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1.
Augsnes un ūdens kā ražošanas faktoru pieejamība ir lauksaimnieciskās un pārtikas
ražošanas priekšnoteikums, savukārt šo resursu kvalitāte būtiski ietekmē gan ražošanas
praktiskos, gan ekonomiskos aspektus. Vienlaikus lauksaimnieciskā ražošana neizbēgami atstāj
būtisku ietekmi uz ūdens, augsnes un gaisa resursu stāvokli, nosakot to, kāds tas būs gan tuvākā,
gan tālākā nākotnē.

1 Ūdens
1.1

Ūdens resursu stāvoklis
2.
Latvija var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – gan ar virszemes, gan ar pazemes
ūdens krājumiem. Latvijā ir ap 12,5 tūkst. upju, strautu, valku, urgu un lielu grāvju un 2256
ezeri (kopējā platība 110 tūkst. ha jeb 1,64 % no valsts teritorijas), kas kopā aizņem ~3,7%
valsts teritorijas. Vairāk nekā 55% no ūdens daudzuma, kas cauri Latvijas teritorijai ietek Rīgas
līcī vai tieši Baltijas jūrā, veidojas aiz valsts robežām, un Latvija tikai nosacīti var ietekmēt tā
kvalitātes aizsardzību, piesārņojuma kontroli un monitoringu. Līdz ar to Latvijā raksturīga
vislielākā pārrobežu ietekme un riski Baltijas jūras reģionā attiecībā uz virszemes ūdeņu
kvalitāti.
3.
Latvija ir bagāta ar pazemes ūdeņiem. 2017.gada 1.janvārī kopējie spēkā esošie
pazemes ūdeņu krājumi 344 pazemes ūdeņu atradnēs sasniedz 999.479 tūkst. m3/d, no tiem
saldūdeņi veido 88.7%, bet ūdeņi ar paaugstinātu mineralizāciju 11.3 %. Pazemes ūdeņu
ieguves kopējais apjoms pazemes ūdeņu atradnēs 2016.gadā ir 175.068 tūkst. m3/d. Iedzīvotāju
ūdensapgādei Latvijā pārsvarā tiek izmantoti tieši pazemes ūdeņi, un tikai Rīgā papildus
pazemes ūdeņiem tiek izmantoti arī Daugavas ūdeņi.
4.
Ūdens kvalitātes politikas mērķis ir izveidot tādu virszemes un pazemes ūdeņu
aizsardzības un apsaimniekošanas sistēmu, kas ļauj sasniegt vai saglabāt labu un augstu ūdens
ekoloģisko kvalitāti. Novērtētā situācija uz 2017.gadu rāda, ka lielākā daļa ūdens objektu nav
sasnieguši labu ūdens kvalitāti (1.1.attēls). Otrā cikla UBA plāni liecina, ka ūdenstilpju
ekoloģiskais stāvoklis ir zemāks par ES vidējo rādītāju. Tikai aptuveni 20% identificēto
virszemes ūdensobjektu ir augsts vai labs ekoloģiskais stāvoklis, un aptuveni 20% ir slikts vai
slikts stāvoklis.

1.1.attēls. Apsekoto ūdensobjektu procentuālais sadalījums no kopskaita pa ekoloģiskās
kvalitātes/potenciāla klasēm 2017.gadā. Avots: Pārskats par virszemes un pazemes ūdeņu
stāvokli 2017.gadā. LVĢMC
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5.
Ūdens resursu stāvoklis un tā ietekmējošie faktori tiek vērtēti upju baseinu
apsaimniekošanas plānu (apsaimniekošanas plāni) izstrādes gaitā. Apsaimniekošanas plānos
ietver informāciju par nozīmīgākajām antropogēnajām slodzēm un cilvēka darbības ietekmi uz
pazemes un virszemes ūdeņu stāvokli, stāvokļa saglabāšanai ūdensobjektiem un aizsargājamām
teritorijām noteiktos kvalitātes mērķus un attiecīgi informāciju par plānotajiem pasākumiem,
lai novērstu vai samazinātu piesārņojumu, kā arī lai sasniegtu vides kvalitātes mērķus. Latvijas
teritorija ir iedalīta četros upju baseinu apgabalos – Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju
baseinu apgabalā un katram no tiem ir izstrādāts Upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns
2016.-2021.gadam (otrais šāds plānošanas dokuments).

1.2

Ūdens piesārņojums

6.
Eitrofikācija ir ūdens bagātināšanās ar augu barības vielām, kas izraisa aļģu un augstāko
augu formu paātrinātu augšanu, radot nevēlamas ūdens organismu līdzsvara un ūdens kvalitātes
izmaiņas. Augu barības vielas ūdens tecēs, ūdenstilpnēs un Baltijas jūrā nonāk gan no
punktveida (piemēram, apdzīvoto vietu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas), gan difūziem
piesārņojuma avotiem (piemēram, lauksaimniecības, mežsaimniecības). Barības vielu notece
lauksaimnieciskās darbības rezultātā rodas slāpekļa un fosfora savienojumiem izskalojoties no
aramzemēm, kurās ierīkotas meliorācijas sistēmas, un tālāk tiem pārvietojoties hidrogrāfiskā
tīkla ietvaros un radot eitrofikācijas procesu izpausmes vietējās ūdenstecēs un ūdenstilpnēs, kā
arī Baltijas jūrā. Slāpekļa un fosfora savienojumu izskalošanās intensitāte ir atkarīga no
antropogēnajām aktivitātēm, kuras iespējams kontrolēt, un hidrometeoroloģiskajiem
apstākļiem, kurus kontrolēt nav iespējams. Antropogēnā jeb cilvēku izraisītā ietekme saistīta ar
mēslošanas līdzekļu pārmērīgu, nesabalansētu vai neatbilstošu lietošanu, kā arī ar kūtsmēslu
nepareizu uzglabāšanu.
7.
Lauksaimniecība ir nozīmīgākais izkliedētā piesārņojuma ar slāpekļa un fosfora
savienojumiem avots gan iekšējos ūdeņos, gan Baltijas jūrā. Pēc Helsinku komisijas
(HELCOM) veiktā novērtējuma 1 2014.gadā izkliedētā piesārņojuma avoti (lauksaimniecība,
mežsaimniecība) veidoja 53% no kopējā slāpekļa daudzuma un 40% no kopējā fosfora
daudzuma, kas no Latvijas nonāca Baltijas jūrā. Eitrofikācija ir būtiska problēma, kas kavē laba
vides stāvokļa nodrošināšanu Baltijas jūrā. Īpaši aktuāla problēma Baltijas jūrā ir tieši augstās
fosfora koncentrācijas. Latvijā atsevišķās upēs lauksaimniecības monitoringa noteču
programmas īstenošanas ietvaros īpaši jutīgajā teritorijā novērotas augstas fosfora
koncentrācijas, kas pārsniedz noteikto pieļaujamo eitrofikācijas robežkoncentrāciju
(1.2.attēls.).

1

HELCOM Sestais Baltijas jūras piesārņojuma slodzes apkopojuma projekts (PLC-6)
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1.2.attēls. Fosfora koncentrācijas ĪJT upēs Avots: LLU.2017. Atskaite par zinātniskās izpētes
projektu “Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un
lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā”
8.
Ūdeņu kvalitāti lauksaimniecības zemēs ir iespējams uzlabot, ūdensobjektos ierīkojot
videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementus, kuri nodrošina labvēlīgu vidi ūdens
pašattīrīšanās procesu norisei, jo palielinās ūdens uzturēšanās laiks meliorācijas sistēmu
ietvaros. Tradicionālo meliorācijas sistēmu ierīkošana bez videi draudzīgiem elementiem
sekmē paātrinātu ūdens novadīšanu no lauksaimniecības zemēm, līdz ar to samazinot dabisko
ūdens pašattīrīšanās procesu norises laiku2. NUTRINFLOW projekta ietvaros tika turpināts
2014. gadā uzsāktais pētījums par augu barības vielu un suspendēto vielu samazināšanas
efektivitāti virszemes un pazemes plūsmas mākslīgajos mitrājos, kas izbūvēti z/s „Mežacīruļi”.
Pētījuma rezultāti liecināja, ka slāpekļa un fosfora savienojumu un suspendēto vielu attīrīšanas
efektivitāte ir augsta. Virszemes plūsmas mitrājā nitrātjonu daudzums samazinājās par 20%,
bet kopējā fosfora daudzums samazinājās par 24%. Pazemes plūsmas mitrājā nitrātjonu
daudzums samazinājās par 19%, bet kopējā fosfora daudzums par 89%.
9.
Dažāda veida aizsargjoslas ir viens no efektīvākajiem agrovides pasākumiem, lai
samazinātu ūdens erozijas izraisītās augsnes daļiņu, slāpekļa un fosfora savienojumu, kā arī
augu aizsardzības līdzekļu noplūdes ūdens avotos (Mayer, et al., 2006; Bernhardt et al., 2005;
Bomans, et al., 2005). Aizsargjoslas jālieto, lai samazinātu piesārņojumu, kurš var nonākt upju
augštecēs, novadgrāvjos un strautos, nelielās neizžūstošās ūdenstecēs, dīķos un ūdenskrātuvēs.
Parasti virszemes noteci, pirms tā nonāk lielajās upēs, uzņem nelieli ūdens avoti. Tādēļ
aizsargjoslām gar nelielām ūdens tecēm ir liela nozīme ūdens kvalitātes uzlabošanā lielajās
upēs. Pašlaik Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos 2016.-2020.gadam aizsargjoslu
izveide (2 m platas neapartas joslas) aramzemēs lauku malās gar ūdenstecēm, ūdenstilpēm un
meliorācijas sistēmu novadgrāvjiem ir noteikts kā papildus pasākums, kas veicinātu
lauksaimniecības sektora radītās piesārņojuma slodzes samazināšanu. Aizsargjoslas būtu jālieto
gan līdzenuma apstākļos, gan izteiktā reljefā, ja pastāv virszemes noteces risks, vai augsne ir
periodiski piesātināta ar ūdeni, it sevišķi ja notece nav vienmērīgi sadalīta laikā (intensīvas
Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās. A.Lagzdiņš; L.Grinberga;
A.Veinbergs; A.Trifane. 2018.
2
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lietusgāzes, kūstošā sniega notece). Vēl lielāka vajadzība pēc aizsargjoslām izpaužas intensīvi
apsaimniekotā aramzemē periodos pēc augsnes apstrādes.
10.
Augu barības vielu noteci veicina arī skābas augsnes ar zemu augsnes reakciju (pH),
kurās ir traucēta augu augšana un attīstība, jo skābuma ietekmē sakņu spurgaliņas nenodrošina
pietiekamu barības elementu uzņemšanu. Augsnei paskābinoties samazinās kultūraugu barības
elementu uzņemšanas spēja, līdz ar to samazinās to ražība, kā arī palielinās slāpekļa
izskalošanās un iztvaikošanas risks. Tādēļ būtu jāizvērtē iespēja sniegt atbalstu augsnes
kaļķošanai.
1.2.1 Nitrātu koncentrācija virszemes ūdensobjektos
11.
Maksimāli pieļaujamā nitrātu (NO 3- jonu) koncentrācija ūdeņos ir 50 mg/l (jeb 11.3
mg/l nitrātu N-NO3). Saskaņā ar Upju baseinu apsaimniekošanas plānos 2016-2021.gadam
sniegto informāciju Gaujas, Ventas un Daugavas upju baseinos robežlieluma 11.3 mg/l N-NO3
pārsniegumi 2006.-2014.g. nav konstatēti ne vidējām, ne maksimālajām N-NO3
koncentrācijām. Lielupes upes baseinā situācija ir citādāka. 2014.gadā robežlieluma
pārsniegumi novēroti 4 upju ūdensobjektos – Tērvete, Svitene, Īslīce un Mūsa. 3
12.
Saskaņā ar LVĢMC sagatavoto ikgadējo pārskatu par virszemes un pazemes ūdeņu
pārskatu 2016.gadā, gada vidējā N-NO3- koncentrācija virszemes ūdeņu kvalitātes monitoringa
stacijās, kas atrodas ĪJT, ir robežās no 0,26 līdz 9,50 mg/l. Taču individuālos mērījumos tas ir
ticis pārsniegts 7 ūdens objektos: Svitenes grīvā, Īslīces grīvā, Tērvetē augšpus Tērvetes ciema,
Mūsā pie Latvijas-Lietuvas robežas, Mūsas grīvā, Gulbju ūdenskrātuvē; Lielupē pie Majoriem.
Nitrātjonu saturam ūdenī ir raksturīga izteikta sezonālā mainība – augstākas koncentrācijas ir
rudens, ziemas un pavasara mēnešos, bet zemākas vasaras mēnešos.
13.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte veic lauksaimniecības noteču monitoringu, lai
noteiktu lauksaimniecības ražošanas ietekmi uz augu barības vielu (N, P) noplūdi ar ūdens
noteci (lauksaimniecības noteces). Novērojumi tiek veikti gruntsūdeņu, izmēģinājumu lauciņu,
drenu lauku, mazo sateces baseinu un upju telpiskajos līmeņos, veicot regulārus novērojumus,
analīzes un aprēķinus (augu barības vielu koncentrācijas un to noplūdes apjomus). Pēc LLU
sniegtās informācijas 2004.-2007. gadu periodā virszemes ūdeņu kvalitātes tendences raksturo
28 monitoringa vietās ievākti ūdeņu paraugi, kamēr pārējos laika periodos ūdeņu paraugi tika
ievākti 37 monitoringa vietās. Pozitīvi vērtējams, ka laika periodā no 2008. gada līdz 2018.
gadam gadu vidējās nitrātu koncentrācija virszemes ūdeņos nav pārsniegušas 50 mg/l. Pēdējos
divos laika periodos nav novērotas arī paaugstinātas nitrātu koncentrācijas, kuras raksturo
kvalitātes klase no 40 līdz 50 mg/l.

LVĢMC. Lielupes, Gaujas, Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plāni 2016-2021.gadam. 3.5. pielikumi;
Daugavas baseina apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam 3.6.pielikums.
3
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1.3.attēls. ES Nitrātu direktīvas kvalitātes klases virszemes ūdeņiem, mg l-2

NO3-N koncentrācija, mg l-1

14.
LLU veiktā upju ūdens kvalitātes monitoringa īpaši jutīgo teritoriju upēs - Vilcē, Īslīcē,
Vircavā, Tērvetē, Svētē, Platonē, Daumantu grāvī rezultāti (1.4.attēls) liecina, ka 2018.gadā
ES Nitrātu direktīvā norādītā nitrātu – slāpekļa koncentrācijas robežvērtība tika pārsniegta
epizodiski. Visos gadījumos robežvērtības pārsniegumi konstatēti ziemas mēnešos - janvāris,
februāris, marts, kas liecina, ka iepriekš minēto upju baseinos nepieciešams ieviest pasākumus,
kas spētu samazināt slāpekļa savienojumu zudumus šajā laika periodā. Nitrātjonu koncentrāciju
samazināšanai ieteicams sateces baseina teritorijā ieviest mākslīgās mitrzemes, bioreaktorus,
piesātinātās buferjoslas un kontrolēto drenāžu. 4
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1.4.attēls. Gadu vidējās nitrātu – slāpekļa koncentrācijas īpaši jutīgo teritoriju upēs. Avots: LLU
atskaite par projektu “Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās
teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā ”,
2019.)”
LLU.2017. Atskaite par zinātniskās izpētes projektu “Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība
īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā”.
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1.2.2 Izkliedētā piesārņojuma slodze
15.
Upju baseinu apsaimniekošanas plānu 2016.-2021. gadam izstrādes ietvaros ir novērtēta
arī izkliedētā (t.sk. lauksaimnieciskā) piesārņojuma radītās slodzes būtiskums. Novērtējums
balstīts uz aramzemes un mežu zemju īpatsvaru ūdensobjektā, ņemot vērā ūdensobjekta tipu.
Jo augstāks aramzemes īpatsvars, jo lielāka potenciālā slodze, attiecīgi lielāks risks nesasniegt
labu ūdens ekoloģisko kvalitāti
16.
Balstoties uz Upju baseinu apsaimniekošanas plānos ietverto informāciju,
sagatavoti un apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.418 “Noteikumi par
ūdensobjektiem” (spēkā no 31.05.2011). 2017. gada 4. aprīlī MK noteikumi tika grozīti
apstiprināts aktuālais riska ūdensobjektu saraksts 5. Izkliedētais piesārņojums ir būtisks
faktors nesasniegt labu ūdens stāvokli 76 ūdensobjektos Latvijā.

tiek
riska
un ir
riska

1.5.attēls. Riska ūdens objekti. Avots: AREI

1.3

Pazemes ūdens stāvoklis

17.
Lai raksturotu ūdeņu kvalitāti upju baseinu apgabala pazemes ūdensobjektos plānošanas
periodam 2016.-2021.gadam, tiek izmantota LVĢMC uzturētās datubāzes „Urbumi”
informācija par pazemes ūdeņu sastāvu laika posmā no 2010.gada līdz 2015.gadam. Galvenie
datu avoti ir ikgadējais valsts pazemes ūdeņu monitorings, ikgadējais monitorings pazemes
ūdeņu atradnēs un urbumu ierīkošanas un tamponāžas laikā ievākto ūdens paraugu ķīmiskais
sastāvs.
18.
Attiecībā uz nitrātjonu saturu, tā robežvērtība 50 mg/l nav pārsniegta nevienā pazemes
ūdens objektā Lielupes, Gaujas un Ventas baseinos. Daugavas baseina nitrātjonu satura
robežvērtība 50 mg/l pārsniegta tikai vienā paraugā urbumā Daugavas baseinā - DB-14852, kas
ekspluatē kvartāra ūdens horizontu ar filtra intervālu 14-15 m dziļumā. Konkrētais paraugs
ņemts pazemes ūdensobjekta D10 robežās, Daugavpilī.
5

https://likumi.lv/ta/id/231084-noteikumi-par-riska-udensobjektiem
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19.
Jāņem vērā, ka nitrātjonu satura robežvērtība 50 mg/l ir ļoti augsta un netraucētos
apstākļos pazemes ūdeņu kvalitātes vērtībām Latvijā nevajadzētu pārsniegt 2 mg/l, jo augstas
nitrātjonu vērtības nevar būt raksturīgas anaerobai videi, kas ir tipiska pazemes ūdeņiem
(izņemot gruntsūdeņos, kas var būt aerobi).

1.6.attēls. Pazemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte. Avots: LVĢMC, upju baseinu apsaimniekošanas
plāni 2016-2021.g., pielikums 4.25
20.
LLU novērtē lauksaimniecības piesārņojuma ietekmi uz pazemes ūdeņiem, īpaši uz
seklo pazemes ūdeņu – gruntsūdeņu sastāvu. Ir izveidots 21 pazemes urbums, sešos upju sateces
baseinos, kas atrodas nitrātu īpaši jutīgajā teritorijā: Bērze, Mellupīte, Vecauce, Staļģene,
Oglaine, Miltiņi. Ūdens paraugi tiek ņemti reizi kvartālā. Saskaņā ar veiktajiem mērījumiem,
pazemes ūdeņu monitoringa vietās noteikto nitrātu vidējās koncentrācijas robežvērtību - 50
mg/l nitrātjonu saturs tiek pārsniegts tikai vienā Mellupītes urbumā, citos urbumos
koncentrācijas robežvērtība netiek pārsniegta. Minētais urbums ir aprīkots ar ļoti seklu filtru
dziļumā no 0.5 līdz 4.2 m skaitot no zemes virsmas. Tas ļauj ieplūst augsnes šķīdumam ar
augstu nitrātu koncentrāciju. Tādēļ urbumā ūdens kvalitāte ir līdzīga kā drenu sistēmās
Mellupītes monitoringa stacijā (LLU, 2016). 6 Tuvu robežvērtībai ir arī rezultāti Oglaines
urbumā, kas izveidots 2,6 - 4,6 m dziļumā un norāda uz lauksaimniecības ietekmi, jo urbums
atrodas intensīvi apstrādāta lauksaimniecības lauka malā, kur laukam raksturīgs slīpums, kas
var palielināt gruntsūdeņu kustību urbuma virzienā. Pārējos gruntsūdeņu urbumos novērotā
ūdeņu kvalitāte ir vērtējama kā augsta (1.7.attēls).

LLU Vides un būvzinātņu fakultāte Vides un ūdenssaimniecības katedra. Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu
kvalitātes pārraudzība īpaši jūtīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa
programmas ietvaros. Atskaite par pētījuma projekta izpildi 2016.g. Jelgava, 2016.
6

9

VIDRŪPE

1.7. attēls. Pazemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte pēc ES Nitrātu direktīvas klases. Avots: LLU

1.4

Mēslošanas līdzekļi

21.
Ūdens kvalitātes pasliktināšanās ir saistīta ar mēslošanas līdzekļu pārmērīgu un
neatbilstošu lietošanu. Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes datiem, pēdējo desmit gadu
laikā Latvijā pieaug gan minerālmēslu, gan organisko mēslu lietošanas daudzums (1.8.attēls).
Arī analizējot slāpekļa minerālmēslojuma lietojumu uz 1 ha sējplatības, ir vērojama augoša
tendence. Visvairāk tie tiek izmantoti tehnisko kultūraugu un graudaugu audzēšanā (1.9.attēls).
Kopš 2008.gada kopējais mēslošanas apjoms pieaudzis par 150%. Salīdzinājumā ar citām ES
valstīm, Latvijā slāpekļa saturošā minerālmēslojuma lietojuma apjoms (kg slāpekļa uz 1 ha
aramzemes) ir ceturtais zemākais starp ES dalībvalstīm (1.10.attēls).

1.8.attēls. Mēslojuma iestrāde tūkstotis tonnas gadā. Avots: Centrālā Statistikas pārvalde
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1.9.attēls. Slāpekļa minerālmēslojums uz 1 ha sējumu kopplatības, kg. Avots: Centrālā
Statistikas pārvalde
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1.10.attēls. Slāpekļa saturošo minerālmēslojuma lietošanas apjomi Eiropas Savienībā 2017.g.
Avots: Eurostat

22.
Mēslošanas līdzekļu neatbilstošu un pārmērīgu lietošanu var samazināt ieviešot tādus
pasākumus kā mēslošanas plānošana un precīza minerālmēslojuma lietošana:
23.
Mēslošanas plānošanas uzdevums ir nodrošināt optimālu augu barības elementu piegādi
kultūraugiem, jo augu neizmantoto augu barības vielu pārpalikums rada vides piesārņojumu.
Mēslošanas plānošanas ieviešana sastāv no augsnes agroķīmiskās izpētes vai augsnes analīzēm,
kultūraugu mēslošanas plāna sastādīšanas. Latvijā līdz šim nav veikti pētījumi, kas parāda
mēslošanas plānošanas ietekmi uz mēslošanas līdzekļu patēriņa samazinājumu. Taču Francijā
veiktie pētījumi norāda, ka mēslošanas plānošanas rezultātā slāpekļa patēriņš samazinās par
vidēji 27% (Pellerin et al., 2013; 2017).
24.
Precīza minerālmēslojuma lietošana ir saskaņotu pasākumu kopums, kas saistīts ar
jaunāko tehnoloģiju (GPS, GIS, sensori, programmatūra, aplikācijas, īpaši aprīkoti izkliedētā ji
11
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u.c.) izmantošanu minerālmēslu izlietošanas normu plānošanā un diferencētā izkliedē.
Pasākums ir vērsts uz slāpekļa mēslojuma patēriņa samazinājumu. Latvijā veiktie pētījumi
(Lenerts u.c., 2016), kā arī līdzīgi pētījumi Francijā (Pellerin et al., 2013) apliecina, ka,
izmantojot precīzu slāpekļa iestrādes vadību ar GPS, slāpekļa izmantošanas efektivitāte būtiski
paaugstinās un slāpekļa patēriņš samazinās par 8%.

1.5

Dzīvnieku skaits

25.
MK noteikumi Nr. 834 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” nosaka, ka ar kūtsmēsliem un
fermentācijas atliekām iestrādātais slāpekļa daudzums vienā lauksaimniecībā izmantojamās
zemes hektārā gadā nedrīkst pārsniegt 170 kilogramu, kas atbilst 1,7 dzīvnieku vienībām.
Pašreizējais Latvijā kopējais dzīvnieku vienību skaits uz aramzemes ha ir krietni mazāks nekā
pieļaujamās normas, taču pastāv atšķirības ūdens objektu līmenī attiecībā uz teritorijām, kurās
atrodas lielas dzīvnieku novietnes.
26.
Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā ir pieaudzis aitu (gandrīz trīs reizes) un liellopu
skaits, savukārt cūku skaits ir samazinājies par gandrīz 25% (1.11.attēls).

1.11. attēls. Lauksaimniecības dzīvnieku skaita tendences. 2004=100. Avots: Centrālā
Statistikas pārvalde
27.
Vērtējot kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmas, kopā 2017.gadā tika iegūtas 4 643 576
tonnas kūtsmēslu, kur 47% no kopējā kūtsmēslu apjoma veido pakaišu kūtsmēsli (1.12.attēls).
Savukārt vērtējot pēc dzīvnieku grupām, lielākais kūtsmēslu apjoms tiek iegūts no slaucamām
govīm – 2,4 milj. t.7

LLU aprēķins atbilstoši izstrādātajai metodikai pētījuma „Lauksaimniecības sektora SEG emisiju aprēķina
metodoloģijas un datu analīzes ar modelēšanas rīku izstrāde, integrējot klimata pārmaiņas”
7

12

VIDRŪPE

1.12.attēls. Kopējais kūtsmēslu apjoms 2017.gadā pēc to veida. Avots: LLU

1.6

Ūdens izmantošana

28.
Tautsaimniecībā izmantotais ūdens Latvijā tiek ņemts kā no virszemes, tā no pazemes
avotiem. Tiek uzskaitīts tikai tas ūdens, kas tiek paņemts no piesārņojošās darbības vai ūdens
resursu lietošanas atļaujās reģistrētām ņemšanas vietām. Ūdens daudzums, kas tiek izmantots,
neizņemot to no ūdenstilpes (piemēram, hidroelektrostaciju darbināšanai vai ūdens līmeņa
regulēšanai hidrotehniskajās būvēs), šajā statistikā netiek uzskaitīts, tāpat arī lietus ūdens
(nokrišņi) netiek ieskaitīti. Statistikas dati liecina (1.13.attēls), ka virszemes un pazemes ūdeņu
ņemšanas apjomi ir salīdzināmi un vidēji valstī tiek iegūts ap 90 miljoniem m3 no katra veida
ūdens.

1.13. attēls. Ūdens ņemšana no dabiskajiem avotiem. Avots: LVĢMC, Nacionālais ziņojums
par vides stāvokli 2012.-2015.gads, atjaunoti dati 2018.g
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29.
Savukārt, vērtējot statistikas datus pēc tautsaimniecības nozares, redzams, ka lielākie
virszemes ūdeņu apjomi tiek ņemti izmantošanai lauksaimniecībā (zivsaimniecībā) un
komunālajiem pakalpojumiem; šajās nozaru grupās, kā arī pārējās nozarēs, ir novērojama visai
stabila virszemes ūdeņu ieguve. Izmaiņas ieguves apjomos novērojamas tikai rūpniecības
nozaru grupā, kur pēdējo četru gadu laikā ūdens ieguve ir samazinājusies gandrīz divkārt – no
27 līdz 12 miljoniem m3 gadā (1.14.attēls). Savukārt pazemes ūdeņu ņemšanā nozaru griezumā
izteikti dominē komunālo pakalpojumu nozare, kura sastāda līdz pat 65% no pazemes ūdeņu
ieguves apjomiem, savukārt lauksaimniecībā pazemes ūdeņu ieguves apjomi ilgstoši ir bijuši
nenozīmīgi un stabili ap 2 – 3 miljonu m3 gadā apmērā. Tomēr būtisks kāpums novērots
2017.gadā, kad ieguve palielinājusies līdz 11 miljonu m3 gadā, kas liecina par būtisku ūdens
vajadzību sausuma periodos.

1.14. attēls. Virszemes ūdens ņemšana pa tautsaimniecības nozarēm. Avots: LVĢMC,
Nacionālais ziņojums par vides stāvokli 2012.-2015.gads, atjaunoti dati 2018.g

1.7

Meliorācija

30.
Ņemot vērā Latvijas teritorijai raksturīgos ģeoloģiskos un klimatiskos apstākļus,
aptuveni 90% zemju cieš no pārlieka mitruma. Ģeoloģiskā īpatnība ir tā, ka gruntsūdeņi tiek
izspiesti augsnes virskārtā, līdz ar to relatīvi līdzenā reljefā radot pārmitrus apstākļus vietās, kas
nav purvi un mitrzemes. Tāpēc, lai sekmētu zemju efektīvu izmantošanu, Latvijā 19.gadsimta
otrajā pusē sākta meliorācijas sistēmu būvniecība.
31.
Latvijas teritorijā 1,49 milj. ha lauksaimniecībā izmantojamās zemēs ir izbūvētas
meliorācijas sistēmas, tai skaitā applūstošo zemju mitruma režīma regulēšanai izbūvēti 53
polderi ar kopplatību 50 tūkst. ha. Attiecībā uz meža teritorijām pārsvarā ar vaļējo grāvju tīklu
nosusināti ap 50% meža zemes.
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1.8

Klimata pārmaiņas

32.
Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam
identificē riskus saistībā ar ūdens režīma izmaiņām. Globālās klimata pārmaiņas ir noteikušas
arī ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas Latvijas upju notecē, novērojot būtiskas izmaiņas upju
hidrogrāfos tieši ziemas un pavasara sezonās. Gaisa temperatūras un atmosfēras nokrišņu
sezonālās izmaiņas varētu ietekmēt arī hidroenergoresursu sezonālo sadalījumu. Vēsturiskajā
laika periodā upēs no gada kopējās noteces lielākais apjoms veidojās pavasara sezonās ar
lielāko caurplūdumu aprīlī, savukārt pēdējās desmitgades iezīmējās ar sezonālām izmaiņām
upes kopējā notecē. Ir konstatēta izteikta tendence notecei palielināties janvārī, februārī un
samazināties aprīlī, maijā. 8
33.
Savukārt intensīvu nokrišņu periodos palielinās lauksaimniecības zemju applūšanas
riski, kas var ietekmēt ražas apjomu vai ražas kvalitātes samazināšanos, kā arī zema augsnes
nestspēja ražas novākšanas laikā; kultūraugu izslīkšanu, apgrūtinātu ražas novākšanu un
augsnes apstrādi pārmērīgā mitruma dēļ.

2 Augsne
34.
Latvijas mērķis saistībā ar augsnes degradāciju Vides politikas pamatnostādnēs 2014 2020. gadam ir nodrošināt augsnes ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, kā arī nodrošināt
sabiedrību ar mūsdienīgu, aktuālu informāciju par zemes dzīļu resursiem un ģeoloģiskajiem
procesiem, kas tiek ņemta vērā attīstības plānošanā. Lauksaimniecības un lauku attīstības
likums, kā arī Zemes pārvaldības likums nosaka augsnes izmantošanas, saglabāšanas un
degradācijas novēršanas pasākumus.
35.
Latvijā līdz šim nav izstrādāta vienota augsnes degradācijas risku novērtēšanas sistēma
un metodika.
Par būtiskākajām augsnes degradācijas problēmām Latvijā saistībā ar
lauksaimniecību var uzskatīt ūdens radīto un agrotehnisko eroziju, augsnes sablīvēšanos un
pārplūšanu kā fizikālās degradācijas izpausmes, augsnes piesārņošanos un auglības
samazināšanos.
36.
Latvija ir pievienojusies arī Francijas iniciatīvai “4 %: augsnes pārtikas
nodrošinājumam un klimatam”, kas nozīmē, ka valstis apzinās augsnes auglības nozīmi gan
produktīvas lauksaimnieciskās ražošanas, gan klimata mērķu sasniegšanai. “4% iniciatīvas
mērķis ir palielināt organiskās vielas saturu augsnē un veicināt oglekļa uzkrāšanos tajās ar
lauksaimnieciskajām darbībām.

2.1

Augsnes resursu raksturojums

37.
Dažādos informācijas avotos ir atrodama atšķirīga informācija par lauksaimniec ībā
izmantojamās zemes platības lielumu Latvijā. Lielā mērā tas ir skaidrojams ar atšķirībām
izmantotajās definīcijās. Centrālā statistikas pārvalde (CSP) atspoguļo datus par
lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu jeb izmantoto LIZ (ILIZ). Informācija
pamatā tiek iegūta no aptaujas par lauksaimniecībā izmantotās zemes platībām. CSP dati nav
izteikti koordinātu sistēmā un tos nav iespējams ģeogrāfiski atspoguļot lauku līmenī. Savukārt
Lauku atbalsta dienesta apkopotajā informācijā, administrējot atbalsta pasākumus, atbalstam
8
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pieteiktā platība ir ģeogrāfiski precīzi identificējama, jo par katru lauku ir informācija – lauka
koordinātes un kultūraugi tajā. Salīdzinājums starp pieejamiem datiem sniegts 1.15.attēlā.

1.15. attēls. Lauksaimniecībā izmantojamā un izmantotā zeme pēc LAD un CSP datiem Latvijā
2016.gadā.
38.
Saskaņā ar CSP datiem, izmantotās LIZ platība kopš 1990. gada piedzīvoja gan strauju
samazinājumu, gan palielinājumu. Straujš izmantotās LIZ samazinājums ir vērojams laikā no
1990. gada līdz 1999. gadam, kad platība samazinājās no 2,53 milj. ha līdz aptuveni 1,6 milj.
ha. Latvijai iestājoties ES, izmantotās LIZ platība palielinājās līdz 1,86 milj. ha 2006. gadā.
Laikā no 2006. līdz 2015. gadam izmantotās LIZ platības svārstības nebija vērojamas, tomēr
2016. gadā tā atkal palielinājās, sasniedzot 1,93 milj. ha.
39.
Savukārt LIZ struktūrā pēc CSP datiem 66,8% veido aramzeme, 32,8% pļavas un
ganības. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas pagājušā gadsimta 90.gados, kā galvenā
problēma bijusi lauksaimniecības zemju pamešana un/vai apmežošana, taču līdz ar iestāšanos
Eiropas Savienībā šī tendence ir mazinājusies un pēdējos gados vērojams nekopto platību
kritums.

1.16.attēls. Lauksaimniecības zemju izmantošana no 2000.gada līdz 2018.gadam. Avots:CSP
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40.
Saskaņā ar LAD datiem vienotam platību maksājumam (VPM) apstiprinātā platība kopš
2004. gada katru gadu (izņemot 2008. gadu) palielinās. VPM atbalstam apstiprinātā platība
2015. gadā veidoja 1,66 milj. ha, bet 2018. gadā – 1,71 milj. ha. Pēdējo 10 gadu laikā izmantotā
LIZ pieaugusi par 18%.

1.17.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Avots: ZM
41.
Zinātniskā pētījuma projekta “Ilgtspējīga zemes resursu pārvaldības veicināšana,
izveidojot “Digitālu augšņu datubāzi”” ietvaros (2014-2016) Latvijā tika izveidota digitālā
vēsturiskā augšņu datubāze, kas ietver informāciju no Valsts zemes dienesta Centrālā arhīva un
Latvijas Valsts arhīvā esošajām lauksaimniecībā izmantojamo zemju augšņu kartēm, kas
kartētas laika periodā no 1960. līdz 1991. gadam. Izplatītākās augsnes Latvijā uz
lauksaimniecības zemes ir velēnu podzolētās virspusēji glejotās augsnes, velēnu glejotās
augsnes, velēnu podzolētās augsnes un velēnu podzolētās glejotās augsnes (1981.gada
klasifikācijas nosaukumi), kuras veido 12,5 % aptuveni no visām kartētajām augsnēm. Lielākā
daļa augšņu ir veidojušās uz morēnas mālsmilts (33%) un smilšmālā (33%) nogulumiem un ir
akmeņainas. Smilts augsnes aizņem tikai 19% un galvenokārt Piejūrā. Kūdras augšņu izplatībā
veido 12,7% no kartētajām augsnēm lauksaimniecības zemes, kas galvenokārt izplatītas
Vidzemes un Latgales centrālajā un austrumu daļā (1.18.attēls). Domājams, ka kūdras
mineralizācijas procesā šo augšņu īpatsvars Latvijā ir būtiski samazinājies, taču jauna un
visaptveroša izpēte līdz šim nav veikta 9. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021
ietvaros ir pieņemts lēmums Latvijā līdz 2023. gada beigām aktualizēt vēsturisko karti ar kūdras
jeb hidromorfo augšņu izplatības punktiem lauksaimniecības zemēs. Uz vēsturisko karšu
materiālu pamata tiks veikti mērījumi dabā un iegūta precīza informācija, kā rezultātā 2024.
gadā Latvijai būs pieejams aktualizēts kūdras augšņu izplatības telpisko datu slānis, tomēr
netiks nodrošināti dati lauksaimnieku līmenī vai precīzu lauku līniju robežās.

LATVIJA.ZEME, DABA. TAUTA. VALSTS. Oļģerts Nikodemus, Māris Kļaviņš, Zaiga Krišjāne, Vitālijs Zelčs
(zina. Red.). Rīga: Latvijas Universitāte. Akadēmiskais apgāds, 2018, 349.-354. lpp.
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1.18.attēls. Kūdras augšņu izplatība Latvijā. (autors: R. Kasparinskis, izmantojot digitālās
augšņu datubāzes datus)
42.
Augsnes digitālā datu bāze ietver telpisko informāciju arī par zemes kvalitatīvo
10
vērtību . Ar zemes kvalitatīvo vērtību izsaka zemes ražotspēju, kas izsaka augsnes kā vides
resursa vērtību. Lauksaimniecības zemes īpatsvara atšķirības dažādos reģionos daļēji ir
skaidrojamas ar zemes kvalitāti. Zemes kvalitatīvais vērtējums līdz 25 ballēm ir uzskatāms par
zemu. Vidējais lauksaimniecības zemes kvalitatīvais vērtējums ir aptuveni 38 balles, savukārt
graudkopībā vidējais zemes vērtējums ir 40 balles. Zemes kvalitatīvais vērtējums virs 50 ballēm
Latvijā ir uzskatāms par ļoti augstu, nodrošinot labus ražības rādītājus augkopībā, īpaši
graudkopībā un rapšu audzēšanā. Ievērojama platību ar zemes kvalitāti, kas atrodas robežās no
50-77 ballēm, koncentrācija ir vērojama Zemgales līdzenumā un daļēji tam piegulošajās
Viduslatvijas zemienes un Austrumkursas augstienes daļās. Jāatzīmē, ka zeme ar līdzvērtīgu
vidējo kvalitāti Latvijas pārējā teritorijā ir sastopamas ļoti mazos apmēros. Kopējā LIZ platībā
9% ir teritorijas ar zemu zemes kvalitāti – zem 25 ballēm, savukārt 13% no kopējās LIZ platības
zemes kvalitāte pārsniedz 50 balles. Vislielākais īpatsvars LIZ ir platībām ar zemes kvalitatīvo
vērtējumu robežās no 40 līdz 44 ballēm (23%), kas ir augstāks nekā vidējais vērtējums. Kopumā
lielākā daļa LIZ platību Latvijā ir izvietotas teritorijās ar augšņu kvalitatīvo vērtējumu līdz 49
ballēm (gandrīz 87%) (1.19.attēls).

10

Publiski pieejama https://geolatvija.lv/geo/p/247
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1.19.attēls. Vidējā svērtā zemes kvalitatīvā vērtība Latvijas novados. (autors: R. Kasparinskis,
izmantojot digitālās augšņu datubāzes datus)

2.2

Augsnes agroķīmisko rādītāju raksturojums

43.
Augsnes agroķīmiskās īpašības – organiskā viela, augsnes reakcija, fosfora un kālija
saturs, augsnes iekultivēšanas pakāpe - lielā mērā nosaka konkrētās augsnes auglību, bet tā
mainās atkarībā no saimniekošanas metodēm un lietotajiem materiāliem.
44.
Augšņu agroķīmiskās izpētes apjomi laika periodā no 2015. līdz 2018. gadam ir bijuši
līdzīgi, izņemot 2018. gadu, kurā tika iekļautas arī reprezentatīvās kopas saimniecības: 2015.
gadā – 30 786 ha, 2016. gadā – 29 534 ha, 2017. gadā – 30 298 ha un 2018. gadā – 37 978 ha
(32 952 ha pēc lauksaimnieku pasūtījuma un 5 026 ha reprezentatīvā kopa). Aplūkojot augšņu
agroķīmiskās izpētes apjomus pa gadiem, laika periodā no 2015. līdz 2018. gadam var secināt,
ka Zemgales VPR ir notikusi visapjomīgākā augšņu agroķīmiskā izpēte. 11
45.
Augsnes organiskā viela ir viens no būtiskākajiem augšņu auglības rādītājiem. LIZ
īpatsvars ar nepietiekamu organiskās vielas saturu pēdējos gados ir samazinājies. Lielākais
īpatsvars augšņu ar nepietiekamu organiskās vielas saturu ir Zemgales un Latgales VPR – 28%.
Zemgales VPR ir lielākais īpatsvars ar nepietiekošu organiskās vielas saturu, kas skaidrojams
ar intensīvo graudkopību un to, ka šinī VPR ir salīdzinoši maz lopkopības saimniecību.
Organiskās vielas satura paaugstināšanai nepieciešams veikt dažādus uzlabošanas pasākumus,
piemēram, pastiprinātu organiskā mēslojuma lietošanu12.
46.
Augsnes reakcija ir viens no būtiskākajiem augsnes auglības rādītājiem. Tieši augsnes
reakcija nosaka augsnes piemērotību konkrētu kultūraugu audzēšanai. Augsnes paskābināšanās
ir viens no augsnes degradācijas rādītājiem. Augsne gadu no gada paskābinās, jo kalcijs un
magnijs, kas samazina augsnes skābumu, tiek iznests ar ražu kā arī tiek patērēts minerālmēslu
radītā skābuma neitralizācijai. Skābas augsnes nav piemērotas lielākās daļas lauksaimniecības
kultūraugu audzēšanai, jo ir traucēta augu augšana un attīstība, jo skābuma ietekmē sakņu
spurgaliņas nenodrošina pietiekamu barības elementu uzņemšanu. Gandrīz pusi no visas pētītās
LIZ veido augsnes ar neitrālu reakciju - 45%, savukārt vairāk nekā puse Latvijas augšņu ir vāji
skābās (5,6 – 6,0) un vāji skābās līdz neitrālās augsnes (6,1 – 6,5), attiecīgi 16% un 17%, un
skābas augsnes (4,6 – 5,0), kas ir 7 % no pētītās LIZ, un augsnes ar stipri skābu reakciju (< 4,6)
11
12

AREI, 2019, Augsnes kvalitātes rādītāju novērtējums dažādos LAP 2014-2020 pasākumos atbalstītajās platībās
AREI, 2019, Augsnes kvalitātes rādītāju novērtējums dažādos LAP 2014-2020 pasākumos atbalstītajās platībās
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– tie ir tikai 2% no pētītās LIZ. Tā kā skābās augsnēs trūkst kalcija un magnija, arī šajās augsnēs
neveidojas pietiekami noturīgi augsnes struktūragregāti, līdz ar to pasliktinās ūdens un gaisa
apmaiņas režīms. Minerālmēslu izmantošana šādās augsnēs nedod plānoto ražas pieaugumu.
Lai kompensētu šos zudumus, ir jāveic uzturošā kaļķošana. Savukārt, lai radikāli uzlabotu
augsnes reakciju visā aramkārtas dziļumā ilgākam laika posmam, ir jāveic pamatkaļķošana.
Lielākais kaļkojamo augšņu īpatsvars ir Kurzemes un Vidzemes VPR – attiecīgi 59% un 64%
no pētītās LIZ, kur pamatkaļķošana nepieciešama 42% LIZ. 10
47.
Fosfors un kālijs ir makroelementi, kuriem ir vistiešākā ietekme uz kultūraugu ražas
līmeni un tās kvalitāti. Laika periodā no 2015. līdz 2018. gadam ar ļoti augstu fosfora
nodrošinājumu ir mazākās platības no pētītās LIZ - tikai 7% Visaugstākā vērtība ir LIZ platībām
ar vidēju fosfora nodrošinājumu 36% no pētītās LIZ. Ar zemu fosfora nodrošinājumu ir 27%
no pētītās LIZ, ļoti zemu – 15%, bet augstu fosfora nodrošinājumu - 16% no pētītās LIZ.
Visvairāk augšņu ar zemu un ļoti zemu fosfora nodrošinājumu ir Kurzemes un Latgales VPR,
kur to īpatsvars attiecīgi ir 61% un 60%.10
48.
Lielākajā daļā pētītās LIZ kālija nodrošinājums augsnē ir vidējs, sasniedzot 59%. Ļoti
zems kālija nodrošinājums ir vien 2%, zems - 19% no pētītās LIZ. Augsts kālija nodrošinājums
ir 18% no pētītās LIZ, bet ļoti augsts - 2%. Ar zemu un ļoti zemu kālija nodrošinājumu,
salīdzinoši sliktākā situācija ir Latgales un Rīgas VPR, kur attiecīgi abos VPR ir 30%. 10
49.
Augsnes agroķīmiskās iekultivēšanas pakāpe (turpmāk – AIP) raksturo konkrētu augsni,
ņemot vērā to tipu un granulometrisko sastāvu, agroķīmisko īpašību atbilstību optimālajām
vērtībām. Augsnes ar augstu AIP ir piemērotas augstu ražu ieguvei, augsnēs ar vidēju AIP
augstu ražu ieguve ir iespējama, savlaicīgi veicot pasākumus, kas novērš neatbilstošā
agroķīmiskā rādītāja ietekmi uz ražu, t.i., attiecīgi kaļķojot vai lietojot Ca un Mg saturošus
mēslošanas līdzekļus, izmantojot organiskos mēslošanas līdzekļus. Laika periodā no 2015. –
2018. gadam visvairāk ir augsnes ar vidēju un zemu agroķīmiskās iekultivēšanas pakāpi,
attiecīgi 40% un 39%. Platības ar augstu iekultivēšanas pakāpi ir 21% no kopējās pētītās LIZ.
Vislielākais augšņu īpatsvars ar zemu iekultivēšanas pakāpi ir Kurzemes VPR (59%) un
Latgales VPR (54%), kur tās ir vairāk par pusi no pētītās LIZ, turpretī Zemgales VPR šis rādītājs
ir viszemākais - vien 24%. Pēc AIP rādītājiem var spriest par to, vai lauksaimniecībā tiek vai ir
ieviesti labas lauksaimniecības prakses nosacījumi: augu maiņa, zemes lietošanas
daudzveidība, augu mēslošana iespēju robežās, izmantojot organiskos mēslošanas līdzekļus ,
starpkultūras, “zaļās platības”, u.c. Visos VPR, izņemot Zemgales VPR, lielākoties ir zema
iekultivēšanas pakāpe, kas liecina par to ka, kāds no nosacījumiem netiek vai arī netiek
pietiekoši konsekventi ievērots. 10
50.
Augsnes biota ir viens no svarīgākajiem augsnes veidotājfaktoriem, un līdz ar to
izmaiņas bioloģiskajā daudzveidībā atsaucas uz augsnes auglību. Eksistē tieša sakarība starp
augsnes auglību un tās bioloģisko daudzveidību. Augsnes bioloģiskā daudzveidība ir labs
indikators, kas parāda augsnes degradācijas pakāpi13. Tomēr augsnes biota un bioloģiskā
daudzveidība Latvijā ir salīdzinoši maz izpētīta.

2.3

Augsnes degradācijas problēmas

2.3.1 Augsnes erozija
51.
Viena no aktuālākajam augsnes aizsardzības problēmām Latvijā ir augsnes erozijas
ierobežošana, kuras aktualitāte pieaug saistībā ar aramzemju platību palielināšanos, gan klimata
Oļģerts Nikodemus, Aldis Kārkliņš, Māris Kļaviņš, Viesturs Melecis. 2008, 2009. “Augsnes ilgtspējīga
izmantošana un aizsardzība”.
13
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pārmaiņu norisi. Augsnes erozijas procesā auglīgā virskārta daļēji vai pilnīgi tiek iznīcināta gan
dabisko procesu, gan cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā. Tiešais ūdens erozijas radītais
kaitējums ietekmē organisko vielu zudumu, virskārtas sablīvēšanos, barības vielu zudumu,
izskalojumu un gravu veidošanos, augu bojāeju, u.c., taču netiešais kaitējums galvenokārt
ietekmē ūdens piesārņojumu un eitrofikācijas riskus, kā arī drenāžas tīkla aizsērēšanu14.
52.

Visbiežāk novērojamie augsnes erozijas veidi ir:
• Ūdens izraisītā augsnes erozija (augsnes ūdens erozija)
• Vēja izraisītā augsnes erozija (augsnes vēja erozija)

• Augsnes apstrādes izraisītā augsnes erozija (augsnes mehāniskā erozija).
53.
Latvijas teritorijā vislielākie ir tieši augsnes ūdens erozijas riski (1.20.attēls). Ūdens
erozija ir dabisks process un Latvijas klimatiskajos apstākļos norisinās ar salīdzinoši zemu
intensitāti, taču ekstremālu hidrometeoroloģisku apstākļu vai nepārdomātas cilvēka darbības
pēc process var pastiprināties15. Lielākie ūdens erozijas riski ir augstieņu apvidos, īpaši,
Vidzemes, Alūksnes, Latgales un Augšzemes augstienēs, un nogāzēs upju ielejās, ja nogāzes
slīpums ir 40 un vairāk. Latvijas apstākļos vājas augsnes erozijas apgabalos augkopības
produkcija samazinās par 10-20%, vidējas augsnes erozijas apgabalos - par 15-30%, bet stipras
augsnes erozijas apgabalos pat par 25-40%, salīdzinot ar to produkcijas apjomu, kas iegūts
maznozīmīgas erozijas apstākļos līdzena reljefā 16.

1.20.attēls. Augsnes ūdens erozijas riska teritorijas. Avots: Zemes politikas plāns 20162020.gadam - projekta dokuments
54.
Analizējot augsnes kartēšanas rezultātus no augšņu digitālās datubāzes, ūdens erozijas
pazīmes augsnēs ir konstatētas 12% no izmantotajām lauksaimniecības zemēm jeb 7% no visas
Latvijas teritorijas (1.21.attēls). No tām vidēji vai stipri erodētas ir 2% no lauksaimniec ībā
Kārkliņš, A., Bērziņa, M. 2016. Priekšlikumi zemes un augsnes degradācijas klasifikācijas, kritēriju un
novērtēšanas kārtības izstrādei. VARAM.
15
LATVIJA.ZEME, DABA. TAUTA. VALSTS. Oļģerts Nikodemus, Māris Kļaviņš, Zaiga Krišjāne, Vitālijs
Zelčs (zina. Red.). Rīga: Latvijas Universitāte. Akadēmiskais apgāds, 2018, 362.-365. lpp.
16
Soms, J., Kasparinskis, R., Ruskule, A. 2015. Augsnes ūdens erozija un tās novērtēšana. Informatīvs izdevums.
Latvijas Universitāte.
14
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izmantotajām zemēm jeb aptuveni 80 000 ha visā Latvijā. Lielākās erodēto lauksaimniecības
zemju platības ir Alūksnes, Madonas, Ērgļu, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Raunas, Amatas,
Cēsu, Priekuļu, Pārgaujas, Smiltenes, Viesītes, Ilūkstes, Daugavpils, Krāslavas, Aglonas,
Dagdas, Riebiņu, Rēzeknes, Ludzas, Zilupes, Ciblas, Durbes un Auces novados. Vidēji stipras
un stipras ūdens erozijas un mehāniskās erozijas risks (virs 40 nogāzes slīpuma) aramzemēs ir
17 000 ha platībā, bet tādās aramzemēs, kur erozijas procesu norise ir būtiska (no 2 0 nogāzes
slīpuma) un tās atrodas uz viegla granulometriskā sastāva cilmiežiem, ir 110 000 ha, kas ir
aptuveni 10% no deklarētajām aramzemju platībām 2017.gadā.

1.21.attēls. Ūdens erozijas pazīmes Latvijas lauksaimniecība izmantojamo zemju augsnēs.
(autors: Baltijas Vides Forums, izmantojot augšņu digitālās datubāzes datus)

55.
Lielākie vēja erozijas riski lauksaimniecības zemēs Latvijā ir Piejūras zemienes polderu
teritorijās un aizvien biežāk Zemgales līdzenumā, Tīreļa līdzenumā, Vārtājas viļņotajā
līdzenumā un Apriķu līdzenumā. Vēja erozijas risku pieaugumu var veicināt mazo ainavas
elementu zudums un homogēna augu seka 17. Kvalitatīvi pētījumi par vēja erozijas riskiem
Latvijas teritorijā praktiski nav veikti.
56.
Galvenie augšņu aizsardzības pasīvie un aktīvie pasākumi augsnes ūdens erozijas
ierobežošanai ir:
• Augu maiņas izvēle un izmantošana;
• Augsnes apstrādei un aramzemei nepiemērotu platību nomaiņa ar zālāju vai
apmežošana;
• Veģetācijas segas un mežu saglabāšana nogāzēs, kur slīpums pārsniedz 100;
• Ganību pārekspluatācijas novēršana;
• Aramzemes apstrāde šķērsām nogāzes kritumam;
• Kultūraugu izvēle, priekšroku dodot augiem ar sazarotu sakņu sistēmu;

LATVIJA.ZEME, DABA. TAUTA. VALSTS. Oļģerts Nikodemus, Māris Kļaviņš, Zaiga Krišjāne, Vitālijs
Zelčs (zina. Red.). Rīga: Latvijas Universitāte. Akadēmiskais apgāds, 2018, 362.-365. lpp
17
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• Kultūraugu audzēšana pamīšus rindās vai slejās, kur līdztekus graudaugiem tiek
audzēti zālāji vai tehniskās kultūras;
• Augsnes apstrāde, neapvēršot velēnu, saglabājot augsnes struktūru un iepriekšējās
ražas rugājus, un tādejādi tiek novērsta lietus vai sniega izraisīta erozija
• Augsnes virsmas mulčēšana
2.3.2 Augsnes sablīvēšanās
57.
Latvijā līdz šim maz ir pētīta augsnes sablīvēšanās problēma, taču pēc Eiropā veiktajiem
pētījumiem18, Latvijā ir augsta un vidēja augsnes dabiskā sablīvēšanās un Zemgales reģiona tā
pat ir ļoti augsta (1.22.attēls). Konkrētajiem apstākļiem nepiemērota zemes apsaimniekošana ir
galvenais augsnes sablīvēšanās cēlonis. Piemēram, pārāk liela mājlopu skaita turēšana
konkrētajā zemes platībā, nepiemērotas smagās mašīnu tehnikas izmantošana lauksaimniec ībā
un augsnes apstrāde laikā, kad tā nav pietiekami nožuvusi. Augsnes sablīvēšanās var izraisīt vai
veicināt citus augsnes degradācijas procesus, piemēram, eroziju vai zemes nogruvumus.
Sablīvēšanās dēļ samazinās ūdens infiltrācijas ātrums augsnē, tādējādi palielinot virszemes
noteci reljefa slīpajos nogabalos. Līdzenumos sablīvēšanās var izraisīt applūšanu, iznīcinot
augsnes struktūru veidojošo daļiņu agregātus un radot zemes garozas veidošanos. Augšņu
sablīvēšanās risks ir atkarīgs no augsnes mehāniskā sastāva; tas palielinās šādi: smilts augsnes
(viszemākais risks), mālsmilts augsnes, vieglas smilšmāla augsnes, smilšmāla, smagas
smilšmāla un māla augsnes (visaugstākais dabīgās sablīvēšanās risks). Augsnes struktūru
uzlabo ar augsnes organisko vielu. Lai ierobežotu augsnes sablīvēšanu, augsnes apstrāde jāveic
laikā, kad augsne nav pārāk mitra. Augsnes struktūras uzlabošanas nolūkos augsne jākaļķo un
jāmēslo ar organiskajām vielām. Ja zem aramkārtas izveidojies blīvs augsnes slānis, jāveic tā
irdināšana.

1.22.attēls. Augsnes dabiskās sablīvēšanās risks Eiropā. Avots: Joint Research centre, 2010

Environment State and Outlook report – SOER 2010. The state of soil in Europe. 2012. Joint Research Centre
and European Environment Agency
18
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3 Gaiss
3.1

Gaisa piesārņojums

58.
Lauksaimnieciskā darbība rada piesārņojumu gaisā. Saskaņā ar noteiktajām prasībām
Latvija regulāri gatavo ziņojumus 19 par gaisu piesārņojošo vielu emisijām un to prognozēm,
kuros atspoguļotas arī emisijas no lauksaimniecības sektora, gan no kūtsmēslu
apsaimniekošanas, darbībām saistībā ar zemes izmantošanu, kā arī cita veida lauksaimnieciskās
darbības.
59.
Pamatojoties uz Latvijas gatavotajiem ziņojumiem par gaisu piesārņojošo vielu
emisijām, 1.1.tabulā sniegti kopējie valsts un lauksaimniecībā radītie emisiju apjomi 2005.gadā
un 2016.gadā, kā arī parādītas emisiju samazināšanas saistības saskaņā ar Direktīvas
2016/2284/ES20 prasībām. Pagājušās desmitgades laikā vairākiem piesārņotājiem - slāpekļa
oksīdiem (NOx), nemetāna gaistošajiem organiskajiem savienojumiem (NMGOS), daļiņām
(PM2.5 un PM10), un suspendētajām vielām (KSV) ir samazinājies kopējais emisiju apjoms
valstī, savukārt pretēja tendence uz emisiju palielinājumu ir saistībā ar amonjaka (NH 3)
emisijām. Ievērojot to, ka amonjaka emisiju galvenais cēlonis ir lauksaimnieciskā darbība
(85.8% no kopējām emisijā 2016.gadā), pieaugoša emisiju apjoma tendence rada bažas par
valsts emisiju samazināšanas saistību izpildi noteiktajā termiņā.
Tabula 1.1.: Gaisa piesārņotāju emisiju apjoms kopā un no lauksaimniecības sektora Latvijā
2005.gadā un 2016.gadā, un emisiju samazināšanas saistības Latvijai.
Emisijas gaisā
N
Ox

NM
GOS

N
H3

P
M2.5

P
M10

K
SV

2005.gads (Datu avots: Latvijas ziņojums par gaisu piesārņojošo vielu emisijām) 21
KOPĀ
Latvijā, kt
Lauksaim
niecībā, kt
Lauksaim
niecības daļa, %

4
2.03

52.2
1

2.

1
4.90

6.62

81

.92
1

1.91
6.

12.7

7

22
1.31
0.
23

7
9.9

3
0.98
1.
20

1.
0

5
2.
80

4.
0

5.
5

2016.gads (Datu avots: Latvijas ziņojums par gaisu piesārņojošo vielu emisijām)
KOPĀ
Latvijā, kt

3
4.85

39.9
5

1
6.25

16
.36

2
4.14

4
6.89

19

Latvia`s Informative Inventory Report 1990-2016. Submitted under the Conventionon Long-Range
Transboundary Air Pollution. 15th March 2018.
20
Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 14.decembra Direktīva 2016/2284/ES par dažu gaisu piesārņojošo
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/ES un atceļ Direktīvu 2001/81/ES.
21
Latvijas ziņojums: http://cdr.eionet.europa.eu/lv/eu/nec_revised/
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Lauksaim
niecībā, kt

40

4.

Lauksaim
niecības daļa, %

2.6

7.49

1
3.95

1

18.7

0.
30

8
5.8

1.
59

1.
8

3.
13

6.
6

6.
7

2020.-2029.gada emisiju samazināšanas saistības Latvijai (Direktīva
2016/2284/ES)
Samazināj
ums pret
2005.gadu, %

3
2

27

1

16

n.
d.

n.
d.

60.
2016.gadā 51% lauksaimniecības sektora radītās amonjaka emisijas veidoja
minerālmēslu un organiskā mēslojuma lietošana, savukārt 49% kūtsmēslu apsaimniekošana
(1.23.attēls.). Ja amonjaka emisija no kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmām ir samazinājusies
par apmēram 5,4% laika posmā 2005. – 2016. gads, tad emisija no minerālmēslu un kūtsmēslu
izmantošanas ir palielinājusies gandrīz 2 reizes. Amonjaka emisijas aprēķinos no kūtsmēslu
apsaimniekošanas ir ietverts jau izmantoto emisiju samazināšanas pasākumu efekts22, saskaņā
ar MK Noteikumu Nr.82923 prasībām par kūtsmēslu krātuvēm ar pastāvīgu dabisku vai
mākslīgu peldošu segslāni, kas samazina iztvaikošanu. Tādējādi emisiju apjoms no kūtsmēslu
apsaimniekošanas ir samazinājies no 7.26 kt (2005.g.) līdz 6.87 kt (2016.g.). Savukārt
pieaugošā amonjaka emisija no 4.64 kt (2005.g.) līdz 7.07 kt (2016.g.) ir saistītas ar graudu
audzēšanas platību palielinājumu un minerālmēslu izmantošanas daudzuma palielinājumu24.

1.23.attēls. Amonjaka emisija Latvijā 2016.gadā. Avots: Latvia’s Informative Inventory report
1990 – 2016.
22

Latvia`s Informative Inventory Report 1990-2016. Submitted under the Conventionon Long-Range
Transboundary Air Pollution. 15th March 2018., p.106.
23
MK Noteikumi Nr.829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”, Rīgā 2014.gada
23.decembrī.
24
Latvia`s Informative Inventory Report 1990-2016. Submitted under the Conventionon Long-Range
Transboundary Air Pollution. 15th March 2018., p.112.
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61.
Direktīva 2016/2284/ES (NEC direktīva) nosaka valstu emisiju samazināšanas saistības
(4.pants), kas piemērojamas no 2020.-2029.gadam un no 2030.gada, kā arī iekļauj prasību
dalībvalstīm izstrādāt, pieņemt un īstenot savas valsts gaisa piesārņojuma ierobežošanas
programmas (6.pants), kurās iekļaujami arī pasākumi lauksaimniecības sektora radītās
amonjaka emisijas samazināšanai. NEC direktīvā Latvijai noteiktais mērķis ir samazināt
amonjaka emisiju par 1% zem 2005.gada amonjaka emisijas līmeņa uz 2020.gadu un uz
2030.gadu. Pie esošās emisiju prognozes amonjaka emisija pārsniedz noteikto valsts mērķi
2020. gadam par 13,4% un 2030. gadam par 19,6% (1.24.attēls). Aprēķinātās emisiju
prognozes paredz, ka amonjaka emisijas no sintētisko slāpekļa minerālmēslu un kūtsmēslu
pielietošanas īpatsvars pieaugs uz 2030.gadu par apmēram 18%, salīdzinot ar 2016.gadu,
veidojot 2020.gadā – 52% un 2030.gadā – 53% no amonjaka kopējās emisijas lauksaimniecībā.
Līdz ar to Latvijai gaisa piesārņojuma ierobežošanas programmā nepieciešams noteikt papildus
pasākumus NEC direktīvā noteiktā amonjaka emisijas samazināšanas mērķa sasniegšanai.

1.24. attēls. Aprēķinātās amonjaka emisijas prognozes Latvijā pa sektoriem bez papildus
pasākumiem un mērķa trajektorija 2020. – 2030.gads. Avots: Gaisu piesārņojošo vielu emisiju
samazināšanas rīcības plāna projekts 2019.-2030.gadam
62.
Amonjaka emisijas samazinošo pasākumu noteikšanā ES dalībvalstis ņem vērā
attiecīgo Amonjaka vadlīniju dokumentu un izmanto labākos pieejamos tehniskos paņēmienus
saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES. Pārnesot Direktīvas 2016/2284/ES prasības, Latvijā ir
apstiprināti Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra noteikumi Nr.614 “Kopējo gaisu
piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas un uzskaites noteikumi”, kā arī izstrādāts Gaisu
piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas plāna projekts “Gaisu piesārņojošo vielu emisiju
samazināšanas rīcības plāns 2019. - 2030. gadam” (Rīcības plāna projekts), kurā tiek iekļauti
pasākumi amonjaka emisijas samazināšanai, kas no 2019.-2030.gadam piemērojami
lauksaimniecības nozarei kūtsmēslu uzglabāšanā, kūtsmēslu izkliedēšanā, dzīvnieku novietņu
sistēmās, kā arī pasākumi amonjaka emisijas ierobežošanai no minerālmēslu lietošanas.
63.
Rīcības plāna projektā ir iekļauti amonjaka emisijas samazinoši pasākumi kūtsmēslu
apsaimniekošanā un emisijas ierobežošanā no minerālmēslu lietošanas:
•

Šķidro kūtsmēslu krātuvju nosegšana;

•

Lagūnu aizstāšana ar cilindriskām krātuvēm;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Biogāzes ražošanas veicināšana;
Tieša šķidro kūtsmēslu iestrāde augsnē;
Šķidro kūtsmēslu iestrāde augsnē;
Precīzā minerālmēslojuma lietošana;
Tauriņziežu iekļaušana kultūraugu rotācijā;
Šķidro kūtsmēslu samazināts iestrādes laiks;
Pakaišu kūtsmēslu samazināts iestrādes laiks;
Bioloģiskā piena lopkopība (pasākumu komplekss, kas ietver izdalītā slāpekļa
daudzumu, pakaišu kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmu un ilgāku ganību periodu) ;
• Mēslošanas plānošana.
64.
Pasākumi ir atlasīti, vērtējot to efektivitāti amonjaka emisijas samazināšanā, kas ir
pierādīta un zinātniski atzīta, kā arī pasākuma efekts var tikt izmērīts un iekļauts ikgadējā
nacionālajā gaisu piesārņojošo vielu emisijas inventarizācijas ziņojumā. Finansiāls atbalsts
Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros ir būtisks pasākumu sekmīgai ieviešanai un NEC
direktīvā valstij noteikto mērķu sasniegšanā.

4 Īstenotie pasākumi
65.
Latvijas lauksaimnieki jau kopš 2004.gada īsteno videi draudzīgas lauksaimniecības
prakses. Pretendējot uz Kopējās lauksaimniecības politikas atbalstu, ievēro savstarpējās
atbilstības prasības, tai skaitā labas lauksaimniecības prakses un vides stāvokļa nosacījumus veģetācijas periodā izmanto atbilstošu lauksaimniecības tehniku, uztur meliorāciju sistēmas, ir
jābūt saņemtai ūdens resursu lietošanas atļaujai, ja, veicot lauksaimnieciskas darbības,
apūdeņošanā izmanto vairāk nekā 10 m3 virszemes vai pazemes ūdeņu diennaktī, tieši vai
netieši neievada pazemes ūdeņos piesārņojošās vielas, slīpās nogāzēs (virs 10 grādiem) ziemas
periodā saglabā minimālu kultūraugu veģetāciju vai rugaini, gar ūdenstecēm 10 m aizsargjoslā
nelieto mēslošanas līdzekļus, kas tādejādi samazina lauksaimnieciskās darbības slodzi. Kopš
2015.gada lauksaimnieki īsteno klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības paraksi jeb
zaļināšanas pasākumus, kas ir tiešo maksājumu saņemšanas obligāta komponente. Tās ietvaros
tiek veikta kultūraugu dažādošana, ilggadīgo zālāju saglabāšana un ekoloģiski nozīmīgo platību
izveidošana 5% apmērā no saimniecības aramzemes, tajā ietverot buferjoslas un laukmales,
dīķus, kokus vai krūmu pudurus, akmeņu kaudzes, aizsargājamos dižkokus, dižakmeņus un
alejas, grāvjus, kā arī platības, kurās tiek audzētas starpkultūras un slāpekli piesaistošie
kultūraugi.
66.
Papildus tam Lauku attīstības programmu ietvaros kopš 2004.gada sniegts atbalsts gan
investīciju pasākumiem, gan ar platību saistītiem pasākumiem videi draudzīgu
lauksaimniecības metožu izmantošanai. Lauksaimniekiem pieejams atbalsts lauku saimniecību
modernizācijai, kur īstenoti projekti kūtsmēslu krātuvju modernizācijai, precīzo tehnoloģiju
ieviešanai augkopībā un lopkopībā, meliorācijas sistēmu atjaunošanai. LAP ietvaros kopš
2004.gada īstenoti arī agrovides pasākumi (videi draudzīgu dārzkopības metožu ieviešanai,
zaļo platību un rugāju platību saglabāšanai ziemas periodā) un sniegts atbalsts bioloģiska jām
saimniecībām (2018.gadā 263 tūkst.ha platībā).
67.
AREI veiktajā novērtējumā “Augsnes kvalitātes rādītāju novērtējums dažādos LAP
2014-2020 pasākumos atbalstītajās platībās” 2019.gadā secināts, ka augsnes kvalitātes
uzlabošanas vajadzība Latvijā nav mazinājusies un joprojām ir ļoti aktuāli uz augsnes
ielabošanu vērsti agrovides pasākumi/vai atbalsta nosacījumu uzlabošana esošajos pasākumos.
Iegūtie rezultāti parādīja, ka īstenotie agrovides pasākumi ir vērsti uz augsnes
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apsaimniekošanas uzlabošanu, taču attiecībā uz organiskās vielas saturu augsnē un
agroķīmiskās iekultivēšanas pakāpei tie nav bijuši pietiekami efektīvi. Balstoties uz ilgstoši
veiktās AAI rezultātiem un ikdienā strādājot ar augsnes resursu pārvaldības jautājumiem,
atzīmējams, ka Latvijā ļoti aktuāls jautājums ir zināšanu pārnese un pielietošana praksē ar
augsnes apsaimniekošanu saistītos jautājumos. 25

5 Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
5.1

Stiprās puses
1. Latvija var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – gan ar virszemes, gan ar pazemes
ūdens krājumiem. (2.)
2. Auglīgākās Latvijas augsnes atrodas Zemgales līdzenumā un daļēji tam piegulošajās
Viduslatvijas zemienes un Austrumkursas augstienes daļās. (42.)
3. Palielinās apsaimniekotā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība un samazinās
nekoptā platība. (38., 39.)
4. Tikai atsevišķos urbumos pazemes ūdens kvalitātes rādītāji uzrāda paaugstināta
nitrāta jona saturu, kas pārsniedz pieļaujamās robežvērtības 50mg/l. (20.)
5. Saskaņā ar Upju baseinu apsaimniekošanas plānos 2016.-2021. gadam sniegto
informāciju Gaujas, Ventas un Daugavas upju baseinos robežlieluma 11.3 mg/l NNO3 pārsniegumi 2006.-2014.g. nav konstatēti ne vidējām, ne maksimālajām N-NO3
koncentrācijām. (11.)
6. Dzīvnieku skaits uz aramzemes hektāra kopumā Latvijā ir zemāks par noteiktajiem
mēslošanas noteiktie ierobežojumiem (1,7 dzīvnieku vienību uz ha). (25.)

5.2

Vājās puses
1. Saskaņā ar upju baseinu apsaimniekošanas plānā izstrādes gaitā veikto ūdens
ekoloģiskās kvalitātes novērtējumu lielākā daļa ūdens objektu nav sasnieguši labu
ūdens kvalitāti. (4.)
2. Lielupes upes baseinā 2014.gadā robežlieluma 11.3 mg/l N-NO3 pārsniegumi
novēroti 4 upju ūdensobjektos – Tērvete, Svitene, Īslīce un Mūsa. (11.)
3. Gaisa piesārņotāju emisiju apjoma izmaiņām ir tieša sakarība ar minerālmēslu
izmantošanu: pieaugot slāpekļa mēslojuma izmantotajam daudzumam pieaug emisiju
apjomi. Laika periodā no 2005-2016.gadam minerālmēslojuma patēriņš ir gandrīz
dubultojies. (60.)
4. Kopumā Latvijā ir vāja augsnes monitoringa sistēma lauksaimniecības izmantojamo
zemju novērtēšanai un par vairākiem kvalitātes (sablīvēšanās, bioloģija u.c.), kā arī
erozijas riskiem nav pieejami pietiekami daudz pētījumu un novērtējumu, lai pilnīgi
izvērtētu augsnes stāvokli un degradāciju Latvijā. (50., 55.)
5. Augšu agroķīmiskā izpēte tiek veikta nepietiekamā apjomā. (44.)
6. Augsnes kvalitātes rādītāji VAAD veiktajos novērtējumos pasliktinās un ir
nepieciešami augsnes kvalitāti uzlabojoši pasākumi. (67.)
7. Vairāk nekā puse Latvijas augšņu ir ar skābu augsnes reakciju, kas rada traucējumus
augu augšanai un attīstībai, un palielina barības vielu noplūdi. (46.)
8. Latvijas teritorijā vislielākie ir tieši augsnes ūdens erozijas riski, īpaši augstieņu
nogāzēs. (53.)
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9. Lauksaimniecības sektorā radītām amonjaka emisijām ir pieaugoša tendence. (61.)

5.3

Iespējas
1. Jaunas tehnoloģiskās iespējas ļauj precīzāk izmantot mēslojumu. (24.)
2. Pētījumos pierādītu vidi saudzējošu rīcību/tehnoloģiju pielietošana dod iespēju
samazināt lauksaimnieciskās darbības rezultātā radušos vides piesārņojumu. (63., 64.)
3. Paaugstinot lauksaimniecībā nodarbināto prasmju un zināšanu līmeni, palielināt os
izpratne par augsnes degradāciju un tās novēršanu, iespējām samazināt ūdens un gaisa
piesārņojumu, kas rodas no lauksaimnieciskās darbības. (67.)

5.4

Draudi
1. Latvijā raksturīga vislielākā pārrobežu ietekme un riski Baltijas jūras reģionā attiecībā
uz virszemes ūdeņu kvalitāti. (2.)
2. Barības vielu notecei un ietekmei uz biogēnu koncentrācijām ir sezonāls raksturs.
Tāpēc klimata pārmaiņu radītā ietekme uz ūdens apjomu (nokrišņu daudzums) un tā
ekoloģisko stāvokli (temperatūras) var izmainīt ūdens režīmu ziemas sezonā un
pasliktināt ūdens kvalitāti. (32.)
3. Klimatisko apstākļu izmaiņu ietekme uz nokrišņu apjomu, tiem kļūstot izteikti
intensīviem atsevišķos periodos, var ietekmēt lauksaimniecības sektora ekonomiskos
aspektus. (33.)
4. Pieaugoša amonjaka emisiju apjoma tendence rada bažas par valsts emisiju
samazināšanas saistību izpildi noteiktajā termiņā. (59.)

6 Vajadzību novērtējums
1. Augsnes kvalitātes uzlabošana, veicinot augsnes struktūras uzlabošanos un mazinot
barības vielu noteci.
2. Ūdens kvalitātes uzlabošana, mazinot barības vielu noteci no lauksaimniecības
zemēm, īpaši riska ūdens objektu teritorijās.
3. Īstenot amonjaka emisijas samazinošus pasākumus.
4. Nodrošināt ūdens pieejamību un efektīvi izmantot ūdens resursus, īpaši tādās nozarēs
kā dārzkopība, tādējādi īstenojot klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumus.
5. Veicināt zināšanu pilnveidošanos un pieredzes apmaiņu ilgtspējīgu lauksaimniec isko
darbību īstenošanai praksē.
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