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Ilgtspējīga kopīgo pazemes ūdeņu un saistīto 
ekosistēmu apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - 
Koivas upju baseinā

No pazemes ūdeņiem atkarīgām virszemes ekosistēmām raksturīga liela 
bioloģiskā daudzveidība un daļa no šīm teritorijām jau iekļauta vienotajā Eiropas 
nozīmes ekoloģiskajā tīklā Natura 2000. Tomēr cilvēku saimnieciskā darbība 
(piemēram, meliorācija, derīgo izrakteņu ieguve vai minerālmēslu lietošana) 
būtiski apdraud šo ekosistēmu kvalitāti un pastāvēšanu. To veicina arī zemā 
sabiedrības izpratne par ekosistēmu un pazemes ūdeņu aizsardzības pasākumu 
nozīmi. Tāpēc projekta komanda īpašu uzmanību pievērsīs iesaistīto institūciju, 
nevalstisko organizāciju, pašvaldību un sabiedrības informēšanai.  
“GroundEco” ietvaros plānots adaptēt jau esošu Igaunijas partneru izstrādātu 
metodiku no pazemes ūdeņiem atkarīgu virszemes ekosistēmu identificēšanai un 
kopīgi pārbaudīt to izmēģinājuma teritorijās – Priekuļu novada Kazu lejā un avotu 
purvā Matsi apkārtnē Igaunijā. 

Upju baseinu administratīvi sadala robeža starp Latviju un Igauniju, tomēr tam 
raksturīgs vienots ūdeņu, tai skaitā pazemes ūdeņu, aprites cikls. Šobrīd Latvijā 
nav metodikas, kā veikt no pazemes ūdeņiem atkarīgu virszemes ekosistēmu 
identificēšanu un novērtēšanu, taču kopīga pārrobežu Gaujas - Koivas upju 
baseina apsaimniekošana nepieciešama gan ģeogrāfisko un hidroloģisko 
apstākļu, gan arī abām valstīm saistoša Eiropas Savienības (ES) ūdens politikas 
ietvara (Ūdens struktūrdirektīva 2000/60/EK) dēļ.  

No pazemes ūdeņiem atkarīgas 
sauszemes ekosistēmas ir 
tādas ekosistēmas, kuru kvalitāti 
vai pastāvēšanu nosaka pazemes 
ūdeņu pieplūde (piemēram, 
avoksnāji vai zemie purvi). 
 
Jebkuras pazemes ūdeņu līmeņu 
vai sastāva straujas 
pārmaiņas var būtiski ietekmēt ar 
tām saistīto ekosistēmu 
pastāvēšanu. Šādu ekosistēmu 
identificēšana ir 
sarežģīts process un to izpētei 
nepieciešama 
starpdisciplināra un mūsdienīga 
pieeja. 

Sadarbojoties partneriem no Latvijas un Igaunijas, uzsākts kopīgs projekts “No 
pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu 
Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā" (GroundEco), kas tiecas veicināt 
ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu 
apsaimniekošanu pārrobežu Gaujas−Koivas upju baseinā. 

Vairāk par projektu

https://www.meteo.lv/lapas/par-centru/eiropas-savienibas-lidzfinansetie-projekti/groundeco/groundeco?id=2331&nid=1157
https://www.meteo.lv/lapas/par-centru/eiropas-savienibas-lidzfinansetie-projekti/groundeco/groundeco?id=2331&nid=1157
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No pazemes ūdeņiem atkarīgas sauszemes 
ekosistēmas 
No pazemes ūdeņiem atkarīgas sauszemes ekosistēmas ir 
tādas ekosistēmas, ko baro no seklākiem un dziļākiem 
zemes slāņiem izplūstoši pazemes ūdeņi. 
 

Lai gan pazemes ūdeņi ir atjaunojams dabas 
resurss, to atjaunošanās norisinās lēni un 
nevienmērīgi, tāpēc nav pieļaujama to 
nepārdomāta izsaimniekošana, piesārņošana un 
pārāk intensīva ieguve. Pazemes ūdeņu ciešā 
saistība ar citiem ūdeņiem un dzīvo dabu nosaka, 
ka, mainoties kādai no sistēmas komponentēm, tiks 
skartas arī pārējās (ūdens sasāļošanās, 
pārpurvošanās, veģetācijas pārmaiņas u. c.). 
 

Pazemes ūdeņi ir visi ūdeņi, kas atrodas zem zemes. Tie 
aizpilda poras, plaisas un tukšumus starp iežiem, veidojot 
ar ūdeni piesātinātus iežu slāņus (ūdens nesējslāņus). 
Ūdens piesātinātie slāņi ir izkārtoti pārmaiņus ar slāņiem, 
kas ļoti vāji laiž cauri ūdeni (sprostslāņiem). Atsevišķo 
slāņu biezums var būt no dažiem metriem līdz pat 
vairākiem desmitiem un pat simtiem metru. 

Pazemes ūdeņus, kas atrodas tuvāk zemes virspusei virs 
pirmā ūdeni vāji caurlaidīgā slāņa, sauc par 
gruntsūdeņiem. Gruntsūdeņi parasti ir bezspiediena 
ūdeņi, t. i., atsedzot šo slāni (rokot aku vai bedri), ūdens 
nostājas tādā pašā dziļumā, kādā tas tika konstatēts. 
Savukārt dziļākos slāņos sastopamie pazemes ūdeņi 
parasti atrodas zem spiediena, t. i., atsedzot šo slāni akā 
vai urbumā ūdens līmenis paceļas augstāk par slāņa vai 
pat zemes virsmu. Ja ūdens spiediens ir tik liels, ka ūdens 
līmenis ir augstāks par zemes virsmu, tos sauc par 
artēziskajiem ūdeņiem.

Pazemes ūdeņi ir tikai daļa no visiem pasaules 
ūdeņiem un ir iesaistīti nepārtrauktā ūdens 
apmaiņā starp dažādām vidēm. Atmosfēras nokrišņi 
papildina virszemes ūdeņus un pazemes ūdeņus, 
pazemes ūdeņi savukārt noplūst virszemes ūdeņos 
(upēs, ezeros, jūrās u.c.) vai papildina dziļāko 
artēzisko ūdeņu krājumus. Jo tuvāk zemes 
virspusei, jo straujāka ir ūdens apmaiņa starp 
dažādām vidēm. Gruntsūdeņu apmaiņa var notikt 
dažu nedēļu laikā, bet dziļākajos artēzisko ūdeņu 
horizontos – līdz pat vairākiem gadu tūkstošiem. 
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Kāda ir no pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu 
loma dabā un mūsu dzīvē? 

Vai esi redzējis no pazemes ūdeņiem atkarīgu 
ekosistēmu?  

No pazemes ūdeņiem atkarīgas sauszemes ekosistēmas 
ietekmē daudzus dabas procesus. Pazemes ūdeņu barotie 
zemie purvi un avotu purvi, avoti, avoksnāji un pārmitrie 
meži regulē ūdens un vielu apriti dabā, uzkrāj kūdru un 
tajā noglabā lielu oglekļa daudzumu, kas tādējādi 
nenonāk atmosfērā (samazina globālās sasilšanas risku). 
Dabiskas pazemes ūdeņu barotas ekosistēmas veic ūdens 
attīrīšanas funkciju un nodrošina mūs ar tīru dzeramo 
ūdeni. 
 Pazemes ūdeņu barotie mitrāji ir nozīmīgi daudzu 
savvaļas sugu saglabāšanā – lielākā daļa no tām 
pielāgojušās īpatnējiem apstākļiem un nespēj dzīvot 
citur.  
 

Raunas Staburags 
Trausls, unikāls dabas piemineklis. 
Plūstot pāri sūnām, tiek izgulsnēts 
saldūdens kaļķiezis jeb šūnakmens. 
 

Dāvida dzirnavu avoti 
Dzelzs un saldūdens kaļķiežus 
veidojošu avotu izplūdes vietas veido 
skaistu ainavu un dzīves vidi 
daudziem augiem un dzīvniekiem 
 

Raganu purva Sēra dīķi 
Sērūdeņradi saturošu kaļķainu avotu 
ūdeņu izplūde zemes virspusē purvā 
ir Latvijā reta parādība. Te mīt daudz 
īpašu un aizsargājamu sugu. 
 

Daudzas no pazemes ūdeņu barotajām ekosistēmām ir simboliski Latvijas dabas pieminekļi. 

Piemēram, avoksnainos mežos ir pastāvīgs mitrums 
un cauru gadu tekošs ūdens. Tā ir vienīgā piemērotā 
dzīvotne daudzām sūnu un  gliemežu sugām. Te mīt 
specifiskiem apstākļiem pielāgojušies augstāko 
augu, sūnu, kukaiņu, gliemežu, aļģu un citu dzīvu 
būtņu sugas. Katra šāda iznīcināta vai degradēta 
ekosistēma ir robs dabas mozaīkā. Jo vairāk šādu 
robu, jo lielāka iespēja, ka suga var izzust pavisam. 

Projekta koordinatore, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāve Inga Retiķe:  
“Projekta lielākā vērtība ir partneru dažādība, jo sadarbojas gan zinātnieki, gan institūcijas, kas tieši 
atbildīgas par ilgtspējīgu ūdens resursu un reģiona attīstību. Partneru darba specifika un intereses 
atšķiras, tādēļ rast kopīgu valodu ir izaicinājums. Nozīmīgākais sasniegums būs jaunradītās sadarbības 
attīstīšana vēl ilgi pēc projekta noslēguma. Daļēji tas jau notiek šobrīd – vien pirmajos projekta mēnešos 
partneri sagatavojuši vairākus jaunus pieteikumus, paplašinot partnerību ar Polijas, Norvēģijas, 
Zviedrijas, Dānijas, Ukrainas un citu valstu ekspertiem, lai turpinātu iesākto sadarbību ūdens un biotopu 
aizsardzības jomā.” 

Foto: Agnese Priede, Dabas aizsardzības pārvalde 
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Pirmās pilotteritoriju izpētes vizītes 
Latvijā un Igaunijā  
Aizvadīta jau pirmā kopīgā partneru zināšanu apmaiņas 
vizīte Latvijas un Igaunijas pilotteritorijās, kur turpmāk 
“GroundEco” mērķu sasniegšanai notiks padziļināti 
pētījumi. Partneri tikās, lai kopīgi apsekotu 
pilotteritorijas, iepazītos ar līdz šim veiktajiem lauka 
darbiem, kā arī vienotos par turpmākajiem pētījumiem.  
Matsi avotu purvā aktīvus izpētes darbus šobrīd veic 
Igaunijas partneri, pētot gruntsūdeņu sastāvu, 
 

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdens resursu 
nodaļas vadītāja Iveta Teibe: 
“Projekta īstenošanas laiks sasaucas ar vairākiem Latvijā un ES nozīmīgiem notiekošiem procesiem – 
upju baseinu apsaimniekošanas plānu atjaunošanu, ES ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas 
jomas tiesību aktu atbilstības pārbaudi (fitness check) un Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC 
pārskatīšanu. Šī projekta rezultāti un izstrādātās rekomendācijas ļaus Latvijai un Igaunijai iegūt 
nepieciešamo zināšanu bāzi, lai ar to dalītos ar citām ES valstīm, tādējādi ietekmējot šo procesu 
virzību.” 
 

līmeņu sezonālās svārstības un citus parametrus. 
Kopīgi aplūkojot pilotteritoriju Latvijā – Kazu lejā, 
projekta partneri  iezīmēja noteicošās līdzības starp 
abu valstu izpētes vietām un analizēja iespēju 
nodrošināt metodikas pārbaudi un interpretēšanu 
līdzvērtīgi abās pilotvietās. 

Attēlos: "GroundEco" partneri pirmajā pilotteritoriju izpētes vizītē Latvijā un Igaunijā 
 
 
 

Vairāk 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/no_pazemes_udeniem_atkarigu_ekosistemu_vienota_apsaimniekosana_parrobezu_gaujas_koivas_upju_baseina_apgabala_groundeco/groundeco_ietvaros_vidzemes_planosanas_regions_piedalas_pilotteritoriju_izpetes_vizites_latvija_un_igaunija/
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Aptauja par no pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu 
lomu mūsu ikdienā 

Tās aizpildīšana aizņems tikai dažas minūtes. 
 
Iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā 
veidā. 
 
 
 
 

Ar mērķi paaugstināt sabiedrības pārstāvju, kā arī jomas 
profesionāļu informētību par pazemes ūdeņu un saistīto 
ekosistēmu aizsardzības nozīmi, projekta partneri 
izstrādās izvērstus informatīvos materiālus. 
 
Lai informācija būtu lietderīga tieši Jums, lūdzam aizpildīt 
nelielu aptaujas anketu par no pazemes ūdeņiem atkarīgu 
ekosistēmu lomu ikdienā.  
 
 

Aptauja

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKxoX1mJMipYM5hVStIB9c02EzUwjP0__q7xhyY34lV2oJfw/viewform?usp=sf_link
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"GroundEco" aktivitāšu 
ieviešanā sadarbosies:  

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs, Hidroģeoloģijas nodaļa (vadošais 
partneris) 

Igaunijas Republikas Vides ministrija 
(Keskkonnaministeerium)

Igaunijas Ģeoloģijas dienests 
(Eesti Geoloogiateenistus)

Tallinas Universitāte, Ekoloģijas institūts 
(Tallinna Ülikool)

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultāte

Dabas aizsardzības pārvalde

Vidzemes plānošanas reģions

Projekta "No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota 
apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina 
apgabalā" (GroundEco) partnerība veido starpdisciplināru 
profesionāļu komandu. 
 
Aktivitāšu ietvaros jau veikta projektam nepieciešamo datu 
identificēšana un to apmaiņa projekta partneru starpā, 
izmantojot partnerorganizāciju rīcībā esošās datubāzes un 
iepriekš veikto pētījumu datus. 
 
Turpmākie soļi paredz vienotas metodikas izstrādi no pazemes 
ūdeņiem atkarīgu virszemes ekosistēmu identificēšanai un 
novērtēšanai, un tās pārbaudīšanu izmēģinājuma teritorijās 
Latvijā un Igaunijā. Papildus plānots izstrādāt rekomendācijas 
pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apsaimniekošanas 
uzlabošanai.  

https://www.meteo.lv/
https://www.envir.ee/en
https://www.egt.ee/en
https://www.tlu.ee/en
https://www.lu.lv/
https://www.daba.gov.lv/public/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi
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Projekts “No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā” 
 (GroundEco) īstenots Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Tā mērķis ir 
veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu apsaimniekošanu pārrobežu Gaujas−Koivas upju baseinā.  
 
 
 
Augstākminētā informācija šajā izdevumā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā 
ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 

https://estlat.eu/

