


Pasaules ūdens resursi

Tulkots no: https://www.usgs.gov/media/images/all-earths-water-a-single-sphere 

!! Dažādos literatūras avotos atšķiras aprēķinātais ūdens 
daudzums, līdz ar to prezentācijā minētas atsauces uz 

informācijas avotu.

• Kopējais ūdens daudzums uz Zemes ir apm. 
1.386.000.000 km3 – sfēra ar diametru 1384 km. Tas ir 
ūdens okeānos, ledājos, ezeros un upēs; pazemes un 
atmosfēras ūdens; kā arī ūdens dzīvajos organismos

• Saldūdens šķidrā agregātstāvoklī – daudzums ir 
10.633.450 km3, sfēra ar diametru 272,8 km. Lielākā 
daļa no tā ir pazemes ūdeņi

• Saldūdens daudzums ezeros un upēs ir 93.113 km3 –
sfēra ar diametru 56,2 km. Daži ezeri uz Zemes ir 
lielāki pēc platības (bet tie nav 56 km dziļi!)



Kur atrodas ūdens uz Zemes?

Tulkots no:

• Ūdeņi klāj 71% Zemes virsmas. Tomēr 
gandrīz viss šis ūdens ir sāļš. Tikai 2,5% 
ūdens uz Zemes ir saldūdeņi, un lielākā to 
daļa ir pazemes ūdeņi un ledāji

• Virszemes saldūdeņi ir tikai 1,2% no visiem 
saldūdens krājumiem

• No visiem virszemes saldūdeņiem 20,9% ir 
ezeri, un tikai 0,49% ir upes



• Okeānos ir apmēram 25 reizes 
vairāk ūdens kā visos pārējos 
rezervuāros kopā

• Hlorīdi, sulfāti, nātrijs, magnijs, 
kalcijs un kālijs

• Sāļums atklātā okeānā 34-37 ‰ 
(salīdzinājumam, Rīgas līcī 4-6 ‰)

• Absorbē pusi no atmosfērā izdalītā 
CO2 – klimata regulētājs

Kāpēc neizmanto okeāna ūdeni?

Sāļi ļoti viegli izšķīst ūdenī, veidojot spēcīgas 
ķīmiskās saites. Līdz ar to ūdens atsāļošana 
prasa daudz enerģijas un līdzekļu  

Okeāni

Vairāk: https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/oceans-and-seas-and-water-

cycle?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects



• Lielākās saldūdens rezerves aptuveni 24 064 
000 km3

• Pārklāj 10-11% no Zemes virsmas

• Tiešā izmantošana ļoti problemātiska dēļ 
ģeogrāfiskā novietojuma un lielā aukstuma

• Globāli ledāji samazinās par 227 ± 32 
gigatonnām gadā, kas ir pietiekami, lai pasaules 
okeānu līmeni paaugstinātu par 0,63 ± 0,08 mm 
gadā

Ledāju kupoli un kalnu ledāji

Vairāk: http://www.antarcticglaciers.org/glaciers-and-climate/glacier-recession/glaciers-as-a-water-

resourc

https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/ice-snow-and-glaciers-and-water-

cycle?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objectse/



• Krājums apmēram 10395000 km3 

• Pasaulē izmanto aptuveni 6000 km3/gadā, 
kas ir gandrīz 14% no visiem 
izmantotajiem ūdens resursiem

• Vēlamies atgādināt, ka dažādos literatūras 
avotos atšķiras aprēķinātais ūdens 
daudzums

Pazemes ūdens

Vairāk: https://www.meteo.lv/lapas/geologija/zemes-dzilu-resursi/pazemes-udeni/paze

mesudeni?&id=1236&nid=491

https://www.researchgate.net/publication/267784669_Groundwater_Characteristics_qualities_pollutions_and_t

reatments_An_overview

https://www.usgs.gov/media/images/distribution-water-and-above-earth



Ezeri

• Pasaules ezeru ūdens resursi 176400 km3

• Divdesmit procenti no visa upju un ezeru 

ūdens atrodas Baikāla ezerā, vēl divdesmit 

procenti atrodas ASV Lielajos ezeros (The 

Great Lakes)

• Latvijā sastopami 22567 ezeri, kas aizņem 

aptuveni 1,5 % no valsts teritorijas.

• Tikai septiņi ezeri Latvijā ir dziļāki par 40 m. 
Baikāla ezers. 

Attēla avots: advisor.travel.lv

Vairāk: https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/ice-snow-and-glaciers-and-

water-cycle?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objectse/



• Pasaules upju ūdens resursi - 2120 km3

• Pasaulē lielākās upes - Amazone, Kongo

• Latvijā ir apmēram 12 000 ūdensteču, kuru 

garums pārsniedz 10 kilometrus

• Jūrā katru gadu no upēm ietek 34,7 km3

ūdens, no kuriem gandrīz puse rodas 

Latvijas teritorijā

• Daugava (Rīgas HES ūdenskrātuve) ir 

vienīgā upe Latvijā, kas tiek izmantota kā 

dzeramā ūdens avots

Foto: M. Ignats

Pasaules lielākās upes. Avots: Dingman, S. L. 1994. 

"Physical Hydrology."

Upes

Vairāk: Henshaw, P. C., Charlson, R. J., & Burges, S. J. (2000). Water and the Hydrosphere. 

Earth System Science - From Biogeochemical Cycles to Global Change, 109–131. 

doi:10.1016/s0074-6142(00)80112-6



Dabas resursi:

• No cilvēku viedokļa - viss, ko 

iegūst no apkārtējās vides, lai 

apmierinātu cilvēku vajadzības

• No ekoloģiskā viedokļa -

resursi apmierina dzīvo 

organismu vajadzības

Resursu galvenās pazīmes:

izmantojamība, ierobežota 

pieejamība un samazināšanās 

iespējamība.

ŪDENI var uzskatīt par pašatjaunīgu 

resursu, ja tā lietošana tiek kontrolēta

• Var kļūt par neatjaunojamu resursu

Ūdens: pašatjaunīgs resurss?



Cik patērē pasaulē?

Avots: Mountford, 2011

Līdz 2050. gadam ūdens patēriņš 

pieaugs par 55%



Globālais ūdens patēriņš pa sektoriem

Avots: UN (WWAP)





Avots:



Avots:



Avots

:



Ūdens patēriņš pārtikas ražošanā



Ūdens trūkums pasaulē
• 1 no 9 cilvēkiem pasaulē nav piekļuves drošam dzeramajam ūdenim

• Āzijā un Āfrikā sievietēm pēc ūdens ir jānoiet vidēji 6 kilometri

• Līdz 2025. gadam puse pasaules iedzīvotāju dzīvos teritorijās, kurās ūdens 

pieprasījums pārsniegs pieejamo daudzumu vai tam būs slikta kvalitāte

Avots: Increased global water stress | GRID-Arendal (grida.no)

Patērētā ūdens īpatsvars (%) no pieejamā ūdens daudzuma

Vairāk kā 40%

20% līdz 40%

10% līdz 20%

Mazāk kā 10%

https://www.grida.no/resources/5625


Ūdens trūkums pasaulē

Ūdens trūkums rodas, ja no ūdens 

avotiem izsmeltais ūdens daudzums ir tik 

liels, ka ūdensapgāde vairs nav 

pietiekama, lai apmierinātu visas cilvēku 

vai ekosistēmu prasības, kā rezultātā 

palielinās konkurence starp ūdens 

lietotājiem un citām prasībām.

Avots: WRI 2019



Ūdens vērtība

Avots: The United Nations World Water Development Report 2021



• Nokrišņu daudzums pietiekams, 

~600-700 mm gadā

• Iekšējie ūdeņi > 2 % no teritorijas

• Upju skaits > 12000; to kopējā 

ūdens virsas platība ir 358 km2 jeb 

0,6 % no Latvijas teritorijas

• Ezeru skaits 2256; tie aizņem 

1,5% no valsts teritorijas

• Dzeramā pazemes ūdens 

potenciālie ekspluatācijas resursi 

tiek vērtēti 4690,7 tūkst. m3/dienn.

• Virszemes ūdeņi ~33-35 km3 gadā

• Pazemes ūdeņi - 1,4 milj. m3 diennaktī

Latvijas ūdens resursi

Latvijas upju baseinu karte. Apgāds “Jāņa sēta”



Latvijas ūdens resursi



Atjaunojamie virszemes ūdens resursi

Avots: FAO. 2016. AQUASTAT Country Profile –Latvia

Upe

Baseina platība 

Latvijā
Baseins

% no 

kopējās 

platības

Upe Baseins Baseina platība 

Latvijā

Iekšējie 

atjaunojamie 

virszemes 

ūdens resursi

Ūdens pieplūdums Kopējie 

atjaunojami

e virszemes 

ūdens 

resursi

Kur upe ietek?

km2 % no 

kopējās 

platības

Miljoni 

m3/gadā

Miljoni 

m3/gadā

No kurienes:



WEI+ indekss (Water Exploitation Index 

Plus)

• novērtē, cik daudz ūdens tiek iegūts 

noteiktā teritorijā un laika periodā

• un cik daudz ūdens tiek atgriezts vidē

• starpība = ūdens patēriņš

• WEI+ pārsniedz 20%: ievērojama 

slodze uz ūdens resursiem

• WEI+ pārsniedz 40%: slodze ļoti liela, 

ūdens resursi netiek izmantoti 

ilgtspējīgā veidā

Ūdens resursu izmantošana Eiropā
Ūdens ekspluatācijas indekss

Nav informācijas



Ūdens ieguve un izmantošana Latvijā 2013. g.

Kopējais izmantotais ūdens daudzums 248 miljoni m3

Avots: FAO. 2016. AQUASTAT Country Profile – Latvia 

Avots: FAO. 2016. AQUASTAT Country Profile – Latvia 



Faktori, kas ietekmē ūdens resursu kvalitāti Latvijā

Avots: Latvijas Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni un plūdu riska pārvaldības plāni 2022.-2027. gadam



• Ūdens apsaimniekošanas 

likums

• Vides aizsardzības likums

• Dabas resursu nodokļa likums

• MK not. Nr.404 (19.06.2007.): 

par dabas resursu nodokļa 

aprēķināšanas un 

maksāšanas kārtību un 

kārtību, kādā izsniedz dabas 

resursu lietošanas atļauju

• MK not. Nr.118 (12.03.2002.): 

par virszemes un pazemes 

ūdeņu kvalitāti

• MK not. Nr.42 (13.01.2009.): 

par pazemes ūdens resursu 

apzināšanas kārtību un 

kvalitātes kritērijiem

• MK not. Nr.736 (23.12.2003.): 

par ūdens resursu lietošanas 

atļauju

Ūdens resursu izmantošanas tiesiskais regulējums Latvijā



• Ūdens Struktūrdirektīva 

2000/60/EK

• Prasības transponētas Ūdens 

apsaimniekošanas likumā un 

pakārtotajos normatīvajos aktos

• Ūdens resursu pārvaldības 

plānošana - upju sateces 

baseinu līmenī, nevis pēc 

administratīvajām robežām

• Upju baseinu apgabalu 

apsaimniekošanas plāni - vidēja 

termiņa plānošanas dokumenti

• Mērķis - sasniegt / saglabāt labu 

stāvokli virszemes un pazemes 

ūdeņiem, ievērojot arī sabiedrības 

ilgtspējīgās attīstības intereses

• MK not. Nr.646 (25.06.2009.) 

“Noteikumi par upju baseinu 

apgabalu apsaimniekošanas 

plāniem un pasākumu 

programmām”

UBA plāni - ūdens resursu pārvaldības plānošana



Latvijas upju baseinu apgabali



UBA plānu struktūra



Plāni 2022.-2027. gadam

Vairāk: https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-parvaldiba

https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-parvaldiba
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Paldies par uzmanību!


