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1. Ievads  

Ūdens kvalitāti Rīgas līcī ietekmē saimnieciskās darbības gan Igaunijā, gan Latvijā. Labs vides 
stāvoklis līcī, tostarp piekrastes ūdeņos vēl nav sasniegts, jo Rīgas līcī ar upēm un no atmosfēras 
ieplūst pārāk liels biogēno vielu daudzums. Būtisks barības vielu daudzums ir uzkrāts arī jūras 
nogulumos, tādējādi veidojot tā dēvēto “biogēno vielu iekšējo slodzi” Šīs uzkrātās biogēno vielu 
rezerves noteiktos apstākļos var izdalīties no sedimentiem ūdens slānī un kļūt pieejamas aļģu 
attīstībai.  

Slāpeklis ir viens no visplašāk izplatītajiem elementiem uz Zemes, un tas ir ļoti nepieciešams 
dzīvībai. Tomēr 99 % slāpekļa ir molekulārā formā (N2), ko lielākā daļa organismu nevar izmantot, 
jo trīskāršās ķīmiskās saites saraušanai nepieciešams daudz enerģijas. Milzīgi inertā atmosfēras 
slāpekļa daudzumi ir mākslīgi pārveidoti par slāpekļa reaktīvajām formām Habera-Boša (Haber-
Bosch) procesā. Reaktīvais slāpeklis (Nr) ir iesaistīts dažādos bioģeoķīmiskos procesos un ir 
pieejams dzīviem organismiem. Nr var nodrošināt daudzus ieguvumus pārtikas un rūpniecisko 
izstrādājumu ražošanā. Pašlaik lauksaimniecībā kā mēslojumu izmanto aptuveni 100 miljonus 
tonnu slāpekļa. 20. gadsimta beigās, izmantojot slāpekļa minerālmēslus, tika nodrošināta pārtika 
apmēram 40 % pasaules iedzīvotāju. 

Tomēr no slāpekļa var rasties arī nevēlami blakusprodukti, piemēram, Nr izmeši atmosfērā un 
ūdenī. Viens no svarīgākajiem Baltijas jūras eitrofikācijas jeb “pārbarošanas” cēloņiem ir pārāk liela 
slāpekļa slodze no daudziem sauszemes avotiem gan Baltijas jūras sateces baseinā, gan ārpus tā. 
Pārāk liels slāpekļa daudzums kaitīgi ietekmē ne tikai ūdens sistēmas, bet arī sauszemes objektus 
un atmosfēru, kas izpaužas, piemēram, kā samazinātā ozona slāņa izraisītie kultūraugu apdegumi, 
paskābināšanās un eitrofikācijas radītā ietekme uz mežiem, augsnēm un saldūdens sistēmām, 
biogēno vienu noplūdes, eitrofikācija un skābekļa trūkums piekrastes un ezeru ekosistēmās u. c. 
Slāpekļa izmešu mazināšanas pasākumos galvenā uzmanība ir bijusi vērsta uz lauksaimniecības, 
rūpniecības un enerģētikas nozarēm, kā arī  apdzīvotajām vietām, kas ir galvenie slāpekļa 
piesārņojuma avoti. 

Projekta GURINIMAS mērķis ir slāpekļa slodzes mazināšanas metodikas izstrāde Rīgas līcim ciešā 
sadarbībā starp Igaunijas un Latvijas valsts iestādēm un pētnieciskajiem institūtiem. Jūras vides 
aizsardzība un uzlabošana Baltijas jūras reģionā, tostarp Rīgas līcī ir uzdevums, kas ir efektīvi 
paveicams tikai apvienojot spēkus ciešā reģionālā sadarbībā. Abām valstīm kopīgs mērķis ir 
slāpekļa ieplūdes mazināšana Rīgas līcī. 

Pētījuma rezultāti Igaunijas un Latvijas iestādēm nodrošina informāciju integrētākas slāpekļa 
pārvaldības sistēmas veidošanai, lai saskaņotā veidā plānotu un īstenotu biogēno vielu slodzes 
mazināšanas pasākumus Rīgas līcim. Slāpekļa integrētās pārvaldības sistēma tiks ieviesta, 
pamatojoties uz esošajiem upju baseinu pārvaldības plāniem, kā arī jūras vides aizsardzības un 
saglabāšanas stratēģiju un esošo bilaterālās un reģionālās sadarbības līgumu ietvaros. 

Galvenie projektā iegūtie rezultāti  

1) Pielāgota metodika reaktīvā slāpekļa (Nr) plūsmu, krājumu un transformācijas saskaņotai 
novērtēšanai, ko partneri izmanto budžeta izstrādāšanai. 

Metodikas pamatā ir ESAO (OECD) pētījumu metodoloģija slāpekļa plūsmu novērtēšanai. Pielāgotā 
metodika ir kopīgs pamats Nr izmešu avotu un ceļu definēšanai, datu vākšanai un apstrādei, 
izmantojot apgabaliem, tehnoloģijām un precēm specifiskās N plūsmas vērtības un apkopojot Nr 
bruto budžetu. 
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Pārskats “Metodikas izstrāde” ir pieejams šeit. 

2) Slāpekļa nacionālā budžeta aplēses Latvijai un Igaunijai 

Reaktīvā slāpekļa (Nr) aprite starp ekonomikas sektoriem, mājsaimniecībām un dabisko vidi Latvijā 
un Igaunijā, ir aplēsta, izmantojot materiālu un vielu plūsmas analīzi (MFA, SFA) valsts mērogā. 
Definētā sistēmas robeža ir Latvijas un Igaunijas teritorija, tostarp jūras piekrastes zona kā Nr 
uztvērējs no upju noteces, notekūdeņiem un atmosfēras. Ir uzskaitītas un analizētas visas galvenās 
12 definētajos sektoros ievadītās un no tiem izvadītās Nr plūsmas 2014. gadam Igaunijā un šo 
plūsmu vidējās vērtības 2012. –2016. gadam Latvijā. Lai izstrādātu pilnīgu slāpekļa budžetu un 
līdzsvarotu visus procesus visos izskatītajos sektoros, bija jāņem vērā arī ļoti stabilā un videi 
nekaitīgā N2 ievadītās un izvadītās plūsmas.  

Papildu informācija ir pieejama pārskatā “Reaktīvā slāpekļa plūsmu Latvijā un Igaunijā salīdzinošais 
pārskats” un tā pielikumos: “Reaktīvā slāpekļa aprite starp sektoriem Latvijā” (1. pielikums) un 
“Reaktīvā slāpekļa aprite starp sektoriem Igaunijā” (2. pielikums). 

3) Izstrādātā slāpekļa integrētās pārvaldības sistēma (GURINIMAS) 

Padziļināta informācija par slāpekļa integrētās pārvaldības sistēmu, tostarp par pasākumu 
izvērtēšanu N plūsmas mazināšanai uz vidi ir pieejama projekta pārskatā “GURINIMAS: integrated 
nitrogen management system for Gulf of Riga”.  

Projektu īstenoja seši projekta partneri – divi no Igaunijas un četri no Latvijas. Projekta vadošais 
partneris ir Igaunijas Vides ministrija. Projekta partneri: Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Latvijas 
Hidroekoloģijas institūts un Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 

2. Pārskats par reaktīvā slāpekļa būtiskākajām plūsmām Latvijā un Igaunijā 

1. un 2. attēlā, kā arī 1. tabulā ir apkopota informācija par reaktīvā slāpekļa (Nr) plūsmām starp 
tautsaimniecības sektoriem, mājsaimniecībām un vidi Latvijā 2012.–2016. gadā un Igaunijā 
2014. gadā.  

Lai gan metodika, kas izmantota, lai novērtētu reaktīvā slāpekļa plūsmas Latvijā un Igaunijā 
kopumā ir saskaņota, dažiem sektoriem slāpekļa ievadīto un izvadīto plūsmu noteikšana katrā 
valstī ir veikta ar nedaudz atšķirīgu pieeju, piemēram, novērtējot lauksaimniecības produktu 
eksportu, ko pieņem kā ieplūstošu vai nu tieši no lauksaimniecības sektora, vai no pārtikas/barības 
rūpniecības sektora, un tāpēc tās nedaudz atšķiras. 

Lielākā daļa izmantoto sākotnējo datu ir iegūti no valsts statistikas, pētījumiem un ziņojumiem 
Igaunijā un Latvijā. Informācija par Nr saturu materiālos, precēs un produktos ir iegūta gan no 
nacionālajiem avotiem (piemēram, NutriData datu bāzes), gan no citu valstu datu bāzēm, 
pētnieciskajām publikācijām un projektu atskaitēm. Iespējams, ka dažos gadījumos 
Igaunijas/Latvijas apstākļiem tie nav pietiekami reprezentatīvi. Neskatoties uz iepriekš minētajiem 
ierobežojumiem, projekta partneri pieņēma, ka galvenās N plūsmas ir aprakstītas ar diezgan 
atbilstošu nenoteiktību un izvairoties no to dubultas uzskaites. 

Nr kopējais apjoms, kas cirkulē starp ekonomikas nozarēm, patēriņu mājsaimniecībās un vidi 
Latvijā un Igaunijā, ir diezgan līdzīgs – attiecīgi 540 un 490 kT (1. tabula). 

Lielākajai daļai sektoru Igaunijā ievadītās un izvadītās slāpekļa plūsmas nav pietiekami līdzsvarotas, 
ko var izskaidrot gan ar izmantoto metodoloģiju un abu veidu plūsmu definīcijām, kā arī no 
dažādiem avotiem iegūtās informācijas slikto kvalitāti un pat pretrunīgumu. Tomēr kopumā visiem 

https://www.envir.ee/en/news-goals-activities/protection-marine-environment/est-lat-project-gurinimas
https://www.envir.ee/sites/default/files/comparative_overview_of_reactive_nitrogen_nr_flows_in_latvia_and_estonia_pdf.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/comparative_overview_of_reactive_nitrogen_nr_flows_in_latvia_and_estonia_pdf.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/annex_1_pdf.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/annex_2_pdf_nr_flows_by_pools_in_estonia.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/gurinimas_final_report_v1_30_07_2019.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/gurinimas_final_report_v1_30_07_2019.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/gurinimas_final_report_v1_30_07_2019.pdf
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izskatītajiem 12 sektoriem ievadītie Nr daudzumi Igaunijā pārsniedz izvadītos tikai par 52 kT gadā, 
bet Latvijā – par 54 kT gadā. 

Aprēķinātajam slāpekļa daudzumam, kas no atmosfēras izdalās ar nosēdumiem un tiek saistīts 
augos, abām valstīm ir iegūtas diezgan atšķirīgas vērtības, jo Latvijā un Igaunijā ir izmantoti dažādi 
šos procesus raksturojošie koeficienti. 

Latvijā un Igaunijā mājsaimniecībās rodas lielākā daļa notekūdeņos esošā Nr, kas nokļūst NAI 
(attiecīgi 53 % un 66 % no kopējā ieplūstošā daudzuma), nākamās pēc apjoma ir plūsmas no 
rūpniecības un citiem sektoriem. Lai samazinātu Nr plūsmas no mājsaimniecībām uz NAI, pasākumi 
būtu jāvērš galvenokārt uz cilvēku uztura paradumiem (ar pārtiku uzņemtais Nr pēc tam veido 
slodzi uz NAI). 

Lielākā daļa hidrosfērā ieplūstošā Nr abās valstīs rodas no difūziem avotiem. Igaunijā difūzo avotu 
īpatsvars ir aptuveni 97 %, tostarp 61 % no lauksaimniecības un 31 % no meža un citiem dabas 
resursiem un tikai 3 % no punktveida avotiem. Latvijā difūzie avoti veido aptuveni 53 % no slodzes, 
tostarp 34 % no lauksaimniecības un 19 % no meža un citām dabiskām un daļēji dabisku biotopu 
teritorijām. Punktveida avoti veido tikai 2 % no kopējās slodzes uz hidrosfēru. Latvijā ļoti svarīgs ir 
pārrobežu piesārņojums, un tas veido aptuveni 45 % no kopējās Nr slodzes. Aplēstā Nr slodze no 
zivju audzētavām uz hidrosfēru ir būtiski lielāka, salīdzinot ar oficiālo statistiku, kas šīs plūsmas 
novērtē par zemu. Lai gan akvakultūras radītā Nr kopējā slodze abās valstīs ir diezgan niecīga 
salīdzinājumā ar citiem avotiem, iespējams, tā var nopietni ietekmēt saņemošo ūdenstilpju stāvokli 
lokālā mērogā. 

Lielākos vidi būtiski ietekmējošu slāpekļa savienojumu, piemēram, NOx un NH3, izmešus gaisā 
Latvijā rada lauksaimniecība (17 kT), enerģētika (11,1 kT) un notekūdeņu sektors (8,5 kT). 23,2 kT 
plūsmu no enerģētikas sektora veido inertā slāpekļa gāze (N2). Igaunijā nozīmīgākās plūsmas rodas 
lauksaimniecībā (10,7  kT), no transportlīdzekļiem (7,0 kT) un mājsaimniecībām (3,9 kT). 
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1. attēls. Aprēķinātās slāpekļa plūsmas pētītajā sistēmā Latvijā, vidējās vērtības 2012.–
2016. gadam. 
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2. attēls. Aprēķinātās slāpekļa plūsmas pētītajā sistēmā Igaunijā 2014. gadam. 
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1. tabula. Reaktīvā slāpekļa aprite (ievadītās un izvadītās plūsmas) starp izskatītajiem sektoriem 
Latvijā – vidējās vērtības 2012.–2016. gadā – un Igaunijā – 2014. gadā (kT gadā) 

SEKTORS 

LATVIJA IGAUNIJA 

Ievadītais, 
KOPĀ 

Izvadītais, 
KOPĀ 

Ievadītais, 
KOPĀ 

Izvadītais, 
KOPĀ 

Meži 48,9 47,9 42,1 48,7 

Pārtikas/lopbarības 
ražošana 

49,4 49,3 62,6 67,4 

Rūpniecība 19,0 8,1 54,4 96,7 

Mājsaimniecības 17,0 17,0 21,0 12,0 

Enerģētika 34,6 15,0 89,5 21,6 

Atmosfēra 114,0 114,0 65,6 68,5 

Notekūdeņi 11,3 11,3 8,3 8,3 

Cietie atkritumi 8,1 8,1 17,2 4,8 

Akvakultūra/zivsaimniecī
ba 

3,3 4,0 1,6 4,7 

Transports 6,2 6,2 7,0 7,0 

Hidrosfēra 75,9 75,9 22,5 22,6 

Lauksaimniecība 155,2 109,0 99,2 76,5 

KOPĀ 543 489 491,0 438,8 

 

Nenoteiktība Nr plūsmu novērtējumos, jo īpaši no difūzajiem avotiem, piemēram, lauksaimniecības 
un dabiskajiem biotopiem, ir liela. Datu kvalitāte var ļoti atšķirties, un dažādi datu avoti var sniegt 
diezgan pretrunīgus rezultātus. Tāpēc šādu zināšanu trūkuma novēršanai ir vajadzīgi papildu 
pētījumi. Tajos ir iekļaujama saskaņotu monitoringa sistēmu uzturēšana un turpmāka attīstība, lai 
Igaunijā un Latvijā varētu drošāk novērtēt Nr izmešus vidē. 

3. Slāpekļa integrētās pārvaldības sistēma slāpekļa slodzes uz Rīgas līci 

mazināšanai Latvijā un Igaunijā 

Labi zināma ir Nr plūsmu savstarpējā atkarība – plūsmas samazināšana no viena avota var palielināt 
plūsmas no citiem. Piemēram, veicot pasākumus notekūdeņu radītās slodzes samazināšanai, 
palielinās Nr izmeši atmosfērā un NAI dūņu radītā slodze uz atkritumu sektoru. Tāpēc ir izstrādāti 
integrētāki pasākumi, lai samazinātu cilvēku darbības radīto slāpekļa plūsmu uz atmosfēru un 
hidrosfēru, kā arī plūsmas, ko rada atkritumu apglabāšana poligonos. 
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3.1. Hidrosfēra 

HELCOM Baltijas jūras rīcības plānā (BJRP) (BSAP, HELCOM 2007) ir noteikti kvantitatīvi izmešu 
samazināšanas mērķi, lai līdz 2021. gadam atjaunotu labu ekoloģisko stāvokli Baltijas jūras vidē. 
BJRP mērķis ir līdz 2021. gadam samazināt reaktīvā slāpekļa ieplūdumus Baltijas jūrā no ūdens un 
gaisa līdz 800 000 tN gadā. Pamatojoties uz labāko pieejamo zinātnisko informāciju, sasniedzot šo 
vērtību vai par to mazāku, Baltijas jūrā vairs nebūtu novērojama būtiska eitrofikācija. Saskaņā ar šo 
plānu ir noteikta maksimālā pieļaujamā ieplūde (MAI) un valstīm noteiktie samazināšanas mērķi 
(CART) salīdzinājumā ar atsauces periodu (1997.–2003. gadu). MAI Rīgas līcī ieplūstošajam 
slāpeklim ir 88 417 tonnas, turklāt slodze no Latvijas nedrīkst pārsniegt 53898 tonnas, bet no 
Igaunijas – 13029 tonnas. Tā kā jaunākajos monitoringa datos ir vērojams neliels slāpekļa slodzes 
palielinājums Rīgas jūras līča apakšbaseinā, salīdzinot ar atsauces periodu 1997.–2003. gadā, būs 
jāvelta pūles piesārņojuma radītās slodzes samazināšanai (HELCOM, 2013). 

Ūdens resursu aizsardzību un izmantošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs reglamentē Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā. Lai samazinātu piesārņojuma slodzes ietekmi uz upju baseiniem, upju 
baseinu apsaimniekošanas plānos tika izstrādāti pamatpasākumi un papildu pasākumi, ko 
novērtēja kā rentablus. Latvijā ir četri upju baseinu apgabali – Gaujai, Daugavai, Lielupei un Ventai. 
Igaunijā ir trīs upju baseini – Rietumigaunijas, Austrumigaunijas un Koivas upes baseins. 

Latvijas Upju baseinu apsaimniekošanas plāni un ar tiem saistītā informācija ir pieejama Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājas lapā  
[https://www.meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-apsaimniekosana-/udens-
apsaimniekosana?id=1108&nid=423. 

Igaunijas Upju baseinu apsaimniekošanas plāni un ar tiem saistītā informācija ir pieejama Igaunijas 
Vides ministrijas mājas lapā [https://www.envir.ee/en/river-basin-management-plans]. 

2. tabula. Ierosinātie jaunie pasākumi slāpekļa plūsmu uz hidrosfēru samazināšanai 

Pasākums 
Attiecīgais 
GURINIMAS 
sektors  

Pasākumu 
grupa 

Lai izstrādātu iedarbīgus un rentablus risinājumus 
notekūdeņu attīrīšanai neliela mēroga attīrīšanas iekārtās 
un mājsaimniecībās izkliedētas apbūves rajonos, ir 
nepieciešami papildu pētījumi un testēšana 

Notekūdeņi 
Mājsaimniecības 

Tehnoloģijas 

Notekūdeņu dūņu plašāka pārstrāde un atkārtota 
izmantošana, ņemot vērā notekūdeņu radīto būtisko 
slodzi, lai gan slāpekļa nogādāšana atpakaļ uz pārtikas 
ražošanas vietu, piemēram, lauksaimniecību, ir sarežģīta 

Notekūdeņi 
Lauksaimniecība 
Pārtikas un 
barības 
ražošana  

Tehnoloģijas 

Jaunu, rentablu tehnoloģiju izstrāde patogēnu un 
mikropiesārņotāju atdalīšanai no notekūdeņu dūņām, kas 
varētu veicināt dūņu un to komposta drošu izmantošanu 
mēslojuma veidā lauksaimniecībā, biomasas ražošanā, 
degradētu teritoriju kultivēšanai u.c. 

Lauksaimniecība 
Mājsaimniecības 

Tehnoloģijas 

Dabiskos procesos pamatotu pasākumu testēšana un 
lietošana, lai palielinātu ūdens aiztures laiku, jo īpaši 
mazākās ūdenstecēs un drenāžas sistēmās, tādējādi 

Lauksaimniecība 
Mežsaimniecība 

Tehnoloģijas 
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Pasākums 
Attiecīgais 
GURINIMAS 
sektors  

Pasākumu 
grupa 

veicinot denitrifikācijas pastiprināšanos (sedimentācijas 
dīķi) 

Komplekss novērtējums sedimentu aizvadīšanas ietekmei 
uz ūdens kvalitāti ūdenstecēs un uztverošajos 
ūdensobjektos, kā arī ietekmei uz biotu, biogēno vielu 
transportēšanu un slāpekļa emisijām gaisā 

Hidrosfēra Pētījumi 

Uzlabotas metodikas izstrādāšana slāpekļa dabīgā fona 
slodzes novērtēšanai. Aplēses izmešiem, kas ūdenstilpēs 
un atmosfērā nokļūst no kūdras ieguves teritorijām, N 
notecei no meža platībām, kur veikta kailcirte 

Hidrosfēra 
Mežsaimniecība 
Atmosfēra 

Pētījumi 

Pieejas uzlabošana labas kvalitātes definēšanai visiem 
ūdensobjektiem atbilstoši biogēno vielu saturam un 
nodrošinot, ka kvalitātes mērķi upju augštecē uzlabo 
kvalitāti arī upju lejtecē un ka kvalitātes mērķi upēs 
nodrošina labu kvalitāti jūrā 

Hidrosfēra Pētījumi 

Telpiski (uz laukiem/zemes gabaliem (parcelēm)) orientētu 
pasākumu izstrāde, lai samazinātu barības vielu zudumus, 
ņemot vērā zemes lietošanas veidu un hidroģeogrāfiskos 
apstākļus, piemēram, uz kuriem laukiem vajadzētu audzēt 
ziemzaļos kultūraugus, lai efektīvi mazinātu barības vielu 
noteci, un kuros laukos ļoti svarīgas ir buferzonas 

Hidrosfēra Pētījumi 

Slēgta kūtsmēslu apsaimniekošanas cikla ieviešanas 
veicināšana (kūtsmēslu izkliedēšanas iekārtas, vircas 
tvertnes, precīzas tehnoloģijas mēslojuma izmantošanai, 
cieto kūtsmēslu kompostēšana), lai samazinātu N izmešus, 
kas nokļūst hidrosfērā un atmosfērā. Tajā ir jāiekļauj ar 
slāpekļa saturu pamatotu mēslošanas normu nomaiņa ar 
normām, kurās par pamatu ir ņemts fosfors, jo kultūraugu 
mēslošanai izmantojamajos šķidrajos kūtsmēslos ir 
nelabvēlīga N/P attiecība. 

Lauksaimniecība Tehnoloģijas 

Lai samazinātu pārrobežu piesārņojuma radīto slodzi, 
jāuzlabo starptautiskā sadarbība, tostarp apmaiņa ar 
monitoringa datiem un kopīgu pētījumu veikšana, jo īpaši 
ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis. 

Visi 
Starptautiskā 
sadarbība 

Akvakultūras nozares ietekmes uz vidi novērtējuma 
uzlabošana. 

Akvakultūra  Pētījumi 

Lai samazinātu slāpekļa daudzumu notekūdeņos un Nr 
izmešus atmosfērā, jāuzlabo sabiedrības informētība par 
ēšanas paradumu un dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu 
patēriņa potenciālo ietekmi uz vidi 

Lauksaimniecība 
Patēriņa 
paradumi  

Informētība 
par ietekmi 
uz vidi 

Pētījumu uzsākšana un monitoringa sistēmas izstrāde, lai 
uzlabotu novērtējumu par difūzo avotu, piemēram, 
lauksaimniecības un dabīgo biotopu, radītajiem slāpekļa 
izmešiem hidrosfērā un atmosfērā 

Mežsaimniecība Pētījumi 
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Pasākums 
Attiecīgais 
GURINIMAS 
sektors  

Pasākumu 
grupa 

Uz zinātni balstītu un mērķtiecīgu pasākumu izstrāde 
krastu zonu pārvaldībai. Šis pasākums ir būtisks, lai 
saglabātu spēcīgu koku un zālaugu veģetācijas segumu, kas 
paredzēts sedimentu pārtveršanai un upju krastu 
aizsardzībai pret eroziju. Platlapu koku īpatsvara 
palielināšana 

Mežsaimniecība Tehnoloģijas 

Krastu zonās izvairīties no specifiskām apsaimniekošanas 
darbībām, piemēram, augsnes struktūras izjaukšanas un 
cirsmas atlikumu atstāšanas, kas var veicināt barības vielu 
izskalošanos 

Mežsaimniecība Tehnoloģijas 

Virszemes noteces zonās notiek ļoti efektīva suspendēto 
cieto vielu un biogēno vielu aizturēšana. Mākslīgi 
veidotajos mitrājos uzturot dabiskus procesus, tostarp 
sedimentāciju, denitrifikāciju un slāpekļa uzņemšanu 
augos, tiek saglabātas cietvielas un barības vielas, tādējādi 
samazinot to pārvietošanos uz lejpus esošajiem 
ūdensobjektiem 

Mežsaimniecība Tehnoloģijas 

Ir pierādīts, ka plūsmas maksimumu pārvaldības 
struktūras ar noteces regulēšanas caurulēm efektīvi 
samazina suspendēto cietvielu un izkliedēto barības vielu 
pārvietošanos mežu teritorijās 

Mežsaimniecība Tehnoloģijas 

Noteikt kā obligātu pasākumu neapstrādātu veģetācijas 
aizsargjoslu veidošanu uz laukiem gar noteku un grāvju 
drenāžas sistēmām, virszemes noteces uztvērējiem, 
akām/lūkām 

Lauksaimniecība Tehnoloģijas 

Slāpekļa budžetu plašāka piemērošana lauku un lauku 
saimniecību mērogā 

Lauksaimniecība Tehnoloģijas 
Pētījumi 

Visu Latvijai un Igaunijai ierosināto tehnisko pasākumu 
īstenošanas iespējamības un efektivitātes novērtējums, 
ņemot vērā vietējos apstākļus 

Lauksaimniecība 
Mežsaimniecība 

Tehnoloģijas 

 

3.2. Atmosfēra 

Cilvēku darbību radītie Nr izmeši atmosfērā Latvijā 2012. –2016. gadā bija vidēji 49,5 kT. Aptuveni 
34 % antropogēnā Nr izdalījās lauksaimniecībā, 22 % – enerģētikas nozarē, 17 % – radās atkritumu 
un notekūdeņu apsaimniekošanā, 13 % – no transportlīdzekļiem un 12 % – mājsaimniecībās. 
83,2 % kopējo NOx izmešu 2016. gadā tika iegūti enerģētikas un transporta nozarēs, un 85,8 % NH3 
izmešu radās lauksaimniecībā. 

Nr izmeši atmosfērā no cilvēka darbībām (49,5 kT) par 1,8 reizēm pārsniedza bioloģisko fiksāciju 
(27,0 kT). 

NEC direktīvā (direktīvā par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju (NEC) dažām atmosfēru 
piesārņojošām vielām) noteiktas jaunas emisiju samazināšanas saistības Latvijai. NOx izmešiem līdz 
2019. gada 31. decembrim jābūt mazākiem par 61 kT, bet NH3 izmešiem – mazākiem par 44 kT. 
Turklāt Latvijai ir jāsamazina slāpekļa oksīdu izmeši par 32 % laikposmā no 2020. līdz 2030. gadam 
un par 34 % pēc 2030. gada, salīdzinot ar izmešu līmeni 2005. gadā. NH3 izmeši 2020.–2030. gadā 
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jāsamazina par 1 %, salīdzinot ar emisiju līmeni 2005. gadā. 2005. gadā zmešos nokļuva 42,03 kT 
NOx un 14,90 kT NH3. 2016. gadā tika emitētas 34,85 kT NOx un 16,25 kT NH3 (EEA, s.a.). 
1990. gadu sākumā NH3 izmešu daudzums strauji samazinājās, bet pēc 2000. gada tas sāka 
pakāpeniski palielināties. Pēc 2020. gada stāsies spēkā stingrāki samazināšanas mērķi, tāpēc būs 
nepieciešami papildu pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai Latvijā. 

NOx emisijas pakāpeniski samazinās arī pēdējās desmitgades laikā, jo ir samazināti izmeši, ko rada 
transportlīdzekļi un kurināmo materiālu dedzināšana rūpniecībā un mājsaimniecībās. Tomēr, 
veicot prognozētā scenārija (ja tiek saglabāti “esošie pasākumi”) analīzi, , ir konstatēts, ka no 2015. 
līdz 2030. gadam izmešu daudzums palielināsies galvenokārt dedzinot kurināmo rūpniecības, kā arī 
enerģijas un siltuma ražošanas jomā. Saskaņā ar šo scenāriju NOx mērķa vērtība 2030. gadam tiks 
pārsniegta par 21 %. Ja tiks īstenoti papildu pasākumi, mērķa vērtība tiks pārsniegta par 11 % 
(Latvijas gaisu …, 2017). Jāpiemin, ka lauksaimniecības nozarē veiktie pasākumi netika iekļauti šajā 
analīzē. 

Augošais minerālmēslu patēriņš ir galvenais iemesls NH3 izmešu palielinājumam laikā no 2005. līdz 
2015. gadam. Tajā pašā laikā kūtsmēslu labāka uzglabāšana un apsaimniekošana ir ļāvusi šai 
konkrētajai lauksaimnieciskajai darbībai 2005. –2015. gadā samazināt NH3 izmešus par 7 %. Veicot 
“esošo pasākumu” scenārija analīzi, tiek prognozēts NH3 izmešu daudzuma palielinājums visam 
periodam un 2030. gada mērķa vērtības pārsniegšana par 19,6 % (Latvijas gaisu..., 2017. 

Ekonomikas nozaru (lauksaimniecības, rūpniecības, enerģētikas un akvakultūras) radītie Nr izmeši 
atmosfērā Igaunijā 2014. gadā veidoja 22,2 kT. NOx un NH3 īpatsvars Nr emisijās bija gandrīz 
vienāds (10,6 un 10,0 kT/gadā). Lauksaimniecība radīja 33 % antropogēno Nr izmešu no to kopējā 
daudzuma atmosfērā, kurā iekļauti arī notekūdeņu apstrādē un mājsaimniecībās iegūtie izmeši. 
Emisijas no dabiskajām teritorijām un denitrifikācijas procesā izdalītās vielas veidoja 28 % no 
izmešu kopējā daudzuma atmosfērā. Transports rada lielāko daļu punktveida avotu izmešu, jo īpaši 
NOx (16 % no Nr izmešu kopējā daudzuma), bet mājsaimniecības – gandrīz 9 %. Rūpniecības un 
enerģētikas nozares īpatsvars no izmešu kopējā daudzuma kopā veido 10 %. 

Cilvēku darbību radīto Nr izmešu daudzums atmosfērā (32,2 kT) 2,8 reizes pārsniedz bioloģisko 
fiksāciju (11,7 kT). Igaunijā no cilvēku darbībām atmosfērā nokļūst aptuveni 4,5 reizes vairāk Nr 
izmešu nekā visos sauszemes procesos. Šis līmenis ir pat augstāks nekā vidējais rādītājs Eiropā, kur 
antropogēnās emisijas ir četras reizes lielākas kā dabīgās (Sutton et al. 2011). 

Lai izpildītu NEC direktīvas prasības, Igaunijai līdz 2020. gadam būtu jāsamazina NOx emisijas 
vismaz par 18 % (7,24 kT) salīdzinājumā ar 2005. gada līmeni un līdz 2030. gadam par 30 % 
(12,07 kT). Līdz 2020.–2030. gadam NH3 emisijas būtu jāsamazina vismaz par 1 % (0,11. t.). 
Faktiskās NOx emisijas Igaunijā jau ir samazinājušās zem mērķlīmeņa, kas noteikts NEC direktīvā 
2020. gadam. 

Bāzes scenārijā un gaisa emisiju samazināšanas scenārijā ir paredzēts 2030. gadā palielināt NOx 
emisiju īpatsvaru enerģētikas nozarē enerģijas kopējā ražošanā, un tas būs attiecīgi 54 % un 57 % 
(8,66 kT un 8,58 kT). Citi avoti (degvielas sadedzināšana rūpniecībā, sabiedriskajā un 
mājsaimniecību sektorā, lauksaimniecība un zivsaimniecība) veido attiecīgi 46 % un 43 % (7,50 un 
6,34 kT) (tajā pašā informācijas avotā). Saskaņā ar abiem scenārijiem NOx emisijas līdz 2025. 
gadam palielināsies, un pēc tam samazināsies tikai tādā gadījumā, ja tiks īstenoti piemēroti 
pasākumi. 

Igaunijā 2016. gadā gandrīz 89 % NH3 izmešu radās lauksaimniecībā (Keskkonnaministeerium, 
2019). Citas nozares, piemēram, enerģijas ražošana un transports, attiecīgi radīja tikai aptuveni 
8 % un 1 % NH3 izmešu kopējā daudzuma. 1990. gadu sākumā NH3 emisijas strauji samazinājās un 
sāka palielināties deviņdesmito gadu otrajā pusē. Šis samazinājums tika skaidrots ar dzīvnieku 
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skaita un minerālmēslu izmantošanas samazināšanos (Igaunijas Vides aģentūra (Environment 
Agency of Estonia), 2018). Abos scenārijos paredzēts papildus palielināt NH3 emisijas no 
lauksaimniecības nozares – no 9,37 kT 2015. gadā līdz 10,86 kT 2030. gadā 
(Keskkonnaministeerium, 2019). Šis pieaugums ir izskaidrojams ar iespējamo slaucamo govju skaita 
palielināšanos (līdz 10 % pieaugums līdz 2030. gadam) un, iespējams, ar cūku un citu 
lauksaimniecības dzīvnieku skaita pieaugumu, kā arī ar izslaukuma palielināšanos līdz 
10 000 kg/gadā uz vienu govi. NH3 emisijas palielināsies arī tāpēc, ka arvien vairāk tiks izmantoti 
minerālmēsli. Tāpēc ir vajadzīgi īpaši pasākumi NH3 izmešu samazināšanai. 

2016. gadā transports Igaunijā radīja 42,5 % NOx izmešu, tostarp 1,2 % NH3 izmešu gaisā 
(Keskkonnaministeerium, 2019). Kopumā 2014. gadā Igaunijā transporta nozare nodrošināja 19 % 
(7 kT) Nr emisiju atmosfērā. Emisija uz vienu iedzīvotāju bija 5,3 kg Nr gadā. 

Izstrādātajos scenārijos paredzēts sasniegt samazināšanas mērķus transporta nozarē, ja tiks 
īstenoti ierosinātie pasākumi, neraugoties uz to, ka transporta līdzekļu skaits palielinās un 
transporta nobraukums palielinās. Iespējamā NOx emisiju samazināšana, īstenojot ierosinātos 
pasākumus, ir aptuveni 3387 tonnas, t. i., 915 tonnas Nr un aptuveni 13 % no emisiju līmeņa 
2014. gadā. 

Enerģētikas nozare Igaunijā ir atbildīga par aptuveni 50 % NOx izmešu, lai gan kopš 1990. gadiem 
izmešu kopējais daudzums ir samazinājies. Igaunija jau ir sasniegusi NEC mērķi līdz 2020. gadam 
samazināt NOx emisijas par 18 %, un turpmāks samazinājums tiek prognozēts, īstenojot gan bāzes 
scenāriju, gan scenāriju ar papildu pasākumiem izmešu samazināšanai. Pēdējais nodrošina NOx 
emisiju samazinājumu par aptuveni 1750 tonnām (tajā pašā informācijas avotā) jeb 473 tonnām Nr 
un aptuveni 15 % enerģijas nozares izmešiem 2014. gadā). Šo samazinājumu prognozē daļēji tāpēc, 
ka ir pieņemtas jaunas prasības attiecībā uz sadedzināšanas tehnoloģiju (Keskkonnaministeerium, 
2019). 

Enerģētikas nozares ieguldījums ekoloģiskās pēdas nospiedumā Igaunijā (t. i., emisijas gaisā un 
cietie atkritumi, kas rodas enerģijas ražošanā) attiecībā uz Nr ir 11,7 kT jeb 8,9 kgN uz vienu 
iedzīvotāju gadā. Importa un eksporta plūsmas nav iekļautas. 

 

3. tabula. Ierosinātie jaunie pasākumi slāpekļa plūsmu uz atmosfēru samazināšanai 

Pasākums 
Attiecīgais 

GURINIMAS 
sektors  

Pasākumu 
grupa 

N aizvadīšanas tehnoloģiju uzlabošana: 

● palielināt iedzīvotāju skaitu, kas saistīti ar notekūdeņu 

otrējo jeb sekundāro vai trešējo jeb terciāro apstrādi 

(mazāk NH3 izmešu); 

● samazināt sauso tualešu skaitu (mazāk NH3 izmešu) 

Hidrosfēra Tehnoloģijas 

Pētniecība un sadedzināšanas un enerģijas ražošanas 

tehnoloģiju izstrāde, lai vēl vairāk samazinātu Nr emisijas 

Enerģētika Tehnoloģijas 

Labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana, sākot no 

dzīvnieku novietnēm līdz laukam, lai samazinātu emisijas no 

Lauksaimniecība Tehnoloģijas 
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Pasākums 
Attiecīgais 

GURINIMAS 
sektors  

Pasākumu 
grupa 

kūtsmēslu un minerālmēslu apsaimniekošanas un 

glabāšanas. Tajās ir iekļautas kūtsmēslu izkliedēšanas 

iekārtas, vircas tvertnes, precīzas tehnoloģijas mēslojuma un 

kūtsmēslu lietošanai, segtas glabātavas 

Vircas skābināšana lauksaimniecībā, lai samazinātu NH3 

iztvaikošanu no šķidrmēsliem 

Lauksaimniecība Tehnoloģijas 

“Slāpekļa” cikla noslēgšana, pilnveidojot aprites ekonomiku. 

Tehnoloģijas izstrāde slāpekļa atgūšanai no notekūdeņu 

dūņām, notekūdeņiem un atkritumiem atvieglotu slāpekļa 

dozēšanu lauksaimniecībā salīdzinājumā ar tīra komposta 

lietošanu 

Notekūdeņi 
Atkritumi 

Tehnoloģijas 

Vairāk pētījumu, lai uzlabotu metodes NH3 emisiju 

novērtēšanai, jo īpaši lauksaimniecības nozarē 

Lauksaimniecība Pētījumi 

Izpratnes palielināšana par pārtikas patēriņa ietekmi uz vidi, 

jo īpaši par dzīvnieku olbaltumvielu patēriņu 

Lauksaimniecība 
Patēriņa 
paradumi 

Informētība 
par ietekmi uz 
vidi 

Novērtējuma uzlabošana par emisijām gaisā no difūziem 

avotiem, tostarp dabas teritorijām 

Mežsaimniecība Pētījumi 

Sabiedriskā transporta sistēmu (vilcienu, autobusu u.c.) 

tālāka attīstība 

Transports Tehnoloģijas 

Pakāpeniski izņemt no lietošanas vecus automobiļus, kas nav 

aprīkoti ar katalītiskajiem neitralizatoriem slāpekļa 

savienojumu atdalīšanai 

Transports Tehnoloģijas 

Tehnoloģisku jauninājumu ieviešana, piemēram, lai 

samazinātu degvielas patēriņu uz kilometru, 

elektroautomobiļu un hibrīdautomobiļu plašāka 

izmantošana. Infrastruktūras uzlabošana nulles emisijas 

transportam 

Transports Tehnoloģijas 

Uz degizrakteņu izmantošanu balstītas enerģijas ražošanas 

samazināšana, lai turpinātu samazināt NOx emisijas. Pāreja 

no degizrakteņiem uz atjaunojamo kurināmo. Degvielas 

kvalitātes uzlabošana. Biogāzes attīrīšana un plašāka 

izmantošana enerģijas ražošanā 

Enerģētika  Tehnoloģijas 
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Pasākums 
Attiecīgais 

GURINIMAS 
sektors  

Pasākumu 
grupa 

Ēku energoefektivitātes uzlabošana (piemēram, 

siltumizolācijas uzlabošana; gandrīz nulles enerģijas ēku 

veidošana) 

Enerģētika  Tehnoloģijas 

Sabiedrības izglītošana un izpratnes veicināšana par mūsu 

ikdienas darbību un ieradumu ietekmi uz vidi. “Slāpekļa 

pēdas nospieduma” aprēķina rīka izstrādāšana Latvijai un 

Igaunijai 

Mājsaimniecības Informētība 
par ietekmi uz 
vidi 

Ar NOx izmešiem saistītu iepirkuma kritēriju noteikšana 

enerģētikas pakalpojumu jomā. 

Enerģētika  Ekonomika 

Visu Latvijas un Igaunijas apstākļiem ierosināto tehnisko 

pasākumu īstenojamības un efektivitātes novērtējums. 

Lauksaimniecība 

Mežsaimniecība 

Tehnoloģijas 

3.3. Atkritumi 

Pamatdirektīvā par atkritumiem 2018/851/ES (30.05.2018.) ir noteikts, ka dalībvalstīm būtu 
jācenšas sasniegt Savienības mēroga indikatīvu mērķi samazināt pārtikas atkritumu apjomu par 
30 % līdz 2025. gadam un par 50 % līdz 2030. gadam. Dalībvalstīm jānodrošina, ka līdz 2023. gada 
31. decembrim bioatkritumus vai nu atdala un pārstrādā to izcelsmes vietā, vai savāc atsevišķi un 
nesajauc ar citiem atkritumu veidiem. Sagatavošana atkārtotai izmantošanai un sadzīves atkritumu 
pārstrāde līdz 2025. gadam jāpalielina vismaz līdz 55 %, līdz 2030. gadam – par 60 %, līdz 2035. 
gadam – par 65 %. Direktīvā noteikts, ka dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, 
ka līdz 2035. gadam to sadzīves atkritumu daudzums, kas apglabāti poligonos, tiek samazināts 
vismaz līdz 10 % no kopējā radīto sadzīves atkritumu daudzuma (pēc svara). Dalībvalstīm jāizstrādā 
valsts stratēģija, lai īstenotu bioloģiski noārdāmo atkritumu īpatsvara samazināšanu poligonos. 
Šajā stratēģijā būtu jāiekļauj pasākumi mērķu sasniegšanai. 

Latvijā aptuveni 28 % atkritumos esošā Nr rodas pārtikas un barības ražošanas uzņēmumos, 27 % 
— mājsaimniecībās, 14 % ir uzkrājušies notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņās, 14 % rodas parējās 
rūpniecības nozarēs. Vairāk nekā 65 % ievadītā Nr paliek atkritumu nozarē (piemēram, poligonos). 
Tiek lēsts, ka Latvijā viens cilvēks gadā rada aptuveni 0,3 tonnas nešķirotu atkritumu un kopējais 
sadzīves atkritumu daudzums uz vienu cilvēku ir aptuveni 0,4 t gadā. Apmēram 39 % nešķiroto 
sadzīves atkritumu mājsaimniecībās ir bioloģiski noārdāmi. Pašlaik tikai ~21 % savākto nešķiroto 
atkritumu reģenerē (GeoConsultants, 2017). 

Igaunijā aptuveni 49 % slāpekļa kopējā daudzuma atkritumos rodas enerģētikas nozarē – 
sadedzinot degslānekli un iegūstot pelnu putekļus un izdedžus, ko lielākoties apglabā poligonos. 
69 % apglabājamajos atkritumos esošā Nr veido degslānekļa pelni un izdedži. Vēl viena nozīmīga 
ievadītā plūsma rodas mājsaimniecībās – galvenokārt no pārtikas zudumiem un organiskajiem 
atkritumiem, kas veido 15 % kopējās ievadāmās plūsmas. Nr daudzums, kas Igaunijā kopā ar 
pārtiku nokļūst atkritumos, ir 6,2 kg/gadā uz vienu iedzīvotāju. 12 % kopējā atkritumos nokļūstošā 
daudzuma ir pārtikas ražošanas procesā iegūtie pārtikas un barības rūpniecības atlikumi. Aptuveni 
10 % slāpekļa kopējā daudzuma ir lauksaimniecības nozares organiskie atkritumi.  
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Gan ražotāji, gan gala patērētāji zaudē ievērojamu pārtikas produktu daļu, un caur atkritumu 
apglabāšanas vietām vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vidē nokļūst lielas reaktīvā slāpekļa 
plūsmas. Tādējādi ir zaudēts arī mēslojums, kas izmantots šīs pārtikas iegūšanai, tostarp slāpekļa 
savienojumi. Tomēr pārtikas produktu iepakošanai izmantotā plastmasa, kas nodrošina ilgāku 
pārtikas glabāšanas laiku, nodara būtisku kaitējumu videi, jo plastmasas bioloģiskā noārdīšanās ir 
ļoti ilgstošs process. Tāpēc būtu jāveic līdzsvarots novērtējums par plastmasas iepakojuma 
izmantošanu, ņemot vērā kaitējumu videi, ko rada atkritumos nokļuvusī pārtika, no vienas puses, 
un plastmasas iepakojums, no otras puses. Būtu vēlama arī vieglāk pārstrādājamas plastmasas 
izstrāde, vienlaikus saglabājot plastmasas iepakojuma priekšrocības pārtikas produktu 
saglabāšanā.  

Kā viens no iespējamiem pasākumiem atkritumu apsaimniekošanas nozarē var būt kopējā mērķa 
sasniegšana, proti – atbilstoši ierosinājumiem Atkritumu pamatdirektīvā – līdz 2020. gadam 50 % 
mājsaimniecību atkritumu materiālu sagatavot atkārtotai izmantošanai un pārstrādei. 

 

4. tabula. Ierosinātie jaunie pasākumi slāpekļa plūsmu uz atkritumiem samazināšanai 

Pasākums 
Attiecīgais 
GURINIMAS 
sektors  

Pasākumu 
grupa 

Aprites ekonomikas principu ieviešana attiecībā uz visu 
veidu atkritumiem, tostarp minerālatkritumiem 

Visas 
ekonomikas 
nozares un 
patēriņa 
paradumi 

Informētība 
par ietekmi 
uz vidi 
Tehnoloģijas 
Pētījumi 

Cilvēku informētības uzlabošana par to, kā novērst 
atkritumu rašanos – izvairīties no pārtikas izšķērdēšanas 

Patēriņa 
paradumi 

Informētība 
par ietekmi 
uz vidi 

Efektīvāka infrastruktūra atkritumu dalītai savākšanai, jo 
īpaši no mājsaimniecībām, un organisko atkritumu 
apsaimniekošanai (tostarp kompostēšanai) – šo atkritumu 
dalīta savākšana un komposta izmantošana 
lauksaimniecībā veicina augsnes auglības atjaunošanos, 
samazinot minerālmēslu radīto pārslodzi. Līdz šim 
apmēram 16–19 % saražotās pārtikas nokļūst atkritumos 

Atkritumi 
Lauksaimniecība 
Mājsaimniecības 

Tehnoloģijas 

Ieviest uzskaites sistēmu bioatkritumiem, ko nogādā uz 
biogāzes iekārtām* 

Lauksaimniecība 
Atmosfēra 
Hidrosfēra 

Pētījumi 
informācija 

Aizliegt organisko atkritumu apglabāšanu poligonos. Patēriņa 
paradumi 

Politika 

Līdzsvarots novērtējums par plastmasas iepakojuma 
turpmāku izmantošanu, ņemot vērā gan atkritumos 
nokļuvušās pārtikas, gan plastmasas iepakojuma radīto 
ietekmi uz vidi 

Patēriņa 
paradumi 
Pārtikas/barības 
ražošana 
Lauksaimniecība 

Tehnoloģijas  
Informētība 
par ietekmi 
uz vidi 

*Ietekme uz visiem vides sektoriem. 

Ja komposta lietošanā ņem vērā tikai tajā esošā slāpekļa (N) daudzumu, lielākajā daļā komposta – 
atkarībā no izmantotā kultūrauga – būs fosfora (P) un kālija (K) pārpalikums. Atkārtoti lietojot, šie 
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minerālelementi un sāļi var uzkrāties virs optimālā līmeņa. Lauksaimniekiem, kuri izmanto 
kompostu, regulāri jāveic augsnes pārbaudes, lai novērtētu uzkrājušos P, K un sāļu daudzumu. 
Jāapsver iespēja izmantot citus slāpekļa mēslojuma avotus vai izmantot pākšaugus, īpaši, ja P un K 
līmenis ir augstāks par optimālo (LASA, 2018). 
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4. GURINIMAS rīka apraksts un rokasgrāmata 

Virtuālais rīks GURINIMAS ir paredzēts iepazīstināšanai ar projekta galvenajiem mērķiem un 
pasākumu ieviešanu. Tas ir tīmeklī bāzēts angļu valodā veidots risinājums, kurā gan jomas 
speciālistiem, gan plašākai sabiedrībai tiek attēlota un skaidrota pašreizējā situācija, mērķi un 
darbības. Šīs nodaļas nolūks ir iepazīstināšana ar virtuālo rīku GURINIMAS un ieskata sniegšana par 
tā struktūru un iespējām. 

Virtuālā rīka GURINIMAS mērķis 

Virtuālais rīks GURINIMAS ir izstrādāts ar mērķi sniegt ieskatu par slāpekļa budžetu valsts līmenī un 
novērtēt attiecīgo pasākumu ietekmi uz slāpekļa plūsmas samazināšanu. Virtuālo rīku GURINIMAS 
var izmantot trim nolūkiem: 

• izglītība – izmantojot virtuālo rīku GURINIMAS, var uzlabot zināšanas par slāpekļa plūsmām 
dabīgā un antropogēnā vidē. Lietotājs var izpētīt Latvijas un Igaunijas slāpekļa budžetu pa 
sektoriem; 

• demonstrācija – virtuālo rīku GURINIMAS var izmantot, lai kopumā un pa nozarēm izskaidrotu 
sakarības starp antropogēnajām darbībām un to ietekmi uz dabas vidi, kā arī noteiktu iespējamo 
ietekmes mazināšanas pasākumu efektivitāti; 

• atbalsts – virtuālo rīku GURINIMAS var izmantot, lai dažādos līmeņos atbalstītu lēmumu 
pieņemšanu. Ietekmes mazināšanas pasākumu novērtēšana ir būtiska daļa no virtuālā instrumenta 
GURINIMAS. 

Virtuālā rīka GURNIMAS konceptuālā uzbūve 

Virtuālā rīka GURNIMAS ir veidots sešos līmeņos. Rīka konceptuālā struktūra ir parādīta 6.1. attēlā. 
1. līmenis ir iepazīšanās ar virtuālo rīku GURINIMAS un saite uz virtuālā rīka GURINIMAS valstu 
līmeni, kur ir iespēja izvēlēties Igaunijas vai Latvijas slāpekļa budžetu. 2. līmenis ir katras valsts 
slāpekļa budžets, kur lietotājs var izpētīt slāpekļa kopējo budžetu un kur ir redzami visi sektori un 
visas slāpekļa plūsmas. Virtuālā rīka 3. līmenī var atvērt sektoru un redzēt ienākošās un izejošās 
plūsmas. 4. līmenī ir iespēja redzēt slāpekļa plūsmas un katras plūsmas nenoteiktības intervālu. 
5. līmenī ir ietekmes mazināšanas pasākumi, kur lietotājs var ievadīt ietekmes konkrēto pasākumu 
intensitātes vērtības un aprēķināt iespējamo slāpekļa plūsmas samazinājumu. 6. līmenis ir saistīts 
ar papildu informācijas avotiem. 
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4.1. attēls. GURINIMAS rīka struktūra 

Virtuālā rīka GURINIMAS rokasgrāmata 

1. līmenis ir GURINIMAS titullapa, kurā attēloti projekta partneru logo, projekta komanda un 
iekļauta saite uz virtuālā rīka GURINIMAS 2. līmeni (sk. 4.2. attēlu). 

 

4.2. attēls. Virtuālā rīka GURINIMAS titullapa. 

2. līmenis ir saistīts ar valsts slāpekļa budžetu, kur lietotājs var izpētīt slāpekļa kopējo budžetu; tajā 
ir redzami visi sektori un visas slāpekļa plūsmas (sk. 4.3. attēlu). 
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4.3. attēls. Virtuālā rīka GURINIMAS 2. līmenis. 

 

Virtuālā rīka GURINIMAS 3. līmenī ir parādīts valsts slāpekļa budžets; tajā var atvērt sektoru un 
redzēt ienākošās un izejošās plūsmas (sk. 4.4. attēlu). 

 

4.4. attēls. Virtuālā rīka GURINIMAS 3. līmenis. 

4. līmenī ir iespējams redzēt slāpekļa plūsmas (sk. 4.5. attēlu) un katras plūsmas nenoteiktības 
intervālu (sk. 4.6. attēlu). 
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4.5. attēls. Virtuālā rīka GURINIMAS 4. līmenis. 

 

4.6. attēls. Slāpekļa plūsmu nenoteiktība hidrosfēras sektoram virtuālajā rīkā GURNIMAS. 
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Virtuālā rīka GURINIMAS 5. līmenī ir iekļauti ietekmes mazināšanas pasākumi; tajā lietotājs var 
mainīt ietekmes mazināšanas pasākumu intensitāti un aprēķināt iespējamo slāpekļa plūsmas 
samazinājumu. Riska mazināšanas pasākuma ietekmi uz N plūsmu aprēķina, izmantojot algoritmu: 

𝐸𝐴𝐺𝑅𝐻𝑌𝐷𝑚𝑚1 = 𝐸𝐴𝐺𝑅𝐻𝑌𝐷0 − (𝐸𝐴𝐺𝑅𝐻𝑌𝐷0 ∗ 𝐹𝐿𝑀𝑀1 ∗ 𝑅𝑃𝑀𝑀1 ∗ 𝑃𝑅𝑀𝑀1), 

kur: 

𝐸𝐴𝐺𝑅𝐻𝑌𝐷𝑚𝑚1  –  N plūsma pēc ietekmes mazināšanas pasākuma pielietošanas  

𝐸𝐴𝐺𝑅𝐻𝑌𝐷0    –  N plūsma pirms ietekmes mazināšanas pasākuma pielietošanas 

𝑅𝑃𝑀𝑀1    –  lietotā ietekmes mazināšanas pasākuma potenciāls (ietekmes samazināšanas pakāpe) 

𝑃𝑅𝑀𝑀1        –  platība, kurai lietots pasākums (procentualā daļa no kopējās teritorijas) (0-100%) 

𝐹𝐿𝑀𝑀1        –  N plūsmas daļa, uz kuru var attiecināt pasākumu 

 

4.7. attēls. Virtuālā rīka GURINIMAS 5. līmenis. 

 

6. līmenis ir saistīts ar papildu informācijas avotiem, kur lietotājs var atrast detalizētu informāciju 
par ietekmes mazināšanas pasākumiem. 

Izstrādāto slāpekļa pārvaldības sistēmas virtuālo rīku Igaunijas un Latvijas ministrijas izmantos 
tiešsaistes režīmā internetā, lai sniegtu aktuālu informāciju par slāpekļa līmeni Rīgas jūras līcī, 
plānoto pasākumu statusu un sasniegtajiem pasākumu rezultātiem. Papildus virtuālajam rīkam 
analīzes rezultāti tiks prezentēti gan valstu, gan starptautiskās nozaru konferencēs, piemēram, 
HELCOM sanāksmēs un pasākumos. 
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5. Secinājumi un ieteikumi 

 Reaktīvā slāpekļa plūsmas Latvijā un Igaunijā novērtētas, izmantojot saskaņotu metodoloģiju, 
tostarp pētīto sektoru sarakstu. Tomēr pievadītā un aizvadītā slāpekļa plūsmu definīcijas bija 
nedaudz atšķirīgas – atkarībā no katrai valstij izmantotās metodoloģijas un specifiskās pieejas, 
piemēram, importa un eksporta plūsmām – vienai valstij ir pieņemts, ka lauksaimniecības produktu 
eksporta plūsma sākas tieši no lauksaimniecības, bet otrai – no pārtikas/barības ražošanas sektora. 

 Lielākā daļa izmantotās informācija ir ņemta no valsts statistikas datu bāzes, pētījumiem un 
pārskatiem Igaunijā un Latvijā. Dati par Nr saturu materiālos, precēs un produktos ir iegūti gan no 
nacionālajiem avotiem (piemēram, Igaunijas NutriData datu bāzes), gan no citu valstu datiem. 
Iespējams, ka daļa no tiem Igaunijas/Latvijas apstākļiem nav pietiekami reprezentatīvi. 

 Neskatoties uz iepriekš minētajiem ierobežojumiem, mēs joprojām uzskatām, ka galvenās N 
plūsmas ir aprakstītas ar pietiekami pamatotu nenoteiktību, un mums ir izdevies izvairīties no 
plūsmu dubultas uzskaites, kas izrādījās viena no sarežģītākajām pārvaramajām metodoloģiskajām 
problēmām. 

 Lielākajai daļai sektoru Igaunijā ievadītās un izvadītās N plūsmas nav pietiekami līdzsvarotas, ko var 
izskaidrot gan ar izmantoto metodoloģiju un abu veidu plūsmu definīcijām, kā arī no dažādiem 
avotiem iegūtās izmantotās informācijas ne pārāk labo kvalitāti un pat pretrunīgumu. Visiem 
izskatītajiem 12 sektoriem kopumā ievadītie Nr daudzumi Igaunijā pārsniedz izvadītos tikai par 52 kT 
gadā, bet Latvijā – par 54 kT gadā. 

 Mājsaimniecībās rodas lielākā daļa notekūdeņos esošā Nr, kas Latvijā un Igaunijā nokļūst NAI 
(attiecīgi 53 % un 66 % no kopējā ieplūstošā daudzuma); nākamās pēc apjoma ir plūsmas no 
rūpniecības un citiem avotiem. Iespējamie pasākumi Nr plūsmu samazināšanai no mājsaimniecībām 
uz NAI, būtu jāvērš uz patēriņa paradumu maiņu (ar pārtiku uzņemtais Nr pēc tam rada slodzi uz 
NAI). 

 Lielākā daļa hidrosfērā ieplūstošā Nr abās valstīs rodas no difūziem avotiem. Igaunijā difūzo avotu 
īpatsvars ir apmēram 97 %, tostarp 61 % no lauksaimniecības, 31 % no meža un citām dabiskajām 
teritorijām, un tikai 3 % no punktveida avotiem. Latvijā difūzie avoti veido apmēram 53 % no 
slodzes, tostarp 34 % no lauksaimniecības un 19 % no meža un citām dabiskajām un daļēji dabisku 
biotopu teritorijām. Punktveida avoti Latvijā veido tikai 2 % no kopējās slodzes uz hidrosfēru. 
Slāpekļa zudumus no dabīgiem zemes seguma veidiem kontrolēt nav iespējams, tāpēc ļoti svarīgi ir 
pasākumi, kas vērsti uz lauksaimniecības radītās izkliedētās slodzes samazināšanu. 

 Aprēķinātā Nr slodze no zivaudzētavām uz hidrosfēru ir būtiski lielāka, salīdzinot ar oficiālās 
statistikas datiem, kas šīs plūsmas novērtē par zemu, tāpēc ir vērts apsvērt piemērotu pasākumu 
izstrādi, lai vajadzības gadījumā samazinātu šīs slodzes (piemēram, slodzi uz jutīgiem saņemošajiem 
ūdensobjektiem). 

 Enerģētikas radītie vidi ietekmējošo Nr savienojumu NOx un NH3 izmeši ir mazāki nekā 
transportlīdzekļu, mājsaimniecību un lauksaimniecības radītais piesārņojums. Tāpēc iespējamajiem 
papildu pasākumiem, lai samazinātu reaktīvā slāpekļa emisijas gaisā kopumā, vajadzētu būt 
vērstiem uz lauksaimniecības un mājsaimniecību sektoriem.  

•  Valsts mēroga ilgtermiņa monitoringa un pētniecības programmas, kurās iekļautas dažādas 

ekonomikas nozares, mājsaimniecības, dabiskie biotopi, kā arī dažādi zemes izmantošanas veidi, ir 

ārkārtīgi svarīgas ne tikai tāpēc, lai samazinātu aprēķināto Nr plūsmu skaitlisko vērtību nenoteiktību, 

bet arī tāpēc, lai atklātu ekonomikas nozares, no kurām ir ieteicams samazināt Nr plūsmu uz 

hidrosfēru un atmosfēru, kā arī lai izvēlētos visefektīvākos ietekmes mazināšanas pasākumus. 

 Nepieciešama statistikas datu uzlabošana, tostarp statistikas datu un monitoringa datu sasaistes 
pilnveidošana, lai veicinātu galveno Nr plūsmu novērtēšanas uzlabošanu un padarītu skaidrāku to 
jomu atlasi, kurās ieteicams īstenot ietekmes mazināšanas pasākumus. 
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 Novērtējot izskatīto Nr plūsmu mazināšanas pasākumus, konstatēts, ka nepieciešami papildu 
zinātniskie pētījumi, kas varētu apstiprināt un vispusīgāk novērtēt ierosināto pasākumu ietekmi uz 
Nr plūsmu samazināšanu. 

 Pētījuma rezultāti norāda uz to, cik vēlama ir dažādu sabiedrības grupu, tostarp patērētāju un 
ražotāju izglītošana un informēšana par potenciālajiem Nr plūsmu mazināšanas pasākumiem, ko var 
īstenot mājsaimniecības, reģionālā vai valsts līmenī, lai samazinātu kopējo N pēdas nospiedumu. 



25 
 

6. Atsauces 

Erisman J.W., Sutton M.A., Galloway J., Klimont Z., Winiwarter W. (2008) How a century of 
ammonia synthesis changed the world. Nature Geoscience, 1: 636-639 

HELCOM (2007) HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP). HELCOM Ministerial Meeting. Pieņemts 
Krakovā, Polijā, 2007. gada 15. novembrī.  
Pieejams: http://www.helcom.fi/Documents/Baltic %20sea %20action %20plan/BSAP_Final.pdf  

HELCOM (2013) HELCOM Copenhagen Declaration "Taking Further Action to Implement the Baltic 
Sea Action Plan – Reaching Good Environmental Status for a healthy Baltic Sea". Pieņemts 
2013. gada 3. oktobrī. 
Pieejams:http://www.helcom.fi/Documents/Ministerial2013/Ministerial %20declaration/2013 %2
0Copenhagen %20Ministerial %20Declaration %20w %20cover.pdf  

EEA (s.a.) Deliveries for National emission Ceiling Directive (NECD) – National emission inventories. 
Latvia, 2018. Pieejams: http://cdr.eionet.europa.eu/lv/eu/nec_revised/inventories/envwqqufw  

Environment Agency of Estonia (KAUR) homepage. Marine subprogramme of the national 
environmental monitoring programme (2018).  
Pieejams: https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/meri/mereseire  

Latvijas gaisu piesārņojošo vielu emisiju prognozes 2020., 2025. un 2030. gadam, 2017. Projekta 
atskaite.  
Pieejama: https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Vide/Gaiss/Piesarnojums/ 
Atskaite_FEI_2017_final_v2.pdf  

Sutton M.A., Howard C.M., Erisman J.W., Billen G., Bleeker A., Grennfelt P., van Grinsven H., 
Grizzetti B. (Eds.). (2011) The European nitrogen assessment: sources, effects and policy 
perspectives. Cambridge University Press. 

GeoConsultants (2017) Novērtējums par sadzīves, bīstamo un ražošanas atkritumu sastāvu 
atkritumu apsaimniekošanas reģionos, atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanu un atkritumu 
poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām. Projekta atskaite (1.daļa). 
Pieejama:http://varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Publikacijas/petijumi/vid
e//VARAM_90_04102016_Nosleguma_zinojums_PD1.pdf   

LASA – Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2018. Vadlīnijas “Atkritumu stadijas izbeigšanās 
nosacījumu izstrāde bioloģiskajiem atkritumiem”. Pieejamas: http://www.lasa.lv/wp-
content/uploads/2018/04/Vadl %C4 %ABnijas.docx  

Keskkonnaministeerium, 2019. Teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riiklik 
programm aastateks 2020–2030. 47 p. 

 

http://www.helcom.fi/Documents/Baltic%20sea%20action%20plan/BSAP_Final.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Ministerial2013/Ministerial%20declaration/2013%20Copenhagen%20Ministerial%20Declaration%20w%20cover.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Ministerial2013/Ministerial%20declaration/2013%20Copenhagen%20Ministerial%20Declaration%20w%20cover.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/lv/eu/nec_revised/inventories/envwqqufw

