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SAĪSINĀJUMI 

1 SAĪSINĀJUMI 

CO2 - Oglekļa dioksīds 

CO2ekv – Oglekļa dioksīda ekvivalents 

CH4- Metāns 

CRF – Programma SEG emisiju uzskaitei vienotam ziņošanas formātam 

CN – slāpekļa un oglekļa attiecība 

CS –Nacionālais datu avots 

D - noklusētie darbības dati vai emisiju faktors. 

DOC –izšķīdušais organiskais ogleklis 

EF – Emisiju faktors 

EK – Eiropas Komisija 

ES – Eiropas Savienība 

ĢIS - ģeogrāfiskās informācijas sistēma  

IPCC - Klimata pārmaiņu starpvalstu padome 

ĪADT – Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Kha – 1000 ha 

Kt - kilotonnas, 1000 tonnas 

LVĢMC – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

LKS-92 – Latvijas koordinātu sistēma 

MRM- Meža resursu monitorings 

N2o –Slāpekļa oksīds 

SEG – Siltumnīcefekta gāzes 

Tier - Tier 1 – 1. līmeņa metodika, Tier 2 – 2. līmeņa metodika,  

UNFCCC – ANO vispārējās konvencijas par klimata izmaiņām 

VVD – Valsts vides dienests 

ZIZIMM - Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektors 
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PROJEKTA MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

Projekta nosaukums - Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu 

sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu 

sagatavošanā. 

Projekta mērķis - Projekta mērķis ir sagatavot Latvijas kūdras atradņu datu apkopojuma 

pirmreizējo analīzi, kvalitātes izvērtējumu un atbilstību to izmantošanai ilgtspējīgas zemes 

dzīļu izmantošanas principu izstrādei, Vides politikas pamatnostādņu realizācijai un citām 

stratēģiskajām tautsaimniecības vajadzībām. 

Projekta uzdevumi – 

1) Veikt valstī pieejamās kūdras atradņu un perspektīvo laukumu 

informācijas kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi ar mērķi sagatavot 

datu kvalitātes, pieejamības un savstarpējās salīdzināmības pārskatu. 

2) Veikt pieejamās informācijas, par valsts teritorijā esošajām kūdras 

atradnēm un perspektīvajiem laukumiem, datu apstrādi, 

papildināšanu un uzlabošanu ar mērķi iegūt analīzei izmantojamu 

datu kopas un pārskatus. 

3) Apkopot pamatinformāciju par iespējamo CO2 emisiju no kūdras 

atradnēm, to ietekmi uz vidi pēdējo divdesmit gadu laikā, kā arī veikt 

UNFCCC un ES līmeņa lēmumu un zemes sektora SEG emisiju 

uzskaites metodiku analīzi. 

4) Izstrādāt priekšlikumus vienotas kūdras atradņu terminoloģijas 

lietošanai, veicot starptautiski lietoto jēdzienu un Latvijā lietotās 

terminoloģijas salīdzināšanu un to savstarpējās atbilstības analīzi, 

sagatavot un novadīt semināru ieinteresētajām pusēm par 

izstrādātajiem priekšlikumiem. 
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2 KŪDRAS RESURSUS RAKSTUROJOŠĀ INFORMĀCIJA, TĀS PIEEJAMĪBA 
UN AVOTI 

2.1 Latvijas kūdras resursu raksturojums  

Kūdras resursi ir viena no Latvijas lielākajām un būtiskākajām dabas bagātībām, kam ir 

ievērojama nozīme gan dabas daudzveidības saglabāšanā, gan arī to izmantošanai 

tautsaimniecībā. 

Kūdras resursu veidošanās un uzkrāšanās joprojām turpinās, vidēji kūdras biezums 

palielinās no 1-4 mm gadā. Pēc veģetācijas īpašībām, kūdru veidojošo augu botāniskā 

sastāva, izšķir augstos jeb sūnu purvus, zemos jeb zāļu purvus un pārejas purvus. 

Lai ievāktu ziņas par kūdras krājumiem, rādītājiem un kūdras iegulu izplatību, periodiski 

tiek veikta apzināto un Latvijas kūdras fondā iekļauto kūdras atradņu inventarizācija, kā arī 

ievākti nepieciešami dati par neuzskaitītajām kūdras atradnēm. Pagājušā gadsimta otrajā 

pusē ir veiktas divas Latvijas kūdras fonda inventarizācijas. Laika periodā no 1976.gada 

līdz 1980.gadam ir veikta pēdējā Latvijas kūdras atradņu inventarizācija. Inventarizācijas 

dati apkopoti izdevumā „Latvijas PSR kūdras fonds”. Izdevumam pievienoti grafiskie 

pielikumi un materiāli: 

• Latvijas PSR kūdras atradņu shematiskā karte (mērogā 1: 400 000); 

• Latvijas PSR administratīvo rajonu kūdras atradņu shematiskās kartes (mērogā 1: 

100 000); 

• Kūdras atradņu shēmas, kurās ievākti kūdras paraugi kūdras komponentu ķīmiskā 

sastāva noteikšanai (127 kūdras atradnēm); 

• Kūdras atradņu pases (3799 kūdras atradnēm); 

• Kūdras atradņu perfokartes (1047 kūdras atradnēm). 

Purvu kopplatības pēc 1980. gada Kūdras fonda datiem ir 6401 km2, jeb 9,9% no valsts 

teritorijas. Kūdras fondā iekļautas 5799 atradnes. No tām 7 ir lielākas par 5000 ha, 87 ar 

platību no 1001 līdz 5000 ha, 109 ar platību no 501 - 1000 ha. No kopējās platības 49,3% 

aizņem zemā tipa purvi, 41,7% - augstā tipa, bet 9% - pārejas. Neskartā stāvoklī atrodas 

69,7% purvu platību, 23,4% ir nosusinātas, 3,9% izmanto kūdras ieguvei, 1,8% kūdras 

krājumi jau ir izmantoti, bet 1,2% ierīkotas ūdenskrātuves. Aptuveni septītā daļa no 

neskartajām purvu platībām atrodas aizsargājamo dabas teritoriju robežās. Lielākā daļa 

kūdras atradņu atrodas valsts austrumu un centrālajos rajonos, to vidējais dziļums ir 2 - 5 
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m,` maksimālais sasniedz 12 m. Kūdras resursi nav precīzi noteikti, un tie varētu būt 11,3 

miljardi m³, jeb 1,7 miljardi t. No kopējiem resursiem 1,1 miljards tonnas ir kurināmā 

kūdra ar vidējo siltumietilpību 5,2 - 5,3 kcal/kg.1 

Saskaņā ar 1980.gada Latvijas PSR kūdras fonda informāciju, kūdras fondā iekļautās 

atradnes pēc to izmantojamības iedalītas trijās grupās - seklslāņu atradnes, neizmantojamās 

atradnes un izmantojamās kūdras atradnes. Saskaņā ar minēto iedalījumu, kūdras atradņu 

īpatsvars, kurās ir iespējams realizēt saimniecisko darbību, ir 38% no kopējā identificētā 

kūdras atradņu skaita (1.1.1. attēls). 

 
1.1.1.attēls. Kūdras atradņu statuss pēc 1980.gada LPSR Kūdras fonda datiem 

Seklslāņu kūdras atradnes – kūdras atradnes ar kūdras slāņa dziļumu no 0,3-1,3m. 

Neizmantojamās kūdras atradnes – kūdras krājumi, kuru izmantošana nav ekonomiski 

lietderīga. Atradnes, kuras ietilpst dabas aizsardzības teritorijās, zem inženiertehniskām 

būvēm un apbūves, ūdenskrātuvēm, zivju dīķiem u.c. zemes lietošanas veidiem, kā arī 

kūdras slāņa dziļums ir mazāks par 1,3m (seklsāņu kūdras atradnes). 

Izmantojamās atradnes kūdras atradnes- atradņu kopums, kuras neatbilst seklslāņu un 

neizmantojamo atradņu definīcijai.. 

 

1http://www2.meteo.lv/ 

24%

38%

38% Seklslāņu kūdras atradnes

Neizmantojamās kūdras 
atradnes

Izmantojamās kūdras  atradnes
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Kopsavilkums par 1980.gada Latvijas PSR kūdras fondā iekļautajām atradnēm apkopots 

1.1.1.tabulā.  

1.1.1.tabula 1980.gada Latvijas PSR kūdras fondā iekļauto atradņu pārskats2 

  Skaits Platība (ha) 

Dabīgie valgās 

kūdras 

krājumi tūkst. 

m³ 

Seklslāņu kūdras atradnes 2 332 91 064 515 821 

ar kūdras dziļumu līdz 0,3m 192 2 637 
 

ar kūdras dziļumu 0,3-1,3m 2 140 88 427 515 821 

Neizmantojamās kūdras atradnes 2 615 404 249 7 056 306 

Izmantojamās kūdras atradnes 852 144 852 3 207 394 

ar izmantojamo platību līdz 50 ha 449 11 692 167 193 

ar izmantojamo platību līdz 51 - 100 ha 148 10 691 190 227 

ar izmantojamo platību līdz 101 - 500 ha 192 41 323 893 868 

ar izmantojamo platību līdz 501 - 1000 ha 35 25 964 613 282 

ar izmantojamo platību virs - 1000 ha 28 55 182 1 342 824 

 

 

Purvi Latvijā ir izplatīti visā valsts teritorijā, bet to aizņemtās platības dažādos Latvijas 

dabas apvidos ir atšķirīgas. Lielākie pēc platības ir augstā tipa purvi, kas atrodas 

Austrumlatvijas zemienē, Piejūras zemienē, Viduslatvijas zemienē un Ziemeļvidzemes 

zemienē. Daudzi purvi ir veidojušies aizaugot sekliem ezeriem un vecupju meandrām, kā 

arī tie izveidojušies bijušo Litorīnas jūras lagūnu ieplakās, kurās pēc Litorīnas jūras 

regresijas un līmeņa pazemināšanās izveidojās sekli ezeri, kuri pakāpeniski aizauga un to 

teritorijās izveidojās purvi. Pārpurvošanās atsevišķās ainavās un dabas apvidos ir atšķirīgs 

un var mainīties no 0,1% līdz 40%. Visplašākās pārpurvotās teritorijas sastopamas 

2 Latvijas kūdras fonds uz 1980.gada 1.janvāri 
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zemienēs ar viegli viļņotu reljefu, kurās kvartārnogulumu segu galvenokārt veido mālainie 

nogulumi morēna vai glaciolimniski māli. Zemienēs ar glaciolimnisku mālu segu purvi 

aizņem 10-15% Rīgas jūras līča piekrastē un 30-40% Lubāna līdzenumā 3 

Galvenā Latvijas kūdras krājumu izplatība koncentrēta Austrumlatvijas zemienē, Piejūras 

zemienē un Ziemeļvidzemes zemienē. Austrumlatvijas līdzenumā ir lielākais kūdras 

atradņu procents. 

Revīzijas darbi  

Laika posmā no 1978.gada līdz 1990.gadam, Latvijas PSR pamatprogrammas „Kompleksa 

kūdras un izstrādāto kūdras atradņu izmantošana Latvijas PSR laika posmam 1976.g.-

1990.g.”, tika veikti darbi, kas saistās ar jaunu kūdras atradņu meklēšanu un kūdras atradņu 

revīziju. Programmas mērķis- iegūt informāciju par katrā rajonā esošajām un 

potenciālajām kūdras atradnēm, to izmantošanas iespējām – lauksaimniecībā, enerģētikā, 

pakaišiem un kompostam.  

Sākot no 1990.gada darbu veikšana tika organizēta atbilstoši Valsts ģeoloģijas dienesta 

uzdevumam, kas ietvēra –jaunu kūdras atradņu atklāšanu, revīzijas darbu veikšanu LPSR 

kūdras fondā uzskaitītajās atradnēs, kuru platība „0” robežās lielāka par 10 ha vienlaicīgi 

nosakot prognozētos kūdras krājumus un sniedzot rekomendācijas kūdras izmantošanai. 

Darbi šajā laika posmā aptvēra 15 bijušo Latvijas rajonu administratīvās teritorijas (skat. 

1.1.2. tabulu). 

  

3 Lacis A., Kalnina L., 1998. Structure and development of mires in Teici Nature Reserve. In: 
Kreile, V., Laivins M., Namateva A. (eds.) Latvian mire classification and dynamics. 
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1.1.2.tabula. Izpildītie kūdras atradņu revīzijas darbi no 1978.g.-1997.g. 

Kopā no jauna 
atklātas

no līdz

1 2 3 4 5 6 7
1 Rēzeknes 587 202 1997 1997 11619
2 Saldus 92 31 1982 1985 10213
3 Kuldīgas 233 108 1981 1985 10122
4 Dobeles 187 159 1985 1987 10445
5 Madonas 961 794 1995 1996 11701
6 Rīgas 514 86 1988 1988 11874
7 Daugavpils 986 774 1991 1995 11266
8 Tukums 403 342 1978 1980 9695
9 Talsu 353 234 1979 1981 9792
10 Ventspils 176 102 1981 1985 9853
11 Ludzas 821 618 1987 1989 10648
12 Krāslavas 1354 1008 1989 1991 10838
13 Bauskas 171 100 1986 1988 10567
14 Jelgavas 19 6 1986 1988 10567
15 Liepājas 216 142 1984 1985 10325

Nr.p.k.
Administratīvā 

teritorija 
(rajons)

apsekotas atradnes
Revīzījas darbu 

veikšanas laika periods Inv.nr.ģeol
oģijas 
fondā

 

Laika posmā no 2010. gada 1.novembra līdz 2013. gada 31.oktobrim, Latvijas 

Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte sadarbībā ar Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, īstenoja projektu „Inovācija kūdras izpētē un jaunu 

to saturošu produktu izveidē”. Viens no realizētā projekta pamatmērķiem un 

uzdevumiem bija, veikt kartogrāfiskās, Valsts ģeoloģijas fondā uzkrātās pamatinformācijas 

par Latvijas kūdras resursiem pārveidošana digitālā formā, kā arī, sasaiste ar ģeotelpisko 

pamatinformāciju un datu sistematizēšana atbilstoši ģeogrāfisko informācijas sistēmu 

pamatprincipiem.  

Sagatavotā informācija sniedz ziņas par 9563 kūdras iegulām (1.1.2.attēls). Nereti, vienā 

kūdras purvā pēc ģeoloģiskās izpētes datiem ir noteiktas vairākas robežas (kūdras slāņa „0 

m” dziļuma vai kūdras slāņa rūpnieciski iegūstamā „0.7-1.2 m” dziļuma, kā arī purvu tipu 

robežas), kas ir atspoguļotas datu masīvā. Informācijas sagatavošanai izmantoti 1962. un 

1980. gada Kūdras fonda, meklēšanas un revīzijas, kā arī detālās izpētes un atradņu pasu 

dati. 4 

4 http://www2.meteo.lv/kudras_inovacijas/login.php 
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1.1.2.attēls. Latvijas kūdras resursi atbilstoši ģeoloģijas fonda informācijai 

Identificēto kūdras atradņu platība sasniedz ≈ 970 tūkst. ha., no kurām 0,6% sastāda kūdras 

atradnes, kuru platība ir mazāka nekā 10 ha. 

Analizējot kūdras resursus izvietojumu Latvijas plānošanas reģionos ir secināms, ka 

lielākais kūdras atradņu īpatsvars atrodas Latgales plānošanas reģionā 31% no kopējā 

resursu apjoma. Vidzemes plānošanas reģionā atrodas 25%, 17% ietilpst Rīgas plānošanas 

reģionā, un attiecīgi Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionos koncentrēti 14% un 13% 

kūdras atradņu. Kūdras resursu % sadalījums pa Latvijas plānošanas reģioniem attēlots 

1.1.3.attēlā. Savukārt kūdras atradņu telpiskais novietojums attēlots 1.1.4.attēlā. 
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1.1.3.attēls. Latvijas Kūdras resursu % sadalījums pa Latvijas plānošanas reģioniem 

 

1.1.4.attēls. Latvijas kūdras resursu telpiskais izvietojums Latvijas plānošanas reģionos 

Analizējot informāciju, kas saistās ar identificēto kūdras resursu atradņu pārklāšanos ar 

dabas aizsardzības teritorijām, kura pieejama datu bāzes „Dabas datu pārvaldības sistēmas 

31%

13%

17%

25%

14%

Latgales plānošanas reģions

Kurzemes plānošanas reģions

Rīgas plānošanas reģions

Vidzemes plānošanas reģions

Zemgales plānošanas reģions
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„Ozols” publiskajā daļā5 ir secināms, ka identificēto kūdras atradņu pārklājums ar dabas 

aizsardzības teritorijām (ĪADT, biotops, mikroliegums), ir 345 378 ha, jeb 35,6% no 

kopējās atradņu teritorijas. Kūdras atradņu pārklājums ar dabas aizsardzības teritorijām 

attēlots 1.1.5.attēlā. 

 

1.1.5.attēls. Latvijas kūdras atradņu pārklājums ar dabas aizsardzības teritorijām 

Ir atzīmējams, ka projekta ietvaros tika analizēta tikai publiski pieejamā informācija par 

dabas aizsardzības teritorijām, un iegūtie rezultāti pilnībā neatspoguļo faktisko situāciju, 

kas saistās ar kūdras atradņu teritoriju pārklāšanos teritorijām, kurās aizliegta vai netiek 

plānota nekāda veida saimnieciskā darbība attiecībā uz kūdras resursu saimniecisko 

izmantošanu. Analīzes rezultātos nav iekļautas teritorijas, kurās dažāda veida dabas 

aizsardzības pasākumus, apņemšanās un projektus realizē zemes īpašnieki vai tās tiesiskie 

valdītāji, kā, piemēram-, valsts mežu apsaimniekotājs AS „Latvijas valsts meži”, kuras 

tiesiskajā valdījumā atrodas lielākais kūdras atradņu īpatsvars. 

2.2 Datu pieejamība un to turētāji 

Projekta ietvaros veikta gan vēsturiski iegūto, gan arī šobrīd iegūstamo datu avotu, 

pieejamās informācijas un to turētāju, kas saistīta ar kūdras resursiem apzināšana un 

5 http://ozols.daba.gov.lv/pub/Life/ 
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apkopošana. Kopumā secināms, ka pirmējā informācija, kura saistās ar kūdras atradņu 

ģeoloģisko, inženierģeoloģisko, izstrādē esošo kūdras atradņu izstrādes projekta 

dokumentāciju un vēsturiski sagatavoto kūdras fonda pasu datiem par atradnēm, kuras 

iekļautas kūdras fondā, neatrodas vienuviet. 

1) Valsts ģeoloģijas fonds 

Kā viens no pilnīgākajiem un būtiskākajiem pamatinformācijas avotiem par kūdras 

resursiem ir uzskatāma Valsts ģeoloģijas fonda informācija. Informācijas uzturētājs VSIA 

„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.  

Valsts ģeoloģijas fonds apkopo un glabā visa veida ģeoloģiska satura informāciju par 

Latvijas teritorijas un tai pieguļošās akvatorijas zemes dzīlēm, tostarp- Latvijas kūdras 

resursiem. 

Galvenais Valsts ģeoloģijas fonda uzdevums ir nodrošināt interesentus, potenciālos un 

esošos zemes dzīļu izmantotājus, kā arī valsts un nevalstiskās organizācijas ar informāciju 

par Latvijas zemes dzīlēm, ģeoloģisko uzbūvi, derīgajiem izrakteņiem un dzīlēs 

notiekošajiem procesiem. 

Valsts ģeoloģijas fonds uzkrāj un glabā: 

• Visa veida ģeoloģiskās izpētes darbu pirmmateriālus un dokumentāciju par tiem; 

• Pārskatus par ģeoloģiskās izpētes darbu rezultātiem, vai atsevišķām to stadijām; 

• Pārskatus par tematiskiem pētījumiem, monitoringa programmām un monitoringa 

rezultātiem, inženierģeoloģisko un ģeoekoloģisko izpēti, kā arī citiem darbiem, kas 

saistīti ar zemes dzīlēm; 

• Pārskatus par derīgo izrakteņu atradņu meklēšanu, izpēti, krājumiem vai resursiem; 

• Publicētus ģeoloģiska satura darbus;  

• Ģeoloģisko darbu rezultātā iegūto iežu materiālu – urbumu serdes, iežu 

etalonparaugus un plānslīpējumus.6 

2) Citi informācijas avoti 

VSIA „Meliorprojekts”- dažādu vēsturisko, pirmējo ģeoloģisko un inženierizpētes 

materiālu, kūdras atradņu izstrādes un nosusināšanas projektu, dokumentācija u.c. 

6 https://www.meteo.lv/lapas/geologija/valsts-geologijas-fonds/ 
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materiāli. Uzņēmuma arhīvā esošie materiāli ir pieejamie tikai papīra formātā. Arhīva 

materiāli satur informāciju, kura iegūta un sagatavota līdz 1990.gadam.  

Latvijas Lauksaimniecības muzejs - pagājušajā gadsimtā veikto kūdras atradņu 

inventarizācijas materiāli, kas ietver gan sākotnējo Latvijas kūdras fonda izveidošanas 

informāciju, gan arī to vēlāku inventarizāciju (1962.gads un 1980.gads) rezultātā iegūto 

informāciju (atradņu pases, atradņu piesaistes abrisi un novietojuma shēmas). 

Privāti arhīvi - ietver juridisku (pārsvarā kūdras ražošanas uzņēmumu) un fizisku personu 

turējumā esošu, dažādos laika posmos veikto vēsturisko ģeoloģisko izpētes materiālu, 

kūdras atradņu nosusināšanas projektu dokumentācijas u.c. materiālu apkopojumus. 

Veicot analizējamo datu izpēti secināms, ka kūdras atradņu telpiskie dati lielākoties ir 

papīra formātā, nav digitalizēti, sistematizēti un elektroniski apstrādājami, kas ļautu 

nepieciešamās informācijas mērķtiecīgu, ātru, vispusīgu apstrādi un analīzi, tādējādi 

iegūstot pilnvērtīgu informāciju par kūdras atradnes raksturojošiem rādītājiem un tajā 

ietilpstošo resursiem (kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji). Šāda veida datu neesamība, kā 

arī to elektroniski izveidoto datu bāzu nesavietojamība ar telpiskajiem datiem, apgrūtina 

vai daļēji padara neiespējamu datu pilnvērtīgu lietošanu, kā arī operatīvas un kvalitatīvas 

nepieciešamās informācijas izgūšanu visiem lietotājiem, tostarp valsts institūciju 

vajadzībām. Līdztekus atzīmējams, ka elektroniski izveidotajām telpisko datu kopām, 

pievienotie atribūtu lauki nesatur pilnvērtīgu informāciju par atradnē ietilpstošo resursu 

raksturojošiem rādītājiem. Tāpat, kā viens no būtiskākajiem apstākļiem, kas būtiski 

ietekmē pieejamo datu kvalitāti, to analīzi un iegūto rezultātu interpretāciju, ir tas, ka 

informācija un dati, kas raksturo katru kūdras atradni atsevišķi, ir novecojusi. Tās 

iegūšanas laiks ir no pagājušā gadsimta 1978.gada līdz 1997.gadam. Savukārt daļai 

atradņu, informācija par atradni ir tikusi ievākta vairāk nekā pirms 50.gadiem. Pilnvērtīga 

Latvijas kūdras resursu inventarizācija un kūdras fonda aktualizācija nav veikta kopš 

pagājušā gadsimta 80.gadu sākuma. 

Līdztekus jāatzīmē, ka, pabeidzot vai pārtraucot darbus kūdras ieguves laukumos, 

vēsturiski nav veikta lēmumu pieņemšana un dokumentācijas noformēšana, kas saistās ar 

atradnes rekultivāciju vai tās konservāciju. Šādas informācijas neesamība apgrūtina 

lēmumu pieņemšanu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kas saistās ar to 

īpašumā jeb valdījumā esošās zemes saimniecisko izmantošanu, kā arī sniedz nepatiesu 

priekšstatu par atradnē ietilpstošajiem resursiem un resursiem valstī kopumā. 
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Tostarp, projekta ieskatā, atbildīgajām institūcijām ir nepieciešams risināt jautājumu par 

pirmējās un sākotnējās informācijas, kas saistās ar Latvijas kūdras resursiem, un kura 

atrodas dažādu valsts institūciju turējumā, pievienošanu Valsts ģeoloģijas fonda 

materiāliem. Piemēram, Latvijas Lauksaimniecības muzejā esošā pirmējā informācija par 

Latvijas kūdras fonda izveidošanu, kā arī tālākajās fonda inventarizācijās sagatavotie 

materiāli- kūdras atradņu pases, to piesaistes abrisi u.c. informācija. 

2.3 Esošās situācijas analīze 

2.3.1 Kūdras ieguvei licencētās teritorijas  

Lai izpildītu projekta uzdevumu, un ievāktu datus par kūdras atradņu teritorijām, kurās tiek 

organizēta kūdras ieguve, tika veikta kūdras ieguves laukumu, uz kuriem normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā ir izsniegtas kūdras ieguves licences, informācijas un datu kvalitātes 

analīze. 

Saskaņā ar normatīvo regulējumu (MK noteikumi Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas 

licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”), ir 

noteikts, ka dzīļu izmantošanas licences kūdras ieguvei, izsniedz Valsts vides dienests. 

Valsts vides dienests (turpmāk VVD) savas kompetences ietvaros sagatavo zemes dzīļu 

izmantošanas licenci (turpmāk - licence)un ar to saistītos dokumentus - ieguves limitu, 

zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus, atradnes pasi, kartogrāfisko materiālu par licences 

laukuma novietojumu apvidū. Viena no izsniedzamās licences būtiskajām sastāvdaļām ir 

kartogrāfiskais materiāls, kurā ir attēlotas licences laukuma robežas apvidū. 

Saskaņā ar valsts funkciju deleģējuma līgumu, licences laukuma kartogrāfisko materiālu, 

kopš 2009. gada otrā pusgada (01.08.2009.), sagatavo VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” (turpmāk LVĢMC), atbilstoši VVD pasūtījumam. Savukārt licences 

un citu saistīto dokumentāciju derīgo izrakteņu ieguvei līdz 2009.gada 1.augustam 

sagatavoja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, bet līdz 2005,gada 

1,janvārim - un izsniedza Valsts ģeoloģijas dienests. 

Analizējot situāciju, kas saistās ar licencēto teritoriju identificēšanu telpā tika secināts, ka 

nav pieejama pilnvērtīga informācijas un telpiskās informācijas datu bāze, ar kuras 

palīdzību ir iespējams iegūt pilnvērtīgu informāciju par katru kūdras ieguves licences 

laukumu atsevišķi, gan situāciju kopumā. Tāpat, licenču telpiskā informācija, kura ir tikusi 

izsniegta līdz 2009.gadam, ir pieejama tikai papīra formātā. Licences laukumu robežas uz 
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kartogrāfiskās pamatnes uznestas, neievērojot faktisko situāciju dabā, nav ievērota 

laukuma orientācija un piesaiste raksturīgākajiem situācijas elementiem.  

Kā norāda LVĢMC atbildīgie speciālisti, daudzos gadījumos vēsturiski sagatavotie licenču 

laukumi iezīmēti ar roku uz topogrāfisko karšu kopijām, paļaujoties uz acumēru, jo īpaši 

laika posmā līdz aptuveni 2009.gadam. Tolaik ģeoloģiskās izpētes materiāli nebija 

pieejami, bet, ja bija pieejami, tad nebija tehnisku iespēju un prasmju 

(datorprogrammatūra, iemaņas strādāt ar ģeotelpiskajiem datiem) šos materiālus piesaistīt 

LKS-92 koordinātu sistēmai un digitalizēt kūdras atradņu kontūras. Lai noteiktu licences 

laukuma kontūru, bija nepieciešams ģeotelpiski savietot atradnes kontūru un teritorijas 

robežu, kurā kūdras ieguvējam ir tiesības veikt kūdras ieguvi (zemes robežu plāns, nomātās 

teritorijas robeža). Tā vietā topogrāfisko karšu pamatnes tika kopētas uz kopēšanas 

iekārtām, attiecīgi palielinot vai samazinot karšu mērogu. Uz iegūtajām kopijām vizuāli 

tika novērtētas atradņu robežas un ar roku iezīmētas, mēģinot atkārtot kontūru, kāda 

shematiski attēlota (pārsvarā gadījumu) kādā no apkopojošajiem materiāliem, nevis detālās 

ģeoloģiskās izpētes materiāliem, vai tikai pēc situācijas topogrāfiskajā kartē. Zemes 

īpašumtiesību robežas tika attēlotas līdzīgi – vizuāli salīdzinot zemes robežu plānus ar 

purva un kūdras atradnes izvietojumu topogrāfiskajā kartē un attiecīgi, paļaujoties uz 

acumēru, tika izvilkta licences laukuma kontūra, kuras platība tika noteikta ar planimetru. 

Tāpēc lielai daļai licenču laukumu platības nesakrīt ar licencē norādīto. Tādējādi šīs 

vēsturiski noteiktās un attēlotās robežas ir neprecīzas, bieži iziet ārpus teritorijas, kurā 

kūdras ieguvējam ir zemes īpašumtiesības vai nomas tiesības. Salīdzinot ar ortofotokartēm, 

licenču laukumi nesakrīt ar kūdras ieguves laukiem, tiem ir cita konfigurācija.  

Projekta ieskatā šādas datu kopas neesamība apgrūtina atbildīgo valsts institūciju operatīvu 

darbību, paildzina situāciju izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu, līdztekus, pieļaujot 

iespējas nepilnvērtīgai situācijas novērtējumam.  

Novērtējot konstatētās problemātikas būtiskumu, projekta sākuma posmā tika veiktas 

darbības, kas saistās ar vienotas datu bāzes struktūras (pielikums Nr.1) un tās izveidošanu, 

esošās digitālās informācijas iekļaušanu, informācijas ievadīšanu un papildināšanu, tostarp, 

digitalizējot papīra formātā esošo licenču laukumu robežas. 

Izveidotā datu bāze ar saistīto telpisko informāciju ļauj analizēt, vizualizēt un operatīvi 

iegūt informāciju par katru aktīvo kūdras ieguves licences laukumu atsevišķi, gan arī vērtēt 

situāciju kopumā. Veikt analīzi, sagatavot nepieciešamos pārskatus un atskaites dažādos 
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griezumos. Digitālie dati ir sagatavoti vektoru formātā, Latvijas koordinātu LKS 92 

sistēmā. Datu bāzei pēc nepieciešamības ir pievienojama papildus informācija un datu 

lauki. 

Ņemot vērā apstākļus, ka daļa no datu bāzē iekļautajiem licenču laukumu ģeogrāfiskajiem 

datiem bija pieejami tikai papīra formātā, un to digitalizācija tika veikta kamerāli, skenējot 

vēsturiski sagatavoto kartogrāfisko materiālu ar to tālāku piesaisti pašreizējiem situācijas 

elementiem, sagatavoto datu vizualizācijā ir konstatējamas novirzes no faktiskās situācijas 

dabā, pārklāšanās ar blakus esošajiem licences laukumiem, kuriem izsniedzot licenci ir 

tikušas noteiktas laukuma robežpunktu koordinātas. Līdztekus veicot sagatavoto digitālo 

datu analīzi, kas saistās ar ģeogrāfiski identificētās platības noteikšanu, un licencē 

norādītās platības salīdzināšanu, ir konstatējamas atšķirības laukumu platībās.  

Ņemot vērā to, ka zemes dzīļu izmantošanas licences laukuma grafiskais pielikums ir 

administratīvā akta pielikums, kuru ir izsniegusi kompetenta institūcija, un tas ir saistošs 

gan licenciātam, gan arī zemes dzīļu resursu ieguvi uzraugošajām institūcijām, digitalizēto 

laukumu kontūras ir saglabātas to pirmējā iezīmētajā variantā, neveicot laukumu korekcijas 

pie nekustamo īpašumu robežām un faktiskajiem situācijas elementiem. Datu bāzei ir 

pievienoti informatīvi lauki, kuros ir ietvertas piezīmes un situācijas novērtējums gan no 

VVD puses, gan arī no projekta puses. 

Ir atzīmējams, ka projekta ietvaros izveidotā datu bāze, ņemot vērā izejas materiālu 

precizitāti, skenētā materiāla kvalitāti, un cita veida informācijas pieejamību (licence pilnā 

apjomā ar visiem grozījumiem, kas balstīti uz uzņēmēju savstarpēji noslēgtiem līgumiem, 

tajā skaitā zemes nomas līgumiem, uzliktiem liegumiem dabas aizsargājamās teritorijās 

u.tml.), kā arī projektam piešķirto deleģējuma ietvaru, var kalpot kā instruments esošo datu 

kvalitātes analīzei, secinājumu izdarīšanai un atbilstošu lēmumu pieņemšanai attiecībā uz 

datu kvalitātes pilnveidošanu. Tāpat projekta ieskatā izveidotā datu kopa ir nozīmīgs izejas 

informācijas avots zemes dzīļu izmantošanu pārraugošajām valsts institūcijām, kas ļauj 

pilnībā novērtēt un apzināties esošo situāciju, vienlaicīgi dodot iespēju sagatavot un plānot 

atbilstošus rīcības scenārijus, kurus realizējot sadarbībā ar zemes dzīļu izmantotājiem un 

zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, nonāktu pie kvalitatīviem licences 

laukumu raksturojošiem izejas datiem un to tālāku integrāciju ģeotelpiskās informācijas 

sistēmās. Kā vienu no nepieciešamajiem rīcības soļiem šeit var atzīmēt to zemes dzīļu 

izmantošanas licenču teritoriju, kurām nav veikta licences laukuma robežpunktu 

nospraušana, nostiprināšana un to uzmērīšana, uzmērīšanu un koordinātu noteikšanu 
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robežpunktiem. Tādējādi iegūstot precīzu informāciju par licences laukuma izvietojumu 

apvidū. Pieņemtajiem lēmumiem un risinājumiem šādu situāciju sakārtošanā ir jābūt 

kompleksiem, kas aptver gan zemes dzīļu resursu ieguvei izmantojamās teritorijas robežu 

uzmērīšanu, gan ar uzmērīšanā iegūto rezultātu tālāku sasaisti ar normatīvo regulējuma 

prasībām zemes dzīļu izmantošanā, nekavējot un nepārtraucot esošo saimniecisko darbību 

uzņēmējsabiedrībām. 

Analizējot iegūtos rezultātus kopumā secināms, ka projekta realizācijas brīdī ir kūdras 

resursu ieguvei, ir izsniegtas 116 licences. Kopējā ģeogrāfiskā platība, kas iegūta licenču 

laukumu digitalizācijas rezultātā ir - 25 333 ha. 

Vērtējot licenču laukumu sadalījumu no zemes īpašumu tiesību aspekta ir secināms, ka 

55% no teritorijām, kurās tiek realizēta kūdras ieguve atrodas valsts īpašumā, 16% 

pašvaldību īpašumā, 15% juridisko personu īpašumā, 5% fizisko personu īpašumā un 9% 

no licences laukumiem ir dalīts īpašuma tiesību statuss (1.3.1.attēls). 

 

1.3.1.attēls Kūdras ieguves Licenču % sadalījums atbilstoši īpašuma tiesību statusam 

*Dalīts īpašuma tiesību statuss- izsniegtās zemes dzīļu licences laukums ietilpst vairāku 

nekustamo īpašumu robežās, un īpašuma tiesības uz šiem nekustamajiem īpašumiem pieder 

dažāda tipa īpašniekiem. 

5%

15%

16%

55%

9%

Fiziska persona

Juridiska persona

Pašvaldības

Valsts

Dalīts īpašuma tiesību statuss
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Saskaņā ar LVĢMC publicēto Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, 

sapropeļa un dziedniecības dūņu) un Pazemes ūdeņu krājumu bilances par 2015.gadu 

kopsavilkumu, kas ietver ziņas par aktīvajā apritē esošajām derīgo izrakteņu atradnēm, un 

tajās esošo resursu izmaiņām, aktīvajās kūdras atradnēs ir sekojoši kūdras resursu krājumi: 

1.3.1.tabula. Izvilkums no derīgo izrakteņu krājumu 2015.gada bilances kopsavilkuma7 

Derīgais 
izraktenis Mērvienība Krājumu 

kategorija 

Krājumi 

2016.g. 

1. janvārī 

Atradņu skaits 

Kūdra 
tūkst. t ar mitrumu 40% A 129876.61 86 

tūkst. t ar mitrumu 40% N 23128.19 - 

Izvērtējot licencēto platību sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem ir secināms, ka 67,62% 

teritoriju klasificētas kā pārējās zemes, 19,16% teritorijas atrodas zem meža, 11,31% ir 

klasificēts zem zemes lietojuma veida purvs, 0,06% atrodas zem ūdeņiem, 1,22% tiek 

realizēta lauksaimnieciskā darbība un 0,62% zem infrastruktūras objektiem (1.3.2.attēls). 

 

 

1.3.2.attēls Kūdras ieguves Licenču laukums % sadalījums atbilstoši zemes lietojuma veidiem 

7 http://meteo.lv/lapas/geologija/derigo-izraktenu-atradnu-registrs/derigo-izraktenu-krajumu-
bilance/derigo-izraktenu-krajumu-bilance?id=1472&nid=659 
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Zeme zem ceļiem
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izmantojamām teritorijām
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No minētajiem analīzes rezultātiem izriet, ka zemes platībās, uz kurām izsniegta zemes 

dzīļu izmantošanas licence, ne vienmēr tiek realizēta darbība, kura saistāma ar derīgo 

izrakteņu ieguvi, jeb attiecīgās licences turētājs pēc kūdras ieguves teritorijas ierīkošanas, 

nav veicis nepieciešamās darbības, kuras ir saistītas ar zemes lietojuma veida maiņu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētie apstākļi ietekmē korektu pieņēmumu un 

secinājumu izdarīšanu, kas saistās ar SEG emisiju uzskaiti no kūdras nozares 

saimnieciskajā darbībā iesaistīto platību kopapjoma. 

Izveidotajā datu bāzē iekļauta informācija par spēkā esošajām zemes dzīļu izmantošanas 

licencēm kūdras ieguvei, kuras izsniegtas līdz 2016.gada 1..septembrim, un/vai par to 

darbības termiņa pagarinājumu pieņemts kompetentas institūcijas lēmums. Kūdras ieguves 

teritorijas, kurās dažādu apstākļu ietekmē zemes dzīļu izmantošanas licence ir atcelta, tās 

darbības termiņš datu sagatavošanas brīdi nav atjaunots, vai arī kūdras resursu ieguve ir 

pārtraukta, iekļautas datu kopā -VESTURISKAS_KUDRAS_IEGUVES_VIETAS. 

2.3.2 Vēsturiskās kūdras ieguves teritorijas (skaits, platība, apraksts) 

Kūdras izmantošanai Latvijā ir senas tradīcijas. Tās aizsākumi ir meklējami 17.gs. otrajā 

pusē, kad kūdras resursus uzsāka izmantot galvenokārt kurināšanai un māju jumtu 

segšanai. Arī turpmākajā laika periodā, kas ilgst pat līdz pagājušā gadsimta 30 gadu otrajai 

pusei, kūdras ieguve lielākoties saistījās ar kurināmās kūdras ieguvi. Tikai pagājušā 

gadsimta 30 gadu otrajā pusē paralēli kurināmās kūdras ieguvei attīstījās arī kūdras 

izmantošana citiem veidiem – pakaišu kūdra, izolācijas paketes u.c. 

Taču pilnvērtīga frēzkūdras ieguve Latvijā tiek uzsākta no pagājušā gadsimta 40 gadu otrās 

puses (1947.gads), kad notiek kūdras ieguves procesu mehanizācija, un tā rezultātā tiek arī 

veicināta kūdras izmantošana lauksaimniecībā. Līdztekus kūdras izmantošanai 

lauksaimniecībā pakaišu un mēslošanas vajadzībām, 50 gadu otrajā pusē tika uzsākta 

kūdras izmantošana enerģētikā, kas ir pirmsākumi intensīvai jaunu frēzkūdras ieguves 

platību apgūšanai. 

Pēc 1991.gada, kūdras ieguves apjomi samazinājās, jo galvenie kūdras patērētāji kolhozi 

un sovhozi tika likvidēti. Savukārt no 2003.gada tika pārtraukta kūdras resursu 

izmantošana enerģētikā. Pašreiz laika gaitā ir mainījusies iegūtās kūdras veidu struktūra, 

pieaugot grieztās kūdras īpatsvaram, taču frēzkūdras ieguve joprojām ir galvenais kūdras 

ieguves veids. 
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Projekta ietvaros ir veikta vēsturisko kūdras ieguvei izmantoto teritoriju apzināšana. To 

identifikācijai izmantota informācija par pagājušajā gadsimtā izstrādē esošajām atradņu 

teritorijām no LPSR kūdras fonda pēc stāvokļa uz 1980.gada 1.janvāri, aktuālā informācija 

no kūdras ieguves licenču ģeodatubāzes, kā arī dažāda laika periodu Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūras turējumā esošās ortofotokartes un topogrāfiskās kartes.  

Teritoriju identificēšana veikta, izmantojot kamerālo metodi, kas ietver teritorijas 

identifikāciju, izvērtēšanu un tās tālāku interpretēšanu, pamatojoties uz materiālu analīzi un 

individuālu pieredzi, tādējādi, iegūstot informāciju par identificējamo objektu.  

Identifikācijai un iegūto ainu interpretācijai veikti sekojoši soļi: 

- Tekstuālo datu analīze (apkopota un sistematizēta informācija par vēsturiski 

izdalītajām kūdras ieguves teritorijām, vienlaicīgi veicot analīzi -kūdras ieguve ir 

pārtraukta un nav atjaunota, kā arī uz teritoriju nav spēkā esoša derīgo izrakteņu 

ieguves licence vai atļauja, kūdras ieguves vietai nav veikta vai uzsākta tās 

rekultivācija vai tās konservācija)*; 

- Dešifrēšana (atpazīšana); 

- Analīze (klasifikācija, konfigurācijas un parametru noteikšana); 

- Rezultātu fiksācija ( grafiskā zīmēšana/ noformēšana). 

*Piezīme- Kūdras ieguves teritorijas, kurās dažādu apstākļu ietekmē zemes dzīļu 
izmantošanas licence ir atcelta, tās darbības termiņš datu sagatavošanas brīdi nav 
atjaunots, vai arī kūdras resursu ieguve ir pārtraukta, iekļautas datu kopā 
VESTURISKAS_KUDRAS_IEGUVES_VIETAS. 
Kopumā izvērtēšanas rezultātā identificēti 190 laukumi, kuri atbilstoši dešifrēšanas laikā ir 

tikuši novērtēti kā objekti, kuros dažādos laika periodos ir realizēta, jeb, iespējams, ir 

realizēta kūdras resursu ieguve ar dažādām kūdras ieguves metodēm. Šādas teritorijas 

projekta ietvarā nosauktas par vēsturiskajām kūdras ieguves teritorijām. Vēsturiski 

izmantoto kūdras ieguves teritoriju laukumu telpiskais izvietojums apkopots datu kopā --

VESTURISKAS_KUDRAS_IEGUVES_VIETAS (Pielikums Nr.3). Informācijas 

kopsavilkums par vēsturiski izmantotajām kūdras atradnēm vai to daļām apkopots projekta 

atskaites pielikumā Nr.8- „KŪDRAS IEGUVĒ VĒSTURISKI IZMANTOTO ATRADŅU 

KOPSAVILKUMS” 
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Teritoriju konfigurācijas noteikšana un identificēšana veikta izmantojot ortofotokartēs 

identificējamos situācijas elementus, piemēram, grāvji, mežs, ūdensteces, ceļi un citi 

situācijas elementi. 

Kopējā identificēto laukumu platība sastāda 26 228 ha.  

Izvērtējot vēsturisko kūdras ieguves teritoriju, sadalījumu pēc zemes īpašuma tiesību 

statusa ir secināms, ka 53% teritoriju no identificētajām vēsturiskajām kūdras ieguves 

vietām ietilpst zemes īpašumos, kuru īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir Latvijas valsts. 

Savukārt, 44% no attiecīgajām teritorijām ietilpst zemes īpašumu sastāvā, kuru īpašnieki 

vai tiesiskie valdītāji ir fiziskas/juridiskas personas, un attiecīgi 3% teritoriju piekrīt 

novadu vai pilsētu pašvaldībām. 

Vēsturisko kūdras ieguves teritoriju % sadalījums attēlots 1.3.3. attēlā. 

 

1.3.3.attēls. Vēsturisko kūdras ieguves teritoriju % sadalījums atbilstoši īpašumtiesību statusam 

Analizējot vēsturisko kūdras ieguves teritoriju sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem8 ir 

secināms, ka 32,26% no teritorijām atrodas uz zemes, kuras klāj mežs, 18,93% teritorijas ir 

klasificētas zem zemes lietojuma veida purvs, 19,31% atrodas zem ūdeņiem, 2,02% tiek 

realizēta lauksaimnieciskā darbība, 0,04% atrodas zem apbūves teritorijām, 0,01% zem 

infrastruktūras objektiem un 27,43% atrodas zem pārējām zemēm (1.3.4.attēls). 

8 Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.562 “Noteikumi par zemes 
lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem” 
 

44%

3%

53%

Fiziska/juridiska  persona

Pašvaldības

Valsts
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1.3.4.attēls. Vēsturisko kūdras ieguves teritoriju % sadalījums atbilstoši zemes lietošanas veidiem 

Analizējot informāciju par identificēto vēsturisko kūdras ieguves teritoriju pārklāšanos ar 

dabas aizsardzības teritorijām, atbilstoši datu bāzes „Dabas datu pārvaldības sistēmas 

„Ozols” publiskai daļai9 ir secināms, ka identificēto kūdras atradņu pārklājums ar dabas 

aizsardzības teritorijām (ĪADT, biotops, mikroliegums) ir 9202 ha, jeb 34,9% no kopējās 

atradņu teritorijas.  

Lai novērtētu izdarīto pieņēmumu patiesumu, veikta atsevišķu, savstarpēji nesaistītu, 

vēsturisko kūdras ieguves vietu apsekošana dabā, dešifrēto laukumu robežu salīdzināšana 

ar situāciju apvidū, fotofiksācija un izdarīti atsevišķi kūdras iegulas dziļuma mērījumi. 

Apsekojumu laikā gūtās atziņas un secinājumi liecina, ka dešifrēšanas laikā iegūtie 

rezultāti ir novērtējami kā ticami, un tie ir izmantojumi tālākām darbībām, kas saistās 

lēmumu pieņemšanu par katras konkrētās teritorijas tālākas izmantošanu. 

Kopumā izvēlēti un apsekoti četri objekti (Līgotņu purva kūdras atradne, Ķoniņu purva 

kūdras atradne, Lielais II (Zažēnu) purva kūdras atradne un Dedziņu purva kūdras atradne), 

kuri reprezentē vēsturiskās kūdras ieguves vietas Kurzemes un Vidzemes reģionos. Visos 

izvēlētajos objektos vēsturiski ir tikusi veikta kūdras ieguve, izmantojot dažādus kūdras 

ieguves paņēmienus un dažādiem izmantošanas mērķiem, kas ir bijuši atkarīgi no kūdras 

iegulas agro fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām. 

9 http://ozols.daba.gov.lv/pub/Life/ 
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KŪDRAS ATRADNE „LĪGOTŅU PURVS” (KF nr.1456). Atbilstoši LPSR 

kūdras fonda datiem kopējā atradnes platība 0 robežās ir 226 ha, kopējā rūpnieciskā platība 

190 ha Kūdras iegulas maksimālais dziļums 5,0m, vidējais 3,6m. Kūdras atradnes tips – 

augstā tipa purvs. Atradnes atrašanās vieta –Burtnieku novads, Valmieras pagasts. 

Kūdras ieguves lauku būvniecības darbi atradnē uzsākti 1973.gadā. Pēc lauku būvniecības 

pabeigšanas, atradnē ≈90 ha platībā. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas kūdras ieguvi 

Burtnieku novada Valmieras pagasta “Līgotņu” purva kūdras ieguves laukos 70.5 ha 

platībā veica SIA “Savariņa”. 

 

1.3.5.attēls. Kūdras ieguves teritorija Līgotņu purva kūdras atradnē 

Apsekošanas laikā konstatēts, ka daļā no kūdras atradnes, kurā vēsturiski ir ierīkoti 

frēzkūdras lauki ≈22,5 ha tiek izmantota lauksaimnieciskajai ražošanai, audzējot lielogu 

mellenes. Kūdras atradnes daļā ≈ 72 ha platībā, atrodas atklāti vēsturiski izveidoti 

frēzkūdras lauki, kuros saimnieciskā darbība netiek veikta. Atradnes dienvidaustrumu daļā 

ir uzsākta kūdras ieguves lauku ierīkošanas, izveidojot kontūrgrāvjus pa plānotās kūdras 

ieguves vietas perimetru, kā arī izveidojot detālo nosusināšanas tīklu (kartu grāvju) ≈28 ha 

platībā. 
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Izdarot atsevišķus kūdras iegulas dziļuma mērījumus secināts, ka ieguvei sagatavotajā 

atradnes daļā, esošais iegulas dziļums pārsniedz 4m robežu. Tāds pats iegulas dziļums tika 

konstatēts arī atradnes daļā, kurā ir vēsturiski ierīkoti frēzkūdras ieguves lauki.  

1.3.6.attēls. Līgotņu purva kūdras atradne 

Rezumējot apskates laikā konstatēto, secināms, ka bijušajos kūdras ieguves laukos 

vēlamais tālākas izmantošanas veids ir atlikušā kūdras slāņa nostrāde, tostarp izvērtējot 

iespēju ieguves lauku paplašināšanai atradnes dienvidaustrumu virzienā. 

KŪDRAS ATRADNE „ĶONIŅU PURVS” (KF nr.1470). Atbilstoši LPSR 

kūdras fonda datiem kopējā atradnes platība 0 robežās ir 72 ha, kopējā rūpnieciskā platība 

Izveidotie kartu grāvji Līgotņu purva atradnes dienvidaustrumu daļā 

 

Izveidotie kontūrgrāvji Līgotņu purva atradnes 
dienvidaustrumu daļā 

 

Frēzkūdras ieguves lauki Līgotņu purva 
atradnes centrālajā daļā 

25 
 



59 ha Kūdras iegulas maksimālais dziļums 8,0m, vidējais 3,0m. Kūdras atradnes tips – 

augstā/zemā tipa purvs. Atradnes atrašanās vieta –Burtnieku novads, Valmieras pagasts. 

 

1.3.7.attēls. Kūdras ieguves teritorija Ķoniņu purva kūdras atradnē 

Apsekošanas laikā konstatēts, ka kūdras atradnē ir konstatējamas pazīmes, kas liecina par 

kūdras ieguvi ar karjeru izstrādes metodi, kas veikta izstumjot kūdru ar buldozeru no 

ieguves laukiem. Kūdras ieguves lauku detālais nosusināšanas tīkls nav veidots. Pa 

atradnes perimetru izveidota seklu kontūrgrāvju sistēma ūdens novadīšanai no ieguves 

laukiem. Kūdras ieguves laukos ir novērojami procesi, kas liecina par dabiskās purva vides 

atjaunošanos. Kūdras ieguves lauki ierīkoti ≈65 ha platībā. 

Teritorijas pašreizējā izmantošana – mežsaimniecība. 

Izdarot atsevišķus kūdras iegulas dziļuma mērījumus secināts, ka kūdras iegulas dziļums ir 

≈ 3m. 
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1.3.8.attēls.Kūdras ieguves lauki Ķoniņu purva kūdras atradnē 

 

1.3.9.attēls. Kūdras ieguves lauki Ķoniņu purva kūdras atradnē 

Rezumējot apskates laikā konstatēto, secināms, ka bijušajos kūdras ieguves laukos ir 

sekmīgi realizējusies purva dabiskās vides atjaunošanās. Ieguves laukos ir novērojams 

atbilstošs mitruma režīms, kā rezultātā ieguves lauku virsmu klāj purvam raksturīgo augu 

sega. Speciāli pasākumi rekultivācijas veikšanai nav nepieciešami. 

KŪDRAS ATRADNE „LIELAIS –II ” (KF nr.1466). Atbilstoši LPSR kūdras 

fonda datiem kopējā atradnes platība 0 robežās ir 3291 ha, kopējā rūpnieciskā platība 721 

ha Kūdras iegulas maksimālais dziļums 2,3m, vidējais 1,5m. Kūdras atradnes tips – jaukta 

tipa purvs. Atradnes atrašanās vieta –Kocēnu novads, Zilākalna pagasts. Atradnes 
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vēsturiskais izmantošanas mērķis – enerģētika (kurināmās kūdras ieguve TEC darbības 

nodrošināšanai). 

 

 

1.3.10. attēls. Kūdras ieguves teritorija Lielais II (Zažēnu)  purva kūdras atradnē  

 

1.3.11.attēls. Kūdras ieguves lauki Liel1ais II (Zažēnu) purva kūdras atradnē 
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Apsekošanas laikā konstatēts, ka kūdras atradnē ir ierīkoto frēzkūdras lauki, ierīkots 

detālais (kartu grāvju) tīkls, tāpat, ierīkots atradnes novadošais tīkls. Kūdras ieguves lauki 

ierīkoti ≈514 ha platībā. 

Teritorijas vizuālajā novērtējumā redzams, ka tā, saimnieciskajā darbībā izmantota, netiek. 

Piekļuve teritorijai apgrūtināta. Kūdras ieguves lauki daļēji apauguši ar niedrēm, krūmiem 

un kokiem. Izveidotās meliorācijas sistēmas nedarbojas. Daļēji kūdras laukos izveidojušās 

mežaudzes, kur valdošā koku suga ir bērzs.  

Ievērojot specifiskos piekļuves apstākļus vēsturiski izveidotajiem kūdras ieguves laukiem, 

kā arī teritorijas ievērojamo platību, apsekošanas laikā nebija iespējams iegūt pilnvērtīgu 

informāciju, lai izdarītu secinājumus par iespējamo teritorijas tālāku izmantošanu. 

KŪDRAS ATRADNE „DEDZIŅU PURVS” (KF nr.1456). Atbilstoši LPSR kūdras 

fonda datiem kopējā atradnes platība 0 robežās ir 351 ha. Kūdras atradnes tips – zemā tipa 

purvs. Kūdras ieguves organizēta līdz 1980.gadam, 47 ha lielā platībā. Atradnes atrašanās 

vieta –Talsu novada, Valdgales pagasts. 

 

1.3.12.attēls. Kūdras ieguves teritorija Dedziņu purva kūdras atradnē 
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1.3.11.attēls. Kūdras ieguves lauki Liel1ais II (Zažēnu) purva kūdras atradnē 

Apsekošanas laikā konstatēts, ka kūdras atradnē ir ierīkoto frēzkūdras lauki, ierīkots 

detālais nosusināšanas (kartu grāvju) tīkls, tāpat, ierīkots atradnes novadošais tīkls Kūdras 

ieguves lauki ierīkoti ≈55,46 ha platībā. Daļā no teritorijas, kūdras slāņa nostrāde veikta 

līdz minerālgruntij, daļā, kūdras dziļums ir saglabāts līdz 70cm lielā dziļumā. Atradnes 

tips- zemā tipa purvs.  

Rezumējot apskates laikā konstatēto, secināms, ka bijušajos kūdras ieguves laukos 

vēlamais tālākas izmantošanas veids ir meža ieaudzēšana, sākotnēji likvidējot izveidotos 

bebru aizsprostus uz izveidotajiem meliorācijas novadgrāvjiem un atjaunojot to 

funkcionalitāti. 

Projekta ietvaros iegūto datu rezultāti, kas saistās ar kūdras resursu vēsturisko ieguvi un to 

ieguves vietām, un, kuri ir iekļauti datu slānī 

VESTURISKAS_KUDRAS_IEGUVES_VIETAS, ir vērtējami kā nozīmīgs informācijas 

avots, kas var kalpot par pamatinformāciju tālākai šo teritoriju izpētei un izvērtēšanai, lai 

iegūtu datus un informāciju par tajā esošajiem resursiem un notiekošajiem procesiem gan 

no ģeoloģiskā, saimnieciskā un bioloģiskā aspekta. 

Ņemot vērā apstākļus, ka ārpus projekta darbības sfēras paliek uzdevums, kas saistīts ar 

projekta darba rezultātā identificēto teritoriju apsekošanu apvidū un papildus informācijas 
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iegūšanu par katru vēsturisko kūdras ieguves laukumu, kuri ļautu izdarīt pilnvērtīgus 

secinājumus par tajā esošajiem resursiem, to kvalitāti, kvantitāti, kā arī iegūt cita veida 

ieguves laukuma raksturojošo informāciju, ieteicams, veikt metodikas un darbības plāna 

izstrādi teritoriju pilnvērtīgai izvērtēšanai no ģeoloģiskajiem (atradnē ietilpstošā resursa 

atlikuma, kvalitātes u.c. rādītājiem), saimnieciskajiem un bioloģiskajiem aspektiem, 

tādējādi iegūstot pārliecību par katras šāda veida teritorijas tālāku izmantošanas mērķi un 

veidu. 

Tāpat, ievērojot iepriekš minēto, projekta ieskatā 190 identificētās vēsturiskās kūdras 

ieguves teritorijas nav pilnā apmērā un apjomā, bez detalizētas to raksturojošo rādītāju 

izvērtēšanas, klasificējamas kā degradētas teritorijas. 
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3 RŪPNIECISKI IZMANTOJAMO KŪDRAS ATRADŅU LAUKUMU 
INFORMĀCIJAS DATU ANALĪZE 

Lai noteiktu atradņu kopumu, kurās ietilpstošie kūdras resursi ir rūpnieciski izmantojami 

un atbilstoši attiecīgā zemes dzīļu resursa īpašnieka lēmumam, tālāk iesaistāmi 

saimnieciskajā apritē, ir veikta pieejamo un kamerāli iegūto, ģeotelpisko datu kopu un cita 

veida kūdras atradnes raksturojošo datu analīze un papildināšana. 

Iegūtie rezultāti sniedz pamatinformāciju par atradni, kura iegūta Latvijas kūdras fondā 

iekļauto atradņu inventarizācijas vai revīzijas darbu gaitā, laika posmā no 1962.gada līdz 

1997.gadam. Rezultāti sniedz iespēju kūdras atradnes telpiskajai identifikācijai apvidū, kā 

arī kalpo par izejas datu avotu tālāko rīcības soļu definēšanai, kas ietver papildus datu 

ievākšanu par šajās teritorijās ietilpstošajiem resursiem, to apjomiem, fizikālajām, 

ķīmiskajām un agrotehniskajām īpašībām, kā arī šo teritoriju ārējo, rūpnieciski 

izmantojamo, robežu noteikšanu un precizēšanu. 

Projekta ietvaros rūpnieciski izmantojamo kūdras atradņu laukumu identifikācijai 

izmantoti Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta „Inovācijas kūdras izpētē un jaunu to 

saturošu produktu izveidē” sagatavotā ģeotelpiskā Latvijas kūdras atradņu informācija. 

Kopumā analizēta informācija par 9563 kūdras iegulas atradņu laukumiem, kūdras slāņa „0 

m” dziļuma robežās. 

Sagatavotā datu kopa, tās analīzes rezultātā iegūtie rezultāti un secinājumi, ir 

vērtējami kā informatīva rakstura informācija, kura iegūta un veikta pamatojoties uz 

pieejamajiem datu avotiem, ar mērķi sagatavot izejas informāciju valsts politikas 

plānošanas dokumentu izstrādei, iegūto rezultātu izmantošanai plānošanas reģionu 

un pašvaldību attīstības reģionu plānošanas dokumentu sagatavošanā, kā arī sniegt 

pamatinformāciju zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem par kūdras resursu 

esamību to īpašumu robežās. Iegūtie dati neatspoguļo detālu informāciju par 

atradnes rūpnieciski izmantojamo teritoriju, tajā ietilpstošajiem kūdras resursu 

krājumiem un to īpašībām. Lai iegūtu detālu informāciju par katras atradnes 

rūpnieciski izmantojamo platību un atradnēs ietilpstošo kūdras resursu apjomu, to 

ķīmiskajām, fizikālajām un agrotehniskajām īpašībām, nepieciešams veikt atradnes 

ģeoloģisko izpēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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Atbilstoši vēsturiski noteiktajām definīcijām, purvu platības, kuros kūdras slānis ir 

noderīgs rūpnieciskai izmantošanai sauc par kūdras atradnēm, vai kūdrājiem.10 

Sadarbībā ar kūdras ražošanas nozari pārstāvošajām organizācijām, noteikti atlases 

kritēriji, kas raksturo rūpnieciski izmantojamu teritoriju, kurā, ievērojot kūdras ieguves 

tehnoloģiskos procesus, un ekonomiskos apsvērumus, ir realizējama kūdras resursu 

iesaistīšana saimnieciskajā darbībā - Kūdras atradnes kopējā platība pie 0 robežas ir ne 

mazāka par 25 ha, tās kūdras iegulas vidējais slāņa dziļums, atradnes nenosusinātā 

stāvoklī, ir vienāds jeb lielāks par 2,0 m. 

Vērtējot iegūtos rezultātus ir jāņem vērā sekojoši apstākļi: 

• Kūdras atradnes nulles līnijas („0”) robeža pie 0,3 m kūdras slāņa dziļuma līnijas 

nenosusinātā stāvoklī, jeb 0,2 m –nosusinātā stāvoklī. Ar nulles līniju norobežotā 

platība ir kūdras atradnes kopējā platība.  

• Kūdras atradnes rūpnieciski izmantojamā slāņa robeža ir pie kūdras slāņa 1,3 m 

dziļuma līnijas nenosusinātā stāvoklī un ar šo līniju norobežotā platība ir kūdras 

atradnes rūpnieciski izmantojamā platība. 

• Vēsturiski kūdras atradņu identificēšanā un noteikšanā, atradnēm, kuras iekļautas 

Latvijas kūdras fondā, izmantotas kamerālas metodes par pamatu ņemot augšņu 

kartes, meža ierīcības materiālus, ņemot vērā nenosusinātās meža zemes kategorijas 

– niedrājs, purvājs, dumbrājs un liekņa, kuru platības iekļautas nulles līnijas 

robežās. 

Minētie kritēriji, analizētie materiāli un metodes, kas vēsturiski izmantoti kūdras atradņu 

identificēšanai un to tālākai iekļaušanai Latvijas kūdras fondā norāda uz to, ka projekta 

ietvaros identificēto atradņu kopums ir izmantojams kā informatīva rakstura materiāls, un 

tālākai lēmuma pieņemšanai ir veicama katras atradnes detāla izpēte vai inventarizācija, 

kuras ietvaros var noteikt konkrētus atradni raksturojošos parametrus, un tajā ietilpstošā 

resursa fizikālās, ķīmiskās un agrotehniskās īpašības, kā arī noteikt kūdras krājumus vai to 

atlikumus. 

Kopumā izvirzītajiem kritērijiem atbilst 1461 telpiskie objekti (2.1.attēls), jeb 1824 

telpiskie objekti Latvijas novadu teritoriālajā iedalījumā, ar kopējo laukumu platību 501 

079 ha, kas ir ≈70,45% no kopējā analizētā teritorijas apjoma. 

10 . /Latvijas kūdras fonds 1980.  
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2.1.attēls. Rūpnieciski izmantojamās kūdras atradnes 

Ir atzīmējams, ka atlasītie ģeotelpiskie dati satur informāciju par visiem objektiem, kas 

atbilst izvirzītajiem kritērijiem, tostarp, vēsturisko atradņu platībām, kurās ir tikusi veikta 

kūdras ieguve, bet nav veikta ieguves teritorijas rekultivācija, atradnes konservācija, jeb tās 

izslēgšana no derīgo izrakteņu atradņu reģistra. 

Veicot telpisko datu analīzi, kas ietver rūpnieciski izmantojamo laukumu pārklāšanos ar 

dabas aizsardzības teritorijām, kura pieejama datu bāzes „Dabas datu pārvaldības sistēmas 

„Ozols” publiskajā daļā11 ir secināms, ka identificēto kūdras atradņu pārklājums ar dabas 

aizsardzības teritorijām (ĪADT, mikroliegums), ir ≈40,13% (204 307 ha) no kopējās 

rūpnieciski izmantojamo atradņu teritorijas.  

Rūpnieciski izmantojamo atradņu pārklājums ar ĪADT teritorijām attēlots 2.2.attēlā. 

11 http://ozols.daba.gov.lv/pub/Life/ 
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2.2.attēls. Rūpnieciski izmantojamo kūdras atradņu pārklājums ar dabas aizsardzības teritorijām 
(ĪADT, mikroliegums) 

Analizējot dabas aizsardzības teritoriju, kas ietilpst rūpnieciski izmantojamo kūdras 
atradņu teritorijās, atbilstoši to veidam ir secināms, ka atradnēs ietilpstošo mikroliegumu 
platības kopsummā sastāda ≈6% jeb 6064 ha, no kopējās kūdras atradņu teritorijas, kuras 
pārklājas ar dabas aizsardzības teritorijām (ĪADT, mikroliegums). ĪADT zonas teritorijas, 
kurās kūdras ieguve aizliegta sastāda ≈90% jeb 93802 ha, un ĪADT zonas teritorijas, kurās 
kūdras ieguve atļauta ar nosacījumiem sastāda ≈4% jeb 4801 ha (2.3.attēls). 
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2.3.attēls. Dabas aizsardzības teritoriju % dalījums rūpnieciski izmantojamo teritoriju ietvaros 
(ĪADT zonas, mikroliegums) 

Kā jau minēts atskaites ievaddaļā - Latvijas kūdras resursu raksturojums, projekta ietvaros 

tika analizēta tikai publiski pieejamā informācija par dabas aizsardzības teritorijām, un 

iegūtie rezultāti pilnībā neatspoguļo faktisko situāciju, kas saistās ar kūdras atradņu 

teritoriju pārklāšanos ar teritorijām, kurās aizliegta vai netiek plānota nekāda veida 

saimnieciskā darbība attiecībā uz kūdras resursu saimniecisko izmantošanu, no zemes 

īpašnieku jeb tiesisko valdītāju puses.  

Atbilstoši veiktajai datu analīzei, 91 atradnē no identificētajām rūpnieciski 

izmantojamajām kūdras atradnēm, pašreizējā brīdī tiek realizēta kūdras resursu ieguve. 

Kūdras atradnes, kurās pašreizējā brīdī tiek realizēta kūdras ieguve, apkopotas projekta 

atskaites pielikumā Nr. 7. 

 Savukārt 149 no identificētajām rūpnieciski izmantojamajām kūdras atradnēm vai to 

daļām kūdras ieguve ir tikusi realizēta vēsturiski un dažādu apstākļu ietekmē pārtraukta un 

nav atjaunota. Par minēto kūdras ieguves vietu rekultivāciju vai konservāciju informācija 

nav pieejama. Līdz ar ko ir izdarāms pieņēmums, ka līdz brīdim, kamēr nav realizēta šo 

teritoriju apsekošana apvidū, nepieciešamās detālas ģeoloģiskās informācijas iegūšana un 

lēmuma pieņemšana par atradnes turpmāku statusu – atradnes statusa saglabāšana vai 

izslēgšanu no atradņu reģistra, atradne vai tās daļa netiek izslēgta no rūpnieciski 

izmantojamo kūdras atradņu saraksta. Vēsturiski izmantoto kūdras atradņu laukumu 

kopsavilkums apkopots projekta atskaites pielikumā Nr.8. 

6%
4%

90%

Mikrolieguma teritorijas

ĪADT zonas teritorija, kur 
ieguve atļauta ar 
nosacījumiem

ĪADT zonas teritorija, kur 
ieguve aizliegta
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Izvērtējot rūpnieciski izmantojamo kūdras, atradņu dalījumu pēc zemes īpašuma tiesību 

statusa ir secināms, ka 63% teritoriju no identificētajām kūdras atradnēm ietilpst zemes 

īpašumos, kuru īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir Latvijas valsts. Savukārt, 34% no 

attiecīgajām teritorijām ietilpst zemes īpašumu sastāvā, kuru īpašnieki vai tiesiskie valdītāji 

ir fiziskas/juridiskas personas, un attiecīgi 3% teritoriju piekrīt novadu vai pilsētu 

pašvaldībām (2.4.attēls). 

 

2.4.attēls. Rūpnieciski izmantojamo kūdras atradņu dalījums pēc īpašuma tiesību statusa 

Analizējot kūdras resursus izvietojumu Latvijas plānošanas reģionos ir secināms, ka 

lielākais rūpnieciski izmantojamo kūdras atradņu īpatsvars atrodas Latgales plānošanas 

reģionā 30% no kopējā resursu apjoma. Vidzemes plānošanas reģionā atrodas 23%, 17% 

ietilpst Rīgas plānošanas reģionā, un attiecīgi Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionos 

koncentrēti 14% un 16% kūdras atradņu. Kūdras resursu % sadalījums pa Latvijas 

plānošanas reģioniem attēlots 2.5.attēlā. Kūdras atradņu telpiskais novietojums attēlots 

2.6.attēlā. 

34%

3%
63%

Fiziska/juridiska  persona

Pašvaldības
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2.5.attēls. Latvijas rūpnieciski izmantojamo kūdras atradņu % sadalījums Latvijas plānošanas 
reģionos 

 

 

2.6.attēls. Latvijas rūpnieciski izmantojamo kūdras atradņu telpiskais izvietojums Latvijas 
plānošanas reģionos 

Rūpnieciski izmantojamo kūdras atradņu teritoriju kopsavilkums, atbilstoši Latvijas 

novadu teritoriālajam iedalījumam, apkopots projekta atskaites pielikumā Nr.9. Pielikumā 
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Rīgas plānošanas reģions

Vidzemes plānošanas reģions

Zemgales plānošanas reģions
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papildus ietverta informācija par atradnes sastāvā ietilpstošajām platībām, uz kurām 

izsniegta zemes dzīļu izmantošanas licence, teritorijām ,kurās kūdras resursu ieguve ir 

pārtraukta, dabas aizsardzības teritorijām, kurās kūdras resursu ieguve nav atļauta jeb ir 

atļauta ar ierobežojumiem. 
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4 PRIEKŠLIKUMI VIENOTAS KŪDRAS ATRADŅU TERMINOLOĢIJAS 
LIETOŠANAI, VEICOT STARPTAUTISKI LIETOTO JĒDZIENU UN 
LATVIJĀ LIETOTĀS TERMINOLOĢIJAS SALĪDZINĀŠANU UN TO 
SAVSTARPĒJĀS ATBILSTĪBAS ANALĪZI 

Analizējot Latvijā pētījumos, ziņojumos un likumdošanas dokumentos izmantoto ar 

purviem un kūdru saistīto terminoloģiju, konstatējamas būtiskas atšķirības dažādu nozaru 

jēdzienos par vienu un to pašu objektu. Atsevišķos gadījumos pat vienas nozares ietvaros 

tiek lietota atšķirīga terminoloģija. Atšķirība terminoloģijā starp dažādām nozarēm ir 

skaidrojama ar to, ka katras zinātnes un nozares speciālisti konkrēto dabas 

veidojumu/objektu uztver dažādi, uz purvu raugoties no sava rakursa un pieejas, izceļot 

vairāk vai mazāk vienu jeb otru purvam raksturīgo pazīmi vai īpašību. 

Purvu kā dabas veidojumu var identificēt gan ar tā pārmērīgo mitrumu, gan kūdras 

slāni un kūdras, gan arī ar purvam raksturīgo augu sastāvu, tā īpatnībām un struktūru, gan 

arī ar lauksaimniecisko kultūru audzēšanas platību (kūdras kā augsne, kuras raksturīgo 

īpašību dēļ tā ir labvēlīga vide šo lauksaimniecisko kultūru audzēšanai). kura, iespējams, 

būs galvenā tēma šajā diskusijā. Līdz ar ko šajā konkrētajā gadījumā jautājums sadalās 

divās daļās - vides aizsardzība (uz kūdras iegulas esošā veģetācija un mitrums) un 

saimnieciskā izmantošana, kura ietver gan derīgo izrakteņu ieguvi, gan lauksaimniecisko 

ražošanu, gan citu zemes izmantošanas veidu. 

Ģeologi un ar kūdras ieguvi saistītie speciālisti terminu „purvs” uztver kā zemes virsas 

nogabalu, kam kuram raksturīgs pastāvīgs vai ilgstošs mitrums, notiek aktīva kūdras 

veidošanās un uzkrāšanās, raksturīga specifiska augu, dzīvnieku valsts un kūdras slāņa 

biezums sasniedz vismaz 30 cm. Purva definīcijas lielāko daļu biologi un citi ar purva 

ekoloģiju un aizsardzību saistītie cilvēki uztver līdzīgi, bet atšķirīga ir pieeja novērtējot 

kūdras slāņa biezumu. Ja ģeologiem ir ļoti svarīgs tieši kūdras slāņa biezums un purvs tiek 

uztverts kā ģeoloģisks ķermenis, kas veidojies tūkstošiem gadu ilgā laika posmā, tad 

biologiem galvenā vērtība ir mūsdienās purvu raksturojošie biotopi, retās augu un 

dzīvnieku sugas. Tomēr ņemot vērā to, ka purvi pastāvīgi attīstās un mainās, līdz ar to pēc 

veģetācijas rakstura var noteikt tikai uz pašreizējo attīstības fāzi. 

Visos aspektos, kas ir saistīti ne tikai ar mūsdienu veģetāciju, bet ar purva nogulumiem 

ir uzsvērts, ka noteikti ir jāņem vērā kūdras slāņa biezums 30 cm kā purva robeža. Pretējā 

gadījumā paplašinot purva robežu ar kūdras dziļumu arī mazāku par 30 cm, kas būtībā ir 

pārpurvotas zemes, novedīs pie tā, ka iegūtie dati uzrādīs lielākas purvu platības nekā tas ir 

realitātē gan pa atsevišķiem purviem, gan arī visā valstī. Iekļaujot pārpurvotās zemes pie 
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purviem, valstī ievērojami pieaugtu purvu (kūdrāju) platības, tāpēc jāizveido jēdziens - 

pārpurvota zeme, kuru raksturo kūdras slāņa biezums ir mazāks par 30 cm, kaut arī šai 

teritorijai ir raksturīgi pārmitri apstākļi, specifiska augu un dzīvnieku valsts, kā arī notiek 

kūdras uzkrāšanās.  

Atšķirīgo uzskatu un jēdziena „purvs” interpretācijas dēļ arī Latvijas likumdošanā nav 

noteikta viena konkrēta purva definīcija, kas bieži vien rada problēmas purva robežu un no 

tā izrietošo lēmumu un darbību objektīvam vērtējumam, tajā skaitā precīzai aizsargjoslu 

noteikšanai ap purviem, kā arī var radīt citas problēmsituācijas. Šī darba ietvaros apkopoti 

ar purviem un to nogulumiem saistītie un biežāk lietotie termini un to interpretācijas. 

Projekta autoru ieskatā, ir nepieciešama nozares terminoloģijas inventarizācija, apkopošana 

un precizēšana, lai adoptētos mūsdienu prasībām un atvieglotu atbilstošo terminu lietošanu 

gan zinātniskos darbos, gan likumdošanā, kā arī panāktu vienādu purva jēdziena izpratni 

un pielietojumu dokumentos, tai skaitā teritorijas plānošanas dokumentācijā. 

 

  

41 
 



5 PAMATINFORMĀCIJA PAR IESPĒJAMO CO2 EMISIJĀM NO KŪDRAS 
ATRADNĒM, TO IETEKMI UZ VIDI PĒDĒJO DIVDESMIT GADU LAIKĀ, 
TAJĀ SKAITĀ VEIKTA ARĪ UNFCCC UN ES LĪMEŅA LĒMUMU UN 
ZEMES SEKTORA SEG EMISIJU UZSKAITES METODIKU ANALĪZE 

Pārskats „PAMATINFORMĀCIJA PAR IESPĒJAMO CO2 EMISIJU NO KŪDRAS 
ATRADNĒM, TO IETEKMI UZ VIDI PĒDĒJO DIVDESMIT GADU LAIKĀ UN 
UNFCCC UN ES LĪMEŅA LĒMUMU UN ZEMES SEKTORA SEG EMISIJU 
UZSKAITES METODIKAS ANALĪZE” ietverts pielikumā Nr.4. 
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SECINĀJUMI 

1. Valstī nav izveidota vienota ģeogrāfiskās informācijas sistēma (ĢIS), kura būtu 

saistīta ar ģeoloģiskās informācijas datu bāzēm, un veidotu vienotu digitālo datu 

infrastruktūru par pieejamajiem un apzinātajiem zemes dzīļu resursiem Latvijā, 

tostarp kūdras resursiem, kuras ietvaros apkopoti telpiski ģeogrāfiskie dati, ar 

pievienotiem objektu aprakstošajiem atribūtu datiem, kas paskaidro ģeogrāfiskos 

datus. Šādas informācijas sistēmas un tajā ietilpstošo datu kopu par zemes dzīļu 

resursiem neesamība, neļauj veikt nepieciešamo datu analīzi, apgrūtina operatīvas 

informācijas iegūšanu, vizualizāciju un situācijas analīzi kopumā. 

Ģeoloģisko datu bāzu izveidei jābalstās uz vienotiem principiem un tā jāveido ciešā 

sadarbībā ar šo datu galvenajiem uzturētājiem un izmantotājiem, lai šos datus būtu 

iespējams uzturēt vienotā ģeoloģiskās informācijas sistēmā, nodrošināt to 

savstarpēju savietojamību un datu atlasi, operatīvi aktualizēt un attiecīgi nodrošināt 

to pieejamību gan valsts pārvaldes un zinātniskajām institūcijām, gan zemes dzīļu 

izmantotājiem un investoriem.  

2. Informācija par Latvijas kūdras resursiem ir novecojusi. Pēdējā vispārējā kūdras 

resursu inventarizācija veikta vairāk nekā pirms 50 gadiem. Kūdras atradņu 

ģeogrāfiskās robežas pašreizējā brīdi ir digitalizētas un piesaistītas Latvijas 

koordinātu tīklam, izmantojot vēsturiski sagatavotās atradņu novietojuma shēmas, 

balstoties uz kamerālām metodēm. Šādas precizitātes datu izmantošana analīzē rada 

būtiskas kļūdas iespējamību attiecībā uz iegūtās informācijas analīzi, interpretāciju 

un situācijas novērtējumu kopumā. 

3. Nepieciešama lēmumu pieņemšana par pirmējās un sākotnējās informācijas, kas 

saistās ar Latvijas kūdras resursiem, un kura atrodas dažādu valsts institūciju 

turējumā, pievienošanu Valsts ģeoloģijas fonda materiāliem. 

4. Lai iegūtu kvalitatīvu un precīzu informāciju par kūdras licenču laukumu robežām, 

kuru laukumi un robežas, izdoto administratīvo aktu (zemes dzīļu izmatošanas 

licence) grafiskajos pielikumos iezīmētas ar metodēm, kas neļauj viennozīmīgi 

identificēt to novietojumu apvidū, ir nepieciešams veikt šo teritoriju identificēšanu 

apvidū, robežu nospraušanu, uzmērīšanu un nostiprināšanu ar noteikta parauga 

robežzīmēm. Minētais nav attiecināms uz derīgo izrakteņu laukumiem, kuros ir 

veikta licences laukuma nospraušana apvidū un sastādīts noteikta parauga robežu 
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nospraušanas akts, kuru parakstījusi ģeodēzisko darbu veikšanai sertificēta persona 

derīgo izrakteņu ieguvēja pārstāvja klātbūtnē. 

5. Rekomendējams, veikt metodikas un darbības plāna izstrādi, vēsturisko kūdras 

ieguves teritoriju pilnvērtīgai izvērtēšanai no ģeoloģiskajiem (atradnē ietilpstošā 

resursa atlikuma, kvalitātes u.c. rādītājiem), saimnieciskajiem un bioloģiskajiem 

aspektiem, iegūstot detalizētu informāciju par katras teritorijas tālākas 

izmantošanas mērķi un veidu, tajā skaitā, veicot atradnes apsekošanu dabā.  

Lēmumu pieņemšana, balstoties uz iegūtās informācijas pamata, par iespējamo 

atradnes ietvaros ietilpstošo, kūdras ieguvei izmantoto teritoriju, tālāku 

izmantošanu. 

6. Lai iespējami kvalitatīvi veiktu datu, kuri satur informāciju par kūdras atradnēm, 

sistematizēšanu, uzturēšanu, apstrādi un analīzi, nepieciešams izstrādāt un ieviest 

rīcības soļus, kas nosaka kārtību, atbilstoši kurai tiek veidoti un pielietoti vienoti 

principi kūdras atradņu identifikācijai, tostarp atradnes nosaukuma izdalīšanai 

un/vai precizēšanai. Minētais izriet no secinājumiem, kas radušies ģeotelpisko datu 

apstrādes ietvaros, kad virknei no izdalītajām atradnēm nav izdalīts atradnes 

nosaukums, un datos tā tiek atspoguļota ar ierakstu –„bez nosaukuma”. Līdztekus ir 

atzīmējams, ka datu apstrādi, papildināšanu un labošanu apgrūtina apstākļi, kas 

saistīti ar atradnes identifikāciju arī gadījumos, ja tai ir ticis piešķirts nosaukums, 

taču laika gaitā dažādu apstākļu dēļ, tas dažādos informācijas avotos ir ticis 

interpretēts dažādi. Piemēram, piešķirot dažādus nosaukumu paplašinājumus, 

mainot sākotnējā nosaukumā ietverto vārdu un skaitlisko vērtību secību jeb 

piešķirot attiecīgā nekustamā īpašuma nosaukumu, kurā tiek realizēta saimnieciskā 

darbība un atradnes ietvaros tiek izdalīts atsevišķs saimniecisks objekts. 

Nr.p.k. Nr.KF 

Atradnes 
nosaukums pēc 

LPSR KF 
informācijas uz 

1980.g.) 

Atradnes 
nosaukums 

ģeotelpiskajos 
datos 

Zemes dzīļu 
izmantošanas 

licencē ietvertais 
nosaukums 

1. 1522 Lielais IV (Droņu) 
Lielais IV 

(Makuļu,Droņu 
purvs) 

Lielā IV (Makuļu, 
Dronu)  

2. 
188 Cunces pļavas Valdgales-Mačiņu, 

Pūņu pļava, Cunces 
pļavas 

´Dižinduļi” 
(nek.īp.nosaukums) 158 Pūņu pļavas 
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7. Lai iegūtu objektīvu informāciju par kūdras nozares saimnieciskajā darbībā 

iesaistīto platību kopapjomu, kas savukārt ir būtisks izejas informācijas avots SEG 

emisiju aprēķiniem un uzskaitei no kūdras nozares saimnieciskajā darbībā iesaistīto 

platībām, ir rekomendējams veikt zemes lietošanas veidu inventarizāciju teritorijās, 

uz kurām izsniegta zemes dzīļu izmantošanas licence kūdras ieguvei. Līdztekus 

izskatāms jautājums, kas saistās ar rekultivēto teritoriju reģistra izveidi, zemes dzīļu 

izmantošanu uzraugošo valsts institūciju ietvaros, tādējādi rodot iespēju vienuviet 

apkopot informāciju par kūdras ieguves teritorijām, kurās derīgo izrakteņu ieguve ir 

pabeigta un veikta ieguves vietas rekultivācija normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Pašreizējā brīdī šāda veida informācija vienuviet netiek apkopota, kā 

rezultātā nav iespējams pārliecināties par kūdras ieguvei izmantoto teritoriju 

turpmāko zemes izmantošanas veidu. 

Ir uzskatāms, ka šāda veida informācijas un datu sakārtošana, to uzkrāšana un 

sistemātiska atjaunošana, palīdzēs iegūt objektīvus aprēķinus un korektāku to 

turpmāku interpretāciju jautājumos, kas saistīti nozares SEG emisiju prognozēm un 

to īpatsvaru kopējā Latvijas SEG emisiju prognožu kopapjomā. 

8. Lai mazinātu Latvijas SEG emisiju prognozes no kūdras ražošanā iesaistīto 

teritoriju kopapjoma, veicinātu kūdras resursu pilnvērtīgu un racionālu izstrādi, 

izstrādājot zemes dzīļu politikas plānošanas dokumentus ir rekomendējams, 

iesaistot vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas un attīstības dokumentus, 

veicināt zemes īpašniekus un tiesiskos valdītājus, kuru zemes īpašumos ietilpst 

vēsturiskās kūdras ieguves teritorijas, izvērtēt un pieņemt lēmumu par degradēto 

teritoriju tālāku izmantošanu, to iesaistot saimnieciskajā darbībā un veicot atradnē 

ietilpstošā resursa pilnīgu un racionālu izstrādi vai bijušās ieguves vietas 

rekultivāciju. 

9. Izstrādājot zemes dzīļu politikas plānošanas dokumentus ir rekomendējams, 

prioritāri izvērtēt esošajiem licences laukumiem robežojošo teritoriju iesaistīšanu 

saimnieciskajā darbībā, veicot tajās ietilpstošā resursa pilnīgu un racionālu izstrādi, 

ja piegulošo teritoriju platības nav iekļautas ĪADT vai izstrādātie ĪADT individuālie 

noteikumi atļauj realizēt saimniecisko darbību to atsevišķās funkcionālajās zonās. 

10. Nacionālajā SEG inventarizācijas ziņojumā mitrājos ir 2 SEG emisiju pamatavotu 

kategorijas – CO2 emisijas lauksaimniecībā izmantojamās kūdras ieguves rezultātā 
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un CO2 emisijas no augsnes kūdras ieguves vietās. Aprēķinos neiekļautie SEG 

emisiju avoti ir DOC emisijas no augsnes (CRF12 programmā nav attiecīgo emisiju 

noziņošanai paredzētas tabulas) un CH4 emisijas no appludinātām teritorijām. 

Atbilstības nodrošināšanai starptautiskajām prasībām ir jāizstrādā nacionālas 

metodes SEG emisiju pamatavotu novērtēšanai un sistēma aktīvo datu ieguvei. 

11. Latvijas SEG emisiju prognožu dokumentos nav paredzēts kūdras ieguves platību 

palielinājums, bet plānots būtisks kūdras ieguves apjoma pieaugums, palielinot 

ražošanas efektivitāti un izmantojot kurināmās kūdras resursus daļēji izstrādātajās 

kūdras atradnēs. 2030. gadā prognozēts SEG emisiju pieaugums mitrājiem līdz 

1,85 milj. tonnām CO2 ekv. gadā (1990. gadā SEG emisijas no mitrājiem bija 

1,79 milj. tonnas CO2 ekv. gadā, bet sakarā ar kūdras ražošanas apjoma kritumu 

turpmākajos gados SEG emisijas strauji samazinājās). SEG emisiju kāpumu 

prognozēs veicina arī renaturalizēto platību, kurās jārēķina CH4 emisijas, 

pieauguma prognoze. 

12. Sasaistot Meža resursu monitoringa un kūdras ieguves attālās izpētes datus, 

pētījumā konstatēts, ka SEG emisijas no izstrādātajām kūdras atradnēm un platībās, 

kur notiek kūdras ieguve, 2014. gadā bija 1,5 milj. tonnas CO2 ekv., tajā skaitā 

DOC emisijas, kas nav uzskaitītas nacionālajā SEG inventarizācijā. Lielākā daļa 

SEG emisiju veidojas platībās ar pazeminātu gruntsūdens līmeni, taču, iekļaujot 

aprēķināt licenču platības, kurās nav kūdras ieguves pazīmju, SEG emisijas no 

platībām ar augstu gruntsūdens līmeni (purvaiņiem un purviem) būtiski pieaugtu. 

Lielākā daļa SEG emisiju veidojas mitrājos un speciālajās apbūves teritorijās, kas 

vairumā gadījumā ir kūdras lauku sastāvdaļa. 

13. Esošo kūdras ieguves licenču platība ir pietiekoša ilgstošai kūdras ieguvei, tajā 

skaitā ražošanas apjoma palielināšanai. Pieņemot, ka ražošanas apjoms pieaug līdz 

Latvijas prognožu dokumentos iekļautajiem rādītājiem, nepalielinot licenču platību, 

bet gan izmantojot tās teritorijas, kas pagaidām raksturojas kā purvs, SEG emisiju 

apjoms 2030. gadā pieaugtu līdz 2,3 milj. tonnām CO2 ekv. gadā. Aptuveni 20 % 

no šīm emisijām veidosies ārpus mitrājiem – mežā un ilggadīgajos zālājos. 

14. Kūdras fonda analīze parāda, ka puse kūdras fonda atrodas zemēs, kas atbilst 

mežaudžu kritērijiem un vairāk nekā puse no šīm platībām ir meliorētas, attiecīgi, 

12 CRF reporter – programma SEG emisiju uzskaitei vienotā ziņošanas formatā 
(https://unfccc.int/crfapp/view/listSubmission.jsf) 
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kūdras ieguve nepalielinātu SEG emisijas no augsnes. Kopējās SEG emisijas no 

kūdras fondā iekļautajām atradnēm to rūpnieciskajās robežās ir 

1,4 milj. tonnas CO2 ekv. gadā (40 % emisiju no meža). SEG emisijas, iekļaujot 

licenču platības un visas izstrādātos kūdras laukus ir aptuveni 1,6 milj. tonnas CO2 

ekv. gadā. 

15. Projekta rezultātu ieviešana nacionālajā SEG inventarizācijā palielinātu SEG 

emisijas no mitrājiem par aptuveni 20 %, līdzīgs SEG emisiju apjoma pieaugums 

sagaidāms arī prognozēs. Taču aprēķinātais SEG emisiju pieaugums var būt 

pārspīlēts, jo atbilstoši 2006. gada vadlīnijām speciālās apbūves teritorijās 

izmantoti aramzemju emisiju faktori. Lai ieviestu projekta rezultātus SEG 

inventarizācijā, kā arī novērstu SEG emisiju pārvērtēšanu, ir jāpilnveido Meža 

resursu monitoringa zemes izmantošanas veidu uzskaite, ieviešot papildus 

informatīvu lauku par attiecīgā parauglaukuma vai sektora piederību kūdras 

laukiem un izmantojot šādām teritorijām kūdras ieguves vietām raksturīgus vai no 

tām atvasinātus SEG emisiju faktorus.  
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PIELIKUMI: 

1) Ģeodatu bāze LICENCES LAUKUMI (.gdb uz elektroniskā datu nesēja); 
2) Ģeodatu bāzes LICENCES LAUKUMI apraksts uz 1 lapas. 
3) Vēsturisko kūdras ieguves teritoriju datu kopa .shp formātā (uz elektroniskā datu 

nesēja); 
4) Pārskats par iespējamo CO2 emisiju no kūdras atradnēm, to ietekme uz vidi pēdējo 

divdesmit gadu laikā un UNFCCC un ES līmeņa lēmumu un zemes sektora SEG 
emisiju uzskaites metodikas analīze uz 31.lapas. 

5) Purvu un kūdras atradņu terminoloģijas analīzes kopsavilkums uz 31.lapas. 
6)  Informatīvais materiāls par Latvijas kūdras fonda (1962.gads un 1980.gads) 

veidojošajiem inventarizācijas materiāliem (atradņu pases, atradņu piesaistes abrisi 
un novietojuma shēmas). Avots- Latvijas Lauksaimniecības muzejs. 

7) Kūdras ieguvē izmantoto (tiek realizēta kūdras ieguve) atradņu kopsavilkums uz 3 
lapām. 

8) Kūdras ieguvē vēsturiski izmantoto atradņu kopsavilkums uz 5 lapām. 

9) Rūpnieciski izmantojamo kūdras atradņu kopsavilkums uz 27 lapām. 

10) Rūpnieciski izmantojamo kūdras atradņu datu kopa .shp formātā (uz elektroniskā 
datu nesēja). 
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