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((Water Framework Water Framework 
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laba laba ūūdedeņņu kvalitu kvalitāāte 2015. gadte 2015. gadāā
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Darba uzdevumi:Darba uzdevumi:

iepaziepazīīties ar ieteikumiem ties ar ieteikumiem ūūdedeņņu kvalitu kvalitāātes tes 
vvēērtrtēēššananāā LatvijLatvijāā, k, kāā ararīī ar ASV un ES ar ASV un ES 
lietojamlietojamāām metodm metodēēm; m; 
analizanalizēēt mazo sateces baseinu un drenu t mazo sateces baseinu un drenu 
ūūdedeņņu kvalitu kvalitāāti raksturojoti raksturojoššos datus;os datus;
sagatavot zinsagatavot zināātnisku pamatojumu tnisku pamatojumu ūūdedeņņu u 
kvalitkvalitāātes vtes vēērtrtēējumam notecei no jumam notecei no 
mazajiem sateces baseiniem un drenu mazajiem sateces baseiniem un drenu 
sistsistēēmmāām.  m.  



MateriMateriāāli un metodesli un metodes
DarbDarbāā

 
izmantoti LLU lauksaimniecizmantoti LLU lauksaimniecīības notebas notečču u 
monitoringa dati (1994. monitoringa dati (1994. ––

 
2006.g.).2006.g.).

Mazo sateces baseinu līmenī
 

izmantoti 259, 
drenu lauka līmenī

 
224 ūdens analīžu rezultāti.
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NNkopkop (mg/l) (mg/l) 

PPkopkop (mg/l)(mg/l)

SvarSvarīīggāākie kie ūūdedeņņu kvalitu kvalitāātes raksturojotes raksturojoššie ie 
kritkritēēriji saistriji saistīībbāā

 
ar eitrofikar eitrofikāācijas  cijas  

procesiem: procesiem: 
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MateriMateriāāli un metodesli un metodes

Datu rindu raksturoDatu rindu raksturoššanai izmantotas anai izmantotas 
normnormāāllāā

 
sadalsadalīījuma ljuma līīknes (matemknes (matemāātisktiskāā

 statistika MS Excel vidstatistika MS Excel vidēē). ). 



RezultRezultāātiti

ŪŪdedeņņu kvalitu kvalitāātes klases mazajos sateces tes klases mazajos sateces 
baseinos (N baseinos (N kopkop

 
mg/l)mg/l)
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RezultRezultāātiti

ŪŪdedeņņu kvalitu kvalitāātes klases drenu notecei tes klases drenu notecei 
(N (N kopkop
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SecinSecināājumijumi
Ja mazo sateces baseinu un drenu Ja mazo sateces baseinu un drenu ūūdedeņņus us 

vvēērtrtēē
 

izmantojot upju kvalitizmantojot upju kvalitāātes klases tes klases 
ppēēc SIA c SIA CarlBroCarlBro

 
ieteikumiem ieteikumiem potompotomāālala

 tipa maztipa mazāām upm upēēm, tad labu m, tad labu ūūdedeņņu u 
kvalitkvalitāāti lauksaimniecti lauksaimniecīībbāā

 
izmantojamizmantojamāās s 

platplatīībbāās bs būūs grs grūūti sasniegt. ti sasniegt. 

MeliorMeliorāācijas sistcijas sistēēmmāām (notekas un kolektori) m (notekas un kolektori) 
LatvijLatvijāā

 
prasprasīības bas ūūdedeņņu kvalitu kvalitāātei ltei līīdz dz ššim im 

nav noteiktas.nav noteiktas.
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Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību!bu!


	�ŪDEŅU KVALITĀTES VĒRTĒŠANA LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOTAJĀS PLATĪBĀS PĒC BIOGĒNO ELEMENTU KONCENTRĀCIJAS �� Ainis Lagzdiņš, Viesturs Jansons, �Kaspars Abramenko�LLU Vides un ūdenssaimniecības katedra �
	Ūdeņu struktūrdirektīvas (Water Framework Directive 2000/60/EC) galvenais uzdevums ir laba ūdeņu kvalitāte 2015. gadā 
	Pētījuma mērķis
	Darba uzdevumi:
	Materiāli un metodes
	Materiāli un metodes
	Procentuālās robežas pēc ieteiktās metodikas
	Materiāli un metodes
	Rezultāti
	Rezultāti
	Secinājumi
	Secinājumi
	Paldies par uzmanību!

