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Mērķis un dalībnieki 

 

 Projekta mērķis - noteikt iedzīvotāju dzeramā ūdens ieguves avotus, noteikt to 

kvalitāti ar salīdzināšanas metodi un uzlabot dzeramā ūdens izmantošanas 

efektivitāti mājsaimniecībās. 

 

 Dalībnieki – Valmieras pilsētas Stacijas ielas 13 dzīvokļu 5 mājsaimniecības, 

kas iesaistītas projektā, un nama iedzīvotāji kopumā. 

 

 

 

 



Uzdevumi 

 

 Projektā iesaistīto mājsaimniecību iedzīvotājiem nedēļas periodā bija jāapkopo 

informācija par dzeramā ūdens patēriņu ikdienā par katru dzīvokļa iemītnieku, lai 

noteiktu detalizētu ūdens resursa izmantošanu mājsaimniecībā; 

 

 Stacijas ielas 13 nama iedzīvotāji aizpildīja anketas, norādot, vai izmanto 

centralizēti piegādāto dzeramo ūdeni uzturā vai norādīja citu dzeramā ūdens 

ieguves avotu. Pēc rezultātu apkopošanas “Valmieras ūdens” laboratorija veica 

dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes sešos punktos un veica salīdzināšanu. 



Kopsavilkums – ūdens izmantošana 

mājsaimniecībā  
 Piecu mājsaimniecību sniegti dati liecina, ka ūdens patēriņš konkrētajā nedēļā 

bijis lielāks, nekā 90 litri diennaktī, kas ir vidēji uz vienu iedzīvotāju Valmieras 

pilsētā. 

 

 Ūdens patēriņš nepalielinās proporcionāli cilvēku skaitam mājsaimniecībā. 

 

 Patērētais ūdens daudzums tieši saistīts ar to, vai cilvēki darba dienās uzturās 

mājās (mājās dzīvojošas ģimenes ar bērniem, pensionāri tērēs vairāk ūdeni 

ikdienā, nekā strādājošie iedzīvotāji). 

 

 Jo mājsaimniecībās augstāks komforta līmenis, jo lielāks ūdens resurss 

nepieciešams, kuru gan var regulēt, izvēloties pēc iespējas augstākas 

ekonomiskās klases sadzīves tehniku. 

 

 Gandrīz 40 procenti no kopējā ūdens patēriņa mājsaimniecībā tiek patērēti 

vannasistabā – mazgājoties un tualetē. 

 

 Ūdens dzeršanai vai dzērienu pagatavošanai tiek izmantots vidēji tikai nepilns 

litrs ūdens diennaktī. 

 

 



 “Valmieras ūdens” laboratorijas ņemtie dzeramā ūdens paraugi – ēkai vistuvāk 

esošais centralizētā ūdensvada hidrants, dzīvoklis 1.stāvā, dzīvoklis 5.stāvā, 

pudelē fasēts dzeramais ūdens veikalā, grodu aka Straumes ielā, avots Brenguļu 

pagastā. 

 

 Lielākā daļa aptaujāto Stacijas ielas 13 nama iedzīvotāju atzīst, ka uzturā 

izmanto centralizēti piegādāto dzeramo ūdeni (no krāna). 

 

 No hidranta un dzīvokļos ņemtie ūdens paraugi principā neatšķiras – ūdens 

saglabā labu kvalitāti, nav novērojamas atkāpes no normām, kas savukārt 

apliecina to, ka ēkas iekšējie tīkli ir tehniskā kārtībā. 

 

 Pudelē fasētais dzeramais ūdens pēc kvalitātes rādītājiem neatšķiras no 

centralizēti piegādātā dzeramā ūdens. 

  

 No grodu akas un avota ņemtajos paraugos ievērojami pārsniegts koliformas 

baktēriju skaits – attiecīgi 816 un 61 (pārējos paraugos to skaits ir 0), kas 

paaugstina risku veselībai, lietojot šādu ūdeni ilgtermiņā. 
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