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Veselības inspekcijas 
Vides veselības nodaļa

Normunds Kadiķis 

Daugavas upju baseina apgabala Konsultatīvā padome 10.11.2011. 

Peldvieta — peldēšanai paredzēta peldvietu higiēnas 
prasībām atbilstoša vieta, kas atrodas jūras piekrastē vai pie 
iekšzemes ūdeņiem un kas ietver noteiktu labiekārtotu 
sauszemes daļu un peldvietas ūdens daļu, ko cilvēki 
izmanto atpūtai peldsezonas laikā
(Ūdens apsaimniekošanas likums) 

Peldvieta – jebkura virszemes ūdeņu daļa, kurā kompetentā 
iestāde paredz, ka tajā peldēsies liels cilvēku skaits, un ja tajā 
nav piemērots pastāvīgs peldēšanās aizliegums vai pastāvīgs 
ieteikums nepeldēties 
(ES Direktīva 2006/7/EC)  

• 2010.gada 6.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 608 „Noteikumi par 
peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes  nodrošināšanu un prasībām 
sabiedrības informēšanai”

• 2008.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 454 „Peldvietu 
higiēnas prasības”

• 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 341 „Peldvietu 
izveidošanas un uzturēšanas kārtība”

Projekts: “Noteikumi par peldvietas izveidošanas un uzturēšanas 
kārtību, drošības un higiēnas prasībām peldvietā un peldvietu 
sarakstu, kurās peldvietu ūdens monitoringu veic par valsts budžeta 
līdzekļiem”

ES Direktīva 2006/7/EC  
2008.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 454 
„Peldvietu higiēnas prasības”

Pielikumos oficiālo peldvietu saraksts !

• Izslēgtas:  Juglas ezera peldvieta
Meleku līča peldvieta

• Iekļautas: Jelgava – Lielupes labā krasta peldvieta (jauna !)
Jēkabpils – peldvieta „Radžu ūdenskrātuve”
Daugavpils – peldvieta “Stropu vilnis” Stropu ezerā 

46 peldvietas 

2011.g.

Peldvietu sadal ījums 
pils ētās un novados

Peldvietas Daugavas 
upju baseina apgabal ā 

(8) 
Bābelīte
Vakarbuļļu pl.
Daugavgrīvas pl.

2 peldv. L. Stropu ez.
Šūņu ez.

Radžu ūdenskr.

Zirga ez.
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Ūdens paraugu 
ņemšana

Vizuāli novērojumi  
uz vietas

Paraugu 

analīzes 
laboratorijā

Mikrobioloģiskās 
analīzes

PELDVIETA

DATI PAR PELDVIETAS ŪDENS KVALITĀTI

Ar 2008.gadu

Peldvieta Parauga kārtas 
numurs

Parauga ņemšanas laiks

Visas peldvietas 1.paraugs 9.-10.maijs

Visas peldvietas 2.paraugs 6.-7.jūnijs

Visas peldvietas 3.paraugs 4.-5.jūlijs

Visas peldvietas 4.paraugs 1.-2.augusts

Visas peldvietas 5.paraugs 5.-6.septembris

Paraugus ņem peldsezonas laikā no 15.maija līdz 15.sept.

Grafiks 2011.gadā

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR”

Analīzes veiktas -

Monitoringa rādītāji

� Zilaļģes, naftas produkti, peldoši u.c. atkritumi –
vizuāli

� Escherichia coli, zarnu enterokoki – fekālā 
piesārņojuma indikatori, mikrobioloģiskās 
analīzes laboratorijā 

Peldvietu ūdens kvalitātes novērtēšanas un 
klasificēšanas procedūra

Peldvietas ūdens tiek klasificēts pēc 4 peldsezonu  
visiem datiem kā
“Izcila kvalit āte”,
“Laba kvalit āte”, 
“Pietiekama kvalit āte” vai

“Zema kvalit āte”

+
Tūlītējais nov ērtējums p ēc katras 

paraugu ņemšanas reizes 

Ilglaicīgās 
kvalitātes 

novērtējums

Operatīvais 
novērtējums

N.p.k. Rādītājs Izcila 
kvalit āte

Laba 
kvalit āte

Pietiekama

kvalit āte

1.
Zarnu enterokoki

(KVV/100 ml)
200(1) 400(1) 330(2)

2.
Escherichia coli

(KVV/100 ml) 
500(1) 1000(1) 900(2)

(1) Pamatojoties uz 95.procentiles novērtēšanu

(2) Pamatojoties uz 90.procentiles novērtēšanu 

N.p.k. Rādītājs Izcila 
kvalit āte

Laba 
kvalit āte

Pietiekama

kvalit āte

1. Zarnu 
enterokoki

(KVV/100 ml)

100(1) 200(1) 185(2)

2. Escherichia coli

(KVV/100 ml) 

250(1) 500(1) 500(2)

(1) Pamatojoties uz 95.procentiles novērtēšanu

(2) Pamatojoties uz 90.procentiles novērtēšanu 
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N = 100

n1, n2, n3, ....................................... ....., n90, n91, n92,......., n100 

n1, n2, n3, ....................................... ....., n90, n91, n92,......., n100 

90.procentile

Tūlītējais jeb operatīvais novērtējums

� Peldēties atļauts

� Peldēties nav ieteicams

� Peldēties aizliegts

Upju, ezeru un jūras piekrastes ekoloģiskā kvalitāte un 
peldūdeņu ilglaicīgā kvalitāte

Ekoloģiskā kvalitāte tiek iedalīta 5 klasēs  

Augsta Laba Vidēja Slikta Ļoti 
slikta

Cilvēka 
darbība 

neietekmē

vai ietekmē 

minimāli 
(dabiski 
apstākļi)

Pieaug cilvēka darbības ietekme

2015 !

Peldūdeņu
kvalit āte:

Izcila

Laba

Pietiekama

Zema

2015 !

Provizorisks ilglaic īgās peldvietu ūdens 
kvalit ātes nov ērtējums Daugavas apgabal ā 

Peldvieta
     Kvalitāte pēc 2006/7/EK

E.coli Enterokoki

Vakarbuļļi Izcila Laba

Daugavgrīva Izcila Laba

Bābelītes ezers Izcila Pietiekama

Lielais Stropu ezers Izcila Izcila

Lielais Stropu ezers. "Stropu 
vilnis" Izcila Izcila

Šūņu ezers Izcila Pietiekama

Zirga ezers Izcila Izcila

Radžu ūdenskrātuve Izcila Izcila

Informēšana

� Informācija Veselības inspekcijas mājas lapā internetā
� “Google Maps” kartēs Veselības inspekcijas mājas lapā 

internetā
� Rakstiska informācija peldvietas īpašniekam
� Preses relīzes plašsaziņas līdzekļiem 

www.vi.gov.lv
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Komunik ācija ar pašvald ībām

• Operatīva informēšana pa telefonu, ja aizliegums vai 
ieteikums nepeldēties (kontaktpersona vai pašvaldības 
sekretāre, dežurants u.t.t.)

• Rakstiski vienas dienas laikā pēc oficiālo rezultātu 
saņemšanas – vēstule pašvaldībai un e-pasts 
kontaktpersonai

Sadarbība ar peldvietu īpašniekiem (pašvaldībām) 
peldvietu ūdens kvalitātes pārvald ības jautājumos

• iespēja veikt pašvaldību finansētu monitoringu peldvietās, kur peldas 
liels peldētāju skaits un kuras nav iekļautas oficiālo peldvietu sarakstā

• iespēja veikt pašvaldību finansētu papildu monitoringu peldvietās, kas 
ir iekļautas oficiālo peldvietu sarakstā

• pašvaldību aicināšana iekļaut peldvietas, kur peldas liels peldētāju 
skaits, oficiālo peldvietu sarakstā (iesniegums V eselības ministrijai)

• sadarbība ar pašvaldībām par informācijas sniegšanu peldvietā (no 
2012.gada peldsezonas jāizpilda direktīvas 2006/7/EK prasības!)   

Sabiedrības līdzdalība

� Iespējas piedalīties par valsts budžeta līdzekļiem 
monitorējamo peldvietu saraksta koriģēšanā

� Iespējas komentēt peldvietu ūdens aprakstus  

� Iesaistīšanās vizuālajos peldvietu kvalitātes 
novērojumos  
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2011.gada aktualit ātes 

• Peldvietu ūdens apraksti

• Šogad savākti 4 peldsezonu dati, kas pirmo reizi 
ļauj novērtēt ilglaicīgo kvalitāti atbilstoši direktīvas 
2006/7/EK kritērijiem 

Mikrobiolo ģiskais 
pies ārņojums Zila ļģes

Notekūdeņi
Atpūtnieku 

antihigiēniska
uzvedība

Ūdensputni
Slikta ekoloģiskā 

kvalitāte

Eitrofikācija
Labiekārtotu 

peldvietu 
trūkums

Nepietiekama 
notekūdeņu 
attīrīšana 

Sadzīves ķīmija Lauksaimniecība

Paldies!


