.
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Piemērs: Modelis būvbedrei Kauguru ielā, JūrmalaPiemērs: modelis Rīgas Ziemeļu tunelim



Kontakti

RTU DITF Vides Modelēšanas Centrs
Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048, LATVIJA

Tālrunis: 371 67089511

E-pasts: emc@cs.rtu.lv
Mājaslapa: http://www.emc.rtu.lv/

mailto:emc@cs.rtu.lv
http://www.emc.rtu.lv/


Fitoremediācija

Pētīšanas iespējas Latvijas Universitātē



• Fitoremediācija ir būtisks degradēto 
teritoriju attīstības instruments;

• Tā iekļauj augu un saistīto augsnes 
mikroorganismu izmantošanu, lai 
mazinātu piesārņojumu koncentrāciju vai 
toksiskās sekas vidē;

• Tā ir augiem raksturīga spēja uzņemt 
piesārņojuma vielas un veikt vides 
atveseļošanau ar dažādiem mehānismiem.

Kas tas ir?



• sējas lucerna (Ba, Cs, Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni),

• klūdziņu kārkls, (Cd, Cr, Cu, Pb, Ag, U, Zn, As, Sr),

• pļavas āboliņš (Zn), 

• liektais amarants (Cd, Cs, Ni, Zn),

• parastais kviesis (Ba, Cu, Pb, Zn, Cs), 

• purva purene (U),

• parastā priede (Cs), 

• izplestais donis (Naftas produktu piesārņojums),

• vetīvers,

• niedru auzene (Cd, Pb, Zn) 

• u.c.; 

Izmantojamie augi



Fitoremediācija pasaulē jau vairāk kā 10 
gadus veiksmīgi tiek izmantota:

• vēsturisko, 

• industriālo,

• lauksaimniecisko,

• mežsaimniecisko, 

• militāro, 

• degvielas uzpildes

• glabāšanas piesārņoto vietu sanācijai.

Shanghai Houtan Park, Šanhaja, ķīna



• Lauksaimniecības vai
komunālo ūdeņu attīrīšana;

• Var attīrīt lielākas
ūdenstilpnes kvalitāti
reģionā;

• Veicina, uzlabo vides 
kvalitāti;

• Estētisks vides kvalitāti 
uzlabojošs risinājums; 

• Novērš augsnes eroziju;

• Ierobežo piesārņojuma 
izskalošanās iespējas.

Ieguvumi



Iespējamie finansējuma avoti:

• EK finansējums

• LIFE programma

• pārrobežu sadarbības programmas (INTERREG BSRP, LATLIT, ESTLAT u.c.)

• Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansējums

• Pašvaldību finansējums

Sadarbība kopīgu projektu īstenošanā



Latvijas-Lietuvas sadarbības projekti 
(Lat-Lit)

• Projektu uzsaukums tiks atvērts šī gada pavasarī (aprīlis-maijs)

• Potenciālās ar vidi saistītās tēmas:

• (1.2) Vides resursu efektīvas apsaimniekošanas palielināšana 
(kopējais finansējums aktivitātei ~1 MEUR, vienam projektam līdz 
1 MEUR)

• (1.3) Sabiedrisko teritoriju ar vides problēmām atjaunošana 
(kopējais finansējums aktivitātei ~4,88 MEUR, vienam projektam 
līdz 1 MEUR)

• Nepieciešams vismaz viens partneris no Lietuvas un Latvijas (tam 
jāatrodas programmas darbības teritorijā- attēls)

• Papildus informācija: http://latlit.eu/
1.attēls. Programmas darbības 

teritorija

http://latlit.eu/


Iespējamās projektu tēmas aktivitātē 1.3- sabiedrisko 
teritoriju ar vides problēmām atjaunošana

• Aktivitātes mērķis- atjaunot pašvaldībām piederošās degradētās 
teritorijas

• Iespējamās aktivitātes:
• Labas pieredzes apmaiņa starp LV un LT (tajā skaitā arī citām EU valstīm) 

degradēto teritoriju atjaunošanā

• Pilotteritoriju sakārtošana/atjaunošana (piesārņojuma likvidēšana, ēku 
demontāža, teritorijas sakopšana un infrastruktūras izbūve)

• Apsaimniekošanas plānu sagatavošana teritorijas turpmākai attīstībai, 
piesārņojuma mazināšanai reģionā un taml.



Latvijas Universitātes 
iesaiste:

• Risku analīze (potenciāli piesārņoto vietu 
apzināšana pašvaldībā un iespējamo piesārņojošo 
vielu analīze)

• Piesārņotās piltotteritorijas hidroģeoloģiskā un 
grunts piesārņojuma izpēte, tajā skaitā 
piesārņojuma turpmākās izplatības modelēšana

• Efektivākā/ekonomiskākā attīrīšanas risinājuma 
meklējumi- fitoremediācija, piesārņojuma fiziska 
aizvākšana, ķīmiskā attīrīšana, kombinētas pieejas 
u.c.

• Pieredzes apmaiņa un turpmākā teritorijas 
attīstības plāna sagatavošana (sākot no teritorijas 
attīrīšanas līdz vides tūrisma koncepcijas 
sagatavošanai)

• Vēsturiski piesārņoto vietu piemēri:
1. Mazuta, minerālmēslu, šķidro atkritumu 

glabātuves, DUS
2. Slēgtās atkritumu izgāztuves
3. Piesārņoti ezeri, kanāli, dīķi

• Lauksaimniecības teritorijas
• Intensīva tūrisma teritorijas, kurās var aizvākt 

esošo piesārņojumu un izveidot infrastruktūru 
turpmākai vides atveseļošanai (nesankcionētas 
atkritumu izgāztuves, fiziski degradētas dabas 
vērtības)

Piesārņotās piltotteritorijas
var būt:



• Gunta Rača, gunta.raca@lu.lv (Latvijas Universitāte)

• Ilze Grante, ilze.grante@lu.lv (Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte)

• Gunta Ķizāne, gunta.kizane@lu.lv (Latvijas Universitāte, Ķīmiskās fizikas institūts)

• Gunta Spriņģe, gunta.springe@lu.lv (Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte)

• Uldis Bethers, uldis.bethers@lu.lv (Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte)

• Kaspars Krauklis, emc@cs.rtu.lv (Rīgas Tehniskā universitāte, Vides Modelēšanas Centrs)

• Jānis Bikše, janis.bikse@lu.lv (Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte)

• Vaira Obuka, vaira.obuka@lu.lv (Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte)

• Inga Retiķe, inga.retike@lu.lv (Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte)

Kontakti

mailto:gunta.raca@lu.lv
mailto:ilze.grante@lu.lv
mailto:gunta.kizane@lu.lv
mailto:gunta.springe@lu.lv
mailto:uldis.bethers@lu.lv
mailto:emc@cs.rtu.lv
mailto:janis.bikse@lu.lv
mailto:vaira.obuka@lu.lv
mailto:inga.retike@lu.lv


Paldies par uzmanību!


