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Ūdens paraugu 
ievākšanas vietas 
L118 Auce
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Fizikāli ķīmisko ūdens kvalitātes rādītāju klašu 
robežvērtības 3. upju tipam
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Rādītājs Mērvienība Augsta Laba Vidēja Slikta Ļoti slikta

O2 mg/l O2 >8 6.0 – 8.0 4.0 – 6.0 2.0 – 4.0 <2

BSP5 mg/l O2 <2.0 2.0 – 2.5 2.5 – 3.0 3.0 – 3.5 >3.5

N/NH4 mg/l N <0.09 0.09 – 0.12 0.12 – 0.15 0.15 – 0.18 >0.18

Nkop mg/l N <1.8 1.8 – 2.3 2.3 – 2.8 2.8 – 3.3 >3.3

Pkop mg/l P <0.05 0.05 – 0.075 0.075 – 0.100 0.100 – 0.125 >0.125
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Ūdens kvalitātes monitoringa 
rezultāti L118 Auce

6
Augsta Laba Vidēja Slikta Ļoti slikta

Id Monitoringa punktu paskaidrojumi

1 GWAUCR_Pieteka Rīgava

2 GWAUCVG_Rīgavas pieteka Vecmiķeļu grāvis

3 GWAUCI_Auces upes izteka no L118

4 GWAUCK1_Kalvas grāvis pirms cūkkopības kompleksa

5 GWAUCK2_Kalves grāvis pēc cūkkopības kompleksa

6 GWAUCĪ1_Pirms Īles NAI

7 GWAUCG1_Novadgrāvis drenētās lauksaimniecības zemēs1

8 GWAUCG2_Novadgrāvis drenētās lauksaimniecības zemēs2

9 GWAUCĪ2_Pēc Īles NAI

10 GWAUCDK_Drenu kolektors drenētās lauksaimniecības zemē

11 GWAUCEZ_Izteka no Vecauces ezera

12 GWAUCBH1_Auces upe augšpus Bēnes HES

13 GWAUCB_Auces upe pēc Bēnes ciema

14 GWAUCBH2_Auces upe lejpus Bēnes HES

15 GWAUCAR_Auces upe augšpus Rīgavas
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Kalvas grāvja sākums
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Kalvas grāvja kopšana
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Kalvas grāvis

10



Kalvas grāvis - erozija
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Kalvas grāvis pirms fermas
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Auces dabiskā plūsma pirms Bēnes
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Auce pirms Penkules
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Novadgrāvji aiz Bēnes (tikai augkopība, nav šķidrmēslu)
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Rīgavas pieteka Vecmiķeļu grāvis
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Mazais lauksaimnieks…
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20.02.23!
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Buferjoslas vai aizsargjoslas 10 m ŪSIK un 3 m visi 

kadastrā esošie grāvji – jaunās prasības

19



Pārdomas

• Auces izteka no Lielauces jeb Vecauces ezera – nav nitrātu slāpekļa!

• Kalvas grāvis – visaugstākās NO3 koncentrācijas! Marts (nav vēl likti 

minerālmēsli) 14, aprīlis 9, vasara – 0, novembris 21, decembris 17 mg/l N;          

ir ilggadīgas buferjoslas 2-4 m, kopš 2022. gada neapstrādāti 10 m (ne visur 

izveidojušās kā buferjoslas), no meliorācijas sistēmu kopšanas aspekta – labi 

kopti, tīras drenu iztekas.

• Īles un Bēnes ciemu NAI ietekme nav novērojama!

• Pārējos novadgrāvjos NO3  koncentrācijas līdzīgas – mazliet mazākas! 

Iespējams – nav šķidrmēslu jeb organiskā mēslojuma

• Fermas ietekmes nav – izteka no drenu kolektors pie fermas 8-4-11-13 (NO3)

• Satekot kopā visiem novadgrāvjiem – pie Penkules tendence nemainās 8-2-12-

12 (NO3)

• Lauksaimniecības ietekme! Nav problēmu ar P noplūdēm no lauksaimnieciskās 

darbības! Buferjoslas nav noteicošais NO3 samazināšanā! 20



• Augsnes apstrādes veidu maiņa vai kombinācija (tradicionāla ar 

velēnas apvēršanu, minimāla bez velēnas apvēršanas, tiešā sēja);

• Kaļķošana un ģipšošana;

• Paplašināta kultūraugu rotācija (kultūraugu dažādošana);

• Starpkultūru (uztvērējaugi) sēja;

• Mēslojuma izkliede (pareizais mēslojuma veids, pareiza deva, 

pareizais laiks, pareizā vieta).

• Buferjoslas?!

Augu barības vielu noplūžu mazināšana uz lauka



• Sedimentācijas baseini;

• Divpakāpju meliorācijas grāvji;

• Akmeņu krāvumi;

• Meandrēšana;

• Kaļķa filtri 

• Kontrolētā drenāža;

• Piesātinātās buferjoslas

• Inteliģentās/ integrētās buferjoslas

• Šķeldas bioreaktori

• Mākslīgie mitrāji.

Visi pasākumi saistīti ar iejaukšanos meliorācijas sistēmā un tāpēc to 

ieviešanu reglamentē likumdošana!!!

Augu barības vielu noplūžu mazināšana ūdenstecēs 
un daļēji uz lauka



Sedimentācijas baseini

Avots: Owenius S., van der Nat D., 2011. Measures for water protection and nutrient reduction. Project Report - Baltic Compass, 

Work Package 3. 57 p.



Kontrolētā drenāža

Zīmējums: A.Trifane

Pārāk daudz ūdens!

Pārāk maz ūdens!

Tik, cik vajadzīgs!



Piesātinātās buferjoslas

Avots: Janes D.B., Isenhart T. Saturating Riparian Buffers In Tile Drained Landscapes for Nitrate Removal. Personīgā komunikācija. 



Inteliģentās/integrētās buferjoslas

Avots: http://www.wetlands.se/wetlands_integrated_bufferzones_eng.php



Inteliģentās/integrētās buferjoslas

Avots: Van’t Veen S.G.W., Zak D., Ovesen N.B., Kronvang B., Jensen H.S., 2019. Intelligente bufferzoner. Aarhus University, 

Denmark. 



Koka šķeldas bioreaktori

Avots: Christianson L., Helmers M., 2011. Woodchip Bioreactors for Nitrate in Agricultural Drainage.



Mākslīgie mitrāji
z/s «Mežacīruļi» Jelgavas novadā

Foto: L.Grinberga



Shēma: L.Grinberga

Mākslīgie mitrāji
z/s «Mežacīruļi» Jelgavas novadā



Kā efektīvi samazināt NO3 no 
lauksaimniecības zemēm?

Aicinām lauksaimniekus iesaistīties!
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