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Ziņojums par virszemes un Ziņojums par virszemes un 
pazemes ūdeņu pazemes ūdeņu 

aizsardzībuaizsardzību
2010. ga2010. gaddāā

Latvijas Vides, Latvijas Vides, ģģeoloeoloģģijas un meteoroloijas un meteoroloģģijas centrsijas centrs
Ūdens daļaŪdens daļa

Anete Anete ŠturmaŠturma

Rīga, 29.02.2012.Rīga, 29.02.2012.

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

�� Balstoties uz Latvijas Vides, Balstoties uz Latvijas Vides, ģģeoloeoloģģijas un meteoroloijas un meteoroloģģijas centra realizētā ijas centra realizētā 
virszemes ūdeņu kvalitātes 2010. gada monitoringa rezultātiem, tvirszemes ūdeņu kvalitātes 2010. gada monitoringa rezultātiem, tiek skatīta iek skatīta 
prioritprioritāāro zivju ūdeņu kvalitātes ro zivju ūdeņu kvalitātes atbilstība MK noteikumu Nr. 118 pielikumā Nr. atbilstība MK noteikumu Nr. 118 pielikumā Nr. 
3 n3 noteiktajiem kvalitoteiktajiem kvalitāātes normatīviem. tes normatīviem. 

�� Pēc SIA „Rīgas Ūdens” Pēc SIA „Rīgas Ūdens” dzeramdzeramā ā ūdens ieguvē izmantoto virszemes ūdeņuūdens ieguvē izmantoto virszemes ūdeņu
monitoringa datiem tiek noteikta to atbilstība MK noteikumu Nr. monitoringa datiem tiek noteikta to atbilstība MK noteikumu Nr. 118 pie118 pielikuma likuma 
Nr. 6Nr. 6 noteiktajiem kvalit noteiktajiem kvalitāātes normatīviem. tes normatīviem. 

�� Papildus tiek izvērtēta Papildus tiek izvērtēta virszemes ūdensobjektu provizoriskā ekoloģiskā virszemes ūdensobjektu provizoriskā ekoloģiskā 
kvalitkvalitāātete 2010. gada monitoringa perioda 2010. gada monitoringa perioda –– vasaras un rudens sezonu  vasaras un rudens sezonu -- ietvaros,  ietvaros, 
kkā ā arī arī nitrnitrāātu saturstu saturs virszemes ūdeņos;virszemes ūdeņos;

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

�� Papildus ziņojumā dots Papildus ziņojumā dots meteorolometeoroloģģisko apstisko apstāākļukļu raksturojums pa upju baseinu  raksturojums pa upju baseinu 
apgabaliem, kapgabaliem, kā ā arī arī hidrolohidroloģģisko apstisko apstāākļukļu raksturojums pa sezon raksturojums pa sezonāām un gada m un gada 
griezumgriezumāā. . 

Latvijas Vides, Latvijas Vides, ģģeoloeoloģģijas un meteoroloijas un meteoroloģģijas ijas 
centra 2010. centra 2010. gadgadā ā veiktveiktā ā virszemes un virszemes un 

pazemes ūdeņu kvantitātes un kvalitātes pazemes ūdeņu kvantitātes un kvalitātes 
monitoringa raksturojums Imonitoringa raksturojums I

�� 2010. ga2010. gaddā ā Latvijas Latvijas virszemes ūdeņu kvalitātes monitoringsvirszemes ūdeņu kvalitātes monitorings tika veikts Latvijas Vides  tika veikts Latvijas Vides 
ģģeoloeoloģģijas un meteoroloijas un meteoroloģģijas centra ar Latvijas ijas centra ar Latvijas HidroekoloHidroekoloģģijasijas institūtu noslēgtā institūtu noslēgtā 
līguma „līguma „Virszemes ūdeņu monitoringa staciju apsekošana saskaņā ar NacionVirszemes ūdeņu monitoringa staciju apsekošana saskaņā ar Nacionāālo lo 
monitoringa programmumonitoringa programmu” (Nr. LHEI 2010/1) ietvaros ar Latvijas Vides aizsardzības ” (Nr. LHEI 2010/1) ietvaros ar Latvijas Vides aizsardzības 
fonda finansifonda finansiāālu atbalstu. Monitorings tika veikts lu atbalstu. Monitorings tika veikts 4848 monitoringa stacij monitoringa stacijāās (s (28 up28 upju un ju un 
20 ez20 ezeru) peeru) periodriodā ā no jūlija līdz oktobrim. Fizikālie un no jūlija līdz oktobrim. Fizikālie un hidroķīmiskiehidroķīmiskie parametri tika parametri tika 
analizēti 4 reizes. Hidrobioloģiskie parametri (fitoplanktons, analizēti 4 reizes. Hidrobioloģiskie parametri (fitoplanktons, makrozoobentossmakrozoobentoss, , 
hlorofils) tika analizēti 1 līdz 2 reizes.hlorofils) tika analizēti 1 līdz 2 reizes.

�� Virszemes ūdeņu kvantitātes Virszemes ūdeņu kvantitātes -- hidrolohidroloģģiskais iskais monitorings tika īstenots monitorings tika īstenots 6969 stacij stacijāās, s, 
veicot tveicot tāādus hidrolodus hidroloģģiskos novērojumus kā ūdens līmeņa un temperatūras, iskos novērojumus kā ūdens līmeņa un temperatūras, 
caurplūduma mērījumus, ūdensobjektu stāvokļa noteikšanu u.c. caurplūduma mērījumus, ūdensobjektu stāvokļa noteikšanu u.c. 

�� Pazemes ūdeņu kvalitātesPazemes ūdeņu kvalitātes monitorings  monitorings 2010. ga2010. gaddā ā nepietiekamnepietiekamā ā finansējuma dēļ finansējuma dēļ 
netika veiktsnetika veikts. . Pazemes ūdeņu kvantitātesPazemes ūdeņu kvantitātes monitorings  monitorings 2010. ga2010. gaddā ā veikts, nosakot veikts, nosakot 
ūdens līmeni 57 monitoringa stacijās (261 urbumā). Tie tika veikūdens līmeni 57 monitoringa stacijās (261 urbumā). Tie tika veikti reizi mēnesī vai 4 ti reizi mēnesī vai 4 
reizes gadreizes gadā ā fona novērojumiem, bet automatizētajās novērojumu stacijās (Rimefona novērojumiem, bet automatizētajās novērojumu stacijās (Rimeikas ikas 
un Jaundubulti) un Jaundubulti) 2 r2 reizes dieneizes dienāā..

Latvijas Vides, Latvijas Vides, ģģeoloeoloģģijas un meteoroloijas un meteoroloģģijas ijas 
centra 2010. centra 2010. gadgadā ā veiktveiktā ā virszemes un virszemes un 
pazemes ūdeņu kvantitātes un kvalitātes pazemes ūdeņu kvantitātes un kvalitātes 
monitoringa raksturojums IImonitoringa raksturojums II

�� Virszemes ūdeņu radioaktivitātes monitoringsVirszemes ūdeņu radioaktivitātes monitorings un un dzeramdzeramā ā ūdens ūdens 
kontroles vietukontroles vietu radioaktivit radioaktivitāātes monitorings tika veikti četras reizes, tes monitorings tika veikti četras reizes, 2 2 
virszemes ūdeņu monitoringa stacijāsvirszemes ūdeņu monitoringa stacijās nosakot kopējo alfa starojuma avotu nosakot kopējo alfa starojuma avotu 
īpatnējo radioaktivitāti, kopējo beta starojuma avotu īpatnējo īpatnējo radioaktivitāti, kopējo beta starojuma avotu īpatnējo 
radioaktivitradioaktivitāāti, cēzija ti, cēzija 137137Cs gamma īpatnējo radioaktivitāti) Cs gamma īpatnējo radioaktivitāti) –– Daugavā  Daugavā 
augšpus Daugavpils, lai kontrolētu augšpus Daugavpils, lai kontrolētu radioloradioloģģiskoisko situ situāāciju pciju pāārrobežu rrobežu 
iespējamajai ietekmei, un Daugavas upes grīvā, lai varētu novērtiespējamajai ietekmei, un Daugavas upes grīvā, lai varētu novērtēt ūdeņu ēt ūdeņu 
plūsmas uz jūru radioaktivitātes stāvokli. plūsmas uz jūru radioaktivitātes stāvokli. 5 d5 dzeramzeramā ā ūdens kontroles vietāsūdens kontroles vietās
tika noteiktas radionuklīdu koncentrācijas jeb īpatnējās radioaktika noteiktas radionuklīdu koncentrācijas jeb īpatnējās radioaktivittivitāātes tes 
mērījumi (papildus virszemes ūdeņos noteiktajiem radioaktivitātemērījumi (papildus virszemes ūdeņos noteiktajiem radioaktivitātes s 
rrāādītājiem nosakot tritija dītājiem nosakot tritija 33H īpatnējo radioaktivitāti, radona H īpatnējo radioaktivitāti, radona 222222Rn īpatnējo Rn īpatnējo 
radioaktivitradioaktivitāāti).ti).

�� Monitoringa rezultMonitoringa rezultāāti parti parāādīja, ka virszemes ūdeņu dīja, ka virszemes ūdeņu radioloradioloģģiskieiskie parametri  parametri 
ir daudz zemir daudz zemāāki salīdzinājumā ar normatīvajos aktos noteiktajām ki salīdzinājumā ar normatīvajos aktos noteiktajām 
pieļaujamām vērtībām. Rezultāti atbilst dzeramā ūdens nekaitīgumpieļaujamām vērtībām. Rezultāti atbilst dzeramā ūdens nekaitīguma a 
prasībām. prasībām. 
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2010. gad2010. gad a meteoroloa meteorolo ģģisko apstisko apst āākļu kļu 
raksturojums Iraksturojums I

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

2010. gad2010. gad a meteoroloa meteorolo ģģisko isko 
apstapst āākļu raksturojums IIkļu raksturojums II

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

2010. gad2010. gada hidroloa hidrolo ģģisko apstisko apst āākļu kļu 
raksturojums raksturojums 

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

Upju un ezeru provizoriskUpju un ezeru provizorisk ā ā ekoloekolo ģģiskisk ā ā 
kvalitkvalit āāte Ite I

-- 2010 2010. g. gada vasaras un rudens sezonada vasaras un rudens sezon āā
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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 provizoriskUpju un ezeru provizorisk ā ā 
ekoloekolo ģģiskisk ā ā kvalitkvalit āāte IIte 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 2010. g. vasaras –– rudens sezonas provizoriskā ekoloģiskā  rudens sezonas provizoriskā ekoloģiskā 
kvalitkvalitāāte LUBAte LUBA
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2010. g. vasaras 2010. g. vasaras –– rudens sezonas provizoriskā  rudens sezonas provizoriskā 
ekoloekoloģģiskiskā ā kvalitkvalitāāte VUBAte VUBA

NitrNitr āātu satura virszemes ūdeņos tu satura virszemes ūdeņos 
raksturojumsraksturojums

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 NO 3

-) koncentr ācija 50 mg/l atz īmēta 
ar sarkanu l īniju.

PrioritPriorit āāro zivju ūdeņu kvalit ātes ro zivju ūdeņu kvalit ātes 
raksturojums Iraksturojums I

�� PrioritPrioritāārie zivju ūdeņi ir saldūdeņi, kuros nepieciešams veikt ūdens rie zivju ūdeņi ir saldūdeņi, kuros nepieciešams veikt ūdens 
aizsardzības vai ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai aizsardzības vai ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai 
nodrošinātu zivju populācijai labvēlīgus dzīves apstākļus. Priornodrošinātu zivju populācijai labvēlīgus dzīves apstākļus. Priorititāārie rie 
zivju ūdeņi noteikti 12.03.2002. MK noteikumos Nr. 118 „zivju ūdeņi noteikti 12.03.2002. MK noteikumos Nr. 118 „Noteikumi par Noteikumi par 

virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātivirszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 2.1 pielikumā, savukārt to ūdens ” 2.1 pielikumā, savukārt to ūdens 
kvalitkvalitāātes normatīvi noteikti šo noteikumu 3. pielikumā. tes normatīvi noteikti šo noteikumu 3. pielikumā. 

�� Saskaņā ar MK noteikumu Nr.118 3.pielikumā monitorējamajiem Saskaņā ar MK noteikumu Nr.118 3.pielikumā monitorējamajiem 
parametriem, kuriem noteikti robežlielumi, 2010. gadā tika parametriem, kuriem noteikti robežlielumi, 2010. gadā tika monitorētsmonitorēts  
ttāādu parametru koncentrdu parametru koncentrāācijas kcijas kā ā amonija joni, izšķīdušais skābeklis, amonija joni, izšķīdušais skābeklis, 

nejonizētais amonjaks un nejonizētais amonjaks un pHpH..

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

vasaras sezon ā

Izšķīdušais skābeklisIzšķīdušais skābeklisLLBBāārta, pie robežas ar Lietuvurta, pie robežas ar LietuvuV010V010

Izšķīdušais skābeklisIzšķīdušais skābeklisKKBBāārta, 0.2 km augšpus rta, 0.2 km augšpus DūkupjiemDūkupjiem, , 
hidroprofilshidroprofils

V006SPV006SP

Izšķīdušais skābeklisIzšķīdušais skābeklisKKVenta, Venta, hidroprofilshidroprofils VendzavaVendzavaV027V027

Izšķīdušais skābeklisIzšķīdušais skābeklisLLVenta, 0.5 km augšpus NīgrandesVenta, 0.5 km augšpus NīgrandesV056V056

pHpHLLLielLielā ā Jugla, 0.2 km augšpus Zaķiem, Jugla, 0.2 km augšpus Zaķiem, 
hidroprofilshidroprofils

D406D406

pHpHKKĶīĶīšezers, pretī šezers, pretī MīlgrāvjaMīlgrāvja caurtekaicaurtekaiE042E042

pHpHKKĶīĶīšezers, pretī Mežaparkamšezers, pretī MežaparkamE042E042

Izšķīdušais skābeklisIzšķīdušais skābeklisLLPededze, augšpus AlūksnesPededze, augšpus AlūksnesD450D450

Nejonizētais amonjaks, Nejonizētais amonjaks, pHpHKKBurtnieku ezers, vidusdaļaBurtnieku ezers, vidusdaļaE225E225

Nejonizētais amonjaksNejonizētais amonjaksKKBurtnieku ezers, pie Salacas iztekasBurtnieku ezers, pie Salacas iztekasE225E225

Izšķīdušais skābeklisIzšķīdušais skābeklisLLAbuls, 3.5 kmAbuls, 3.5 km lejpus Trik lejpus TrikāātastasG220G220

Normatīviem Normatīviem 

((robežlielumiemrobežlielumiem) ) 

neatbilstošais parametrsneatbilstošais parametrs

PrioritPrioritāāro ro 

zivju zivju 

ūdeņu tipsūdeņu tips

Monitoringa stacijaMonitoringa stacijaŪŪO kodsO kods

DzeramDzeramā ā ūdens ieguvei izmantojamo ūdens ieguvei izmantojamo 
virszemes ūdeņu kvalit āte virszemes ūdeņu kvalit āte 

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

�� Daugava, Ūdens attīrīšanas stacija "Daugava“;Daugava, Ūdens attīrīšanas stacija "Daugava“;

�� Mazais Baltezers, Mazais Baltezers, SudrabezersSudrabezers, , VenčuVenču ezers Sekšu ezers, ūdens sūkņu ezers Sekšu ezers, ūdens sūkņu 
stacija "Baltezers"  stacija "Baltezers"  -- ūdens paraugu ņemšanas platforma pirms ūdens paraugu ņemšanas platforma pirms 
infiltrinfiltrāācijas ūdeņu sūkņu stacijas.cijas ūdeņu sūkņu stacijas.

�� Ūdeņu paraugus testē SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk tekstā SabiedrībŪdeņu paraugus testē SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk tekstā Sabiedrība) a) 
ApvienotApvienotā ā ūdens kvalitātes kontroles (AŪKK) laboratorija. ūdens kvalitātes kontroles (AŪKK) laboratorija. 

�� Iegūtie Daugavas upes ūdens kvalitātes rādītāju testēšanas rezulIegūtie Daugavas upes ūdens kvalitātes rādītāju testēšanas rezulttāāti ti 
liecina par Daugavas upes kvalitliecina par Daugavas upes kvalitāātes atbilstību A3 kategorijas tes atbilstību A3 kategorijas 
virszemes ūdenim. virszemes ūdenim. 

�� Sabiedrībai padotā dzeramā ūdens kvalitāte no visām pazemes Sabiedrībai padotā dzeramā ūdens kvalitāte no visām pazemes 
ūdensgūtnēmūdensgūtnēm Baltezera rajon Baltezera rajonā ā atbilst LR MK noteikumu Nr.235 atbilst LR MK noteikumu Nr.235 
prasībām (dzelzij un mangānam piemērotas īpašās normas, jo šo prasībām (dzelzij un mangānam piemērotas īpašās normas, jo šo 
kvalitkvalitāātes rtes rāādītāju neatbilstība ir dabisku procesu dēļ).  dītāju neatbilstība ir dabisku procesu dēļ).  

Pazemes ūdeņu kvantitātePazemes ūdeņu kvantitāte
�� SSpiedienūdeņupiedienūdeņu līmeņu režīmā galveno lomu ieņem ģeoloģiskā griezuma līmeņu režīmā galveno lomu ieņem ģeoloģiskā griezuma 

un pazemes ūdeņu dinamikas īpatnības un pazemes ūdeņu dinamikas īpatnības 

−− atsevišķus horizontus atdalošo ūdens vāji caurlaidīgo slāņu biezatsevišķus horizontus atdalošo ūdens vāji caurlaidīgo slāņu biezums;ums;

-- iežu caurlaidība;iežu caurlaidība;

-- spiediena starpība; spiediena starpība; 

-- vertikvertikāāllāās filtrs filtrāācijas virziens. cijas virziens. 

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

�� Izņēmumi ir Izņēmumi ir ““LielLielāās Rīgass Rīgas”” un un LiepLiepāājas rejas reģģioniioni, kur deviņdesmito gadu , kur deviņdesmito gadu 
ssāākumkumā ā intensīvi traucētas teritorijas bija apmēram 7000 un 1000 km2. intensīvi traucētas teritorijas bija apmēram 7000 un 1000 km2. 
SSāākot ar 1992.kot ar 1992.--1993.gadu šie laukumi ievērojami samazinājās (vismaz 10 1993.gadu šie laukumi ievērojami samazinājās (vismaz 10 
reizes), un reizes), un ppāārsvarrsvarā ā visvisā ā Latvijas teritorijLatvijas teritorijā ā ir dabīgais pazemes ūdeņu ir dabīgais pazemes ūdeņu 
režīms.režīms.

�� Stacijas, kas raksturo Stacijas, kas raksturo spiedienūdeņuspiedienūdeņu līmeņu dabīgo režīmu un fona līmeņu dabīgo režīmu un fona 
novērojumus, parāda, ka Famenas (D3fm), Pļaviņunovērojumus, parāda, ka Famenas (D3fm), Pļaviņu--Amulas (D3plAmulas (D3pl--aml) un aml) un 
ArukilasArukilas –– Amatas (D2arAmatas (D2ar--D3am) ūdens horizontu kompleksos, salīdzinot D3am) ūdens horizontu kompleksos, salīdzinot 
ar 2009.gadu, vērojams ar 2009.gadu, vērojams neliels līmeņu pieaugumsneliels līmeņu pieaugums. Šāds pieaugums . Šāds pieaugums 
novērojams arī vairāku gadu garumā.novērojams arī vairāku gadu garumā.
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Pazemes ūdeņu kvantitātePazemes ūdeņu kvantitāte Ziņojums pieejams LVĢMC Ziņojums pieejams LVĢMC 
mmāājas lapjas lapāā::

httphttp://www.meteo.lv/://www.meteo.lv/publicpublic/30578.html/30578.html  

TTāāpat 30. septembrī mājas lapā publicēta pat 30. septembrī mājas lapā publicēta 
arī arī Pazemes ūdeņu krājumu bilance par  Pazemes ūdeņu krājumu bilance par  
2010. gadu2010. gadu

httphttp://www.meteo.lv/://www.meteo.lv/publicpublic/28475.html/28475.html


