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ES un Globālie izaicinājumi
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▪ Globālās sasilšanas apstādināšana pie 1.5C, salīdzinot ar pirmsindustrializācijas

periodu (Glāzgova, 2021).

▪ Klimatneitrāls ražošanas modelis.

▪ Augu barības elementu zudumu samazinājums par 50% līdz 2030. gadam.

▪ Mēslošanas līdzekļu patēriņa samazinājums par 20% līdz 2030. gadam.

▪ Augsni (vidi) saudzējošas tehnoloģijas.

▪ Neatjaunojamo resursu izmantošanas ierobežošana.

▪ Augsnes degradācijas novēršana un degradēto augšņu rehabilitācija.

▪ Pārtikas produktu nodrošināšana un bada izskaušana.



ES un Globālie izaicinājumi

3

▪ Nevienu no šiem uzstādījumiem nav iespējams realizēt bez augsnes – galvenā

lauksaimniecības resursa – līdzdalības.

▪ Augsne ir vide, kas nodrošina sauszemes biomasas veidošanos, vielu apriti,

līdzdarbojas klimata veidošanas procesā, kā arī regulē oglekļa piesaisti, deponēšanu

vai atbrīvošanu.



Organiskais ogleklis
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▪ Corg. krājumi augsnē:

• 0 – 100 cm – 1417 miljardi tonnas;

• 0 – 200 cm – 2500 miljardi tonnas.

▪ Vairāk nekā veģetācijā un atmosfērā kopā ņemot.

▪ Kopš 1850. gada augsne zaudējusi 66 miljardi tonnas Corg. jeb 12% (galvenokārt

zemes lietošanas veida maiņas rezultātā).



Aktualitāte
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▪ Globālo, ES un Nacionālo stratēģiju izpilde bioekonomikas, klimatneitralitātes,

atjaunojamo energoresursu u.c. jomā nav iespējama bez augsnes resursu detalizētas

izpētes un apzināšanas.

▪ Sistemātiska LIZ un tās augšņu inventarizācija Latvijā tika pārtraukta 1992. gadā.

▪ Izpētes programmu metodoloģijai, iegūtajiem rezultātiem, datu uzglabāšanas un

apstrādes sistēmām ir jābūt standartizētām, lai nodrošinātu efektīvu datu apmaiņas

iespēju.



Par Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021. –
2030. gadam, MK not. 04.02.2020.
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Atziņas, vīzija uz 2030. gadu

▪ Lauks. sektorā emisijas varētu pieaugt par 8.2% (227 kt CO2 ekv.), salīdzinot ar 2017. gadu

un par 26.2% (625 kt CO2 ekv.) salīdzinājumā ar 2005. gadu.

▪ Lielāko ietekmi lauks. sektorā rada LIZ, jeb 57.3% no kopējām lauks. Otrs lielākais – zarnu

fermentācija, kas sastādīs 33.7%.

▪ Būtiskākie SEG emisiju avoti LIZ ir organisko augšņu apstrāde un slāpekļa minerālmēslu

izmantošana.

▪ 95.1% no lauks. N2O emisijām sastādīs LIZ augsnes.



Par Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.-
2030. gadam, MK not. 04.02.2020.
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2021 – 2025 2026 – 2030

Apmežota zeme

Uzskaitāmās SEG emisijas 
nepārsniedz uzskaitāmo SEG 

piesaisti

Uzskaitāmās SEG emisijas 
nepārsniedz uzskaitāmo SEG 

piesaisti

Atmežota zeme

Apsaimniekota meža zeme
(Meža references līmenis)

Apsaimniekota aramzeme

Apsaimniekoti zālāji

Apsaimniekotas mitrzemes

Apņemšanās – Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība



Līdzšinējā darbība
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Zemes pārvaldības likums, stājas spēkā: 01.01.2015.

9. Pirmo augsnes kartēšanu un zemes kvalitātes vērtēšanu lauksaimniecībā izmantojamai

zemei un meža zemei veic līdz 2020. gada 1. janvārim.

Zemes pārvaldības likums, pašreizējā redakcija.

9. Pirmo augsnes kartēšanu un zemes kvalitātes vērtēšanu lauksaimniecībā izmantojamai

zemei uzsāk līdz 2028. gada 1. janvārim. (07.03.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā

04.04.2019.)



Līdzšinējā darbība
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Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas

apakšprojekts „Ilgtspējīgas zemes resursu pārvaldības veicināšana, izveidojot digitālu

augšņu datubāzi” 01.09.2014 – 31.03.2016.

▪ Vēsturisko augšņu karšu skenēšana – 3730 lapas.

▪ Augsnes dziļrakumu ģeorefencēšana – 746 dziļrakumi.

▪ Latvijas augšņu klasifikācijas iespējamā korelācija ar WRB.



Pašreizējā darbība
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2021. gadā Latvijā tiek uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda

programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” izpilde, kuras

sastāvā ietilpst arī projekts “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana

lauksaimniecībā”. Izpildes laiks – 2023. gads.



Pašreizējā darbība
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Projekts aptver trīs galvenās aktivitātes, kuras ir formulētas kā: 

▪ uzticamas, valstij raksturīgas augsnes informācijas pieejamības uzlabošana

lauksaimniecībā izmantojamā zemē;

▪ nacionālās augsnes oglekļa monitoringa sistēmas uzlabošana;

▪ nacionālās SEG aprēķināšanas sistēmas uzlabošana.



Projekta uzdevumi
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Jāveido struktūra, ietvars, metodiskais nodrošinājums, lai informācija par Latvijas LIZ un tās

augsnes resursiem turpmāk tiktu vākta, apkopota, uzkrāta un aktualizēta veidā, kāds

nepieciešams mūsdienīgai saimniekošanai, vides stāvokļa monitorēšanai, dažāda līmeņa

lēmumu pieņemšanai gan Latvijas, gan arī Eiropas Savienības un globālajā mērogā.



Projekta realizācija
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Darbu veikšanai tiek paredzēta, pielietojot principus:

▪ maksimāli izmantot jau iepriekšuzkrāto informāciju, materiālus un pieredzi;

▪ izmantot visas moderno tehnoloģiju iespējas datu ieguvei, apstrādei, interpretācijai

un to piedāvājumam gala lietotājam.



Projekta realizācija
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Paredzamie darbi.

▪ Atjaunota Latvijas augšņu klasifikācijas sistēma, kura būtu noderīga gan augšņu

kartēšanai, gan arī informācijas starptautiskajai apritei.

▪ Augšņu aprakstīšanas, kā arī kartēšanas metodikas, turklāt atšķirīgos mērogos

(1:10K, 1:50K un 1:100K).

▪ Augšņu informācijas datu bāzes struktūra.



Projekta realizācija
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Augšņu klasifikatora izveide.

▪ Uzstādījums – maksimāli saglabāt līdzšinējo pieeju un principus, kā arī padarīt to

savietojamu ar WRB.

▪ Maksimāli vienkāršot, taču saglabāt informācijas ietilpību, visu augšņu dažādības

atspoguļojumu.

▪ Iespēju skaidri nodalīt organisko augšņu grupu, atbilstoši SEG aprēķina metodikai.



Pilotteritorijas
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Taurenes pagasts Cēsu novadā un Platones 
pagasts Jelgavas novadā.



Darbs pilotteritorijās
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▪ Augsnes apraksta un klasifikācijas metodiku verifikācija.

▪ Vēsturisko dziļrakumu pārbaude. Taurenē – 63, Platonē – 53.

▪ Etalonprofilu veidošana, aprakstīšana – kopējais skaits – 225.

▪ Paraugu ņemšana, analīzes.

▪ Augsnes klasifikācija atbilstoši Latvijas sistēmai un WRB.

▪ Augšņu kartēšana mērogā 1:10K, ģeneralizācija uz 1:50K un 1:100K.



18



Projekta realizācija
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▪ Kūdraugšņu izplatības izpēte LIZ.

▪ Kūdraugšņu apsekošana, dziļrakumi (kopā plānoti 487).

▪ Paraugu vākšana, analīzes.

▪ Iegūtās informācijas izmantošana, veicot apsekojumus ar satelītuzņēmumu palīdzību.

▪ Datormodelēšana.



Projekta realizācija
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Organiskā oglekļa monitorings LIZ.

▪ 200 augsnes Corg. monitoringa vietu izvēle.

▪ Informācijas ieguve (vides apstākļi, augsnes raksturojums, saimnieciskā darbība).

▪ Paraugu ņemšana, analīzes.

▪ Metodiku izstrāde turpmākai monitoringa tīkla uzturēšanai.

▪ Izveidot informācijas uzkrāšanas un apstrādes datu kopas.



Projekta realizācija
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SEG emisijas aprēķina faktoru precizēšana.

Kas tiek pielietoti meliorētām organiskajām augsnēm. Tas ir svarīgi, veicot ikgadējos SEG

emisiju aprēķinus Latvijai, lai dati, kuri tiek iekļauti starptautiskajās datu bāzēs un pēc

kuriem vērtē mūsu lauksaimniecības veiktspēju, būtu ar augstu precizitāti un

atspoguļotu reālo situāciju.



Projekta realizācija
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Apmācība

▪ Sagatavot vismaz 10 ekspertus augšņu

diagnostikas, aprakstu un kartēšanas veikšanai,

kā arī darbam ar nacionālo un starptautisko (PAK

2015) augšņu klasifikācijas sistēmu.

▪ Šie speciālisti būs vadošie eksperti turpmākajā

augšņu inventarizācijas–kartēšanas gaitā, kurai

pamatu veidos iepriekšminētais projekts.



Atsauce

Pētījumi tiek veikti projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana

lauksaimniecībā” ietvaros, kas ir Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.

gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un

vide” sastāvdaļa.
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