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1. Datu (viļņi) raksturojums



1. Datu (viļņi) raksturojums



2. Dziļūdens saneši

No DR (Polijas) uz Z 

Šīs smiltis neatgriežas LV 

Apmēram 3 milj m3 deficīts



2. Dziļūdens saneši

Kolka -> AInaži

RJL R daļā mazāka intensitāte nekā A daļā



2. Dziļūdens saneši

Max transporta zonas noskalotas

Akumulācija



3. Garkrasta sanešu modelis

BJ – IŠ - RJL: 1.0 - 0.5 - 0.2 milj

Gandrīz visur LT->EE virzienā



3. Sanešu bilances modelis - plūsma



3. Bilances modelis - bilance
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4. Ostu modeļi (Liepāja, Ventspils, Mērsrags, 

Skulte) – ar un bez ostām



4. Ostu ietekme uz viļņiem



4. Ostu ietekme uz straumēm (D7C1-2)



4. Ostu ietekme uz sanešiem



5. Piemērs pie Liepājas NAI. Dziļumu uzmērījums

LSEZ navigācijas dienests; 

atkārtojam 2006.gada uzmērījumu

Zemūdens profila smilšu zudumi ap 30000 

kubikmetri / kilometru, zemūdens profils 

pārvietojies par 50 m



5. Liepājas NAI piemērs: stāvkrasta pārvietošanās

Krasta profilu uzmērīšana (J.Lapinskis) 03.6.2020.

 
Profils 9 (Memoriāls)
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5. Liepājas NAI 

piemērs: 

modeļaprēķini



6. SECINĀJUMI UN KOPSAVILKUMS

Darbā ir piedāvāti raksturlieluma D7 “Pastāvīgas 

hidrogrāfisko apstākļu pārmaiņas nelabvēlīgi neietekmē jūras 

ekosistēmu” kritēriju D7C1 un D7C2 indikatori (pavisam seši, 

pa trim katram kritērijam) un to aprēķina metodika. Indikatoru 

aprēķins saistīts ar antropogēno iedarbību; tās novērtēšanai 

izveidota modelēšanas pieeja, kas ļauj aprēķināt katras 

hidrobūves ietekmi kā šo sešu indikatoru telpiskos 

sadalījumus un skaitliskas vērtības.

Izlases veidā veikts aprēķins Liepājas, Ventspils, Skulte un 

Mērsraga ostām, konstatējot, ka šo ostu izraisītās 

pastāvīgās hidrogrāfisko apstākļu pārmaiņas nerada 

būtiskas nelabvēlīgas ietekmes uz jūras ekosistēmu.



6. SECINĀJUMI UN KOPSAVILKUMS

Izveidoti un pielietoti trīs modeļi: (1) dziļūdens; (2) garkrasta

un (3) ostu apkārtnes. 

Secinājumi par sanešu pārvietošanās raksturu:

• Dziļūdens daļā sanešu pārvietošanās ir vērsta uz 

ziemeļiem Baltijas jūras atklātajā daļā, RJL virzienā Irbes 

šaurumā, Rīgas virzienā RJL rietumdaļā un Ainažu virzienā 

Rīgas jūras līča austrumdaļā. LT→EE.

• Dziļūdens saneši nonāk projekta teritorijā pamatā no 

Polijas teritoriālajiem ūdeņiem, apejot Lietuvas 

teritoriālos ūdeņus.

• Dziļūdens sanešu ikgadējā bilance projekta teritorijas 

Baltijas jūras daļā ir negatīva – tajā vidēji ieplūst 2.5 miljoni 

kubikmetru smilšu gada, bet izplūst – 5.5 miljoni 

kubikmetru, ikgadējais sanešu deficītu ap 3 miljoniem.



6. SECINĀJUMI UN KOPSAVILKUMS

• Dziļūdens sanešu iespējamās akumulācijas vietas ir 

teritorija uz ZR no Ovīšu raga un Irbes šauruma R ieeja.

• Garkrasta sanešu plūsma piekrastē (viļņu lūšanas zonā) 

pēc skaitliskajām vērtībām ir samērojama ar dziļūdens 

sanešu plūsmu.

• Garkrasta sanešu plūsma praktiski visā Latvijas piekrastē 

(ar izņēmumiem starp Melnsilu un Kolku, un pie Skultes) ir 

vērsta virzienā no LT/LV robežas uz LV/EE robežu.

• Garkrasta sanešu plūsma pārsniedz miljonu kubikmetru 

gadā Baltijas jūras krastā, tā ir ap 500 tūkstošiem 

kubikmetru Irbes šaurumā un nepārsniedz 200 

tūkstošus kubikmetru Rīgas jūras līcī (izņemot posmu 

uz Z no Tūjas). 

• Garkrasta sanešu pārvietošanās intensitāte var divkārt 

pārsniegt sanešu plūsmas vērtības. 



6. SECINĀJUMI UN KOPSAVILKUMS

• Garkrasta sanešu plūsmai kritiskas vietas ir (1) krasta 

izvirzījumi, kuri plūsmu novirza jūrā, (2) hidrobūves, kas 

bloķē garkrasta plūsmu. Ostu gadījumā papildus faktors ir 

navigācijas kanālu padziļināšana, kas nozīmē arī 

seklūdens sanešu pārvietošanu uz dziļūdens zonu.

• Aprēķinātā sanešu pārvietošanās no seklūdens uz 

dziļūdens zonu Baltijas jūras atklātajai daļai ir 2,8 

miljoni kubikmetru gadā (sakrīt ar dziļūdens sanešu 

bilanci), bet Rīgas jūras līcim – 0,7 miljoni kubikmetru.

• Šo sanešu deficītu kompensē krasta erozija, tad  

EMODNET erozija Baltijas jūras krastam 2.2 m/gadā un 

bet Rīgas jūras līcim 0.5 m/gadā, kas nozīmē 5.2- 5.4 m 

augsta krasta noskalošanu.



7. KAS NEIZDEVĀS VAI «ko tālāk?»

1. Pielietot izstrādātos modeļus vai to pilnveidojumus 

konkrētu sanešu pārvietošanos iespaidojošu rīcību ietekmju 

izvērtēšanai.

2. Veikt Latvijas piekrastes seklūdens zonas dziļumu 

uzmērījumu (0-5 m dziļumu zonā), ieplānojot to atkārtot pēc 

5-10 gadiem.

3. Saistīt modeļus ar krasta erozijas pētījumiem (piemēram 

LU(2014)), kas bija ārpus šī pētījuma ietvariem.

4. Divdimensionāla garkrasta modeļa izveide visai Latvijas 

piekrastei. Ļautu noteikt sanešu bilanci seklūdens zonai, 

detalizējot šī pētījuma rezultātus, noskaidrot seklūdens zonas 

dziļuma izmaiņu tendenci



Paldies!
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