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Ziņojums par 
virszemes un pazemes 
ūdeņu aizsardzību
2010. gadā

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Ūdens daļas vecākā speciāliste

Anete Anete ŠturmaŠturma

Rīga, 10.11.2011.

� Ziņojums par virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību izstrādāts saskaņā ar 
12.03.2002. MK noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu 
kvalitāti” 44.1. punktu. 

� Balstoties uz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra realizētā 
virszemes ūdeņu kvalitātes 2010. gada monitoringa rezultātiem, tiek skatīta 
prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes atbilstība MK noteikumu Nr. 118 pielikumā Nr. 3 
noteiktajiem kvalitātes normatīviem. 

� Pēc SIA „Rīgas Ūdens” dzeramā ūdens ieguvē izmantoto virszemes ūdeņu 
monitoringa datiem tiek noteikta to atbilstība MK noteikumu Nr. 118 pielikuma 
Nr. 6 noteiktajiem kvalitātes normatīviem. 

� Papildus tiek izvērtēta virszemes ūdensobjektu provizoriskā ekoloģiskā kvalitāte 
2010. gada monitoringa perioda – vasaras un rudens sezonu - ietvaros, kā arī 
nitrātu saturs virszemes ūdeņos;

� Attiecībā uz pazemes ūdeņu aizsardzību, sniegts pazemes ūdeņu kvantitātes 
raksturojums, pazemes saldūdeņu dabiskās aizsargātības novērtējums, kā arī 
pazemes ūdeņu krājumu aprēķina kopsavilkums. 

� Papildus ziņojumā dots meteoroloģisko apstākļu raksturojums pa upju baseinu 
apgabaliem, kā arī hidroloģisko apstākļu raksturojums pa sezonām un gada 
griezumā. 

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centra 2010. gadā veiktā virszemes un 
pazemes ūdeņu kvantitātes un kvalitātes 
monitoringa raksturojums I

� 2010. gadā Latvijas virszemes ūdeņu kvalitātes monitorings tika veikts Latvijas 
Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu 
noslēgtā līguma „Virszemes ūdeņu monitoringa staciju apsekošana saskaņā ar 
Nacionālo monitoringa programmu” (Nr. LHEI 2010/1) ietvaros ar Latvijas Vides 
aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Monitorings tika veikts 48 monitoringa 
stacijās (28 upju un 20 ezeru) periodā no jūlija līdz oktobrim. Fizikālie un 
hidroķīmiskie parametri tika analizēti 4 reizes. Hidrobioloģiskie parametri 
(fitoplanktons, makrozoobentoss, hlorofils) tika analizēti 1 līdz 2 reizes.

� Virszemes ūdeņu kvantitātes - hidroloģiskais monitorings tika īstenots 69 stacijās, 
veicot tādus hidroloģiskos novērojumus kā ūdens līmeņa un temperatūras, 
caurplūduma mērījumus, ūdensobjektu stāvokļa noteikšanu u.c. 

� Pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings 2010. gadā nepietiekamā finansējuma dēļ 
netika veikts. Pazemes ūdeņu kvantitātes monitorings 2010. gadā veikts, nosakot 
ūdens līmeni 57 monitoringa stacijās (261 urbumā). Tie tika veikti reizi mēnesī vai 4 
reizes gadā fona novērojumiem, bet automatizētajās novērojumu stacijās 
(Rimeikas un Jaundubulti) 2 reizes dienā.

Latvijas vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra 2010. gadā veiktā 
virszemes un pazemes ūdeņu kvantitātes 
un kvalitātes monitoringa raksturojums II

� Virszemes ūdeņu radioaktivitātes monitorings un dzeramā ūdens kontroles 
vietu radioaktivitātes monitorings tika veikti četras reizes, 2 virszemes ūdeņu 
monitoringa stacijās nosakot kopējo alfa starojuma avotu īpatnējo 
radioaktivitāti, kopējo beta starojuma avotu īpatnējo radioaktivitāti, cēzija
137Cs gamma īpatnējo radioaktivitāti) – Daugavā augšpus Daugavpils, lai 
kontrolētu radioloģisko situāciju pārrobežu iespējamajai ietekmei, un Daugavas 
upes grīvā, lai varētu novērtēt ūdeņu plūsmas uz jūru radioaktivitātes stāvokli. 
5 dzeramā ūdens kontroles vietās tika noteiktas radionuklīdu koncentrācijas jeb 
īpatnējās radioaktivitātes mērījumi (papildus virszemes ūdeņos noteiktajiem 
radioaktivitātes rādītājiem nosakot tritija 3H īpatnējo radioaktivitāti, radona 
222Rn īpatnējo radioaktivitāti).
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2010. gada meteorolo ģisko apst ākļu 
raksturojums I

1.1.attēls. Gada vid ējās gaisa temperat ūras novirzes no normas.

1. 2010. gada meteorolo ģisko 
apst ākļu raksturojums II

1. 2. attēls. Gada nokriš ņu daudzuma novirzes no normas.

2010. gada hidrolo ģisko apst ākļu raksturojums 

2.5.1. attēls. Latvijas upju baseinu 2010. gada notece sal īdzin ājum ā ar 
ilggad īga perioda noteci .  

Upju un ezeru provizorisk ā 
ekolo ģisk ā kvalit āte I
- 2010. gada vasaras un rudens sezon ā
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3.1.1. attēls. Kopsavilkums par virszemes ūdeņu provizorisko 
ekolo ģisko kvalit āti ūdens objektos Latvijas upju baseinu 
apgabalos 2010. gada vasaras un rudens sezon ā.

Upju un ezeru provizorisk ā 
ekolo ģisk ā kvalit āte II
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3.2.2. attēls. Kopsavilkums par monitor ēto upju un ezeru 
provizorisko ekolo ģisko kvalit āti 2010. gada vasaras –  rudens 
sezon ā.

Upēs problemātiskākais kvalitātes elements ir kopējais fosfors, bet ezeriem – fitoplanktona 
kopējā biomasa, hlorofila koncentrācija, caurredzamība ar Seki disku un kopējais fosfors. 

2010. g. vasaras – rudens sezonas provizoriskā ekoloģiskā 
kvalitāte DUBA
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Nitr ātu satura virszemes ūdeņos 
raksturojums

3.2.1. attēls. Virszemes ūdeņu nitr ātu koncentr ācijas īpaši jut īgajās 
teritorij ās 2010. gada monitoringa period ā – vasaras un rudens 
sezon ā. Pieļaujam ā nitr ātu (jonu NO3-) koncentr ācija 50 mg/l atz īmēta 
ar sarkanu l īniju.

Priorit āro zivju ūdeņu kvalit ātes 
raksturojums I

� Prioritārie zivju ūdeņi ir saldūdeņi, kuros nepieciešams veikt ūdens 
aizsardzības vai ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai nodrošinātu zivju 
populācijai labvēlīgus dzīves apstākļus. Prioritārie zivju ūdeņi noteikti 
12.03.2002. MK noteikumos Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes 

ūdeņu kvalitāti” 2.1 pielikumā, savukārt to ūdens kvalitātes normatīvi noteikti
šo noteikumu 3. pielikumā. 

� Saskaņā ar MK noteikumu Nr.118 3.pielikumā monitorējamajiem 
parametriem, kuriem noteikti robežlielumi, 2010. gadā tika monitorēts tādu 
parametru koncentrācijas kā amonija joni, izšķīdušais skābeklis, nejonizētais 

amonjaks un pH.

Monitor ētie  prioritārie zivj ūdeņi, kuri neatbilst ūdens 
kvalit ātes normat īvajiem 
robežlielumiem 2010. gada vasaras sezon ā

Izšķīdušais skābeklisLBārta, pie robežas ar LietuvuV010

Izšķīdušais skābeklisKBārta, 0.2 km augšpus Dūkupjiem, 
hidroprofils

V006SP

Izšķīdušais skābeklisKVenta, hidroprofils VendzavaV027

Izšķīdušais skābeklisLVenta, 0.5 km augšpus NīgrandesV056

pHLLielā Jugla, 0.2 km augšpus Zaķiem, 
hidroprofils

D406

pHKĶīšezers, pretī Mīlgrāvja caurtekaiE042

pHKĶīšezers, pretī MežaparkamE042

Izšķīdušais skābeklisLPededze, augšpus AlūksnesD450

Nejonizētais amonjaks, pHKBurtnieku ezers, vidusdaļaE225

Nejonizētais amonjaksKBurtnieku ezers, pie Salacas iztekasE225

Izšķīdušais skābeklisLAbuls, 3.5 km lejpus TrikātasG220

Normatīviem 

(robežlielumiem) 

neatbilstošais parametrs

Prioritāro 

zivju 

ūdeņu 

tips

Monitoringa stacijaŪO kods

Dzeramā ūdens ieguvei izmantojamo 
virszemes ūdeņu kvalit āte 

� Saskaņā ar 12.03.2002. MK noteikumiem 
Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes 
ūdeņu kvalitāti” dzeramā ūdens ieguvei 
izmantojamie virszemes ūdeņi ir:

� Daugava, Ūdens attīrīšanas stacija "Daugava“;

� Mazais Baltezers, Sudrabezers, Venču ezers 
Sekšu ezers, ūdens sūkņu stacija "Baltezers"  -
ūdens paraugu ņemšanas platforma pirms 
infiltrācijas ūdeņu sūkņu stacijas.

Pazemes ūdeņu kvantitāte

� Spiedienūdeņu līmeņu režīmā galveno lomu ieņem ģeoloģiskā griezuma un pazemes
ūdeņu dinamikas īpatnības 

− atsevišķus horizontus atdalošo ūdens vāji caurlaidīgo slāņu biezums;

- iežu caurlaidība;

- spiediena starpība; 

- vertikālās filtrācijas virziens. 

� Lielākajā daļā visos brīvās ūdens apmaiņas zonas horizontos ir dabīgs vai nenozīmīgi 
traucēts pazemes ūdeņu režīms. 

� Izņēmumi ir “Lielās Rīgas” un Liepājas reģioni, kur deviņdesmito gadu sākumā 
intensīvi traucētas teritorijas bija apmēram 7000 un 1000 km2. Sākot ar 1992.-
1993.gadu šie laukumi ievērojami samazinājās (vismaz 10 reizes), un pārsvarā visā 
Latvijas teritorijā ir dabīgais pazemes ūdeņu režīms.

� Stacijas, kas raksturo spiedienūdeņu līmeņu dabīgo režīmu un fona novērojumus, 
parāda, ka Famenas (D3fm), Pļaviņu-Amulas (D3pl-aml) un Arukilas – Amatas (D2ar-
D3am) ūdens horizontu kompleksos, salīdzinot ar 2009.gadu, vērojams neliels līmeņu 
pieaugums. Šāds pieaugums novērojams arī vairāku gadu garumā.

Pazemes ūdeņu kvantitāte



3.pielikums
Daugavas upju baseinu apgabala Konsultatīvās padomes sēdes

2011.gada 10.novembra Protokolam Nr.4

4

Ziņojums pieejams LVĢMC 
mājas lapā:

http://www.meteo.lv/public/30578.html 

Tāpat 30. septembrī mājas lapā publicēta 
arī Pazemes ūdeņu krājumu bilance par  
2010. gadu

http://www.meteo.lv/public/28475.html


