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Purvi Latvijā 
Viena no lielākajām Latvijas dabas bagātībām ir purvi, kas 
mūsdienās aizņem vairāk kā 10% no valsts teritorijas. Lielākie pēc 
platības ir augstā tipa purvi, kas atrodas Austrumlatvijas zemienē, 
Piejūras zemienē, Viduslatvijas zemienē un Ziemeļvidzemes 
zemienē.  http://www.latvijaskudra.lv/lv/kudra/purvi/ 

http://www.latvijaskudra.lv/lv/kudra/purvi/


Pētījuma objekti 

LIFE REstore – Degradēto purvu apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā 
Projekta Nr. LIFE14 CCM/LV/001103 

Ķemeru Lielais Tīrelis  Laugas purvs 



Ķemeru Lielā Tīreļa objekta novietojuma plāns 



Pētījumu objekta virsmas telpiskais modelis, ģenerēts, 
izmantojot lāzerskenēšanas (LiDAR) datus 



Kvartāra nogulumiežu karte (Prols, 2010) 



Pētījumu objekta ģeoloģiskā uzbūve (Prols, 2010)  



Izstrādātā kūdras lauka centrālās daļas faktiski novērotais 
applūdums apsekošanas laikā, ūdens līmenim  8,75 m v.jl. 



Izstrādātā kūdras lauka centrālās daļas modelētais, ūdens 
līmenim  8,75 m v.jl. 



Projekta apgabala topoloģiskā karte ar digitālā reljefa 
augstumlīknēm un Modelētie pazemes ūdens līmeņi Q2 
horizontā [m vjl] 



Modelētā gruntsūdens horizonta (Q2) ūdens krājumu 
papildināšanās karte  vertikālās filtrācijas rezultātā, [mm/gadā]  



Hidroģeoloģiskā modelēšanas rezultāti 



Laugas purva modeļa nogabali 



Laugas objekta Kvartāra nogulumiežu karte  
(Juškevičs, u.c., 2003) 



Devona nogulumiežu stratigrāfiskais kopprofils 



Projekta teritorijas virsmas LiDAR datu telpiskais modelis 



Ar 3D modeli noteiktais Višezera sateces baseins 



Laugas purva apgabala HM vertikālā shematizācija un modelī 
izmantotie hidroģeoloģiskie parametri 



A – projekta apgabala digitālā reljefa augstumlīkņu karte;  
B – purva nogulumu biezuma karte 



A – pazemes ūdens līmenis B1 slānī, m vjl.  
B – pazemes ūdens līmenis gQ slānī, m vjl. 



Modelētā purva nogulumu slāņa B3 un B2 ūdens krājumu 
papildināšanās ar atmosfēras nokrišņiem to vertikālās infiltrācijas 
rezultātā, [mm/gadā]  



Bilances tabulu grafiskā skaidrojuma leģenda 



Pazemes plūsmu bilances (2. tabula) grafiskais skaidrojums 



Pazemes plūsmu bilances (2. tabula) grafiskais skaidrojums 



Pazemes ūdeņu bilances elementu aprēķins Laugas purva 
modeļa teritorijai 



Paldies par uzmanību 


