LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES MINISTRIJA
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

Nacionālais ziņojums
par
VIDES STĀVOKLI

VIDES STĀVOKLIS
ievads

Šajā pārskatā, kas top reizi četros gados, atspoguļotie novērtējumi ir salīdzināmi ar termometru, kas
signalizē par vides veselības stāvokli, proti, par situāciju, kurā atrodamies patlaban. Vienlaikus tas ir
aicinājums uz aktīvu turpmāko rīcību, kas mazinātu nevēlamās parādības vidē, citiem vārdiem
sakot, novērstu iespējamās „paaugstinātās temperatūras” radītās negatīvās sekas.
Šis vides pārskats apliecina, ka, neraugoties uz ierobežotajiem resursiem, mēs varam veikt
kvalitatīvas izmaiņas vides sektorā, pilnvērtīgi novērtēt situāciju un informēt par to sabiedrību. Pēc
dažādiem objektīvi izvērtētiem vides rādītājiem Latvija patlaban tiek iekļauta pirmajā desmitniekā
līdzās tādām valstīm kā Somija un Zviedrija, kuru sasniegumi vides aizsardzībā nav apšaubāmi. Lai
arī vides kvalitātes uzlabošanas jomā esam sasnieguši būtiskus uzlabojumus, tomēr mēs, Vides
ministrija un tās pārziņā esošās institūcijas, apzināmies arī nepilnības un trūkumus, kas mums
jānovērš jau tuvākajā laikā.
Tādi aktuāli izaicinājumi kā klimata
pārmaiņas, ķīmisko vielu kaitīgo ietekmju
atklāšana un novēršana, nelikumīga
būvniecība aizsargjoslās un citi labvēlīgas
dzīves vides apdraudējumi valsts pārvaldei
izvirza jaunus un apjomīgus uzdevumus. Ir
pilnīgi skaidrs, ka mūsdienās dabas
aizsardzība un sakārtota vide ir viens no
svarīgākajiem priekšnoteikumiem sabiedrības
labklājībai un attīstībai ne tikai valsts, bet visa
reģiona un Eiropas Savienības mērogā. Tāpēc
Eiropas Komisija ir gatava vides aizsardzībai
atvēlēt miljardus. Savukārt mums jābūt
gataviem piedalīties šajā procesā ar saviem
projektiem un idejām.
Mums katram jāapzinās savas iespējas un
jārīkojas tā, lai samazinātu savas individuālās
,,pēdas nospiedumu” Latvijas vidē. Sākt
varam ar vienu nenoplūktu puķi, nenomestu
cigaretes izsmēķi, veikalā nepaņemtu
plastmasas maisiņu un ar nenopirktu jaunu
vieglo automašīnu ar lieljaudas dzinēju.
Aicinu ikvienu dot savu ieguldījumu Latvijas
vides uzlabošanā, lai, izvērtējot nākamās
četrgades datus par vides stāvokli, varētu
konstatēt tikai pozitīvas izmaiņas!
Cieņā,
Raimonds Vējonis,
Vides ministrs

VIDES STĀVOKLIS
saturs
Atkritumu apsaimniekošana
radītais sadzīves atkritumu daudzums
radītais bīstamo atkritumu daudzums
reģenerētā izlietotā iepakojuma daļa
nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes apjoms
apsaimniekotais nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu apjoms
Klimata pārmaiņas
siltumnīcefekta gāzu (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC) emisijas
nokrišņu daudzums
gaisa temperatūra
vēja ātrums un maksimālās brāzmas
jūras abiotiskā vide
ledus sega
Ozona slāņa samazināšanās
ozona slāni noārdošo vielu lietošana
Gaisa kvalitāte
sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu, nemetāna gaistošo
organisko savienojumu un amonjaka emisijas
piesārņojošo vielu koncentrācijas
pārrobežu gaisa piesārņojums
autotransporta vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem
Augsnes degradācija
piesārņotas vietas
Bioloģiskā daudzveidība
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars
mikroliegumu skaits un kopējā platība
Natura 2000 vietu skaits un kopējā platība
Putnu un Biotopu Direktīvu sugu pupulāciju
stāvoklis Valstī
dabisko meža biotopu platība
mežaudžu vecuma struktūra
valdošajām vietējām koku sugām
lauku putnu sugu populāciju indekss
indikatorsugu populāciju lielumu izmaiņas
indikatorsugu populāciju demogrāfijas rādītāji
lauksaimniecības un parējo zemju īpatsvars kopējā platībā
invazīvo sugu izplatība
Ūdens
saldūdens krājumi
ūdens patēriņs
notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos
no punktveida avotiem
ūdens objektu ar labu un augstu ūdens kvalitāti īpatsvars
robežšķērsojošo ūdeņu radītā Nkpo un Pkop slodze
biogēno vielu gada vidējās koncentrācijas pārejas,
piekrastes un jūras ūdeņos (Nkop un Pkop)
hlorofils a pārejas, piekrastes un jūras ūdeņos
peldūdeņu kvalitāte
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VIDES STĀVOKLIS
saturs
Radiācija
gamma fona summārā gada doza
Cs 137 saturs augsnes virskārtā
Cs137 un Sr 90 saturs virszemes ūdeņos
apglabātie radioaktīvie atkritumi
Vides riski
plūdi, dabas katastrofas, meža ugunsgrēki
Dabas resursi
mežaudžu kopējā krāja un koksnes ieguves apjomi
derīgo izrakteņu krājumi un ieguves apjomi
zivju nozveja Baltijas jūrā
zemes apauguma izmaiņas
zemes izmantošanas veidi
lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana
bioloģiskās lauksaimniecības platības
Saīsinājumi un skaidrojumi
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VIDES STĀVOKLIS / ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
radītais sadzīves atkritumu daudzums
2004

2005

2006

2007

1230.62
418.86
610.68

1420.46
588.84
718.47

1386.57
475.37
820.41
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Laika periodā no 2004. līdz 2007. gadam radīto
sadzīves atkritumu daudzums kopumā ir
audzis. Latvijas atkritumu savākšanas sistēma
nenodala mājsaimniecībās radītos atkritumus
no birojos, iestādēs un nelielos tirdzniecības un
mazā biznesa uzņēmumos radītajiem un
savāktajiem atkritumiem. Uzskaite iespējama
tikai par kopējo, tai skaitā ražošanā radīto,
pārstrādāto un apglabāto sadzīves atkritumu
daudzumu. Mājsaimniecības un tiem līdzīgo
atkritumu rādītāju uz vienu iedzīvotāju var
iegūt netieši aprēķinu ceļā. 2006. gadā tika
radīts 411 kg mājsaimniecības un tiem līdzīgu
atkritumu uz vienu iedzīvotāju, bet 2007. gadā
šis daudzums bija 377 kg.
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Radītais
1136.70
Pārstrādātais 279.11
Apglabātais 594.99

Radītais, pārstrādātais un apglabātais sadzīves (visu
nebīstamo) atkritumu daudzums Latvijā

VIDES STĀVOKLIS/ ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
radītais bīstamo atkritumu daudzums

AVOTS: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
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ūdeņu (satur naftas produktus) pārstrāde
Latvijas ostās, kas netiek uzskaitīti kā atkritumi,
kas radušies Latvijā. Daļa bīstamo atkritumu
tiek eksportēti pārstrādei (piemēram,
polihlorbifenilus (PCB) saturošas iekārtas,
nolietoti akumulatori). Bīstamo atkritumu
apglabāšana uz zemes notiek tikai vienā
speciāli izveidotā azbesta atkritumu poligonā
Brocēnu novada “Dūmiņos”. Pie
apglabātajiem bīstamajiem atkritumiem tiek
uzskaitīti arī tie bīstamie atkritumi, kas ir
sadedzināti bez enerģijas atguves, piemēram,
Olaines bīstamo atkritumu dedzinātavā.
60

2004

2005

2006

2007

27.48
56.8
1.06

27.93
51.86
2.07

45.04
45.26
2.86

31.56
49.54
3.26

50

tūkst. tonnu

Bīstamie atkritumi var ietekmēt cilvēka
veselību, kā arī vidi, jo, saturot bīstamas
ķīmiskas vielas, var tikt apdraudēti ūdeņi, gaiss,
augsne, kā arī flora un fauna.
Latvijai raksturīgie bīstamo atkritumu veidi ir:
● elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumi;
● medicīniskie atkritumi, ieskaitot nederīgos
medikamentus (zāles);
● foto un rentgena reaktīvi, rentgena filmas;
● “dienas gaismas” spuldzes;
● baterijas un akumulatori;
● automašīnu eļļu filtri, filtru materiāli,
absorbenti u.tml.;
● hidrauliskās, transmisijas un motoreļļas;
● naftas produktu atkritumi un ūdeņi, kas
piesārņoti ar naftas produktiem;
● atkritumi no krāsu, laku un citu ķīmisko
produktu ražošanas, kā arī sadzīvē lietoto
ķīmisko produktu un izstrādājumu
atkritumi;
● azbestu saturoši atkritumi.
Galvenie bīstamo atkritumu radītāji Latvijā ir
ražošanas uzņēmumi. Ierobežoto jaudu dēļ
bīstamo atkritumu pārstrāde notiek tikai dažos
uzņēmumos Latvijā. Pārstrādātais bīstamo
atkritumu daudzums ir lielāks par radīto, jo pie
pārstrādes tiek uzskaitīta arī kuģu balasta
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Pārstrādātais
Apglabātais

Radītais, pārstrādātais un apglabātais bīstamo
atkritumu daudzums Latvijā

VIDES STĀVOKLIS / ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
reģenerētā izlietotā iepakojuma daļa
Radītais izlietotais iepakojums ir būtiska
mājsaimniecību patēriņa rezultātā radīto
atkritumu daļa. Laika posmā no 2004. līdz
2007.gadam izlietotā iepakojuma apjoms ir
pieaudzis par 36,6%. Izlietotā iepakojuma
reģenerācija no 2005. gada vairs nepieaug.

24571 (19%) 24188 (18%)

Papīrs/kartons
Plastmasa

8382 (6%)

8999 (7%)

Stikls
Koks

Gads
2004
2005
2006
2007

Radītais izlietotais Reģenerētais
Reģenerēts, %
iepakojums (t)
iepakojums (t)
236 600
110 857
46.9
263 833
144 526
54.8
306 838
141 097
46.0
323 123
132 289
40.9

Metāls

66149 (50%)

Reģenerētā iepakojuma sadalījums pa materiālu
veidiem 2007. gadā (tonnas/%)

VIDES STĀVOKLIS/ ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes apjoms
Nolietotie transportlīdzekļi (NTL) ir būtiska
atkritumu daļa, kas ietekmē apkārtējās vides
kvalitāti. Ir svarīgi nolietotos transportlīdzekļus likvidēt videi draudzīgā veidā, jo tie
satur bīstamas vielas (eļļas, bremžu un
dzesēšanas sistēmu šķidrumus, nekvalitatīvas
degvielas atliekas, akumulatorus u.c.). Atļaujas
NTL apstrādei ir izsniegtas vairāk nekā 100
uzņēmumiem.
Attiecinot 2007. gadā pārstrādāto NTL skaitu
pret tajā pat gadā norakstīto transportlīdzekļu
skaitu (18124 gabali), NTL apstrādes
uzņēmumos ir apstrādāti vai pārstrādāti 64,9%
Gads
2006
2007

Savākts,
gabali
6954
11882

Apstrādāts,
gabali
6288
11753

Apstrādāto NTL
īpatsvars, %
90.4
98.9

no kopējā norakstītā nolietoto
transportlīdzekļu daudzuma. Nolietoto
transportlīdzekļu demontāžas un pārstrādes
procesos iegūtie krāsainie metāli (alumīnijs,
varš, cinks, svins, magnijs) tiek eksportēti, bet
rezerves daļas un melnie metāli realizēti iekšējā
tirgū.
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3745

Rezerves daļas
atkārtotai
izmantošanai
Melnie metāli

3647

Krāsainie metāli
713

695
178

38
2006

2007

Demontāžas, otrreizējās izmantošanas vai otrreizējās
pārstrādes procesos atgūto materiālu daudzums

VIDES STĀVOKLIS/ ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
apsaimniekotais nolietoto elektrisko un
elektronisko iekārtu apjoms
Neatbilstoša elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumu apsaimniekošana var radīt kaitējumu
apkārtējai vide. Latvijā šo atkritumu
savākšanas un apstrādes sistēma ir ieviešanas
stadijā. Saskaņā ar Elektrisko un elektronisko
iekārtu ražotāju reģistrā, ko kārto Latvijas

AVOTS: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Ceļu satiksmes drošības direkcija

Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības
asociācija, iekļauto informāciju, Latvijā 2006.
gadā tika savāktas 2000 tonnas, bet 2007. gadā
jau 6500 tonnas (jeb 2,85 kg uz iedzīvotāju)
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu.
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VIDES STĀVOKLIS / KLIMATA PĀRMAIŅAS
siltumnīcefekta gāzu (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC) emisijas
Siltumnīcefekta gāzes (SEG) ir dabiskas un
antropogēnas izcelsmes atmosfēras gāzveida
sastāvdaļas, kas absorbē un reemitē
infrasarkano starojumu. Tiešās SEG ir oglekļa
dioksīds (CO2), metāns (CH4), vienvērtīgā
slāpekļa oksīds (N2O), fluorogļūdeņraži
(HFC), perfluorogļūdeņraži (PFC) un sēra
heksafluorīds (SF6), savukārt netiešās SEG –
oglekļa monoksīds (CO), slāpekļa oksīdi
(NOx) un nemetāna gaistošie organiskie
savienojumi (NMGOS). Saskaņā ar Apvienoto
Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par
klimata pār maiņām Latvijai kā SEG
antropogēno emisiju atskaites jeb bāzes gads ir
noteikts 1990. gads, pret kuru attiecina SEG
emisiju izmaiņas. Latvijas kopējās SEG
emisijas 1990. gadam Kioto Protokola ietvaros
ir 25909,16 tūkst. tonnu CO2 ekvivalentu.
SEG emisijas salīdzinājumā ar 2004. gadu
pieaugušas par 10,7%. Visvairāk tiešo

antropogēno SEG emisiju rodas enerģētikas
sektorā (ieskaitot transportu). Enerģētikas un
transporta sektors 2007. gadā emitēja ap 73%
no Valsts kopējām tiešām SEG emisijām.
Lielāko daļu SEG emisiju veido oglekļa
dioksīds - 2007. gadā tas bija 71% no kopējā
SEG emisiju apjoma. CO2 galvenokārt rodas
fosilā kurināmā (naftas produkti, citas
izcelsmes šķidrais kurināmais - degakmens
eļļa, ogles, gāze) sadedzināšanas procesos,
savukārt CH4 rodas lauksaimniecībā un
atkritumu apsaimniekošanā, bet N2O lauksaimniecībā.
Pateicoties augu fotosintēzes procesiem
mežos un lauksaimniecībā izmantojamajās
zemēs, kur norit oglekļa dioksīda piesaiste,
kopējā ikgadējā siltumnīcefekta gāzu (oglekļa
dioksīda) piesaiste pārsniedz ikgadējās SEG
emisijas.

10 000
1 000

2004

32 722
8 805
2 059
785
309
55

1

17 782
8 546
1 999
766
255
64

10

14 455
8 120
1 981
759
234
54

100
14 692
7 985
1 856
746
210
55

tūkst. tonnu oglekļa dioksīda ekvivalentu

100 000

2006

2007

2005

Piesaistītais CO2 daudzums
augu fotosintēzes procesā

Atkritumu apsaimniekošana

Enerģētika (ieskaitot transportu)

Rūpnieciskie procesi

Lauksaimniecība

Šķīdinātāju un citu produktu lietošana

SEG emisijas pa nozarēm un oglekļa dioksīda piesaiste (tūkst. tonnu oglekļa dioksīda ekvivalentu, logaritmiskā
skala, aprēķins uz 15.01.09.)
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VIDES STĀVOKLIS / KLIMATA PĀRMAIŅAS
nokrišņu daudzums
2004.-2007. gadu perioda nokrišņu daudzums
kopumā Latvijā atbilda normai (658 mm).
Latvijas vidienē un Vidzemes centrālos un
austr umu rajonos kopējais nokrišņu
daudzums bija mazāks, bet Latgalē lielāks par
normu.

90

95
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normas), kā arī pēdējos 85 gados astotais
mitrākais.
Perioda lielākajā daļā mēnešu nokrišņu
daudzums svārstījās virs un zem normas.
Nepietiekams mitruma daudzums bija no
2005. gada septembra, kad 11 mēnešus pēc
kārtas nokrišņu daudzums bija zemāks par
normu, viszemāk noslīdot 2006. gada jūlijā vidēji Latvijā tikai 18,6 mm (24% no normas).
2006. gada jūlijs bija otrais sausākais jūlijs
Latvijā pēdējos 85 gados, bet Rīgā un Ainažos
vissausākais vasaras vidus mēnesis visā šo
staciju nokrišņu novērojumu vēsturē.
Vislielākais nokrišņu daudzums salīdzinājumā
ar normu Latvijā bija 2007. gada janvārī - 101
mm (259% no normas). Tādējādi 2007. gada
pirmais mēnesis kļuva par nokrišņiem
visbagātāko janvāra mēnesi gan Latvijā
kopumā, gan arī daudzās novērojumu vietās
visā Valsts teritorijā, un, pateicoties tam,
2006./2007. gadu ziema bija 2. mitrākā Latvijā
pēdējos 85 gados.

110 %

Kopējā nokrišņu daudzuma (2004.-2007.gadu
periodā) novirze no normas

Perioda ietvaros nokrišņu daudzums no gada
gadā bija mainīgs. 2004. un 2005. gados tas
vidēji Latvijā bija tuvs normai (103 un 96% no
normas), bet 2006. gads bija minētā laika
periodā vissausākais (81% no normas), kā arī
septītais sausākais Latvijā pēdējos 85 gados.
Turpretī 2007. gads bija 2004.-2007. gadu
periodā nokrišņiem visbagātākais (119% no
novirze no
normas (%)
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Mēnešu nokrišņu daudzuma Latvijā novirze no normas
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VIDES STĀVOKLIS / KLIMATA PĀRMAIŅAS
gaisa temperatūra
2004.-2007. gadu perioda visi četri gadi
kopumā Latvijā ir bijuši siltāki par normu
o
(5,7 C) - 2004. un 2005. gads par 0,6, bet 2006.
un 2007. par 1,4-1,5 grādiem. Pēdējos 85 gados

2007. gads ir bijis 7. siltākais, bet 2006. gads 11. siltākais, savukārt 2004. un 2005. gads ir
ierindojušies siltāko gadu trešā desmita
sākumā.

8.0

temperatūra, grādi C
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3.0

gada vidējās gaisa temperatūras norma

Gada vidējā gaisa temperatūra Latvijā laikā no 1924. līdz 2008. gadam

Siltākas par normu ir bijušas arī lielākā daļa
2004.-2007. gadu sezonas un to mēneši. Ziemā
vissiltākie bija 2006. gada decembris (līdz šim
vissiltākais decembris gan kopumā Latvijā, gan
atsevišķās tās vietās) un 2007. gada janvāris

(5.siltākais janvāris). Un tikai aukstais 2007.
gada februāris neļāva Latvijai pievienoties to
Eiropas valstu skaitam, kurās 2006./2007.
gadu ziema bija vissiltākā kopš temperatūras
novērojumu sākuma.

7
ziema
6

vasara

pavasaris

rudens

novirzes, grādi C
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Mēnešu vidējo gaisa temperatūru Latvijā novirzes no normas

2007. gada pavasaris atnāca ar līdz šim Latvijā
vissiltāko marta mēnesi. Tādējādi izvirzot 2007.
gada pavasari kā otro siltāko Latvijā pēdējos 85
gados.
2004.-2007. gadu periodā vissiltākie vasara un
rudens bija 2006. gadā – vasara bija piektā, bet
rudens – otrais siltākais Latvijā pēdējos 85 gados.
2006. gada 9. jūlijā maksimālā gaisa temperatūra
Skrīveros sasniedza +35,3 grādus, kas ir visaugstākā
gaisa temperatūra minētajos četros gados un tikai
AVOTS: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
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par 1,1 grādu atpaliek no ilggadīgās gada
visaugstākās gaisa temperatūras: +36,4 grādiem
(1943. gada 4. augustā Daugavpilī).
Tādējādi 2004. – 2007. gadi ir devuši ieguldījumu
gada vidējās gaisa temperatūras pieaugumā Latvijā.
Līdz 2003. gadam varējām teikt, ka gada vidējā gaisa
temperatūra Latvijā pēdējos 100 gados ir pieaugusi
par 1,1 grādu, bet, 2007. gadam noslēdzoties, šis
pieaugums jau tuvojas 1,3 grādiem.

VIDES STĀVOKLIS / KLIMATA PĀRMAIŅAS
vēja ātrums un maksimālās brāzmas

1.0

20

0.5

10

0.0

0

-0.5

dienu skaits

novirze, m/s

2004.-2007. gadu perioda gadu vidējais vēja
ātrums kopumā Latvijā bija 2,9-3,2 m/s, kas ir
no 0,2 (2007. gadā) līdz 0,5 m/s (2004., 2005.
un 2006. gados) mazāk par normu. Mēnešu
vidējais vēja ātrums 2004. – 2006. gados
pārsvarā bija zemāks par normu, bet 2007.
gadā svārstījās ap to.

-1.0
-1.5

2005.gads

2004.gads

2006.gads

2007.gads

Mēnešu vidējā vēja ātruma kopumā Latvijā novirze no normas
Dienu skaits mēnesī ar vēja brāzmām 17 m/s un vairāk Baltijas jūras piekrastē

Mēnešu vidējā vēja ātruma Latvijā novirze no normas. Dienu skaits mēnesī ar vēja brāzmām 17m/s
(pēc Boforta skalas - vētrains) un vairāk Baltijas jūras piekrastē
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Visstiprākais vējš 2004.-2007. gadu periodā
bija vērojams jūras piekrastē. Dienu skaits ar
brāzmās vētrainu un stiprāku par to (17 m/s un
vairāk) vēju Baltijas jūras piekrastē katru gadu
bija lielāks par normu. Iekšzemes teritorijā
dienu skaits gadā ar vēju brāzmās 17 m/s un
vairāk bija uz pusi mazāks kā Baltijas jūras
piekrastē un salīdzinājumā ar ilggadīgiem
rādītājiem svārstījās ap tiem.

30

31
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31

25

24

26
27

Maksimālais vēja ātrums brāzmās un tā virziens 2005.
gada 8.-9. janvārī

Minētajā periodā visstiprākais vējš, kas aptvēra
visu Latviju, bija 2005. gada 8.un 9. janvārī.
Jūras piekrastē vēja brāzmas sasniedza orkāna
spēku - 40 m/s, bet iekšzemes rajonos
maksimālais vēja brāzmu ātrums bija 33 m/s.
Tik stipras vēja brāzmas pašā jūras piekrastē
pūš vidēji reizi 15 gados, bet iekšzemes
teritorijā reizi 7 gados. 2005. gada janvāra vējš
bija visstiprākais Latvijā pēc 1967. un 1969.
gadu vētrām, kad tika uzstādīti līdz šim
visstiprāko vēja brāzmu rekordi (48 m/s 1967.
gada 18. oktobrī Liepājā un 44 m/s 1969. gada
2. novembrī Daugavpilī).
Jūras piekrastes rajonos stabili stiprs un
brāzmains vējš bija 2006. gada decembrī un
2007. gada janvārī. Ventspilī šo mēnešu
vidējais vēja ātrums pārsniedza normu par 3
m/s, katrā no tiem brāzmās ar ātrumu 17 m/s
un vairāk pūšot 20 dienas un sasniedzot
maksimālo ātrumu atbilstoši 23 un 32 m/s.

AVOTS: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
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VIDES STĀVOKLIS / KLIMATA PĀRMAIŅAS
jūras abiotiskā vide
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Vidējā sezonu temperatūra (˚C), sāļums (‰), piegrunts skābeklis (ml/l) 2004. - 2007. gados: a) Rīgas līča atklātajā
0
sāļums,
skābeklis, ml/l
temperatūra, C
daļā; b) pārejas ūdeņos; c) Rīgas līča piekrastē; d) Baltijas jūras piekrastē.

Latvijai pieguļošajos Baltijas jūras ūdeņos tiek
izdalīti vairāki rajoni ar atšķirīgu raksturojumupārejas ūdeņi (piekrastes ūdeņi, kas robežojas
ar Lielupes, Daugavas un Gaujas grīvām),
Rīgas līča piekraste, Rīgas līča centrālā (atklātā)
daļa un Baltijas jūras (Kurzemes) piekraste.
2004.-2007. gadu periodā katru vasaru līča
piekrastes zonas piegrunts slānī tika novērots
dziļūdens pacēlums (apvelings), kura rezultātā
10 m dziļumā pazeminājās ūdens temperatūra,
pieauga sāļums, un ievērojam nokritās
skābekļa koncentrācija, kura 2004. un 2007.
gadu vasarās šeit bija zemāka nekā līča
dziļūdens daļā novērotā.
Aplūkotajā periodā vislielākā sāļā ūdens
Baltijas jūrā ieplūde tika novērota pēc 2006.
gada aukstās ziemas, kad sāļums visā līča
dziļūdens daļā piegrunts slānī pavasarī bija
lielāks par 6‰. Šeit sāļā ūdens ieplūdes
rezultātā pavasarī bija novērota gadalaikam
neatbilstoši zema skābekļa koncentrācija, kas
visā dziļūdens daļas piegrunts slānī noslīdēja
zem minimāli pieļaujamā 4,2 ml/l.
Regulārās ūdens slāņu apmaiņas dēļ piekrastes

ūdeņos (dziļums ap 10 m) skābekļa piegrunts
koncentrācija kā eitrofikācijas indikators ir
derīgs tikai dziļākajos Rīgas līča centrālās daļas
ūdeņos. Pavasarī tajos izveidojas termāli
stratificēti piegrunts un virsmas ūdens slāņi ar
termoklīna dziļumu ap 30 m, starp kuriem
notiekošā apmaiņa ir ļoti ierobežota. Piegrunts
ūdens slāņa skābekļa krājumi tiek atjaunoti ļoti
lēni un skābekļa pieplūde nespēj kompensēt
nogulsnējušās aļģu biomasas sadalīšanās
procesā patērēto skābekli. Parasti kā indikators
tiek izmantots jūras dibennogulumu laukums,
virs kura esošajā ūdenī ir novērojamas
koncentrācijas zemākas par 2,8 ml/l (skābekļa
deficīts) un 1,4 ml/l (stiprs skābekļa deficīts).
Atskaites periodā apmēram 30 % no
apsekotajām stacijām bija novērojamas
koncentrācijas zemākas par skābekļa deficīta
robežvērtību un vienā stacijā zemākas par
stipru skābekļa deficītu. Kopējais Rīgas līča
novērtējums pēc pieg r unts skābekļa
koncentrācijas ir labs vai viduvējs, taču šo
indikatoru ietekmē augstā biogēnu ieplūde
pēdējo gadu siltajās ziemās.

AVOTS: Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Latvijas Zivju resursu aģentūra.
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VIDES STĀVOKLIS / KLIMATA PĀRMAIŅAS
ledus sega
Ledus sākotnējo formu veidošanās Rīgas līcī
parasti sākas decembra vidū no Pērnavas līča
puses. Rīgas līča dienvidu un rietumu krastos
sākotnējās ledus formas parādās janvāra vidū.
Vēlāk, februārī, tiek novērota intensīva ledus
veidošanās un līča aizsalšana. Mērenās ziemās
mēneša beigās viss Rīgas līcis un Irbes jūras
šaurums ir klāts ar nekustīgu ledu, savukārt
maigās ziemās līcis neaizsalst visas ziemas
garumā.
Ledus segas uzlūšanas sākas Rīgas līča
rietumos (Irbes jūras šaurumā) un turpinās
virzienā uz austrumiem. Attīrīšanās no ledus
notiek no dienvidrietumiem uz ziemeļrietumiem.
Ventspils un Liepājas ostu akvatoriji ar plānu
ledus kārtu pārklājas tikai pašās bargākajās
ziemās.
Viens no ledus režīma galvenajiem rādītājiem
ir ledainums, tā ir ledus izplatības pakāpe jūrā
noteiktā laika periodā. Baltijas ziemu
ledainums mainās no 52 līdz 420 tūkst. km2.
Kopumā dienu skaits, kurās Baltijas jūrā un
Rīgas līcī tika novēroti ledus apstākļi, 2003.2008. gadu ledus sezonās bija mazāks kā
ilggadīgā perioda vidējie rādītāji (norma).
2003./2004., 2004./2005. un 2005./2006.
gadu sezonās pirmās ledus parādības tika
novērotas no janvāra sākuma (Liepāja,

Ventspils) līdz februāra sākumam (Salacgrīva).
Attīrīšanās no ledus tika reģistrēta no marta
vidus (Liepāja) līdz aprīļa vidum (Salacgrīva).
2006./2007. gadu sezonā ledus veidošanās
sākās ievērojami vēlāk un beidzās agrāk par
normu. Zemās gaisa temperatūras rezultātā
februārī tika novērots intensīvs ledus
veidošanās process.
2007./ 2008. gadu sezonā janvāra pirmajā
dekādē gar Rīgas līča piekrasti sākās jauna
ledus veidošanās. Tomēr jau janvāra vidū gan
Baltijas jūras piekrastē, gan Rīgas līča
akvatorijā iestājās bezledus apstākļi.
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Dienu skaits ar ledu piejūras novērojumu stacijās Latvijā
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VIDES STĀVOKLIS / OZONA SLĀŅA SAMAZINĀŠANĀS
ozona slāni noārdošo vielu lietošana
Par ozona slāni noārdošām vielām sauc tādas
ķīmiskās vielas, kurām piemīt spēja noārdīt
zemākajā stratosfēras daļā esošo ozona slāni.
To emisijas ir galvenais ozona slāņa
noārdīšanās iemesls. Nonākot atmosfērā, šīs
vielas var radīt kaitējumu ozona slānim pat
simts gadus. Spēja noārdīt ozonu piemīt fluora,
hlora un broma organiskajiem savienojumiem
kā hlorfluorogļūdeņražiem (CFC), haloniem,
tetrahlorogleklim, 1,1,1-trihloretānam,
metilbromīdam, daļēji halogenētajiem
bromfluorogļūdeņražiem (HCFC) un citiem
perhalogenētajiem hlorfluorogļūdeņražiem.
Katrai no ozona slāni noārdošajām vielām
piemīt atšķirīga spēja noārdīt ozona slāni.
Dibromfluormetānam (CHFBr2) tas tiek
pieņemts par 1,00, halonam-1301 tas ir 10,0,
bet Latvijā saldēšanas iekārtās visplašāk
izmantotajai ķīmiskajai vielai HCFC-22 tas ir
0,055. Šo atšķirīgo dažādu molekulu spēju
noārdīt stratosfēras ozona slāni definē kā
ozona noārdīšanas potenciālu un starptautiski
apzīmē ar ODP (angl. Ozone Depleting Potential).
Tas parāda, ka 10 reizes mazāks halona-1301
daudzums spēj noārdīt tikpat daudz ozona
molekulas, cik CHFBr2. Līdz ar to, lai statistiski
pareizi aprēķinātu reālo ozona slāni noārdošo
vielu radīto bīstamību ozona slānim, to
mērīšanai izmanto vienību ”ODP tonnas”.

uzņēmums nav jauns lietotājs saskaņā ar
iepriekš spēkā esošo normatīvo aktu prasībām
šim uzņēmumam pārskats nebija jāsniedz.
Valstī kopumā ir novērojama ozona slāni
noārdošo vielu lietošanas apjoma samazināšanās. Pievienotajā attēlā šī tendence gan tik
uzskatāmi neparādās, jo pārskata periodā
mainījās likumdošanas normas, kas noteica
prasības pārskatiem par šo indikatoru.
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Ozona slāni noārdošo vielu lietošana
Latvijā
Latvijā ozona slāni noārdošās vielas
galvenokārt tiek izmantotas saldēšanas
iekārtās, dažos gadījumos tās lieto kā efektīvas
liesmas slāpētājas specifiskās uguns dzēšanas
sistēmās (piemēram, lidmašīnās un uz kuģiem),
kā arī ķīmiskās sintēzes procesos kā izejvielas.
2004. un 2005. gados attiecīgi 96% un 85 % šo
vielu atradās divu uzņēmumu krājumos, bet
2006. un 2007. gados 91 % un 96 % šo vielu
atradās trīs uzņēmumu krājumos, no kuriem
divi ir tie paši, kas iepriekšējos gados. Trešais

AVOTS: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
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Ozona slāni noārdošo vielu lietošanas daudzumi pa
gadiem ODP tonnās

VIDES STĀVOKLIS / GAISA KVALITĀTE
sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu, nemetāna gaistošo
organisko savienojumu un amonjaka emisijas
Gaisa kvalitāti, nokrišņu ķīmisko
sastāvu, vielu nosēdumus uz
augsnes un ūdenī ietekmē
piesārņojošo vielu emisijas gaisā,
kas rada tādas vides problēmas kā
paskābināšanās (SO2, NOx, NH3),
eitrofikācija (NOx, NH 3 ) un
piezemes ozona veidošanās
(NMGOS, NOx). No 2004. līdz
2007. gadam SO2 emisijas ir
samazinājušās par 30%, NOx un
NMGOS emisijas samazinājušās
attiecīgi par 2% un 1%, bet NH3
emisijas ir pieaugušas par 12,5%.
Enerģētikas sektors ir galvenais
SO2, NMGOS un NOx emisiju
avots. Tomēr NMGOS emisijas
lielā mērā ietekmē arī šķīdinātāju,
krāsvielu un citu produktu
izmantošana, kā arī rūpnieciskā
ražošana.
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VIDES STĀVOKLIS / GAISA KVALITĀTE
piesārņojošo vielu koncentrācijas
Novērojumu stacijas

Nīgrandes
pagasts

Ventspils I

Rēzekne

Liepāja

Olaine

Ventspils

Tvaika iela

Sēra dioksīds (Rd=125 µg/m3) Rd - diennakts robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai
41.0 14.2
17.1
20.9
23.5
33.9 19.1 26.4 44.5 28.0 26.4
2004
2005
32.1
35.5 12.0
15.0
15.5
32.1 26.1 30.2 36.5 38.2 30.6
Rdmaks
37.6
20.8
28.1
33.7
41.0 27.1 39.0 37.2 16.9 15.1
2006
29.4
5.9 20.8 29.2 22.1
7.7
11.8
10.7
15.1
15.6
2007
41.8 25.6
3
Slāpekļa dioksīds (Rg=40 µg/m ) Rg - gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai
54.8 23.6
27.9
32.2 20.5
19.3 21.2 29.3 23.5 15.3 15.0
2004
2005
59.2 25.2
34.9
28.1 19.4
15.8 24.3 34.9 19.9 16.4 17.9
Rg
30.6
23.8
20.7
16.8 17.5 33.6 17.2 13.6 17.2
2006
60.7 26.4
26.2
27.4
59.8
12.6
19.6
2007
11.1 12.2 20.3 20.8 12.3 15.4
Ozons (Md=120 µg/m3) Rd - mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai
86.5 104.2 106.7 112.2 102.4 116.5 120.2 107.2
2004
2005
89.7 92.9 106.4 92.4 108.8 101.6
83.0
86.7
Md
117.6 79.0 122.1 117.4 131.6 99.2 99.4 86.8
2006
66.7
99.8
84.7 98.7 98.0
2007
78.0 96.1 138.4

60
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Gaisa kvalitāti raksturo galvenie piesārņojošo
vielu rādītāji - indikatori: sēra dioksīds (SO2),
slāpekļa dioksīds (NO2), ozons, oglekļa oksīds
(CO) un cietās daļiņas (PM 10 ), kuru
paaugstinātās koncentrācijas ietekmē kā
cilvēka veselību, tā arī veģetāciju.
Laika periodā no 2004. līdz 2007. gadam visā
Latvijas teritorijā netika novēroti SO2, ozona
un CO piesārņojošo vielu robežlieluma
pārsniegšanas gadījumi cilvēka veselības
aizsardzībai.
2004. - 2007. gadu novērojumu periodā Rīgā
(Brīvības iela un Valdemāra iela) ir pārsniegts
NO2 gada robežlielums (Rg) cilvēka veselības
aizsardzībai, kā arī gada robežlielums ar
pielaides robežu cilvēka veselības aizsardzībai
(Rg+PR).
Maksimālās cieto daļiņu (PM10) gada vidējās
vērtības reģistrētas 2006. gadā Rīgā (Brīvības
ielā un Valdemāra ielā ) un Liepājā, kur visa
novērojumu perioda laikā regulāri tiek
pārsniegts gada robežlieluma cilvēka veselības
3
aizsardzībai normatīvs (40 µg/m ).
Maksimālie PM10 diennakts robežlielumu
pārsniegšanas gadījumi fiksēti: Rīgā (Brīvības
iela un Valdemāra iela) un Liepājā, īpaši ziemas
un pavasara periodos.
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pārrobežu gaisa piesārņojums
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Izmaiņas sēra (S) un slāpekļa (N) kopējos
nosēdumos, kas liecina par dabas ekosistēmu
paskābināšanās un eitrofikācijas procesiem,
laika periodā no 2004. līdz 2007. gadam
Latvijas pārrobežu piesārņojuma stacijās nav
novērotas.
Veiktie modeļa aprēķini pie S un N kopējo
nosēdumu līmeņa 2010. gadam uzrādīja
eitrofikācijas un paskābināšanās riskam
pakļauto Latvijas dabas ekosistēmu teritoriju
pieaugumu. 2010. g adā ekosistēmu
eitrofikācija būs novērojama visās Latvijas
ekosistēmu platībās, bet paskābināšanās
procesam pakļautās pieaugs līdz 16,5 %.

Ozona piesārņojuma līmenis tiek izvērtēts pēc
AOT40 vērtībām, kuras tiek aprēķinātas,
3
summējot ozona koncentrācijas virs 80 µg/m
diennakts koncentrācijas veģetācijas perioda
laikā (maijs-jūlijs). 2006. gadā tika pārsniegts
veģetācijas aizsardzībai izvirzītais ilgtermiņa
mērķis - 6000 µg/m3 stundā. Šajā gadā uz
ozona jutīgā āboliņa lapām tika novēroti nelieli
paaugstinātā ozona līmeņa izraisīti vizuālie
bojājumi (5-25% bojātu lapu). Savukārt
veģetācijas aizsardzības stundas mērķlielums 18 000 µg/m3 - laika posmā no 2004. līdz 2007.
gadam netika pārsniegts.
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VIDES STĀVOKLIS / GAISA KVALITĀTE
autotransporta vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem
atkarīgas no dažādu piemaisījumu klātbūtnes
degvielā. Izmeši var ļoti atšķirties no
braukšanas ātruma, dzinēja darba režīma un
temperatūras, ceļa stāvokļa un ģeometrijas.
Latvijā autotransporta skaits pēdējos četros
gados ir turpinājis pieaugt. Vieglo automašīnu
skaits ir palielinājies no 686,1 tūkst. 2004. gadā
līdz 904,9 tūkst. 2007. gadā. Smago
automašīnu skaits ir pieaudzis no 107,6 tūkst.
2004. gadā līdz 129,6 tūkst. 2007. gadā.
Pieaugot kopējam automašīnu skaitam, strauji
palielinās arī automašīnu skaits uz 1000
iedzīvotājiem.
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Pilsētās galvenais gaisa piesārņojuma avots ir
transports. Eiropas Savienībā (ES) transports
ir galvenais slāpekļa oksīdu (NOx) radītā
piesārņojuma avots, un tas ir nozīmes ziņā otrs
svarīgākais cieto daļiņu (PM10 un PM2,5) emisiju
avots.
Autotransporta radīto piesārņojumu ietekmē
vairāki faktori. Būtiski atšķiras emisijas no
vieglajām un smagajām automašīnām atkarībā
no vecuma, dzinēja darba tilpuma, dzinēja tipa.
Jo jaunāks ir automašīnas modelis, jo mazāks ir
kaitīgo izmešu apjoms. Katram degvielas
tipam ir raksturīgas atšķirīgas emisijas, kas
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Latvijas Republikā reģistrētu automašīnu
vecums joprojām ir liels, kaut gan pēdējos
gados ir vērojama pozitīva tendence tam
samazināties. Pārskata periodā īpaši strauji
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(3,4 reizes) ir pieaudzis jauno (līdz 2 gadiem)
vieglo automašīnu skaits. Vieglo automašīnu,
kas ir jaunākas par 5 gadiem, skaits ir pieaudzis
2,5 reizes.

VIDES STĀVOKLIS / AUGSNES DEGRADĀCIJA
piesārņotas vietas
Latvijā laikā no 2003. līdz 2005. gadam tika
veikta piesārņoto un potenciāli piesārņoto
vietu (PPV) apzināšana un uzskaite.
Informācija ir apkopota Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras
uzturētajā Piesārņoto un potenciāli piesārņoto
vietu reģistrā, kas ir publiski pieejams
internetā.

Uz 2009. gada janvāri PPV reģistrā bija
reģistrēti 3562 objekti, no tiem:
● 242 piesārņotas vietas (PV);
● 2652 potenciāli piesārņotas vietas;
● 668 vietas pēc izvērtējuma atzītas par videi
nebīstamām.
No 242 PV platība ir apzināta 219 vietām, kas
kopā veido 2114,09 ha. Tas atbilst 0,03 % no
Latvijas teritorijas.
Visvairāk piesārņoto vietu ir reģistrēts Rīgas
pilsētā - 84, Ventspilī to ir 24, Jūrmalā - 7.
Salīdzinot rajonus: Rīgas rajonā - 36, Ogres
rajonā -11, Cēsu rajonā - 8, Jēkabpils rajonā 7, Aizkraukles rajonā - 6. Kopumā 31 Latvijas
administratīvi teritoriālajā vienībā (pilsētās un
rajonos) ir reģistrēta vismaz viena piesārņota
vieta.
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VIDES STĀVOKLIS / BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars
Lai aizsargātu un saglabātu dabas
daudzveidību, Latvijā likumdošanā noteiktajā
kārtībā ir izveidotas 688 īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas (ĪADT). Katra ĪADT atbilst
kādai no septiņām aizsargājamo teritoriju
ĪADT kategorija
Dabas rezervāts

kategorijām, kas savstarpēji atšķiras ar
teritorijas izveidošanas mērķiem, teritorijas
platību un dažādu aizsardzības pakāpi atļautajām un aizliegtajām darbībām.

Definīcija

Teritorijas

Cilvēka darbības neskartas vai mazpārveidotas teritorijas, kurās tiek
nodrošināta dabisko procesu netraucēta attīstība, lai aizsargātu un
izpētītu retas vai tipiskas ekosistēmas un to sastāvdaļas.

Teiču, Krustkalnu, Grīņu,
Moricsalas

Nacionālais parks Plaši apvidi, kam raksturīgi nacionāli nozīmīgi izcili dabas veidojumi,
Slīteres, Ķemeru, Gaujas,
cilvēka darbības neskartas un mazpārveidotas ainavas un kultūrainavas, Rāznas
biotopu daudzveidība, kultūras un vēstures pieminekļu bagātība un
kultūrvides īpatnības.
Biosfēras
rezervāts

Plašas teritorijas, kurās atrodas starptautiski nozīmīgas ainavas un
ekosistēmas. Biosfēras rezervātu izveidošanas mērķis ir nodrošināt
dabas daudzveidības saglabāšanu un veicināt ilgtspējīgu teritorijas
sociālo un ekonomisko attīstību.

Ziemeļvidzemes

Dabas liegums

Cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē pārveidotas
dabas teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un
dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus.

Piemēram - Jaunciems,
Alsungas meži, Rūjas paliene,
Grebļukalns, Plieņciema kāpa
u.c.

Dabas parks

Teritorijas, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās
vērtības un kas ir piemērotas sabiedrības atpūtai, izglītošanai un
audzināšanai.

Piemēram - Gaiziņkalns,
Piejūra, Abavas senleja,
Ogres ieleja, Daugavas loki

Aizsargājamo
ainavu apvidus

Teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu un īpašu
skaistumu. To mērķis ir aizsargāt un saglabāt Latvijai raksturīgo
kultūrvidi un ainavu tās daudzveidībā, kā arī nodrošināt sabiedrības
atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu
saimniekošanas metožu pielietošanu.

Piemēram - Veclaicene,
Vestiena, Ziemeļgauja,
Augšdaugava, Augšzeme,
Vecpiebalga u.c.

Dabas pieminekļi

Atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki, dendroloģiskie
stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorforoģiskie dabas pieminekļi
un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai
ekoloģiska vērtība.

Piemēram - Staburags,
Kalamecu un Markuzu gravas,
Skaistkalnes karsta kritenes,
Kalējala u.c.

P a v i s a m k o p ā ĪA D T
aizņem 11 % vai 731 429 ha
no Valsts sauszemes
teritorijas, neskaitot
Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervātu.
Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāts ir plaša teritorija
(457 600 ha), kuras mērķis
i r n a c i o n āl ā u n
s t a r p t a u t i s k ā n o z īm ē
sasniegt līdzsvaru starp
d a b a s d a u d z v e i d īb a s
aizsardzību, ekonomikas
attīstību un kultūras vērtību
s a g l a b āša n u . K o p u m ā
rezervāta teritorija aizņem
7 % no Latvijas platības un
tajā ietilpst arī Salacas
ielejas dabas parks, kā arī
24 dabas liegumi un 3 dabas
liegumu zonas.
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VIDES STĀVOKLIS / BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA
mikroliegumu skaits un kopējā platība
Efektīvākais un ātrākais veids, kā aizsargāt un
saglabāt īpaši retas sugas vai biotopus mazās
platībās (0,1-20 ha, putniem līdz 200 ha), ir
veidot mikroliegumu. Līdzīgi kā īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos
ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas
apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu.
Laika posmā no 2004. līdz 2007. gadam ārpus
ĪADT ir izveidoti 1050 mikroliegumi 22 471 ha
platībā. Visvairāk (pēc skaita) mikroliegumi ir
izveidoti Liepājas (65) un Saldus (56) rajonos,

vismazāk - Valmieras (2), Valkas (5) un
Krāslavas (8) rajonos.
Mikroliegumi visvairāk ir veidoti putnu sugām
(345) un biotopiem (257). Taču, salīdzinot pēc
platības, 84 % aizņem mikroliegumi putnu
aizsardzībai un tikai 10% - biotopu
mikroliegumi.
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Mikroliegumu skaits ārpus ĪADT pa rajoniem (2004-2007)

Pēc platības gandrīz puse (45%) no visiem
mikroliegumiem ir izveidoti medņu (Tetrao
urogallus) riestu aizsardzībai. Pavisam kopā
medņiem ir izveidots 91 mikroliegums 4308
ha platībā.
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Ārpus ĪADT Nodibināto mikroliegumu skaits pa grupām
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VIDES STĀVOKLIS / BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA
Natura 2000 vietu skaits un kopējā platība
Lai saglabātu un aizsargātu retas, apdraudētas
sugas un biotopus, Eiropas Savienībā (ES) ir
izveidots Natura 2000 (Eiropas īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju) tīkls. Putnu sugu
saraksti, kuriem jāveido Natura 2000
teritorijas, ir iekļauti direktīvā 79/409/EEK
“Par savvaļas putnu aizsardzību”, attiecīgi
biotopu un citu organismu sugu sarakstus
nosaka direktīva 92/43/EEC “Par dabisko
biotopu, savvaļas faunas un f loras
aizsardzību”. Šo sugu un biotopu aizsardzība
ir saistoša visām ES dalībvalstīm.
Kopš 2004. gada arī Latvija ir izveidojusi savu
daļu, kas ietilpst Natura 2000 tīklā. Tā tika
veidota no jau esošajām īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām, pievienojot klāt vēl 122
jaunas. Latvijā Natura 2000 tīklā ir iekļautas
336 teritorijas. Tās kopā aizņem 769 342 ha*
no Latvijas platības. Šīm teritorijām ir atšķirīgi
aizsardzības un apsaimniekošanas režīmi - no
minimāliem ierobežojumiem aizsargājamo
ainavu apvidos līdz pat pilnīgam saimnieciskās
darbības aizliegumam dabas rezervātos.
Salīdzinot Natura 2000 teritorijas ar Latvijas
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT),
Natura 2000 tīklā nav iekļautas dažas ĪADT,
kuru dabas vērtības neatbilst direktīvu
kritērijiem, kā arī iekļauti tikai 9 dabas

Natura 2000 teritorijas Latvijā
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pieminekļi no 355.
* Minētā platībā iekļauj arī jūras daļu – 52 404 ha,
kas savukārt nav iekļauta ĪADT platībā
4
3 4
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Dabas liegumi

ZBR lieguma zonas

Dabas rezervāti

Nacionālie parki

Aizsargājamo ainavu
apvidi

Dabas pieminekļi

Mikroliegumi

Dabas parki

Natura 2000 teritoriju skaits pa kategorijām

VIDES STĀVOKLIS / BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA
Putnu un Biotopu Direktīvu sugu populāciju
stāvoklis Valstī
Latvijai dabas aizsardzības jomā ir
saistošas divas Eiropas Savienības (ES)
direktīvas – Padomes direktīva
79/409/EEK “Par savvaļas putnu
aizsardzību” jeb “Putnu direktīva” un
Padomes direktīva 92/43/EEC “Par
dabisko biotopu, savvaļas faunas un
floras aizsardzību” jeb “Biotopu
direktīva”. Direktīvu pielikumos ir
uzskaitītas sugas un biotopi, kam
jānodrošina labvēlīgs aizsardzības
statuss, t.i., apstākļi, kuros sugu
populācijas lielums vai biotopu platības
ir stabilas vai palielinās. Šo sugu un
biotopu aizsardzībai ES ir izveidots
Natura 2000 tīkls, kuram Latvija ir
pievienojusies ar 336 teritorijām.
Biotopu direktīva nosaka, ka reizi sešos
gados dalībvalstīm ir jāsniedz ziņojums
Eiropas Komisijai par sugu un biotopu
stāvokli visā valsts teritorijā. Latvija, kā
vairākums ES dalībvalstu, pirmo
ziņojumu ir iesniegusi 2007. gada jūnijā,
iekļaujot informāciju par 57 biotopiem
un 113 sugām.
Attēlos, balstoties uz Biotopu direktīvas
ziņojuma datiem, dots pārskats par sugu
un biotopu stāvokli Latvijā.
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Sugu stāvokļa novērtējums Latvijā pa grupām

Attēli neataino informāciju par putnu
sugām, jo Biotopu direktīva un līdz ar to
arī ziņojums uz tām neattiecas. Taču
Putnu direktīva nosaka sekot līdzi visu
savvaļas putnu sugu populāciju
izmaiņām. Daudzām sugām ar plašu
izplatību tikai neliela daļa populācijas var
atrasties Natura 2000 teritorijās, līdz ar
to informācija par putnu sugām Latvijas
teritorijā kopumā tiks iegūta, veicot
Bioloģiskās daudzveidības monitoringa
programmas putnu fona, kā arī speciālo
monitoringu. Abi monitoringi ir uzsākti
2006. gadā, taču no monitoringa divu
gadu rezultātiem nav vēl iespējams veikt
nopietnu analīzi un izdarīt secinājumus
par putnu sugu stāvokli Valstī.

Labs - tiek nodrošināts labvēlīgs aizsardzības
statuss;
Neapmierinošs - nelabvēlīgs aizsardzības
statuss, ne pieciešamas izmaiņas
apsaimniekošanā vai politiskā mērogā, taču
suga / biotops vēl nav pakļauti izzušanai;
Slikts - nopietni apdraudēta suga / biotops,
iespējama izzušana (vismaz valsts līmenī);
Nav zināms – trūkst vai ir nepilnīgi dati, nav
veikti attiecīgi pētījumi.

AVOTS: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
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dabisko meža biotopu platība
Dabiski mežu biotopi (DMB) ir bioloģiski
vērtīgas vietas mežā, kas nodrošina
izdzīvošanu daudzām retām un apdraudētām
sugām. DMB Latvijas mežos sastopami
samērā reti, jo intensīvas mežsaimnieciskās
darbības rezultātā tie ir pārveidoti un piemēroti
saimnieciskajām vajadzībām. Nocērtot
dabiskos biotopus vai izmainot to struktūru,
tiek iznīcinātas daudzas sugas.
Sākot ar 1997. gadu, Latvijā ir notikuši vairāki
lieli projekti, kuros apzināti aptuveni 60-70%
no visiem dabiskajiem meža biotopiem Valsts
mežos. DMB apzināšana tiek turpināta arī
šobrīd, piemēram, Rāznas nacionālajā parkā.
Tā kā dabisko meža biotopu veidošanās

process ir ļoti lēns, dažu gadu periodā
iespējams konstatēt tikai uzskaites, nevis
platību dinamiku. 2007. gadā dabisko meža
biotopu kopējā platība Valsts mežos bija 53,9
tūkstoši hektāru, kuru sastāvā: 31% - skuju
koku mežs, 16% - cits lapu koku mežs, 13% slapjš melnalkšņu mežs.
Diezgan daudzu DMB platības ir
fragmentētas, kas nozīmē, ka to pastāvēšana
nākotnē varētu būt apdraudēta, jo nav
optimālu apstākļu atsevišķu sugu izdzīvošanai.
27% gadījumos DMB un 19% potenciālajiem
DMB nepieciešamas buferjoslas, kas veidotu
biotopu aizsardzību. DMB aizsardzībai tiek
veidoti mikroliegumi.

VIDES STĀVOKLIS/ BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA
mežaudžu vecuma struktūra
valdošajām vietējām koku sugām
skuju koki tūkst. ha
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Skuju kokiem (priedēm, eglēm, lapeglēm, balteglēm)
pārsvarā ir vidēja vecuma audzes un jaunaudzes, bez
tam jaunaudžu īpatsvars palielinās. Ievērojami
samazinājušās pieaugušu un pāraugušu audžu platībasno 315,6 tūkstošiem hektāru 2005. gadā līdz 228,4
tūkstošiem hektāru 2007. gadā.
Mīkstajiem lapu kokiem (bērziem, melnalkšņiem,
apsēm, liepām, papelēm, vītoliem) ir
strauji
palielinājušās jaunaudžu platības (no 160,9 tūkst. ha
2004. gadā līdz 393,5 tūkst. ha 2007. gadā) un vidēja
vecuma audžu (no 426,9 tūkst. ha 2005. gadā līdz 634,9
tūkst. ha 2006. gadā) platības. Visbūtiskākās izmaiņas ir
notikušas no 2006. gada.
Cietajiem lapu kokiem (ozoliem, ošiem, gobām) ir
pieaugušas vidēja vecuma audžu un pieaugušu un
pāraugušu audžu platības.
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Valdošā koku suga ir tā koku suga, kurai
mežaudzē ir vislielākā koksnes krāja. Latvijas
mežaudzes pārsvarā veido trīs valdošās koku
sugas - priede, egle un bērzs, kuru audzes kopā
aizņem 74 % no visu mežu platības. Pārējās
mežu platības aizņem melnalkšņu, baltalkšņu,
apšu, ošu un ozolu audzes. Latvijā pieaug bērza
un citu lapu koku sugu mežaudžu īpatsvars, jo
lauksaimniecības zemes turpina strauji aizaugt
ar lapu kokiem, tāpat ar lapu koku
pioniersugām nereti tiek atjaunoti privāto
mežu izcirtumi, kuros iepriekš valdošā suga ir
bijusi priede vai egle.
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lauku putnu sugu populāciju indekss
L a i n o v ē r t ē t u e k o l o ģ i s k o s t ā vo k l i
lauksaimniecības zemēs ir izstrādāts lauku
putnu indekss. Tas ir komplekss indikators, kur
vienā rādītājā ir apkopotas pārsvarā tikai ar
lauksaimniecības zemēm saistītu putnu sugu
populāciju izmaiņas.
Latvijā Lauku putnu indekss tiek aprēķināts no
1995. gada.
Attēlā ir doti divi dažādi Lauku putnu indeksi,
kuri atšķiras pēc sugu sastāva. „Latvijas” (LFBI
– Latvian Farmland Bird index) indeksā nav
iekļautas vairākas „Eiropas” (EFBI – Europe
Farmland Bird index) indeksa sugas, kas Latvijas
apstākļos izteikti saistītas ar cilvēka mītnēm,
tādas kā bezdelīga, mājas strazds, lauku
zvirbulis, kā arī brūnspārnu ķauķis un brūnā
čakste, kuras saistītas ar krūmājiem
lauksaimniecības zemēs un izcirtumiem
mežos. Savukārt „Eiropas” indeksa veidošanā
(pēc 2006. gada saraksta) netiek izmantotas

tādas Latvijas lauku ainavai tipiskas sugas kā
kārklu ķauķis, purva ķauķis, ciglis un mazais
svilpis, kuras savukārt iekļautas „Latvijas”
indeksā.
Latvijas lauku putnu indeksa izmaiņas līdz
2004. gadam bija līdzīgas Eiropas lauku putnu
indeksa izmaiņām, bet pēc šī gada Latvijas un
Eiropas lauku putnu indeksi uzrāda atšķirīgas
tendences. „Latvijas” indekss uzrāda
nepārprotami lejupslīdošu tendenci, kamēr
„Eiropas” indekss ir kāpjošs. Tā kā Latvijas
lauku ainavas bioloģiskās daudzveidības
raksturošanai „Latvijas” indekss ir piemērotāks un tas uzrāda nelabvēlīgu tendenci –
indekss kopš 2004. gada nepārtraukti
samazinās – ir pamats bažām, ka šīs tendences
saistītas ar lauksaimniecības intensifikāciju un
pasākumi vides stāvokļa uzlabošanai
lauksaimniecības zemēs Latvijā ir nepietiekoši,
lai šo intensifikāciju kompensētu.
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Lauku putnu indekss

LFBI indeksā ietvertas Latvijā nozīmīgas ar
lauksaimniecības zemēm saistītas putnu sugas
(baltais stārķis, grieze, ķīvīte, lauku cīrulis,
pļavu čipste, kārklu ķauķis, purva ķauķis,
lukstu čakstīte, ciglis, kaņepītis, mazais svilpis,
dzeltenā stērste).

EFBI 2006 indeksā ietvertas sugas saskaņā ar
E B C C E i r o p a s p u t nu m o n i t o r i n g a
programmas lauku putnu saraksta 2006. gada
versiju (baltais stārķis, grieze, ķīvīte, lauku
cīrulis, pļavu čipste, bezdelīga, brūnspārnu
ķauķis, lukstu čakstīte, brūnā čakste, mājas
strazds, lauku zvirbulis, kaņepītis, dzeltenā
stērste).
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indikatorsugu populāciju lielumu izmaiņas
Grieze (Crex crex) ir suga, kas cieši saistīta ar
lauksaimniecības ainavām, to skaits lielā mērā
ir atkarīgs no zālāju platības. Straujais pamesto
lauksaimniecības zemju pieaugums Latvijā 90.
gados ir galvenais iemesls griežu populācijas
pieaugumam, taču, salīdzinot ar 20. gadsimta
sākumu, griežu skaits patreiz Latvijā ir
samazinājies 1,5–3 reizes vai pat 5,5 reizes, ja
ņem vērā gredzenošanas datus. Pamestās
lauksaimniecības zemes ir īslaicīgs biotops –
neatjaunojot saimniekošanu, tajās veidojas
meži. Tieši tādēļ šāds griežu populācijas
stāvoklis nav stabils, jo puse populācijas dzīvo
tikai īslaicīgi pastāvošā biotopā.
Pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai
daļā pamesto zemju 2005. gadā varēja novērot
saimniekošanas atjaunošanos – pļaušanu vai
pat šo teritoriju aparšanu, kas, visticamāk,
novedīs otrā galējībā – pārāk intensīvā
apsaimniekošanā.
Jauns apdraudējums griezēm ir novērojams
pēdējos gados pilsētu (piemēram, Rīgas,

Jelgavas, Ogres un Cēsu) tuvumā – saistībā ar
lauksaimniecības ainavu (t.sk. pļavu)
pārveidošanu par pilsētu apbūvi.

Dīķa naktssikspārnis (Myotis dasycneme) ir
Latvijā un Eiropā aizsargājama suga. Tā ir
iekļauta ES Biotopu direktīvas II pielikumā un
vienīgā no sikspārņu sugām, kas iekļauta
Latvijas Sarkanās grāmatas II kategorijā.
Latvija ir viena no nedaudzajām dīķu
naktssikspārņu vairošanās vietām Eiropā.
Dīķa naktssikspārņu dzīvesveidā liela nozīme
ir cilvēka būvētām ēkām, kuru bēniņos vai
spraugās aiz ārsienu apšuvuma sikspārņi
vasaras sākumā veido aukļkolonijas
(galvenokārt baznīcās). Koloniju lielums
Latvijā ir līdz 250 pieaugušām mātītēm. Tēviņi
vasarā uzturas pa vienam vai veido nelielas
kolonijas ( līdz 10 īpatņiem).
Populāciju lieluma izmaiņas novērtē, uzskaitot
pieaugušās mātītes pirmsdzemdību periodā
vasaras kolonijās (aukļkolonijās). Stabils vai
pieaugošs mātīšu skaits aukļkolonijā norāda uz
sugai labvēlīgu populācijas stāvokli.

Tā kā sikspārņiem gadā dzimst tikai 1 – 2
mazuļi, šo dzīvnieku atražošanās ir lēna un
sugu populācijām ir svarīga katras atsevišķās
kolonijas vai pat indivīda izdzīvošana.
Veicot 2007. gadā dīķu naktssikspārņu
inventarizāciju ēkās, kurās suga iepriekš bija
konstatēta, apdzīvota bija 21 koloniju mītne ar
vismaz 1113 pieaugušām šīs sugas mātītēm.

AVOTS: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
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VIDES STĀVOKLIS / BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA
indikatorsugu populāciju demogrāfijas rādītāji

Aptuveni 20 % no mazā ērgļa (Aquila
pomarina) pasaules populācijas ligzdo Latvijā.
Mazais ērglis ir suga, kam vienlīdz nozīmīgas ir
meža (ligzdošanai) un pļavu (barības ieguve)
ekosistēmas. Tādēļ pēc mazā ērgļa populāciju
raksturojošajiem parametriem var spriest par
vides kvalitāti kopumā.
2007. gadā konstatētas ļoti zemas ligzdošanas
sekmes, kas iespējams skaidrojamas ar vēlo
mazo ērgļu ierašanos ligzdošanas rajonos, kā
rezultātā lielākā daļa ligzdot neuzsāka
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Aptuveni 9% no melnā stārķa (Ciconia nigra)
pasaules populācijas ligzdo Latvijā. Pašreizējā
skaita vērtējums Latvijā ir 500–700 putnu
pāru. Kopš 90. gadiem melnā stārķa populācija
Latvijā ir samazinājusies par apmēram 45% no
populācijas sākotnējā lieluma.
Melnajiem stārķiem 2006. un 2007. gadi
vērtējami nelabvēlīgi, jo ir samazinājies mazuļu
skaits.
Latvijā ligzdo aptuveni 10 000 baltā stārķa
(Ciconia ciconia) pāru, t.i., 5 % no pasaules
populācijas. Ligzdu izvietojuma blīvums ir
viens no lielākajiem Eiropā – līdz pat 65
ligzdām uz katriem 100 km² lauksaimniecības
zemju.
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Lasis (Salmo salar) jeb Atlantijas lasis ir Latvijā
un Eiropā aizsargājama, saimnieciski nozīmīga
zivju suga.
Pavisam kopā Latvijā ir zināmas ap 10 lašupes,
no kurām Salaca ir nozīmīgākā.
Salacā lašveidīgo zivju - laša un taimiņa
populāciju stāvoklis ir vērtējams kā stabils.
2006. gada pavasarī būtiski pieauga uz jūru
migrējošo laša un taimiņa mazuļu (smoltu)
skaits, kad uz jūru migrēja 30 tūkst. laša un 12
tūkst. taimiņa smolti.
Taimiņš (Salmo trutta) ir sastopams lielākajā
daļā no Latvijas upēm, kas ietek Baltijas jūrā vai
Rīgas līcī.
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lauksaimniecības un pārējo zemju īpatsvars kopējā platībā
Vērojams liels neizmantotu lauksaimniecībā
izmantojamo zemju platību īpatsvars. Tas
nozīmē, ka arvien vairāk zemju tiek izslēgtas
no ražošanas un ekonomiskās aprites, kam par
iemeslu var minēt iedzīvotāju zemo
ekonomisko motivāciju nodarboties ar
lauksaimniecību un vides apsaimniekošanu.
No vienas puses neizmantotās
lauksaimniecības zemes izraisa augsnes
auglības un kvalitātes pazemināšanos, zemes

aizaugšanu ar krūmiem, nezālēm un
invazīvajām augu sugām, līdz ar to degradējot
ainavu un vidi. Bet no otras puses
lauksaimnieciskās darbības zemā intensitāte
perifērijā labvēlīgi iespaido bioloģisko
daudzveidību, arī no dabas aizsardzības
viedokļa - pārāk intensīva lauksaimniecības
zemju aizaugšana nav vēlama, jo izzūd daudzi
vērtīgi biotopi. No Latvijas kopējās platības,
kas ir 6458,9 tūkst.ha, lielāko daļu aizņem
neizmantotā lauksaimniecībā
izmantojamā zeme. Laika
(%)
periodā no 2004. līdz 2007.
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bet 2007. gadā - 1839,2 tūkst. ha.
Pārējās neizmantotās
izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme
lauksaimniecībā izmantojamās
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pārējā neizmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme
zemes platības, salīdzinot 2004.
ar
2007. gadu, ir samazinājušās
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes sadalījums (%) Latvijā
par 244,6 tūkst. ha (3,7%).
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invazīvo sugu izplatība
Latvijā pastiprinās problēmas, ko izraisa
invazīvo augu sugu negatīvā ietekme uz
ekosistēmu. Visproblemātiskākā un vislielāko
kaitējumu izraisījusī suga ir Sosnovska latvānis
(Heracleum sosnowskyi Manden), kura
introducēšana lopbarības vajadzībām Latvijā
masveidā notika pagājušā gadsimta 60-os 70os gados. Šie augi no kultivētiem laukiem ir
pārgājuši savvaļā un to izplatība jau daudzus
gadus ir izgājusi ārpus cilvēku kontroles.
Invazīvās sugas ir vienas no lielākajiem vides
negatīvajiem ietekmētājiem pasaulē.
Latvāņi kļūst par dominējošiem vietējās
fitocenozēs. Veidojot blīvas audzes un
izkonkurējot vietējās augu sugas, tie ieviešas un
saglabājas ne tikai nekoptos laukos un
ceļmalās, bet arī dabīgās augu sabiedrībās.
Rezultātā tiek negatīvi ietekmēta bioloģiskā
daudzveidība, Latvijas laukiem tradicionālās
ainavas vizuālās vērtības. Vienlaikus ar
ekoloģiskajām problēmām invazīvo latvāņu
audzes rada arī ekonomiskus zaudējumus un
nopietnus draudus cilvēku veselībai. Augu
šūnsula satur ķīmiskus savienojumus, kas
saules gaismas (ultravioleto staru, 320-380 nm)
iedarbības rezultātā tiek aktivizēti fotoaktīvos
furokumarīnos. Dažādās augu daļās ir atšķirīgs
furokumarīnu saturs. Nonākot saskarē ar
cilvēka ādu, gļotādu, saules ultravioleto staru
ietekmē šie savienojumi izraisa grūti
ārstējamus apdegumus.
Invazīvās latvāņu sugas veido dažādas formas
un blīvuma populācijas. To aizņemtā platība

sniedzas no dažiem kvadrātmetriem līdz
daudziem hektāriem. Dabā ir sastopamas gan
nelielas atsevišķas latvāņu audzes, gan gar upju
krastiem izstieptas šo augu grupas, bet atklātās
vietās tie bieži veido lielus masīvus (piemēram,
invadējot lauksaimnieciskās platības). Audžu
blīvums ievērojami mainās no retiem augiem,
izkaisītiem platībā (1-3 pieauguši augi/10 m2)
līdz dominējošām populācijām, kur latvāņi
nosedz praktiski visu augsnes virsmu. Latvāņi
ir gaismu mīloši augi un šis apstāklis nosaka
latvāņu izplatību atklātās platībās.
Sugas konkurētspēju veicinošie bioloģiskie un
ekoloģiskie faktori kopā ar efektīvu sēklu
izplatīšanu, ko veic cilvēki, ūdens un vējš,
nodrošina latvāņa straujo un sekmīgo
savairošanos. Agresīvās nezāles izplatību
veicinājušas arī nekoptas un pamestas zemes.
Vējš, dzīvnieki un ūdens katru gadu virza šo
augu izplatību uz priekšu no dažiem simtiem
metru līdz 1,5 -2 km.
Latvijā par invazīvo augu sugu Sosnovska
latvāni Vides ministrijas vadībā tika izstrādāta
un 2006. gada 6. jūnijā apstiprināta „Latvāņu
izplatības ierobežošanas programma 2006.2012. gadam”, kurā noteikti veicamie
pasākumi un atbildīgās institūcijas tās
īstenošanai.
Uzmērītās latvāņu platības Latvijā uz 2008.
gadu sasniedza 8341 ha. 2006. gadā Valsts augu
aizsardzības dienests uzsāka latvāņu platību
noteikšanu visā Latvijas teritorijā, darbs pie šo
platību uzmērīšanas turpināsies arī 2009. gadā.
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VIDES STĀVOKLIS / ŪDENS
saldūdens krājumi
3
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Aprēķinātie un akceptētie pazemes ūdens krājumi atradnēs (milj.m3)
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2007

ilggadīgā norma

3 300
2 458
1 866
4 863

Tikai 2,5% uz planētas sastopamais ūdens ir
saldūdens, no kura 2/3 ir sastopams cietā veidā
polārajos ledos un kalnos, bet pārējais upēs,
ezeros, gruntsūdeņos un gaisā - nokrišņu
veidā. Ūdens ir izsīkstošs resurss. Saldūdens ir
pamatresurss, kas nepieciešams cilvēka dzīvei,
lauksaimniecībai, rūpniecības nozaru darbam,
enerģijas, veselības un sanitāro apstākļu
nodrošināšanai. Ir aprēķināts, ka apmēram
70% no izmantojamā dzeramā ūdens tiek
izmantoti tieši lauksaimniecībā.
Saldūdens krājumi gadā sastāv no nokrišņu
daudzuma un ūdens pieplūdes no
kaimiņvalstīm, izņemot kopējās iztvaikošanas
daudzumu.
Salīdzinājumā ar ilggadīgo normu vidējie 2004.
un 2005. gada saldūdens krājumi Latvijas
teritorijā bija ap normu. Tā kā 2006. gads bija
diezgan sauss, tad ūdens noteces apjoms bija
zem normas, bet 2007. gadā virs tās.
Saldūdens krājumu sadalījums pa upju baseinu
apgabaliem (UBA) uzrāda, ka nokrišņu
daudzums visbūtiskāk saldūdens krājumus
2007. gadā papildinājis Ventas UBA un
Daugavas UBA, kurā ūdens pieplūde
saldūdens krājumos pārsvarā sastāda ūdens
pieplūde no kaimiņvalstīm.

VIDES STĀVOKLIS / ŪDENS
ūdens patēriņš
Pēdējos gados ir novērojama virszemes un
pazemes ūdeņu ņemšanas apjomu
izlīdzināšanās, samazinoties virszemes ūdeņu
ņemšanas apjomam.
Lielākā daļa ņemtā ūdens tiek izmantota
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VIDES STĀVOKLIS/ ŪDENS
notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos
no punktveida avotiem
No punktveida piesārņojuma avotiem
virszemes ūdeņos novadītais notekūdeņu
apjoms ir samazinājies. Samazinājies arī ar
notekūdeņiem novadītais piesārņojums. Ūdenī
šķīstošie slāpekļa un fosfora savienojumi ir
galvenās augu barības vielas (biogēnās vielas
jeb biogēni), kuru nonākšana virszemes
ūdeņos izsauc to eitrofikāciju un ekosistēmas
degradāciju. Galvenais šo vielu avots ir lielāko
pilsētu un apdzīvoto vietu komunālo
tonnas gadā
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virszemes ūdeņos gada laikā, raksturo, nosakot
kopējā slāpekļa (Nkop) un kopējā fosfora
(Pkop) saturu notekūdeņos un izsakot to kā
slāpekļa un fosfora slodzi noteiktā laika posmā
(tonnas/gadā).
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VIDES STĀVOKLIS / ŪDENS
ūdens objektu ar labu un augstu ūdens kvalitāti īpatsvars
Ūdeņu stāvoklis ir ūdens objekta vispārīgā
kvalitāte, kuru nosaka objekta bioloģiskie un
fizikāli ķīmiskie parametri. Pēc parametru
kvantitatīvajiem vai kvalitatīvajiem rādītājiem
(piemēram, vielu koncentrācijas) var spriest
par ūdeņu kvalitāti.
Upju ūdeņu kvalitāte noteikta pēc sekojošiem
gada vidējiem kvantitatīvajiem rādītājiem skābekļa satura, bioķīmiskā skābekļa patēriņa
BSP5, amonija jonu slāpekļa koncentrācijas,
kopējā slāpekļa (kopējā slāpekļa saturs korelē
ar nitrātu slāpekļa koncentrāciju)
koncentrācijas un kopējā fosfora
koncentrācijas un saprobitātes indeksa
vērtībām. Ezeru ūdeņu kvalitāte izvērtēta pēc
sekojošu rādītāju koncentrācijām - kopējais
slāpeklis, kopējais fosfors, hlorofils a un
fitoplanktons - kā arī pēc caurredzamības ar
Seki disku. Kopējais novērtējums tiek veikts
pēc sliktākā rādītāja.
Daugavas upju baseina apgabalā (UBA) labas
un augstas kvalitātes ūdeņu īpatsvars ir mazāks
par pusi no visiem Daugavas UBA
monitoringā uzraudzītajiem ūdeņiem, pie tam
no 2004. līdz 2007. gadam vērojama tendence
samazināties minētajam ūdeņu īpatsvaram.
Neatbilstības iemesls galvenokārt ir ūdeņos
paaugstinātā kopējā fosfora koncentrācija,

mazāk ietekmējošs ir nitrātu slāpekļa saturs.
Jāpiemin arī vairāk kā 50% pārrobežu ienese
no Baltkrievijas. Gaujas UBA 2004. gadā
ūdeņu kvalitātes labs un augsts stāvoklis
pārsniedz 60%, bet 2007. gadā vairs tikai
47%. Ūdeņu stāvokli pasliktina paaugstinātas
fosfora, nitrātu un atsevišķos gadījumos arī
amonija slāpekļa koncentrācijas. Lielupes UBA
ir raksturīgs labas un augstas kvalitātes ūdeņu
izteikti zemais īpatsvars. Kvalitāti limitē
pārsniegtas normatīvajos aktos noteiktās
nitrātu koncentrāciju robežvērtības. Ūdeņu
piesārņotību ar nitrātu slāpekli būtiski ietekmē
arī nitrātu pārrobežu ienese no Lietuvas upēm,
kas raksturo intensīvās lauksaimnieciskās
darbības ietekmējošo faktoru uz ūdeņu
kvalitāti. Ventas UBA upēm, kuras novērotas
ilgtermiņā, ūdens kvalitāte 2007. gadā 68%
ūdensobjektos ir bez izmaiņām, bet 32%
ūdensobjektos ir uzlabojusies. Viens no
galvenajiem kvalitātes rādītājiem, kas pasliktina
kopējo ūdeņu stāvokli, Ventas UBA, līdzīgi kā
Lielupes UBA, ir nitrātu slāpekļa saturs
ūdeņos, bet ar nenozīmīgu ienesi no
kaimiņvalsts Lietuvas.
Valstī kopumā no 2004. līdz 2007. gadam labas
un augstas kvalitātes ūdeņu īpatsvars ir ar
nelielām izmaiņām un sasniedz vidēji 40 %.
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Latvijā
kopā

VIDES STĀVOKLIS / ŪDENS
robežšķērsojošo ūdeņu radītā N kopējā un P kopējā slodze
Aprēķinātā Latvijas lielāko upju notece uz jūru
2004.-2007. gados bija 31 km3 vidēji gadā,
turklāt 2005. gadā tā bija par aptuveni 36 %
lielāka kā pārējos gados. 60 % upju noteces
veidojās ārpus Latvijas, kas ienesa valstī 56 %
no jūrā ietekošā slāpekļa un 55,6 % fosfora. Ar
Daugavu jūrā ieplūda 68,2 % visu Latvijas upju
ūdeņu, ar Lielupi, Ventu un Gauju attiecīgi 12,1
%, 8,6 % un 7,4 %. Daugava ir bijusi arī
lielākais biogēno elementu ienesējs, Baltijas
jūrā tā ir iepludinājusi 47,2 % no Latvijas
teritorijas ar upēm jūrā nokļuvušā slāpekļa un
62 % fosfora. Caur Lielupi ieplūdis 30,6 %
slāpekļa (N) un 15,4 % fosfora (P), caur Ventu

attiecīgi 10,2 % N un 7,6 % P, caur Gauju 5%
N un 8 % P.
Slāpekļa pārākums no Lietuvas ieplūstošajos
ūdeņos (Lielupes baseina upes, Venta, Bārta,
u.c.) norāda uz intensīvo lauksaimniecību šo
upju baseinos kaimiņvalstī. Latvijā intensīva
lauksaimniecība Lielupes baseinā dod
nozīmīgu pienesumu slāpekļa slodzēm.
Būtiski atzīmēt, ka upju grīvās esošo pilsētu
(Rīga, Jūrmala, Venta, Liepāja, Salacgrīva)
radītās slodzes aprēķinos nav iekļautas, jo
ilgtermiņa ūdeņu kvalitātes monitoringa
stacijas atrodas augšpus upju grīvām.
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Kopējā slāpekļa un kopējā fosfora slodzes tūkstošos tonnu Latvijas lielāko robežšķērsojošo upju pierobežas
(Bārta, robeža; Venta, Nīgrande; Mūsa un Mēmele, Daugava, Piedruja) un piejūras (Bārta, Dūkupji, Venta
Vendzava, Lielupe Kalnciems, Daugava, Lipši) kvalitātes monitoringa stacijās.
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VIDES STĀVOKLIS / ŪDENS
biogēno vielu gada vidējās koncentrācijas pārejas,
piekrastes un jūras ūdeņos (Nkop un Pkop)
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Gada vidējo biogēnu koncentrāciju jūrā
pamatā nosaka koncentrācija ziemas
periodā, kas Latviju aptverošajā Baltijas
jūras apakšbaseinā pamatā ir februārismarts. Citos gadalaikos notiek intensīva
biogēnu asimilācija aļģēs un to koncentrācija
ievērojami samazinās. Rīgas līcī gada
maksimālās koncentrācijas ne vienmēr var
tikt uzskatītas par vides stāvokli
reprezentējošām, jo daļa maksimālo
koncentrāciju var tikt novērotas arī rudenspavasara mēnešos. To nosaka atsevišķu, līdz
galam neizmaisītu, saldūdens masu
pārvietošanās pa visu Rīgas līča teritoriju, un
tā tas notika arī 2007. gada janvārī, siltā un
nokrišņiem bagātā ziemā. Kurzemes
piekrastē no Kuršu jomas (Lietuva)
izplūstošais ūdens, valdošo straumju nests,
nonāk Latvijas piekrastes ūdeņu zonā un
2007. gadā negatīvi ietekmēja Kurzemes
Baltijas jūras piekrastes ūdeņus. Tādējādi
2007.g. novērotās ziemas vidējās kopējā
slāpekļa koncentrācijas, kuras ir būtiski
paaugstinātas, nav Latvijas ziemas periodam
raksturīgas.
Apskatot atskaites periodu kopumā, ja
neskaita 2007. gada novērojumus, un
salīdzinot ar iepriekšējo gadu
novērojumiem, jāsecina, ka nitrātu ziemas
koncentrācijas svārstījās starp labu un vidēju
vides stāvokli. 1991.gadā bija novērojama
būtiska nitrātu koncentrāciju
samazināšanās, bet tālāka koncentrāciju
samazināšanās tendence nav novērojama
visdrīzāk augsto fosfātu koncentrāciju dēļ,
kas nav parādījušas samazināšanās tendenci
un stabili svārstās starp vidēju un nabadzīgu
vides stāvokli. Ja nitrātu slāpekļa un fosfātu
fosfora (kas ir galvenās biogēnu formas)
atomārā attiecība ir mazāka par 16:1, kā tas
bieži ir novērojams Baltijas jūrā, tad vasaras
periodā var izveidoties labvēlīgi apstākļi
atmosfēras slāpekli fiksējošām zilaļģēm.
Kopumā 2004.-2007. gadu periodā biogēnu
saturs jūrā pie Latvijas krastiem ir bijis
svārstīgs.

VIDES STĀVOKLIS / ŪDENS
hlorofils a pārejas, piekrastes un jūras ūdeņos
periodā nodrošina labvēlīgus attīstības
apstākļus atmosfēras slāpekli fiksējošām
fitoplanktona sugām. Savukārt Baltijas jūras
piekrastes zonā staciju skaits un apsekošanas
biežums ir nepietiekams, lai kvalitatīvi varētu
novērtēt vides stāvokli.
Hlorofila saturs ūdenī ir cieši saistīts ar biogēnu
elementu (slāpekļa un fosfora) koncentrāciju
ūdenī, kuru savukārt ietekmē ienese ar upēm,
kas pēdējos gados bijusi ļoti nozīmīga silto
ziemu dēļ. Ņemot vērā šos faktorus, Latvijas
piekrastes jūras ūdeņu stāvoklis kopumā
vērtējams kā mezotrofs.
7
6.2

6

hlorofils a. µg/l

Baltijas jūrā hlorofila a mērījumi tiek izmantoti,
lai novērtētu aļģu biomasu. Slāpeklis un
fosfors, kuri ziemas periodā jūras ūdenī
uzkrājas minerālā formā (pamatā kā nitrāti un
fosfāti), pavasarī tiek strauji izmantoti,
veidojoties mikroorganismu dzīvmasai.
Vislabāk ir novērtēt gan pavasara perioda, gan
vasaras perioda vērtības, tomēr atskaites
periodā veikto pavasara novērojumu biežums
ir nepietiekams, lai novērtētu vides stāvokli pēc
hlorofila a vērtībām. Līdz ar to vides stāvokļa
novērtēšanai tiek izmantoti tikai vasaras
mērījumi. Vasaras hlorofila a koncentrāciju
nosaka biogēnu atlikums pēc pavasara
ziedēšanas un ar upēm vai no atmosfēras
ienestais biogēnu daudzums.
Atskaites periodā Rīgas līcī novērotās vidējās
hlorofila a vērtības pārsvarā iekļaujas
koncentrāciju intervālā, kas Rīgas līci raksturo
kā sliktā vides stāvoklī esošu, lai arī konkrētajā
laika posmā vērojama tendence uzlaboties.
Novērotās maksimālās vērtības pamatā
iekļaujas ļoti slikta vides stāvokļa intervālā.
Līdzīgi Baltijas jūras piekrastes zonas stacijās
veikto mērījumu rezultāti iekļaujas sliktā un ļoti
sliktā vides stāvokļa intervālā.
Rīgas līcī novērotais sliktais stāvoklis pamatā ir
saistīts ar N:P attiecību, t.i. pēc pavasara
ziedēšanas ūdens kolonnā ir palicis
neizmantots minerālais fosfors, kurš vasaras
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VIDES STĀVOKLIS / ŪDENS
peldūdeņu kvalitāte
Veicot peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes,
i z š ķ i r m i k r o b i o l o ģ i s ko u n ķ ī m i s ko
piesārņojumu. Mikrobioloģisko piesārņojumu
rada konkrētajam ūdeņu veidam netipisku
dzīvo organismu, piemēram, vīrusu, baktēriju,
nokļūšana tajā. Mikroorganismi, atrodot sev
labvēlīgus apstākļus, var savairoties un ar savu
dzīvības procesu bioķīmiskajām reakcijām
pār veidot ūdens ķīmisko sastāvu.
Piesārņojuma daudzums un attīstība atkarīga
no laika apstākļiem un temperatūras.
No 2004. līdz 2006. gadam būtiskas peldvietu
ūdens kvalitātes izmaiņas Baltijas jūras un
Rīgas līča peldvietās nav novērojamas
(neatbilstība pēc mikrobioloģiskiem rādītājiem
3,5 - 4,8 %). 2005. un 2006. gadā no iekšzemes
6%

4.8%

peldvietām ņemto mikrobioloģiskās kvalitātes
robežlielumiem neatbilstošo paraugu īpatsvars
ir neliels - ap 1%. 2007. gadā vērojams jūras un
iekšzemes peldvietu mikrobioloģiskās
kvalitātes robežlielumiem neatbilstošo
paraugu īpatsvara samazinājums, salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem. Baltijas jūras un Rīgas
līča peldvietās 2007. gadā nevienā paraugā nav
pārsniegti mikrobioloģiskās kvalitātes
robežlielumi. Jūras peldvietu mikrobioloģiskā
kvalitāte Kurzemes piekrastes un Jūrmalas
pludmales peldvietās ir laba, bet Vidzemes
jūrmalā daļai peldvietu to kvalitāte neatbilst
prasībām ilglaicīgā perspektīvā (pastāv draudi,
ka to ūdens kvalitāte nav stabila un ir iespējama
epizodiska ūdens kvalitātes pasliktināšanās).
4.7%
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Baltijas jūras un Rīgas līča peldvietas
Iekšzemes peldvietas

Peldvietu ūdens mikrobioloģiskās kvalitātes neatbilstība robežlielumiem (neatbilstošo peldvietu % attiecīgi no
Baltijas jūras un Rīgas līča peldvietām vai no iekšzemes peldvietām - upēm, ezeriem, mākslīgām ūdenstilpēm
ņemtajiem paraugiem)

AVOTS: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra; Sabiedrības veselības aģentūra
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VIDES STĀVOKLIS / RADIĀCIJA
gamma fona summārā gada doza
Summārā gada doza (µSv) ir apkārtējās vides
gamma starojuma doza, ko cilvēks saņemtu
gada laikā, atrodoties dotajā vietā.
Gamma fona dozas jaudas monitorings veikts
stacijās, kuru teritoriālais izvietojums aptver
visu Latvijas teritoriju. Četras agrās
brīdināšanas stacijas atrodas Daugavpils
rajonā, kur nepārtraukti mēra radiācijas fonu,
kontrolējot situāciju, respektīvi, potenciālos
izmešus no Ignalinas AES.
Gamma fona summārā gada doza valstī 2004.
gadā bija 626 µSv, 2005. gadā - 633 µSv, 2006.
gadā - 626 µSv, savukārt 2007. gadā - 940 µSv.

1200

Paaugstinātās gamma fona gada summārās
dozas 2007. gadā ir saistāms ar Geigera-Millera
tipa gamma detektoru nomaiņu visās stacijās
ar proporcionālo skaitītāju tipa detektoriem ar
atšķirīgu enerģētisko efektivitāti un nebūt
nenozīmē vides kvalitātes pasliktināšanos.
Analizējot radiācijas gamma fonu laika posmā
no 2004. līdz 2007.gadam, nav pamata
apgalvojumam, ka būtu bijis mākslīgas vai
tehnogēnas izcelsmes radioaktivitātes gamma
fona nozīmīgs pieaugums. Novērotais ir
normāls dabīgās radiācijas gamma fons
Latvijas apstākļiem.
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Gamma fona summārā gada doza (µSv) novērojumu stacijās Latvijā

AVOTS: Radiācijas drošības centrs
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VIDES STĀVOKLIS / RADIĀCIJA
Cs

137

saturs augsnes virskārtā

Radionuklīds Cs137 ir tehnogēnas izcelsmes
gamma starojošs radionuklīds, kas dabā
nokļuvis atomieroču izmēģinājumu un
reaktoru avāriju (piemēram, Černobiļas)
rezultātā. Čer nobiļas avārijas laikā
meteoroloģiskie apstākļi bija Latvijas teritorijai
labvēlīgi, tādēļ radioaktīvā piesārņojuma
mākoņi vai nu pagāja garām, vai pāri Latvijai nenosēžoties, jo attiecīgajā laika periodā nebija
nokrišņu, kas piesārņojumu noskalotu zemē.
Redzams, ka Cs137 saturs augsnes virskārtā (0-5

2004

Vieta
Maijs

2005

Augusts

0 - 5 cm

0 - 5 cm

Bq/m2

OktobrisNovembris

Jūnijs

0 - 5 cm

0 - 5 cm

0 - 5 cm

0 - 5 cm

0 - 5 cm

Bq/m2

25.3±1.6* 1480 16.2±1.4

870

33±2

1800

26.0±1.2 1295±60 30.7±0.9 1640±46 18.0±1.0 1364±76

Bq/kg

Bq/kg

Bq/m2

MaijsOktobris

Bq/kg

Bq/kg

Bq/m2

OktobrisNovembris

Bq/kg

Bq/m2

Bq/kg
_
_

5.7±0.6

580

5.6±0.6

390

3.8±0.6

390

4.6±0.3

289±18

4.3±0.3 264±21 3.8±0.3

338±26

Medumu ez. 9.9±0.7

810

8.6±0.7

670

8.7±1.5

840

4.9±0.3

306±20

6.7±0.4 382±24 8.7±0.6

526±34

4.3±0.2

6.0±1.1

530

3.1±0.5

300

2.6±0.7

260

3.8±0.4

287±27

5.2±0.4 333±26 2.0±0.3

194±29

9.4±0.3

Tartaka ez. 16.1±1.1
_
Dervanišķi

1290

8.3±0.6

580

9.3±1.0

850

663±43

_

_

_

_

6.0±0.9

640

_

_

_

_

_

_

_

_

8.5±1.2

700

_

_

_

_

_

_

_

_

6.7±1.1

480

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Sasaļu ez.

_

_

_

Naujene

_

_

_

Sventes ez.

Daugavpils

Demene
Bruņu ez.
Gatenes ez.
Abiteles ez.

11.0±0.6 641±35 15.0±0.8 633±32 8.9±0.6

6.1±1.1

610

5.2±0.8

560

_

8.3±1.4

860

_

_

_

_

7.0±1.1

570

_

_

_

* nenoteiktības aprēķināšanai izmantots pārklāšanās koeficients k=2 (95%ticamība)
Piezīmes: 2007. gadā augsnes un ezeru ūdeņu paraugi netika noņemti.

AVOTS: Radiācijas drošības centrs
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2006

Augusts

Bq/m2

Bq/kg
Riču ez.

cm) ievērojami mainās atkarībā no augšņu
tipa. Smilšainās augsnēs Cs137 ātri ieskalojas
augsnes dziļākos slāņos, un virskārtā paliek
neliels daudzums. Turpretī trūdvielām bagātās
augsnes virskārtās Cs137 ilgi saglabājas. Cs137
saturam augsnes virskārtā ir tendence
samazināties. Galvenie divi iemesli tam ir
augstākminētā Cs137 ieskalošana augsnes
dziļākos slāņos un Cs137 paša radioaktīvā
sabrukšana, jo Cs137pussabrukšanas periods ir
30 gadi.

7.9±0.6

571±41

8.4±0.5

616±39

5.3±0.4

427±35

_
5.8±0.2
_
_

4.8±0.4

371±30

7.6±1.0

406±29

_

6.5±0.4

379±25

_

_

5.2±0.5

374±36

_

_

VIDES STĀVOKLIS / RADIĀCIJA
137

90

Cs un Sr saturs virszemes ūdeņos
Iekšzemes ūdeņu radioaktivitātes stāvokļa
vērtējumam 2004.-2007. gadā veikts Cs137 un
Sr 9 0 un kopējās beta radioaktivitātes
monitorings Daugavā - upes grīva un 3 km
augšpus Daugavpils un vairākos ezeros - Riču,
Sventes, Tartaka, Dervanišķu, Demenes,
Bruņu, Abiteļu, Gatenes, Sasaļu, Medumu,
Sila, Stropu.
Latvijā ūdeņu vides radioloģiskā situācija ir
normāla - ne ūdens fauna, ne iedzīvotāji
ūdeņos nesaņem apstarošanas dozas virs
pieļaujamām normām. Paredzams kaitējums
iedzīvotāju veselībai, ja upju un ezeru ūdenī
kopējā radioaktivitāte, pārrēķināta uz Cs137,
būtu virs 0.6 Bk/l, un pārrēķināta uz Sr90, būtu
virs 1.0 Bk/l. Reāli dabā Latvijas ūdeņu
stāvokļa indikatori Sr90 beta radioaktivitāte (jeb
kopš 2006. gada „kopējā beta radioaktivitāte”
(kopējā beta starojuma radioaktivitāte) , kura
ietver gan Sr90 , gan arī citus beta starojuma
avotus, galvenokārt, K40) un Cs137 gamma
radioaktivitāte būtiski nepārsniedz minētās

robežvērtības pie nenoteiktības aprēķināšanai
izmantotā pārklāšanās koeficienta k=2 (ar 95%
ticamību).
Virszemes ūdeņos radioaktīvo vielu daudzums
tiek kontrolēts, tas ir normu robežās un atbilst
radiācijas drošības prasībām. Apkopotie
vidējie Cs137 un Sr90 radioaktivitātes dati
novērotajos ezeru un Daugavas ūdeņos laika
posmā no 2004. līdz 2007. gadam liecina par
radioloģiskās situācijas stabilitāti Latvijas
ūdeņos.
Indikators/
Vērtības
Cs

Norma upju
un ezeru
ūdeņos**

137

90

Sr
Kopējā
beta
radioaktivitāte

2004.g.

2005.g.

2006.g.

2007.g.

1.0 Bq/l

<0.023 <0.009 - <0.009 <0.009 0.0014 Bq/l 0.0009 Bq/l <0.07 Bq/l <0.07 Bq/l

0.6 Bq/l

0.009 Bq/l

0.008 Bq/l
<0.210.35 Bq/l

0.6 Bq/l

<0.22 Bq/l

* uzdotās vērtības mainība Sr90 radioaktivitātei un
kopējā beta radioaktivitātei atkarīga no analizējamā
ūdens parauga koncentrēšanas (1, 2 vai 60 reizes)
pakāpes.
** Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumi
Nr.149

VIDES STĀVOKLIS / RADIĀCIJA
apglabātie radioaktīvie atkritumi
Radioaktīvie atkritumi - neizmantojami
materiāli, ierīces un priekšmeti, kuri satur vai
uz kuru virsmas ir radioaktīvās vielas
(radioaktīva viela, kura satur vienu vai vairākus
radionuklīdus- izotopus, kas atomu
pārvēršanās procesā rada jonizējošo starojumu
ar kopējo vai īpatnējo radioaktivitāti, kura
pārsniedz pieļaujamos lielumus un no kuras
ne pieciešams aizsargāt darbiniekus,
iedzīvotājus un vidi)
Apglabāto radioaktīvo atkritumu daudzuma
apjomi pieauguši 2005. un 2006. gadā.
Salīdzinot 2007. gada apglabāto radioaktīvo
atkritumu daudzuma apjomu ar 2006. gadu,
atkritumu daudzums samazinājies par 70%.

daudzums, m3
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Apglabāto radioaktīvo atkritumu daudzums Latvijā

AVOTS: Radiācijas drošības centrs; Bīstamo atkritumu pārvaldības Valsts aģentūra
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VIDES STĀVOKLIS / VIDES RISKI
plūdi, dabas katastrofas, meža ugunsgrēki
Meža ugunsgrēki
1929 1957.4

647
197.1
2004

425

365
104.8

15.0

2005

2006

2007

gads

Rīgas līcī. Upju grīvu posmos applūda palienes.
2007. gada martā atsevišķākas vietās (Lielupē
pie Mežotnes un Daugavā pie Jēkabpils)
veidojās ledus sastrēgumi, kas ietekmēja ūdens
līmeņu paaugstināšanos ledus iešanas periodā
un atsevišķu teritoriju applūšanu. Jēkabpils un
Aizkraukles rajonu pašvaldībām plūdi radīja
zaudējumus 313 703 Ls apmērā.

Meža ugunsgrēku skaits
Mežsaimniecībai nodarīto zaudējumu summa, tūkst. Ls

Meža ugunsgrēku skaits un mežsaimniecībai nodarīto
zaudējumu summa

2006. gada ugunsnedrošais laikposms izvērtās
par vienu no visu laiku smagākajiem meža
ugunsapsardzībā. Ugunsgrēkos 2006. gadā tika
izpostīta 3790,6 ha liela mežu platība. Meža
ugunsgrēku izplatību veicināja
meteoroloģiskie apstākļi - augstā gaisa
temperatūra un sausums.
Vētras
2005. gada 8. un 9. janvārī īpaši aktīva un
spēcīga Atlantijas ciklona ietekmē jūras
piekrastē vējš brāzmās sasniedza orkāna spēku
- 40 m/s. Stiprā vēja dēļ daudzviet Latvijā tika
pār traukta elektroenerģijas piegāde,
nedarbojās sakaru līnijas, lielus zaudējumus
cieta lauksaimniecība un lopkopība.
2007. gada 11., 14. un 15. janvārī gandrīz visā
Latvijas teritorijā vējš brāzmās sasniedza 17-27
m/s, bet vislielākais brāzmu ātrums, kas atbilst
ļoti stipras vētras spēkam, tika sasniegts 14.,
15., 20. un 27. janvārī Baltijas jūras piekrastē, kā
arī 14. janvārī Zīlānos (Jēkabpilī): 30-32 m/s.
Plūdi
2005. gada 8. un 9. janvārī vēja uzplūdu
rezultātā paaugstinājās ūdens līmenis Rīgas līča
dienvidos, Rīgā un tās ostā. Tika appludinātas
vairākas mājas, ceļi.
2005. gada maijā mēneša nokrišņu daudzums
Latvijas dienvidaustrumu daļā vietām vairāk kā
4 reizes pārsniedza normu. Tā rezultātā
Daugavā ūdens līmenis vietām cēlās par 2-4
metriem, pārplūda arī Latgales mazās upes.
2007. gada 15. janvārī vēja uzplūdu rezultātā
paaugstinājās ūdens līmenis Baltijas jūrā un
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Karstums un sausums, zaudējumi
lauksaimniecībai, ekoloģiskās katastrofas
2004. gada pavasarī meteoroloģisko apstākļu
ietekmē (sausums, karstums, salnas maija
mēnesī) nodarīja lielus zaudējumus
lauksaimniecībai. Laika apstākļu radītie
postījumi aptvēra 22,3 tūkst. hektāru
graudaugu, rapšu, zālāju, kartupeļu, dārzeņu
platību un ilggadīgos stādījumus. Zaudējumi
novērtēti 1,638 milj. Ls apmērā.
2005. gada pavasarī plūdu dēļ zem ūdens
nokļuva sējumi, pļavas un ganība, tika pārrauti
aizsargdambji, izskaloti ceļi. Vasaras sākumā
paaugstinātais mitr ums, kas Latvijas
dienvidaustr umos bija vērojams pēc
spēcīgajām maija lietusgāzēm, pārplūdušās
pļavas, īslaicīgs karstuma vilnis bija iemesli, kas
palielināja knišļu izplatīšanos. No šo kukaiņu
kodieniem sešos Latvijas austrumu rajonos
gāja bojā vairāk kā 500 mājlopu.
2005. gada septembrī hidrometeoroloģisko
apstākļu (augsta ūdens temperatūra, nelieli
ūdens caurplūdumi) un ūdens sliktās kvalitātes
dēļ novērota zivju masveida slāpšana Lielupē.
2006. gada vasarā karstums un sausums
nodarīja zaudējumus lauksaimniecībai.
Visvairāk cieta zālāji, vasarāji, dārzeņu platības,
kā arī jau ziemas sala novājinātie ziemāji.
Izkalta zāle ganībās. Vairākos Latvijas rajonos
lauksaimniecībā tika izsludināts ārkārtas
stāvoklis.
2007. gada 15. janvārī kuģa „Golden Sky”
avārijas rezultātā vidē nonāca 12,979 t naftas
produktu, 1538,608 t kālija hlorīda (KCl) un
10,67072 t piesārņota ūdens ar pārsniegtu
ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP) normu.
Piesārņojums radīja zaudējumus vairākām
Baltijas jūras piekrastes pašvaldībām un
Slīteres nacionālajam parkam.

AVOTS: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra; Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai;
Valsts meža dienests; Centrālā statistikas pārvalde; VVD Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde

VIDES STĀVOKLIS / DABAS RESURSI
mežaudžu kopējā krāja un koksnes ieguves apjomi
Kopējā mežaudžu krāja ir būtisks indikators,
kas parāda valsts nodrošinājumu ar šo vērtīgo
atjaunojamo dabas resursu. Koksnes
daudzums ir palielinājies, paplašinoties mežu
platībai un paaugstinot koksnes ražību ar
dažādiem pasākumiem (meža mākslīga
atjaunošana, dabiskās atjaunošanās
veicināšana, kopšanas cirtes, selekcija,
meliorācija). Mežaudžu krājas apjoms ir
atkarīgs no mežsaimniecībā (meža kopšana,
atjaunošana un ieaudzēšana, meliorācija u.c.
pasākumi) ieguldītiem līdzekļiem.
Nepietiekošais meža atjaunošanas un
jaunaudžu kopšanas apjoms privāto īpašnieku
mežos var samazināt potenciālo kopējo
mežaudžu krāju nākotnē, jo liela daļa no
Latvijas mežiem ir privātīpašumā.
Slodzi uz koksnes resursiem rada koksnes
ieguve, kas saistīta ar pieaugošo pieprasījumu
pēc koksnes resursiem gan Latvijā, gan
ārvalstīs, kā arī ar nelabvēlīgo ekonomisko
situāciju laukos, jo koksnes pārdošana mežu

īpašniekiem daudzviet veido nozīmīgu
ienākumu avotu.
Latvijā kopējā augošu koku koksnes krāja ir
nepārtraukti palielinājusies, 2007. gadā
sasniedzot 648 milj.m3. Salīdzinot ar 2004.
gadu koksnes krājas apjomi pieauguši par 13%.
Š ā d s ko k s n e s k r ā j a s p i e a u g u m s i r
izskaidrojams gan ar meža zemju platību
pieaugumu, gan ar mērķtiecīgu
mežsaimniecisko darbību. Meža platības
salīdzinot 2007. ar 2004. gadu ir pieaugušas par
313 ha. Koksnes krājas pieaugumam liela
nozīme ir bijusi pārmitro zemju hidrotehniskai
meliorācijai un mazvērtīgo koku sugu
mežaudžu nomaiņai ar augstvērtīgāku un
produktīvāku koku sugu mežaudzēm. Kā arī
viens no svarīgākajiem faktoriem, lai veicinātu
koksnes krājas pieaugumu ir regulāra mežu
atjaunošana, liela nozīmē ir mežaudžu
kopšanai un citiem pasākumiem, kas pozitīvi
veicina mežaudžu kopējās krājas
palielināšanos.
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Mežaudžu kopējā krāja un koksnes ieguves
apjomi Latvijā

AVOTS: Centrālā statistikas pārvalde; Valsts meža dienests; Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
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VIDES STĀVOKLIS / DABAS RESURSI
derīgo izrakteņu krājumi un ieguves apjomi
Nozīmīgākie Latvijas tautsaimniecībā izmantojamie
derīgie izrakteņi ir kūdra un būvmateriālu izejvielas:
smilts-grants, smilts, dolomīts, māls, kaļķakmens un
ģipšakmens. Pēdējo gadu laikā vislielākais
pieprasījums ir pēc smilts-grants un dolomīta, kuri
pēc pārstrādes tiek izmantoti kā būvniecības un ceļu
būves materiāli un četru gadu laikā šo izrakteņu
ieguves apjoms ir dubultojies. Jāatzīmē, ka
vienlaicīgi ar agrāk izpētītajiem krājumiem notiek
jaunu atradņu, galvenokārt smilts-grants un smilts
derīgais izraktenis

2004

2005

2006

2007

krājumi

ieguve

krājumi

ieguve

krājumi

ieguve

krājumi

ieguve

dolomīts

1718.342

2.844

1715.860

4.382

1710.225

6.193

1705.292

7.344

ģipšakmens

93.900

0.266

93.634

0.274

93.426

0.236

93.190

0.346

kaļķakmens

548.025

0.344

547.681

0.377

547.304

0.468

546.836

0.388

smilts

1733.924

3.030

1731.754

3.486

1733.734

3.222

1740.630

3.932

smilts-grants

1869.189

3.591

1868.395

4.073

1858.972

5.392

1861.029

7.224

māls

891.481

0.243

891.238

0.309

890.928

0.303

890.625

0.303

kvarca smilts

80.674

0.007

80.667

0.018

80.649

0.007

80.642

0.021

kūdra

794.802

0.595

794.207

0.791

775.940

1.000

768.548

0.541

Derīgo izrakteņu krājumi un ieguves apjomi (milj. tonnu)

AVOTS: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
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atradņu izpēte, tāpēc pagaidām šo izejvielu rezerves
ir pietiekošas. Jaunu atradņu izpēte vairāk ir saistīta
ar vēlmi izejvielas atrast tuvāk darba objektiem.
Kaļķakmens, māla un ģipšakmens ieguve šajā laika
posmā ir stabilizējusies ar neliela pieauguma
tendenci. Šos derīgos izrakteņus iegūst tikai
atsevišķu būvmateriālu veidu ražošanas
monopolfirmas, kuras spēj apmierināt esošo tirgus
pieprasījumu.

VIDES STĀVOKLIS / DABAS RESURSI
zivju nozveja Baltijas jūrā
Baltijas jūrā, ūdens zemā sāļuma dēļ, vairums
zivju sugu atrodas savas izplatības
r o b e ž a p s t ā k ļ o s. Z iv j u i z p l a t ī b u u n
produktivitāti iespaido gan dabiskā, gan
cilvēka izraisītās vides izmaiņas un intensīva
zveja. Tā rezultātā samazinās vairāku jūrā
dzīvojošu zivju populācijas un to izplatība.
No Baltijas jūrā un piekrastes ūdeņos
reģistrētajām 63 zivju sugām rūpnieciska
nozīme ir 34 sugām. Galvenā ekonomiskā
vērtība Baltijas jūrā ir reņģei, brētliņai, mencai,
lasim, plekstai, sarkanasarim, salakai, kuru
nozveja veido vairāk par 99% no kopējās
nozvejas apjoma, ko iegūst valsts jurisdikcijā
esošajos ūdeņos.
Laika periodā no 2004. līdz 2007.gadam zivju
kopējā nozveja Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī ir
svārstījusies, bet kopumā nav būtiski
mainījusies. Visvairāk tika nozvejotas brētliņas
(52,4-64,6 tūkstoši tonnu) un reņģes (21,7-23,6
tūkstoši tonnu gadā).
Latvijai iedalītās nozvejas kvotas ir bijušas no
82,2 tūkstošiem tonnām 2004. gadā līdz 97,9
tūkstošiem tonnām 2005. gadā. Kopumā
Latvija iedalītās zivju nozvejas kvotas ir
nozvejojusi, izņemot lasi, kuru nozveja
sastādīja tikai 6-11% no piešķirtās kvotas.
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VIDES STĀVOKLIS/ DABAS RESURSI
zemes apauguma izmaiņas
Kopš 2000. gada vērojams visu mežu kopējās
platības pieaugums par 0,2% (6439 ha), savukārt par
14% (895 ha) samazinājušās dabisko pļavu platības,
savukārt pārejošo mežu apgabali un krūmi 6 gadu
periodā palielinājušies par 98171 hektāriem (18%).

Šajā laika periodā nedaudz samazinājušās arī ganību
un augļu koku un ogu stādījumu platības un būtiski
pieaugušas neapūdeņotas aramzemes platības, kas
norāda uz lauksaimniecības intensifikācijas
palielināšanos.

platība
2000.g.
(ha)

platība
2006.g.
(ha)

901092

1029504

128412

14.25

4219

3952

-267

3136

3008

-128

-4.082

66

66

0

0

ganības

910478

864493

-45985

-5.051

6415

6030

-385

-6.00

platlapju, skujkoku, jauktais mežs

2669819 2676258

CLC (Corine Land Cover)
klases nosaukums
neapūdeņota aramzeme
augļu koki un ogu stādījumi

dabiskās pļavas
pārejoši mežu apgabali, krūmi

izmaiņas izmaiņas poligonu poligonu izmaiņas izmaiņas
(ha)
(%)
skaits
skaits poligunu
(%)
2000.g.
2006.g.
skaitā
-6.33

6439

0.241

21238

21014

-224

-1.05

6350

5455

-895

-14.09

48

34

-14

-29.17

545390

643562

98171

18

7672

8170

498

6.49

AVOTS: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra; Latvijas zivju resursu aģentūra; Centrālā statistikas pārvalde
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VIDES STĀVOKLIS / DABAS RESURSI
zemes izmantošanas veidi
Lielāko teritorijas daļu laika periodā no 2004. līdz
2007. gadam aizņēma meži (2004.g. - 45%; 2007.g. 45.5%) un lauksaimniecībā izmantojamās zemes
(LIZ) (2004.g. 38.2%; 2007.g. 37.9%). Meža zemju
platībām novērota neliela tendence palielināties,
savukārt LIZ platība pēdējos gados nedaudz tomēr

samazinājusies (par 0.3%).
Tādu zemes lietošanas veidu sadalījums kā krūmāji,
purvi, zeme zem ūdeņiem, pagalmi, ceļi un pārējās
zemes ir stabils, platības četru gadu periodā praktiski
nav mainījušās.
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VIDES STĀVOKLIS/ DABAS RESURSI
No izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes
lielāko daļu aizņem
aramzemes, kas novērtējuma
perioda laikā uz 2007. gadu
pieaugušas par 179,5 tūkst ha,
savukārt pļavas un ganības
palielinājušās par 21,1 tūkst.ha.
Ilggadīgie stādījumi (ābeles,
bumbieres, plūmes u.c.) laika
periodā no 2004. gada līdz
2007. gadam samazinājušies
par 2,4 tūkst.ha.
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VIDES STĀVOKLIS / DABAS RESURSI
bioloģiskās lauksaimniecības platības
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saglabāšanu un floras un faunas daudzveidību
nekā nebioloģiskā lauksaimniecība.
Ierobežojot pesticīdu izmantošanu, uzlabojas
arī ūdens kvalitāte un pārtikas produktos tiek
konstatēts mazāk pesticīdu atlieku. Bioloģiskās
lauksaimniecības rezultātā samazinās nitrātu
izskalošanās līmenis salīdzinājumā ar to līmeni,
ko vidēji panāk integrētajā vai nebioloģiskajā
lauksaimniecībā. Lai gan organisko vielu saturs
augsnē pārsvarā ir atkarīgs no atrašanās vietas,
parasti tas ir augstāks bioloģiska
saimniekošanas veida saimniecībās nekā
tradicionālajās saimniecībās. Bioloģiskā
lauksaimniecība veicina sugu un dabisko
biotopu saglabāšanu, jo ir samazināts izejvielu
patēriņš, lielu daļu no saimniecībām aizņem
zālaugu platības, kā arī tiek vairāk audzēti
vietējo šķirņu augi un dzīvnieki.
Bioloģisko lauksaimniecību skaits Latvijā, kā
arī platības laika periodā no 2004. līdz 2008.
gadam ir būtiski pieaugušas. 2004. gadā
reģistrētas 1043 sertificētas saimniecības ar
kopējo platību 43,8 tūkst.ha, savukārt 2008.
gadā platību skaits pieaudzis četrkārtīgi 4218
bioloģiskās saimniecības ar kopējo platību
161,6 tūkst.ha.
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Bioloģiskos produktus iegūst, saimniekojot ar
dabiskām metodēm
nelietojot ķīmiski
sintezētas vielas, piemēram, pesticīdus,
minerālmēslus. Saimniekošanas
priekšnoteikums ir veselīga augsne, kas ir
dabiska un dzīva vienība ar daudzveidīgu floru
un faunu un ražas palielināšanai tiek rosinātas
dzīvības norises augsnē. Bioloģiskās
lauksaimniecības pamatā ir veselīga un bagāta
augsne, kas pati spēj pretoties kaitēkļiem un
slimībām.
Bioloģiskā lauksaimniecība ir ne tikai
sintētisko minerālmēslu un pesticīdu
lietošanas ierobežojums, bet arī bioloģisko un
ekoloģisko ciklu vadības sistēma, kurā augsne,
tajā notiekošie procesi, augi un dzīvnieki ir savā
starpā cieši saistīti. Sistēma, kuras pamatā tiek
samazinātas augu un dzīvnieku veselības
problēmas, un tā ir droša kvalitātes garantija,
kuras mērķis ir augstas kvalitātes produktu
ražošana, samazinot kaitīgo ietekmi uz vidi, un
dzīvnieku labturības uzlabošana.
Lietojot jēdzienu bioloģiskā lauksaimniecība,
tiek pieminētas arī šīs saimniekošanas daudzās
priekšrocības. Kā pētījumi rāda, tad bioloģiskā
lauksaimniecība kopumā labāk ietekmē
ainavas uzlabošanu, savvaļas dzīvnieku

104.23467 150.01688 151.50489 161.65075
2873
4105
4120
4218

Sertificētās bioloģiskās lauksaimniecības (BL) platības, tukst. ha
BL saimniecību skaits

Bioloģisko lauksaimniecību skaits un platības (ha) Latvijā

AVOTS: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra; Pārtikas un vetrinārais dienests
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VIDES STĀVOKLIS
saīsinājumi un skaidrojumi
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AES - atomelektrostacija
BL - bioloģiskā lauksaimniecība
BSP5 - bioloģiskais skābekļa patēriņš
CFC - hlorfluorogļūdeņraži
CH4 - metāns
CLC - Corine Land Cover
CO - oglekļa monoksīds
CO2 - oglekļa dioksīds
DMB - dabiski mežu biotopi
EEK - Eiropas Ekonomikas kopiena
EFBI - Eiropas Lauku putnu indekss (Europe
Farmland Bird index)
ES - Eiropas Savienība
HCFC - halogēn bromfluorogļūdeņraži
ĪADT - īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
ĶSP - ķīmiskais skābekļa patēriņš
LFBI - Latvijas Lauku putnu indekss (Latvian
Farmland Bird index)
LIZ - lauksaimniecībā izmantojamās zemes

Nkop - kopējais slāpeklis
NMGOS - nemetāna gaistošie organiskie
savienojumi
NOx - slāpekļa oksīds
NTL - nolietotie transportlīdzekļi
ODP - ozona slāņa noārdīšanas potenciāls
(Ozone Depleting Potential)
PCB - polihlorbifenili
PFC - perfluorogļūdeņraži
Pkop - kopējais fosfors
PM10 - cietās daļiņas (putekļi) ar
aerodinamisko diametru 10 µm
PM2,5 - cietās daļiņas (putekļi) ar
aerodinamisko diametru 2,5 µm
PPV - potenciāli piesārņotas vietas
SEG - siltumnīcefekta gāzes
SF6 - sēra heksafluorīds
SO2 - sēra dioksīds
UBA - upju baseinu apgabals

Atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, no
kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai
spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu
klasifikatorā noteiktajām kategorijām.
Atkritumus iedala: bīstamie atkritumi
atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas
īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku
dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu
mantai, un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā
noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām;
sadzīves atkritumi visi pārējie atkritumi, kuri
netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi.
Biogēni, biogēnie (biogēnu) elementi neorganiskie savienojumi, kuri satur dzīvības
augšanai primāros nepieciešamos elementus
slāpekli un fosforu.
Bioloģiskā lauksaimniecība ir plaša
ražošanas vadības sistēma, kas veicina un
uzlabo agroekosistēmas veselīgumu, tostarp
bioloģisko daudzveidību, bioloģiskos ciklus un
augsnes bioloģisko aktivitāti. Tajā priekšroku
dod piemērotai apsaimniekošanas praksei,
nevis ārpussaimniecības ieguldījumiem, ņemot
vērā to, ka reģionāli nosacījumi paredz vietēji

pielāgotas sistēmas. Lai izpildītu dažādās
funkcijas sistēmā, ja vien iespējams, izmanto
agronomiskas, bioloģiskas un mehāniskas
metodes, vienlaikus atsakoties no sintētiskiem
materiāliem (Saskaņā ar FAO/PVO Pārtikas
kodeksa vadlīnijām par ekoloģiski tīru pārtiku).
Derīgo izrakteņu ieguve - darbu komplekss
derīgo izrakteņu ieguvei atradnē.
Derīgo izrakteņu krājumi - noteiktā kārtībā
apstiprināts un izmantojams derīgā izrakteņa
apjoms atradnē. Pēc ģeoloģiskās izpētes
detalitātes pakāpes derīgos izrakteņus iedala:
izpētītie derīgo izrakteņu krājumi (A
kategorija), novērtētie derīgo izrakteņu
krājumi (N kategorija) un prognozētie derīgo
izrakteņu resursi (P kategorija).
Eitrofikācija izpaužas kā ekosistēmu
piesātināšanās ar biogēnām vielām, jo īpaši ar
slāpekli, kā rezultātā tiek sekmēta pārmērīga
sugu sastāva maiņa, aļģu masveida
savairošanās, ūdens ziedēšana (piekrastes un
iekšzemes ūdeņos), kuras laikā samazinās
skābekļa daudzums, kas izraisa zivju bojā eju.

VIDES STĀVOKLIS
skaidrojumi
Gada (mēneša) nokrišņu daudzuma
norma ir vidējā aritmētiskā vērtība, kura ir
aprēķināta, izmantojot viendabīgu gada
(mēneša) nokrišņu daudzuma datu rindu,
kuras minimālais garums ir 30 viens otram
sekojoši gadi. Normatīvo vērtību aprēķina
periods ir 1961.-1990. gadi. Mērvienība
milimetrs [mm]. Meteoroloģijā nokrišņu
daudzumu mēra milimetros. Vienu milimetru
biezs ūdens slānis rodas, vienu litru ūdens
izlejot uz 1 kvadrātmetru lielas horizontālas
virsmas, ūdenim nenotekot, neiztvaikojot un
neiesūcoties.
Gada (mēneša) nokrišņu daudzuma
novirze no normas ir faktiskā gada (mēneša)
nokrišņu daudzuma un atbilstošās normatīvās
vērtības attiecība, kas ir izteikta procentos [%].
Gada (mēneša) vidējā vēja ātruma norma
ir vidējā aritmētiskā vērtība, kura ir aprēķināta,
izmantojot viendabīgu gada (mēneša) vidējā
vēja ātruma datu rindu, kuras minimālais
garums ir 30 viens otram sekojoši gadi.
Mērvienība metrs sekundē [m/s]. Gadu gaitā
ir bijušas izmaiņas vēja ātruma jēdziena
definīcijā, mērījumu metodikā un lietojamos
mērinstrumentos. Saskaņā ar Pasaules
Meteoroloģijas organizācijas pašreiz spēkā
esošo definīciju, vēja ātrums ir 10 minūtēs
vidējā vēja ātruma vērtība. Mērinstrumentu
ieviešana, kas veic 10 minūtēs vidējā vēja
ātruma mērījumus, Latvijā tika pabeigta 1975.
gadā. Tādējādi gada (mēneša) vidējā vēja
ātruma normatīvo vērtību aprēķina periods ir
1976.-2005. gadi.
Gada (mēneša) vidējā vēja ātruma novirze
no normas ir faktiskā gada (mēneša) vidējā
vēja ātruma un atbilstošās normatīvās vērtības
starpība. Mērvienība metrs sekundē [m/s].
Gada (mēneša) vidējās gaisa temperatūras
norma ir vidējā aritmētiskā vērtība, kura ir
aprēķināta, izmantojot viendabīgu gada
(mēneša) vidējās gaisa temperatūras datu
rindu, kuras minimālais garums ir 30 viens
otram sekojoši gadi. Normatīvo vērtību
aprēķina periods ir 1961.-1990. gadi.
Mērvienība Celsija grāds [ºC].

Gada (mēneša) vidējās gaisa temperatūras
novirze no normas ir faktiskās gada (mēneša)
vidējās gaisa temperatūras un atbilstošās
normatīvās vērtības starpība. Mērvienība
Celsija grāds [ºC].
Hlorofils a - dabā izplatītākais gaismas
enerģiju absorbējošās molekulas hlorofila
paveids.
Iepakojums - precēm un produktiem
pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto,
lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu,
ērti lietotu, realizētu produktu izejvielas un
gatavās preces, kā arī iepazīstinātu ar tiem visā
iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz
patērētājam. Iepakojums tiek atdalīts no preces
pirms patērēšanas vai tās patērēšanas laikā.
Invazīva suga (latvānis) - ir tāda suga, kas,
nonākot svešā (jaunā) biotopā, tur kļuvusi
dominanta vai agresīva un izspiež citas
(vietējās) sugas, kā arī pārveido dabiskos
biotopus. Tā ir svešzemju suga, kura kļuvusi
invazīva kādā teritorijā ārpus sava dabiskā
areāla.
Izlietotais iepakojums - iepakojums vai
iepakojuma materiāls, kas nav izmantojams tā
sākotnējam uzdevumam un kvalificējams kā
atkritumi.
Klimatiskās standarta normas meteoroloģisko elementu vērtības, kas aprēķinātas par
Pasaules Meteoroloģijas organizācijas
starptautiskajai sadarbībai noteiktu vienotu 30
gadu datu periodu. Pašlaik spēkā ir klimatiskās
standarta normas, kuras ir aprēķinātas par laika
periodu no 1961. gada 1. janvāra līdz 1990.
gada 31. decembrim.
Kopējais fosfors - fosfora P atomu koncentrācija ūdenī no neorganiskajiem un
organiskajiem fosfora savienojumiem.
Kopējais slāpeklis - slāpekļa N atomu
koncentrācija ūdenī no visa veida neorganiskajiem un organiskajiem slāpekļa savienojumiem.
Pārejas ūdeņi (Latvijā) - Rīgas līča dienvidu
daļas rajons, kur sāļums nepārsniedz 95% no
līča vidējā sāļuma.
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skaidrojumi
Paskābināšanās ir process, kura rezultātā
vides reakcija kļūst skābāka, tā izraisot
ekosistēmu degradāciju. Vislielākā loma
paskābināšanās pieaugšanā ir „skābiem
lietiem” un to radītajiem nosēdumiem, jo to
ietekme var izpausties dažādos veidos, t.sk.
saldūdeņu paskābināšanās, kas izraisa zivju
bojā eju, augsnes noplicināšanos, mežu un
augu bojājumus.
Peldvieta - labiekārtota vieta atpūtas zonā, kas
paredzēta peldēšanai.
Peldvietu ūdens mikrobioloģiskās kvalitātes rādītāji: kopējais koliformu baktēriju
skaits 100 ml, fekālo koliformu (E.coli)
baktēriju (tā saukto zarnu nūjiņu) skaits 100
ml; zarnu enterokoku skaits 100 ml; salmonellu
skaits 1000 ml.
Piesārņojošā viela ir jebkura gaisā esoša viela,
kas var kaitīgi ietekmēt cilvēka veselību un/vai
vidi kopumā.
Radioaktīvie atkritumi - neizmantojami
materiāli, ierīces un priekšmeti, kuri satur vai
uz kuru virsmas ir radioaktīvās vielas
(radioaktīva viela, kura satur vienu vai vairākus
radionuklīdus- izotopus, kas atomu
pārvēršanās procesā rada jonizējošo starojumu
ar kopējo vai īpatnējo radioaktivitāti, kura
pārsniedz pieļaujamos lielumus un no kuras
ne pieciešams aizsargāt darbiniekus,
iedzīvotājus un vidi).
Reģenerētais izlietotais iepakojums
otrreizējās izejvielas vai enerģija, ko iegūst no
izlietotā iepakojuma vai iepakojuma materiāla.
Siltumnīcefekta gāzes (SEG) ir dabiskas un
antropogēnas izcelsmes atmosfēras gāzveida
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sastāvdaļas, kas absorbē un reemitē
infrasarkano starojumu. Tiešās SEG ir oglekļa
dioksīds (CO2), metāns (CH4), vienvērtīgā
slāpekļa oksīds (N2O), fluorogļūdeņraži
(HFC), perfluorogļūdeņraži (PFC) un sēra
heksafluorīds (SF6), savukārt netiešās SEG
oglekļa monoksīds (CO), slāpekļa oksīdi
(NOx) un nemetāna gaistošie organiskie
savienojumi (NMGOS).
Skābekļa koncentrācija (ml/l) - izšķīdušā
atmosfēras skābekļa O2 saturs ūdenī, mērīts
mililitros skābekļa gāzes uz litru ūdens.
Slodze uz jūru - ar ieplūstošo upju ūdeni jūrā
ikgadēji ienestā ķīmisko elementu vai
savienojumu (slāpekļa, fosfātu, kadmija,
u.tml.) masa, kas papildina jūras ūdenī
izšķīdušo vielu daudzumu.
Ūdeņu monitoringa stacija - ģeogrāfisks
punkts ar noteiktām koordinātām (uz upes vai
ezera), kurā regulāri tiek ņemti paraugi un
izdarīti mērījumi ar mērķi noskaidrot ūdens
kvalitāti.
Upju baseinu apgabals (UBA) sauszemes
un jūras teritorija, ko veido vienas upes vai
vairāku blakus esošu upju baseini, kā arī ar tiem
saistītie pazemes ūdeņi un piekrastes ūdeņi.
Valdošā koku suga ir tā koku suga, kurai
mežaudzē ir vislielākā koksnes krāja.
Virszemes ūdensobjekts (ŪO) ir nodalīts un
nozīmīgs virszemes ūdens hidrogrāfiskā tīkla
elements: ūdenstece (upe, strauts, kanāls vai to
daļa), ūdenstilpe (ezers, dīķis, ūdenskrātuve vai
to daļa), kā arī pārejas ūdeņi vai piekrastes
ūdeņu posms.
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