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Ievads 

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Fona un kvalitātes robežvērtību 

izstrāde Latvijas pazemes ūdensobjektiem”, Reģ Nr. 1-08/191/2018 ietvaros tika veiktas 

padziļinātas literatūras studijas, lai apzinātu metodiskos risinājumus fona līmeņu un 

robežvērtību notikšanai pazemes ūdeņos saskaņā ar Eiropas savienības Ūdens 

struktūrdirektīvas (ŪSD - 2000/60/EK) un Gruntsūdeņu direktīvas (2006/118/EK) prasībām. 

Darba ietvaros tika apkopoti fona līmeņu un robežvērtību noteikšanas vispārīgie principi un 

labas prakses piemēri citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas dažādos detalizācijas 

līmeņos aprakstīti iepriekš minētajās direktīvās, Eiropas Komisijas darba grupu izstrādātajās 

vadlīnijās un ziņojumos, kā arī zinātniskajās publikācijās. Veiktās literatūras studijas ļauj 

iegūt nepieciešamo zināšanu bāzi fona līmeņu un robežvērtību metodikas izstrādei 

nacionālā mērogā un to noteikšanai Latvijas pazemes ūdensobjektos. 

Ziņojumā sniegts apkopojums par fona līmeņu un robežvērtību noteikšanas 

pamatnosacījumiem un principiem saskaņā ar ŪSD un Gruntsūdeņu direktīvu (apakšnodaļa 

1.1). Detalizētāk fona līmeņu un robežvērtību noteikšanas metodikas un pielietotās datu 

priekšapstrādes metodes Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs izklāstītas 

apakšnodaļā 1.2 un 1.3, ar uzsvaru uz Eiropas Savienības līmenī ieteikto BRIDGE metodiku. 

Apakšnodaļā 1.3.3 sniegts robežvērtību variāciju novērtējums starp Eiropas Savienības 

dalībvalstīm, kas apraksta galvenos un joprojām pastāvošos izaicinājumus robežvērtību 

noteikšanai. Izstrādātās fona līmeņu un robežvērtību metodikas Latvijas pazemes 

ūdensobjektiem aprakstītas attiecīgi 2. un 3. nodaļā. 

Ziņojuma 2. nodaļa veltīta fona līmeņu noteikšanas metodikai Latvijas pazemes 

ūdensobjektiem, kura balstās uz ziņojuma 1. daļā iegūtajām zināšanām. Fona līmeņu 

metodikas nodaļā ir detalizēti aprakstīti metodikas pielietošanā nepieciešamie dati, to 

sagatavošanas principi un aprēķina soļi. Metodika ir aprakstīta tā, lai to būtu iespējams 

precīzi atkārtot.  

Ziņojuma 3. nodaļā ir aprakstīta robežvērtību noteikšanas metodika Latvijas pazemes 

ūdensobjektiem, kas balstās uz ziņojuma 1. daļas literatūras studijām un iegūtajām 

zināšanām. Robežvērtības metodika ir relatīvi vienkārša un ir iespējams to pielietot arī citu 

parametru vai jaunu pazemes ūdensobjektu robežvērtību noteikšanai.   
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1 Situācijas analīze 

Gruntsūdeņu direktīva (2006/118/EC) – saukta 

arī par meitas direktīvu, atbilstīgi Ūdens 

struktūrdirektīvas (ŪSD – Direktīvas 2000/60/EK) 

17. panta 1. un 2. punktam (WFD 2000) nosaka 

īpašus pasākumus, lai novērstu un kontrolētu 

pazemes ūdeņu piesārņojumu. Šie pasākumi 

ietver: a) kritērijus pazemes ūdeņu labas ķīmiskās 

kvalitātes novērtēšanai un b) kritērijus būtisku un 

stabilu augšupejošu tendenču identificēšanai un 

maiņai, kā arī tendenču maiņas sākumpunkta 

noteikšanai. Tāpat ar šo direktīvu tiek papildināti 

ŪSD noteikumi, kas paredz novērst vai samazināt 

piesārņojošu vielu ievadīšanu pazemes ūdeņos, 

un tiecas novērst visu pazemes ūdensobjektu 

(PŪO) stāvokļa pasliktināšanos. 

Gruntsūdeņu direktīvas 3.pants (GWD 2006) 

apraksta kritērijus pazemes ūdensobjektu 

ķīmiskā stāvokļa novērtēšanai, ietverot pazemes 

ūdeņu kvalitātes standartus nitrātiem un 

pesticīdiem, kas minēti direktīvas I pielikumā, un 

robežvērtības, ko katra dalībvalsts nosaka 

saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta direktīvas II 

pielikumā. Robežvērtības dalībvalstis nosaka 

piesārņojošām vielām, piesārņojošu vielu 

grupām vai piesārņojuma rādītājiem, kuri 

dalībvalsts teritorijā identificēti kā tādi, kuru dēļ PŪO vai objektu grupas var raksturot kā 

riska objektus vai grupas, ņemot vērā vismaz II pielikumā B daļā iekļauto sarakstu.  

Saskaņā ar Gruntsūdens direktīvu robežvērtības var noteikt valsts līmenī, upes baseina 

apgabala līmenī vai starptautiska upes baseina apgabala daļā, kas atrodas dalībvalsts 

teritorijā, vai PŪO vai objektu grupas līmenī. Dalībvalstīm jānodrošina, ka PŪO, kas kopīgi 

divām vai vairākām dalībvalstīm, un PŪO, kur pazemes ūdeņi šķērso dalībvalsts robežu, 

robežvērtību noteikšana notiek, attiecīgajām dalībvalstīm sadarbojoties savā starpā 

saskaņā ar ŪSD 3.panta 4.punktu. Ja PŪO vai objektu grupa plešas aiz Eiropas Kopienas 

teritorijas, attiecīgās dalībvalstis cenšas noteikt robežvērtības, sadarbojoties ar 

attiecīgajām valstīm, kas nav dalībvalstis, saskaņā ar ŪSD 3. panta 5. punktu. 

Gadījumā, ja sākotnējā raksturojuma laikā PŪO nav identificēts risks nesasniegt labu ūdeņu 

stāvokli, turpmākais raksturojums un robežvērtību noteikšana nav obligāta. 

Izmantotā terminoloģija praksē un 

likumdošanā 

Pazemes ūdeņi ir visi ūdeņi, kas atrodas 

zem zemes virsmas ar ūdeni 

piesātinātajā zonā un ir tiešā saskarē ar 

augsni vai nogulumiežiem (Ūdens 

apsaimniekošanas likums). 

Gruntsūdeņi 

(t.s. bezspiediena) ir pazemes ūdeņi, 

kuru spiediens ir vienāds ar atmosfēras 

spiedienu. Tie veido pirmo, zemes virsai 

tuvāko, pastāvīgo ūdens nesējslāni un 

pārsvarā saistīti ar kvartāra 

nogulumiem (Dēliņa 2018) 

NB! Gruntsūdeņu direktīva attiecas uz 

visiem pazemes ūdeņiem, ne tikai 

gruntsūdeņiem. Pārpratums radies, jo 

angļu valodā netiek izšķirti pazemes 

ūdeņi un gruntsūdeņi. Visus apzīmē ar 

vārdu “groundwater”. 

Termini “ūdens horizonts” un “ūdens 

nesējslānis” ir sinonīmi. Pirmais ir 

latviskots no krievu valodas un to 

joprojām lieto normatīvajos aktos. Otro 

lieto jaunākajos pētījumos 

(Dēliņa 2018). 
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1.1 Fona līmeņu un robežvērtību noteikšanas pamatnosacījumi 

Lai identificētu un novērtētu iespējamo piesārņojumu, ir nepieciešams apzināt un definēt 

PŪO pamata ķīmisko sastāvu jeb noteikt fona līmeņus (koncentrācijas) kvalitāti 

raksturojošajiem parametriem. Fona vērtību noteikšana nav obligāta sākotnējā PŪO 

novērtējuma posmā, bet ir nepieciešama turpmākā raksturojuma sagatavošanai un 

robežvērtību noteikšanai tiem PŪO, kam identificēts risks nesasniegt labu ķīmisko stāvokli 

(Blum et al. 2006). 

Nosakot fona līmeņus, ir jāņem vērā sekojoši principi (GWD 2006): 

1. Fona līmeņu noteikšanai par pamatu jāņem PŪO raksturojums atbilstoši ŪSD II 

pielikumam un pazemes ūdeņu monitoringa rezultāti atbilstoši minētās direktīvas V 

pielikumam. Veicot datu interpretāciju jāņem vērā, ka pazemes ūdeņu plūsmu 

virzieni un mijiedarbības, kā arī pazemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs var atšķirties kā 

vertikālā tā horizontālā mērogā. 

2. Ja pieejamais pazemes ūdeņu monitoringa apjoms nav pietiekošs, tad, kamēr tiek 

uzkrāts papildus datu apjoms, fona līmeņi jānosaka ar vienkāršotu pieeju izmantojot 

pieejamos datus, attiecīgi izmantojot tādu paraugu kopu, kuru rādītāji neuzrāda 

nekādu cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi. Jāņem vērā informācija par 

ģeoķīmiskajām pārnesēm un procesiem, ja tāda ir pieejama. 

3. Ja pieejamais pazemes ūdeņu monitoringa apjoms ir nepietiekošs un informācija 

par ģeoķīmiskajām pārnesēm un procesiem ir ļoti nepilnīga, kamēr tiek uzkrāts 

papildus datu apjoms un zināšanu bāze, fona līmeņi jāaprēķina par pamatu 

izmantojot to pašu ūdens nesējslāņu tipu statistiskos atsauces rezultātus citās 

teritorijās, kur monitoringa datu apjoms tiek uzskatīts par pietiekamu. 

Saskaņā ar Gruntsūdeņu direktīvu nosakot robežvērtības būtu jāņem vērā vairāki 

pamatnosacījumi:  

1. Robežvērtību noteikšanai būtu jābalstās uz mijiedarbību apjomu starp pazemes 

ūdeņiem un ar tiem saistītajiem virszemes ūdeņiem (ūdens ekosistēmām) un 

saistītajām virszemes ekosistēmām. 

2. Pašreizējā vai plānotā pazemes ūdeņu izmantošana (traucēkļi esošai vai nākotnē 

paredzamai pazemes ūdeņu funkciju likumīgai izmantošanai). 

3. Robežvērtības jānosaka visām piesārņojošām vielām, kuras PŪO raksturo kā riska 

objektus, ņemot vērā obligātos sarakstus, kas izklāstīti direktīvas II pielikuma B daļā. 

4. Robežvērtības jānosaka balstoties uz hidroģeoloģisko raksturojumu, tostarp 

informāciju par fona līmeņiem un ūdens bilanci. 

5. Tāpat nosakot robežvērtības būtu jāņem vērā arī piesārņojošo vielu izcelsme, to 

iespējamā sastopamība dabā, to toksiskums un izplatīšanās tendence, to noturība 

un bioakumulācijas potenciāls. 

6. Ja paaugstināti vielu vai jonu vai to rādītāju fona līmeņi rodas dabīgu 

hidroģeoloģisku iemeslu dēļ, minētos fona līmeņus attiecīgajā PŪO ņem vērā 

nosakot robežvērtības. 
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7. Nosakot robežvērtības būtu jāparedz savākto datu kontroles mehānismi, 

pamatojoties uz datu kvalitātes novērtējumu, analītiskiem apsvērumiem un to vielu, 

kurām var būt gan dabiska, gan antropogēna izcelsme, fona līmeni. 

Eiropas Komisija ir izstrādājusi vadlīnijas (EC 2009) robežvērtību noteikšanas procedūrai, 

kas ietver vispārīgas rekomendācijas. Savukārt rekomendācijas ir starptautiska ES projekta 

“Background cRiteria for the Identification of Groundwater thresholds (BRIDGE)” rezultāts 

(Blum et al. 2006; Müller et al. 2006), kas daļēji balstās uz vēl senāka starptautiska projekta 

“Natural Baseline Quality in European Aquifers: a basis for aquifer management 

(BaSeLiNe)” pētījumiem (BaSeLiNe 1999), pēdējais no kuriem šī pētījuma ietvaros aplūkots 

netiek. 

Saskaņā ar Gruntsūdeņu direktīvas II pielikuma B daļu, piesārņojošo vielu un rādītāju 

obligātais saraksts, attiecībā uz kuriem dalībvalstīm saskaņā ar 3.pantu ir jāapsver iespēja 

noteikt robežvērtības ir: 

1. Ķīmiskās vielas vai joni vai to rādītāji, kam var būt dabiska izcelsme un/ vai izcelsme 

cilvēku darbības rezultātā (arsēns, kadmijs, svins, dzīvsudrabs, amonijs, hlorīdi, 

sulfāti, nitrīti, fosfors (kopējais)/ fosfāti); 

2. Ķīmiskās sintētiskas vielas (trihloretilēns un tetrahloretilēns); 

3. Parametri, kas norāda uz sālsūdens vai citu intrūziju (elektrovadītspēja). 

Gruntsūdeņu direktīvas I pielikums nosaka pazemes ūdeņu kvalitātes standartus nitrātiem 

un pesticīdu aktīvajām vielām, tostarp to attiecīgajiem metabolītiem, kā arī sadalīšanās un 

ķīmiskās reakcijas produktiem visiem Kopienas ūdeņiem (ES). Ja attiecibā uz konkrētu PŪO 

uzskata, ka gruntsūdeņu kvalitātes standartu dēļ varētu nesasniegt ŪSD 4.pantā minētos 

mērķus, dalībvalstis nosaka stingrākas robežvērtības. 

1.2 Fona līmeņu noteikšanas pieejas Eiropas Savienības dalībvalstīs 

Fona līmeņu un robežvērtību noteikšanas pamatnosacījumi, kas ietverti ŪSD un 

Gruntsūdeņu direktīvā, ir ļoti vispārīgi. Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas (EC 2009) 

iesaka jau detalizētākas un pat zinātniskas pieejas fona līmeņu noteikšanai, tomēr tās nav 

saistošas un to pielietošanu būtiski ietekmē pastāvošā zināšanu bāze, pieejamo 

monitoringa datu apjoms un kvalitāte, kā arī ekspertu kvalifikācija. Rezultātā fona līmeņu 

noteikšanas pieejas un metodikas būtiski atšķiras Eiropas Savienības dalībvalstu starpā, kas 

savukārt ietekmē robežvērtības un apgrūtina PŪO stāvokļa novērtējumu savstarpējo 

salīdzināšanu. Sīkāk situācija apskatīta apakšnodaļā 1.4 “Robežvērtību variāciju 

novērtējums starp Eiropas Savienības dalībvalstīm”. 

Apakšnodaļā 1.2.1 tiek detalizēti aplūkota visbiežāk pielietotā un Eiropas līmenī ieteiktā 

BRIDGE metodika fona līmeņu noteikšanai pazemes ūdeņos. Apakšnodaļās 1.2.2 un 1.2.3 

sniegts apkopojums par citu Eiropas Savienības dalībvalstu pielietotajām metodikām un 

pieejām fona līmeņu noteikšanai nacionālā, lokālā vai pārrobežu līmenī, kas pamatā balstās 

uz ieteikto BRIDGE metodiku. Jāvērš uzmanība, ka aplūkotājām metodikām un pieejām ir 
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informatīvs raksturs, jo Eiropas Savienības līmenī fona līmeņu metodiku un pieeju kvalitāte 

nekad nav tikusi vērtēta. 

1.2.1 BRIDGE metodika 

 

1.attēls. Eiropas ūdens nesējslāņu tipoloģija fona līmeņu noteikšanai (pēc Müller et al. 2006). 

Fona līmeņu noteikšanai ir izšķiroša nozīme tālāko robežvērtību noteikšanas procesā. Fona 

līmeņi netiek noteikti vielām, kurām pamatā iespējama tikai antropogēna izcelsme. 

Sākotnējais kritērijs fona vērtību noteikšanai ir pazemes ūdeņu tipoloģija (1.attēls), kas ņem 

vērā vietas litoloģiju. Hidrodinamiskie apstākļi (kā piemēram, barošanās apgabali un 

apjoms, ūdens vecums u.c.), oksidēšanas - reducēšanas apstākļi, sāļo ūdeņu intrūzija, tiek 

izmantoti kā turpmākie kritēriji. Kopumā fona līmeņu noteikšanas pieejas Eiropā ievērojami 

atšķiras, kā rezultātā nav iespējams identificēt vienu dominējošo pieeju 

(Wendland et al. 2006). 

Antropogēni ietekmēto paraugu identificēšana 

Fona līmeņu noteikšana izmantojot hidroķīmisko modelēšanas pieeju tiek aplūkota kā 

iespēja, bet netiek ieteikta kā risinājums Eiropas līmenī, jo tā ir zināšanu ietilpīga (vajadzīgs 

ģeoķīmiskās modelēšana eksperts) un laikietilpīga. Tā vietā tiek ieteikta ietekmēto paraugu 

atsijāšana balstoties uz divām metodēm. Viena no metodēm izmanto koncentrāciju 

sadalījumu, kur fona līmeņus nosaka kā intervālu starp izvēlētajām procentilēm (skatīt 

Vācijas pieeju 1.2.2 apakšnodaļā). Arī šī metode netiek uzskatīta par labāko risinājumu, jo 

tā prasa labu statistisko analīžu metožu pārzināšanu un nav viegli izmantojama ūdens 

apsaimniekotajiem bez priekšzināšanām. Par piemērotāko risinājumu antropogēni 

ietekmēto paraugu identificēšanai tiek atzīta pieeja, kas atsijā paraugus, kuros izvēlētie 

indikatorparametri pārsniedz noteiktu vērtību. Indikatorparametri var būt, piemēram, 



8 
 

vielas, kuras dabiskos apstākļos pazemes ūdeņos nav sastopamas (pesticīdi u.c.) vai vielas, 

kuru koncentrācijas dabiskos apstākļos pazemes ūdeņos ir nelielas (nitrāti, nitrīti, smagie 

metāli u.c.). Šīs pieejas pielietošanas gadījumā bieži tiek atsijāts vairāk paraugu nekā būtu 

nepieciešams, kas ir šīs metodes galvenais trūkums. Tomēr liela datu apjoma gadījumā, 

kāds parasti pieejams par pamatjoniem, šī metode tiek atzīta par vienkāršāko un 

piemērotāko (Wendland et al. 2006). 

Attiecībā uz mikroelementiem, piemērotāko metožu klāsts ir ierobežots. Mikroelementu 

satura datu rindas parasti ir daudz īsākas nekā pamatjonu, kā arī mikroelementu saturs bieži 

tiek noteikts kā vērtība zem metodes noteikšanas robežas. Metodes noteikšanas robežas 

var būtiski mainīties attīstoties analītiskajām noteikšanas metodēm un datubāzēs bieži 

netiek saglabāta informācija par to vai vielas koncentrācija ir zem metodes noteikšanas 

robežas. Tādēļ, nosakot fona līmeņus mikroelementiem, tiek rekomendēts izmantot 

piesardzības principu, kas ietver rūpīgu datu analīzi (izvērtējot paraugu skaitu, analīzes 

metodes, analīžu veikšanas gadus u.c.). Šaubu gadījumā tiek ieteikts izmantot jau 

izstrādātos BRIDGE projekta rezultātus, kas vispārināti norāda uz to kādi mikroelementi var 

būt dabiski sastopami paaugstinātās koncentrācijās atkarībā no ūdens nesējslāņu 

tipoloģijas (Tabula 1) (Wendland et al. 2006). 

Tabula 1 

Sakarības starp ūdens nesējslāņu tipoloģiju un mikroelementu sastopamību 

(pēc Wendland et al. 2006). Norādīti tikai Latvijas hidroģeoloģiskajiem apstākļiem raksturīgākie 

ūdens nesējslāņi 

Parametrs 

Kaļķakmeņi (Latvijā 
iespējams attiecināt uz 

dolomītiem) 
Smilts un grants Smilšakmeņi 

oksidējoši 
apstākļi 

reducējoši 
apstākļi 

oksidējoši 
apstākļi 

reducējoši 
apstākļi 

oksidējoši 
apstākļi 

reducējoši 
apstākļi 

As + + - + - + 

Cd - - - - - - 

Cr - - - - - - 

Hg ? ? ? ? ? ? 

Ni - + - + - + 

Pb - - - - - - 

Sb - - - - - - 

Se + + + + + + 

Al + - + - + - 

Ag - - - - - - 

Ba + + + + + + 

B - + - + - + 

Cu - - - - - - 

F + + + + + + 

Fe - + - + - + 

Mn - + - + - + 

P - - - - - - 

Zn - - - - - - 

NH4  +  +   
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Apzīmējumi: 

+ 
parametra klātbūtne iespējama un potenciāli būtiska (tomēr paaugstinātas 
koncentrācijas var nebūt sastopamas sistemātiski) 

- ģeoloģiskie apstākļi nav labvēlīgi būtiskām parametra koncentrācijām 

? trūkst zināšanu bāzes par vielas sastopamību 

 nav informācijas 

Ieteiktā fona līmeņu noteikšanas pieeja 

Gadījumos, kad dalībvalstij ir pieejams liels datu apjoms, kas ievākts nacionālā pazemes 

ūdeņu monitoringa ietvaros un ir laba zināšanu bāze par hidroģeoloģiskajiem apstākļiem 

un PŪO dominējošajiem hidroķīmiskajiem procesiem, ir likumsakarīgi, ka tiek izmantotas 

zinātniskas pieejas. Tomēr fona līmeņi ir jānosaka arī tādos PŪO par kuriem informācijas ir 

maz, tādēļ ir jāatrod kompromiss starp zinātniski pamatotu pieeju un vispārinājumu, kas 

būtu piemērots visām dalībvalstīm. Rezultātā tiek piedāvāta vienkāršota fona līmeņu 

noteikšanas pieeja, kas ņem vērā pastāvošo zināšanu bāzi un pieejamo datu apjomu 

(2.attēls). 

 

2.attēls. Ieteiktā pieeja fona līmeņu noteikšanai (pēc Wendland et al. 2006) 

BRIDGE projekta ieteiktās fona līmeņu noteikšanas pieejas soļi ir sekojoši 

(Wendland et al. 2006): 

1. Apzināt ūdens nesējslāņa tipoloģiju izvēlētajā PŪO. Ir jāņem vērā arī ūdens 

nesējslāņu piesātinājums (aerobi vai anaerobi apstākļi). 
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2. Ņemot vērā pieejamo zināšanu bāzi un datu apjomu fona līmeņu noteikšanas 

pieeja var variēt: 

a. Gadījumā, ja ir laba zināšanu bāze un pieejams liels datu apjoms fona 

līmeņi var tik noteikti: 

i. Pēc nacionāli izstrādātas vai zinātniskas pieejas; 

ii. Izmantojot vienkāršotu pieeju; 

iii. Izmatojot citu valstu pieredzi. 

b. Gadījumā, ja ir vidēja zināšanu bāze un ierobežots datu apjoms fona līmeņi 

var tikt noteikti: 

i. Izmantojot vienkāršotu pieeju; 

ii. Izmantojot citu valstu pieredzi. 

c. Gadījumā, ja ir zema zināšanu bāze vai nav pieejami dati fona līmeņi var 

tikt noteikti izmantojot citu valstu pieredzi. 

Parametru izvēle fona līmeņu noteikšanai 

Lielākoties fona līmeņi netiek noteikti vielām, kas dabiski nav sastopamas pazemes ūdeņos, 

tomēr jāvērš uzmanība, ka vielas un parametri kam tiek ieteikts noteikt fona līmeņus plaši 

variē atkarībā no projekta/ vadlīnijām un iesaistīto dalībvalstu aktivitātes. Rezultātā 

jāsecina, ka fona līmeņi nosakāmi tām vielām un parametriem, kurus katra dalībvalsts 

uzskata par piemērotākajiem, lai objektīvi novērtētu katra konkrētā PŪO stāvokli. 

Ņemot vērā prioritāro vielu sarakstu ŪSD VIII pielikumā (Wendland et al. 2006) tiek ieteikts 

fona līmeņus noteikt tādām vielām kā Ag, Al, Cr, Cu, Zn, As, NO3, PO4, NO2, NH4. Jāvērš 

uzmanība, ka pašreiz (2019.gads) šāds saraksts vairs nav aktuāls. Projekta ietvaros papildus 

tiek rekomendēts apsvērt iespēju noteikt fona līmeņus Cd, Cl, Hg, Pb, SO4, kā arī specifiskos 

gadījumos Na, K, pH, EVS, Ca, Mg, HCO3, B, Fe, Mn, Sr, Ni, F, Sb, organiskās skābes. 

Gruntsūdeņu direktīva savukārt iesaka noteikt fona līmeņus As, Cd, Pb, Hg, NH4, Cl, SO4, 

NO2, PO4, Pkop, trihloretilēnam, tetrahloretilēnam, EVS. 

Minimālie nosacījumi pazemes ūdeņu kvalitātes datu kopai 

Fona līmeņu noteikšana pamatā balstās uz nacionāla līmeņa monitoringa datiem, kas var 

būt ar dažādu datu kvalitāti, tādēļ tiek ieteikti sekojoši soļi datu kopas neviendabīguma 

novēršanai (Wendland et al. 2006): 

1. Atsijāt paraugus, kuru jonu bilances vienādojuma kļūda pārsniedz ±10%; 

2. Atsijāt paraugus, kuriem nav pavadošā informācija (nezināms reprezentatīvais 

ūdens horizonts, ieguluma dziļums); 

3. Atsijāt paraugus, kas neatbilst Eiropas ūdens nesējslāņu tipoloģijai (1.attēls); 

4. Atsijāt paraugus, kas raksturo termālos ūdens nesējslāņus; 

5. Atsijāt paraugus, kas raksturo iesāļus/ sāļus ūdeņus (izmantojot kritēriju Na un Cl 

jonu summa > 1000 mg/l); 

6. Atsevišķi izdalīt ūdens nesējslāņus kuros ir aerobi apstākļi (O2 > 1 mg/l) un anaerobi 

apstākļi (O2 < 1 mg/l). Ja nav pieejami dati par izšķīdušā skābekļa saturu var izmantot 

Fe(II) un Mn(II) saturu, attiecīgi aerobi apstākļi piešķirami paraugiem, kuros 
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Fe < 0.2 mg/l un Mn < 0.05 mg/l, bet anaerobi paraugiem, kuros Fe ≥ 0.2 mg/l un 

Mn ≥ 0.5 mg/l. 

7. Laika rindas jāsamazina līdz vienam ierakstam aprēķinot mediāno vērtību. 

8. Mikroelementiem analītiskās metodes noteikšanas robeža nedrīkst būt vienāda ar 

vai pārsniegt dzeramā ūdens kvalitātes kritērijus. Šādi paraugi no turpmākās 

analīzes ir jāizņem. 

Ieteiktā pieeja antropogēni ietekmēto paraugu atsijāšanai 

Antropogēni ietekmēto paraugu atdalīšanai no paraugkopas, turpmākai fona līmeņu 

noteikšanai, ieteicams ievelēties tādus indikatorus, kas tipiski norāda uz cilvēka 

saimnieciskās darbības ietekmi un ir viegli nosakāmi, piemēram, nitrāti, amonija joni vai 

fosfora savienojumi. Kā pirmo soli iesaka atlasīt tos paraugus, kuros nitrātjonu saturs 

pārsniedz 10 mg/l. Otrkārt, papildus var izmantot kritērijus arī fosfora savienojumiem, 

hlorīdjoniem vai amonijam, kā arī veikt pazemes ūdeņu datēšanu izmantojot CFC 

(hlorfluorogļūdeņraži) vai tritiju. Denitrifikācijas apstākļos var izmantot arī sulfātjonu un 

nitrītu saturu, papildus noteikt N2, N2O un Ar (argona) gāzu saturu (Wendland et al. 2006). 

Trešajā solī fona līmeņus nosaka no atlikušās datu kopas izmantojot vienkāršas statistiskās 

analīzes metodes un nosakot 90 procentili (90% no paraugiem datu kopā). Ja ir pieejama 

laba zināšana bāze un liels datu apjoms, var izmantot stingrāku kritēriju un noteikt fona 

līmeņus kā 97.7 procentili. Mikroelementiem, kuru datu kopā ir vērtības zem metodes 

noteikšanas robežas rekomendēts tās aizstāt ar ½ no metodes noteikšanas robežas. Tomēr 

to ieteicams darīt tikai tajos gadījumos, ja ir pieejams pietiekošs datu apjoms ar vērtībām, 

kas atrodas arī virs metodes noteikšanas robežas (Wendland et al. 2006). 

1.2.2 Nacionālās metodikas 

Latvijas pieejas 

Riska PŪO Latvijā (Ūdensgūtņu „Baltezers” un „Baltezers II” teritorijā līdz M. Baltezeram, 

Liepāja un pilsētas DA apkārtne līdz ūdensgūtnei „Otaņķi”, Visa Rīgas teritorija no Rīgas 

jūras līča līdz izgāztuvei „Getliņi”,  Jelgavas rajona D daļa, Dobeles rajona A daļa, Bauskas 

rajona R daļa) fona līmeņu un robežvērtību noteikšana veikta sekojošos soļos 

(SIA “Ģeoplus” 2007): 

1. Par references vērtībām izmantoti dzeramā ūdens kvalitātes standarti; 

2. Fona līmeņi aprēķināti kā 90% nodrošinātības vērtības, jo 97.7% vērtībai ir ļoti liela 

nenoteiktība (neskatoties uz to, ka datu apjoms ir lielāks nekā 60 paraugi); 

3. Sintētiskajam vielām, kā arī mikroelementiem ar ļoti zemu dabisko koncentrāciju, 

par fona līmeņiem pieņem detektēšanas līmeni; 

4. Fona līmeņi atsevišķi analizēti aerobajiem un anaerobajiem ūdens horizontiem; 

5. Robežvērtības tika aprēķinātas atbilstoši BRIDGE metodikai, kā vidējais aritmētiskais 

starp fona un references vērtību. 

Robežvērtības tika noteiktas sekojošiem rādītājiem: NO3, NH4, pesticīdiem (alahlors, 

atrazīns, simazīns, diurons un izoproturons), TCE un PCE, smagajiem metāliem (As, Cd, Pb, 



12 
 

Hg), hlorīdi un sulfāti, benzols, mobilie organiskie savienojumi (trihlormetāns, 1,2-

dihloretāns un dihlormetāns) (SIA “Ģeoplus” 2007). 

Tādiem parametriem kā pH un skābekļa saturs, netika aprēķinātas robežvērtības. Šie 

rādītāji netiek uzskatīti par labie indikatoriem pazemes ūdeņu piesārņojuma raksturošanai. 

Tāpat netika aprēķinātas robežvērtības elektrovadītspējai, jo individuālais sulfātu un 

hlorīdu saturs ir labāki sāļūdeņu intrūzijas un piesārņojošo vielu emisijas indikatori. Arī 

dzelzs un mangāns, neskatoties uz to, ka šo mikroelementu koncentrācija Latvijas apstākļos 

bieži pārsniedz dzeramā ūdens kvalitātes kritērijus, tiek uzskatīti par maz informatīviem 

piesārņojuma raksturošanai. Tāpat ŪSD un Gruntsūdeņu direktīva pieprasa nodrošināt tik 

labu PŪO kvalitātes stāvokli, lai pazemes ūdeņus varētu izmantot pēc vienkāršas 

tradicionālas attīrīšanas, pie kurām pieder atdzelžošana un demanganizācija. Apstiprinātās 

robežvērtības pieejamas 1.pielikumā. Jāvērš uzmanība, ka riska PŪO “Jelgavas rajona D 

daļa, Dobeles rajona A daļa, Bauskas rajona R daļa” robežvērtības netika apstiprinātas. Kā 

arī riska PŪO “Liepāja un pilsētas DA apkārtne līdz ūdensgūtnei „Otaņķi”” fona un 

robežvērtības tika pārrēķinātas 2016.gadā (SIA “Ģeoplus” 2007). 

Riska PŪO “Liepāja un pilsētas DA apkārtne līdz ūdensgūtnei „Otaņķi”” fona un 

robežvērtības tika noteiktas pēc sekojošiem principiem (Retike and Bikše 2018): 

1. Datu priekšapstrāde ietvēra vēsturisko datu atsijāšanu (paraugus, kuros nātrijs un 

kālijs tika mērīts kā NaK summa), paraugu atsijāšanu, kuros jonu bilances 

vienādojuma kļūda pārsniedza ± 10%, un to paraugu atsijāšanu, kuros nitrātu saturs 

pārsniedza 4 mg/l (striktāks kritērijs tika izvēlēts balstoties uz iepriekšējiem, Latvijā 

veiktajiem pazemes ūdeņu aktīvās apmaiņas zonas pētījumiem (Retike et al. 2016)); 

2. Sāļūdeņu intrūzijas ietekmēto paraugu atsijāšanai tika izmantots stingrāks kritērijs 

(18 mg/l) nekā to iesaka BRIDGE metodika (NaCl > 1000 mg/l), ka apstiprina iepriekš 

veiktie pētījumi (Retike et al. 2016); 

3. Fona līmeņi tika aprēķināti hlorīdiem, sulfātiem un nātrija izmantojot 90. procentili; 

4. Robežvērtības tika aprēķinātas kā vidējais aritmētiskais starp fona un references 

vērtību (1.pielikums). Nātrijam fona un robežvērtības tika aprēķinātas, jo tas 

atspoguļo atsāļošanās procesus un var norādīt uz ūdens stāvokļa uzlabošanās 

tendencēm. 

Līdzīgi kā SIA “Ģeoplus” (2007), arī PA “INTERGEO” (2016) pētījumā fona un robežvērtības 

tika aprēķinātas riska PŪO A11 "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi". 

Vācijas pieeja 

Fona līmeņu noteikšanai Vācija izstrādāja statistisku pieeju, kas balstīta uz parametru 

koncentrāciju izplatības novērtējumu. Statistiskā pieeja tika izmantota, lai izvēlētos 

piemērotas datu kopas (atsijātu cilvēka ietekmētus paraugus) fona līmeņu noteikšanai 

(3.attēls) izdalītajās ūdens horizontu tipoloģijās (kopumā četrās – Zāles apledojuma 

nogulumi, Juras perioda kaļķakmeņi, Triasa kaļķakmeņi un smilšakmeņi) 

(Wendland et al. 2005). 
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3.attēls. Pamata pieeja dabīgā un ietekmētā komponenta atdalīšanai pazemes ūdeņos novēroto 

koncentrāciju datu kopā (pēc Wendland et al. 2005) 

Fona līmeņu noteikšana tika veikta 15 tipiskākajiem parametriem: izšķīdušais skābekļa 

saturs (O2), pH, elektrovadītspēja (EVS), izšķīdušais organiskais ogleklis (DOC), pamatjoni un 

makroelementi (dzelzs (Fe), mangāns (Mn), amonija joni (NH4), nitrāti (NO3). Fona līmeņi 

noteikti kā intervāls starp 10. un 90. procentili no visu vērtību sadalījuma. Rezultāti 

aplūkojami tabulā 2 (Wendland et al. 2005). 

Tabula 2 

Fona līmeņu koncentrācijas Vācijā (pēc Wendland et al. 2005) 

Parametrs Mērvienība 

Zāles 
apledojuma 

nogulumi 

Jura 
kaļķakmeņi 

Triasa 
kaļķakmeņi 

Triasa 
smilšakmeņi 

10 līdz 90 procentile 

EVS iS/cm 186 - 521 387 - 704 637 - 939 50 - 256 

O2 

mg/l 

0,2 – 4,6 6 - 11 3 - 10 5 - 11 

pH 6 – 7,8 7,1 - 7,7 7 - 7,5 6,8 - 7,7 

DOC 0,8 - 5 0,3 - 1,3 0,4 - 1,2 0,3 - 1,6 

Ca 29 - 143 69 - 126 99 - 154 7 - 29 

Mg 3 - 30 4 - 37 17 - 50 2 - 23 

Na 6 - 24 1,3 - 6,3 3 - 9,2 2 - 16 

K 0,8 - 4 0,3 - 1,9 0,6 - 2,1 1,3 - 3,6 

NH4 <0,01 - 0,5 <0,01 <0,01 <0,01 

Fe 0,1 - 5 <0,01 - 0,15 <0,01 - 0,1 <0,01 - 0,1 

Mn 0,04 - 0,64 <0,01 <0,01 - 0,01 <0,01 

HCO3 150 - 426 278 - 380 287 - 446 6 - 96 

Cl  9 - 43 5 - 37 9 - 49 4 - 17 

SO4  4 - 68 13 - 32 30 - 147 5 - 58 

NO3  <0,01 - 1 - - 3 - 34 



14 
 

Francijas pieeja 

Francija izmanto daudzpakāpju fona līmeņu noteikšanas pieeju. Sākotnēji tika apzināts 

dabiskais pazemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs attiecībā uz pamatjoniem, mikroelementiem un 

dabiskajiem procesiem, kas var ietekmēt PŪO kvalitāti. Lai identificētu parametrus, kas 

raksturīgi katram no ūdens horizontiem, tika veiktas apjomīgas literatūras studijas. Tālāk, 

izmantojot pamata statistiskās analīzes metodes, tika iegūts katra ūdens horizonta tipiskais 

ķīmiskais sastāvs kā kombinācija no iepriekš identificētajiem raksturīgākajiem 

parametriem. Parametriem tika aprēķinātas minimālās, maksimālās, vidējās un mediānas 

vērtības, kā arī pirmā un trešā kvartile un standartnovirze. Ūdens horizontu tipoloģija tika 

veidota trīs līmeņos: ūdens horizonta litoloģiskais sastāvs (kaļķakmeņi, smiltis, 

smilšakmeņi, bazalti u.c.), attālums no krasta (< vai > 100 km jūras intrūzijas novērtēšanai) 

un oksidēšanās/ reducēšanas apstākļi (piesātināta vai nepiesātināta slāņa raksturošanai). 

Lai atdalītu paraugus, kas raksturo antropogēno slodzi, tika atmesti paraugi, kuros nitrātu 

saturs ir lielāks par 10 mg/l un jonu bilances vienādojums pārsniedz ± 20% (Blum et al. 2006; 

BRGM 2006). 

Piemēram, lai noteiktu fona līmeņus kaļķakmens ūdens horizontam Francijā, kas atrodas 

tālu no krasta tika aprēķinātas augstāk minētās vērtības (minimālā, maksimālā, vidējā u.c.) 

33 dažādiem parametriem: ātrie mainīgajiem parametri (pH, temperatūra, O2, EVS 25°C un 

20°C), pamatjoniem, biogēnajiem elementiem (NO3, NO2, Ptot, PO4) un virknei 

mikroelementu, tajā skaitā smago metālu (Fe, Mn, As, Pb, Zn, Cr, Ni, F, Cu, Ba, B u.c.). Tomēr 

tiek vērsta uzmanība, ka heterogēni hidroģeoloģiskie apstākļi un pārāk augstas analītisko 

metožu noteikšanas robežas ir iemesls kādēļ iegūtie rezultāti ne vienmēr ir labas kvalitātes, 

jo īpaši attiecībā uz mikroelementu saturu (Blum et al. 2006; BRGM 2006). 

Lietuvas pieeja 

Lietuvā fona līmeņi tiek noteikti izmantojot koncentrāciju sadalījuma līknes un 95% vai 99% 

nodrošinātības vērtību. Eksistē rekomendējoša rakstura fona līmeņu noteikšanas pieeja 

(4.attēls), kas paredz, ka fona līmeņi tiek noteikti konkrētam parametram novērtējot 

dabisko mainības intervālu homogēnos hidroģeoloģiskajos un hidroķīmiskajos apstākļos 

(Blum et al. 2006). 
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4.attēls. Pamata principi fona līmeņu noteikšanai pazemes ūdeņos Lietuvā 

(pēc Blum et al. 2006). 

1.2.3 Lokāla mēroga metodikas 

Azoru arhipelāga avoti (Portugāle) 

Par pamatu tika izmantota BRIDGE projekta ietvaros izstrādātā metodika 

(Müller et al. 2006). Sākotnēji tika veikta datu priekšapstrāde, kas ietvēra jonu bilances 

vienādojuma aprēķinus un paraugu atsijāšanu ar kļūdu, kas pārsniedz ± 10%. Turpmākām 

analīzēm tika saglabāti tie paraugi, kam ir zināms ieguves dziļums un reprezentējošais 

ūdens nesējslānis, kā arī tie paraugi, kas nereprezentē iesāļos un/ vai sāļos ūdens 

nesējslāņus (noteikts pēc paaugstinātas EVS). Visbeidzot no datu kopas tika atsijātas tās 

stacijas un tie paraugi, kur mediānās nitrātu vērtības pārsniedz 10 mg/l. Fona vērtības tika 

noteiktas kā 90. procentile no vērtību sadalījuma, jo paraugkopas lielums ir mazāks par 60. 

Kopumā fona vērtības tika aprēķinātas 25 parametriem: EVS, pamatjoniem, biogēnajiem 

elementiem (NO3, NO2, SiO2) un mikroelementiem (F, Fe, Mn, Al, Li, Sr, Pb, Cr, Zn, Cd, Ni, 

Cu, As) (Cruz and Andrade 2015). 

 

Kembrija-Venda pazemes ūdensobjekts (Igaunija) 

Fona līmeņu aprēķini tika veikti Kembrija-Venda PŪO, kas ir nozīmīgākais pazemes ūdens 

ieguves avots Igaunijā. Konkrētais PŪO netiek uzskatīts par antropogēni piesārņotu, tādēļ 

paraugu atsijāšana tika veikta tikai pēc jonu bilances vienādojuma. Sākotnējā raksturojuma 

laikā kā labākie indikatori negatīvo tendenču identificēšanai Kembrija-Venda PŪO tika 

izvēlēti tādi parametri kā elektrovadītspēja un hlorīdjoni, bet citi parametri (NH4, As, Cd, 

Pb, Ba, Hg) tika izmantoti metodes testēšanai. Rezultātā katram parametram tika aprēķināti 

divi fona līmeņi kā 90 un 97.7 procentiles. Rezultāti attēloti tabulā 3 

(Marandi and Karro 2008). 

 

 

Datu kopas verifikācija 
un validācija

Statistiskā analīze 

(min, max, vid. vērtību, 
standartnovirzes, 

kvartiļu un procentiļu 
aprēķins)

Grafiskā analīze 
(histogrammas u.c. 

Hidroķīmiskā analīze 
(Paipera u.c. 

diagrammas, līdzvara 
konstates aprēķins)

Faktoru analīze
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Tabula 3 

Fona līmeņi Kembrija-Venda pazemes ūdensobjektā, Igaunijā (pēc Marandi and Karro 2008) 

Parametrs Mērvienība 
Fona līmenis (90 un 97,7 

procentile) 
Paraugu 

skaits 

EVS μS/cm 1162 - 1486 49 

Cl 

mg/l 

287 - 397 228 

SO4 33,8 - 42,3 216 

Ba 2,4 - 3,1 65 

Pb 0,007 - 0,015 100 

Hg 0,005 44 

NH4 0,8 - 1,3 219 

Cd 0,0005 - 0,001 73 

As 0,01 66 

 

Augšējā Reinas ielejā (Francijas - Vācijas - Šveices pārrobežu upes baseins) 

Sākotnējā raksturojuma ietvaros tika identificēti parametri, kas korelē ar konkrētām 

antropogēnajām slodzēm. Fona līmeņi tika noteikti datu kopai, no kuras ir izņemti paraugi, 

kas (Wendland et al. 2008): 

• Viennozīmīgi uzrāda antropogēno piesārņojumu, piemēram, pesticīdu klātbūtni; 

• Uzrāda nitrātu saturu > 10 mg/l oksidējošos apstākļos (O2 > 2 mg/l un Fe (II) < 0,2 

mg/l); 

• Satur NH4 > 0,5 mg/l reducējošos apstākļos (O2 < 2 mg/l un Fe (II) > 0,2 mg/l). 

Rezultātā fona līmeņi ir definēti kā 90 procentile parametriem, kas pazemes ūdeņos var 

atrasties dabiskos apstākļos, bet fona līmenis “nulle” ir noteikts sintētiskajiem 

parametriem, kas dabiskos apstākļos pazemes ūdeņos nav sastopami. Fona līmeņi tika 

noteikti tādiem parametriem kā EVS, daļa pamatjonu (Na, Cl, SO4, K, Mg), biogēnajiem 

elementiem (NH4, NO3, NO2) un mikroelementiem (B, Fe, Mn, As). Rezultāti aplūkojami 

tabulā 4 (Wendland et al. 2008). 
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Tabula 4 

Fona līmeņi augšējās Reinas ielejas pazemes ūdeņos (pēc Wendland et al. 2008) 

Parametrs Mērvienība Fona līmenis (90. procentile) 

EVS μS/cm 951 

As μg/l 4 

B 

mg/l 

0,1 

Cl 84 

Fe (II) 3,6 

K 7,2 

Mg 25 

Mn (II) 0,82 

Na 41 

SO4 173 

NH4 0,39 

NO2 0,04 

NO3 8,2 

PO4 0,17 

 

Pazemes ūdensobjekti Flandrijā (Beļģija) 

Par pamatu tika izmantota vienkāršota BRIDGE metodika (Müller et al. 2006). Par 

antropogēni ietekmētiem paraugiem tika uzskatīti paraugi, kuros nitrātu saturs pārsniedz 

10 mg/l un nātrija un hlorīdu summa bija lielāka par 1000 mg/l. Tāpat tika atsijāti paraugi, 

kuros jonu bilances vienādojuma kļūda pārsniedza ± 10 %. Laika rindas novērojuma stacijās 

tika reducētas aprēķinot mediānās vērtības. Rezultātā fona vērtības kā 90. procentile tika 

aprēķinātas diviem PŪO, kas bija ar zemu aizsargātību un kā 97,7 procentile vienam PŪO, 

kas uzskatīts par relatīvi labi aizsargātu. Fona vērtības tika noteiktas tādiem parametriem 

kā ātri mainīgie parametri (EVS, pH, O2), pamatjoni, biogēnie elementi (NH4, NO2, NO3, PO4) 

un mikroelementi (Fe, Mn, Al, As, Zn, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb) (Coetsiers et al. 2009). 

Pazemes ūdeņu atradnes (Nīderlandē) 

Nīderlandē sākotnēji tika aprēķināti fona līmeņi konkrētām pazemes ūdeņu atradnēm. 

Datu rindas katrā atradnē tika testētas attiecībā uz būtisku tendenču klātesamību laika 

posmā no 1940 vai ūdens ieguves sakuma vēlākā posmā līdz 6 gadu ekspluatācijas 

periodam (vai vairāk, ja paraugi netika ņemti katru gadu). Ja būtiskas tendences mainīties 

ūdeņu kvalitātei netika identificētas, fona līmeņi tika noteikti kā vidējā koncentrācija sešu 

gadu periodā. Ja tika identificētas būtiskas tendences, tad fona līmeņi tika noteikti kā 

vērtība atradnes ekspluatācijas sākumā. Tālāk fona līmeņi tika interpolēti uz PŪO robežām 

aprēķinot mediāno vērtību no visām pazemes ūdeņu atradnēm, kas ietilpst konkrētā PŪO. 

Kā antropogēni ietekmēti paraugi tika atsijāti paraugi, kuros nitrātu saturs pārsniedz 

10 mg/l. Fona līmeņi noteikti tādiem parametriem kā pamatjoni (Cl, HCO3, SO4, Ca, Mg), 

nitrājoni un kopējā cietība. (Mendizabal et al. 2012). Procedūras gaita attēlota 5.attēlā. 
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5.attēls. Fona līmeņu noteikšanas procedūra pazemes ūdeņu atradnēm Nīderlandē 

(pēc Mendizabal et al. 2012) 

Banat pazemes ūdensobjekts (Rumānija) 

Radu et al. (2010) pētījuma mērķis bija noteikt fona vērtības pilotobjektam - Banat PŪO 

Rumānijā, un izstrādāt metodiku, kas tālāk būtu attiecināma arī uz citiem Rumānijā 

izdalītajiem PŪO. Fona vērtību noteikšana tika realizēta secīgos soļos (Radu et al. 2010): 

• Par pamatu tika izvēlētas Banat PŪO robežas, kā ietvaros tika apkopti pieejamie 

kvalitātes novērojumi laika posmam no 1976 līdz 2006. gadam; 

• Datu priekšapstrādes gaitā tika veikti jonu bilances aprēķini (atmesti paraugi, kur 

kļūda lielāka par ± 10%, bet manuāli pārbaudīti paraugi, kur kļūda pārsniedza ± 5%), 

kā arī salīdzināti EVS mērījumi lauka apstākļos un aprēķinu gaitā iegūtie. Tāpat tika 

atsijāti paraugi ar neloģiskiem oksidēšanās-reducēšanās mērījumiem un izlecošas, 

ļoti augstas koncentrāciju vērtības (datu kopa samazinājās par 2%, kopējais paraugu 

skaits datu kopā 3 300). Paraugi, kas ievākti laika posmā 1976. - 1986. gadam un 

1989. - 1992. gadam netika izmantoti fona līmeņu aprēķiniem pamatjoniem, jo 

nebija iespējams aprēķināt jonu bilances vienādojumu; 

• Tālāk tika aprēķinātas vidējās vērtības vietās, kur pieejamas laika rindas; 

• Antropogēni ietekmētie paraugi tika atsijāti ņemot vērā vidējo hlorīdu (> 200 mg/l), 

nitrātu saturu (> 10 mg/l) un oksidēšanās kapacitāti (pirīta šķīšanas ietekmes 

novērtēšanai); 

• Rezultātā fona līmeņi tika aprēķināti kā 90. procentile. 
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Aprakstītā pieeja tika izmantota, lai noteiktu fona līmeņus 125 no 142 Rumānijas PŪO. 

Divos no PŪO fona līmeņi tika noteikti augstāki ņemot vērā vietas hidroģeoloģiskos 

apstākļus - dabiski paaugstināto hlorīdu saturu sāls šķīšanas rezultātā un dabiski 

paaugstināto amonija saturu purva nogulumu klātbūtnes dēļ. Atlikušajos 17 PŪO tiks veikti 

papildus pētījumi. Fona līmeņi tika noteikti tādiem parametriem kā pamatjoni (Cl, SO4), 

biogēnie elementi (NO2, NH4), PO4 un mikroelementiem (As, Cd, Pb, Hg). Jāatzīmē, ka visi 

parametri netiek piemēroti viesiem PŪO. Visbiežāk fona līmeņi noteikti hlorīdiem (136 

PŪO), nitrītiem (132 PŪO) un amonijam (133 PŪO) (Radu et al. 2010). 

Centrālā un dienvidu Itālija (Itālija) 

Itālijā ir veikti vairāki pētījumi, kuru mērķis ir bijis izdalīt fona vērtības lokāliem vai 

reģionāliem apstākļiem. Preziosi et al. (2010) pētījumā datu priekšapstrādes gaitā tika 

atlasīti 205 pazemes ūdeņu kvalitātes mērījumi laika posmā no 2000. līdz 2004. gadam, 

pārsvarā no publiskajām ūdens apgādes vietām. Par cilvēka saimnieciskās darbības 

ietekmētiem paraugiem tika uzskatīti paraugi, kuros nitrātu saturs bija lielāks par 50 mg/l. 

BRIDGE metodikā (Müller et al. 2006) ieteiktais lielums ir 10 mg/l, tomēr autoruprāt 

(Preziosi et al. 2010) tas pārāk samazināja pieejamo datu kopu (no 205 paraugiem uz 155). 

Fona vērtības arsēnam, vanādijam, fluoram un hlorīdiem tika aprēķinātas kā 90. procentile 

ņemot vērā vidēja līmeņa zināšanas par pētījuma teritoriju (Preziosi et al. 2010).  

Gergo et al. (2017) piedāvā nacionālā mērogā fona līmeņu novērtēšanas pieeju, kas ir 

balstīta uz datu priekšapstrādi un procentiļu aprēķinu un vērā tiek ņemts PŪO 

konceptuālais modelis. Attiecībā uz datu priekšapstrādi tiek piedāvāti trīs kritēriji nitrātu un 

amonija jonu analīzei, lai atsijātu cilvēka ietekmētus paraugus (Gergo et al. 2017): 

• 10 mg/l nitrātiem un 0,1 mg/l amonijam (20% no dzeramā ūdens normas); 

• 37,5 mg/l nitrātiem un 0,375 mg/l amonija joniem, kas ir ekvivalents 75% dzeramā 

ūdens kvalitātes robežvērtībām; 

• Lokāli definētas vērtības, kas atbilst vietas hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, kas 

nepārsniedz 75% no dzeramā ūdens normas. 

Savukārt Parrone et al. (2019) jaunākajā pētījumā piedāvāta sekojoša fona līmeņu 

noteikšanas procedūra arsēnam, fluoram, mangānam, dzelzij un sulfātiem: 

• Datu kopas validācija paraugus iedalot aerobos un anaerobos paraugos pēc 

oksidēšanās - reducēšanās potenciāla (<> 100 mV) un izšķīdušā skābekļa satura 

(<>3 mg/l); 

• Tālāk datu priekšapstrāde atdalot cilvēka saimnieciskās darbības ietekmētus 

paraugus pēc piemērotākās nitrātu un amonija jonu analīzes metodes, kas 

aprakstīta augstāk (Gergo et al. 2017); 

• Gadījumā, ja datu kopa pēc validācijas un priekšapstrādes atbilst 

normālsadalījumam, tad fona līmeņus noteikt kā maksimālo vērtību. Pretējā 

gadījumā atsijāt izlecošās vērtības izmantojot parametriskos testus, piemēram 

Rosnera vai Diksona testu un tad kā fona līmeni noteikt maksimālo vērtību, ja 

paraugkopa atbilst normālsadalījumam; 



20 
 

• Ja datu kopa joprojām neatbilst normālsadalījumam, tad izmantot neparametrisko 

Hubera testu un tādējādi atlasīt izlecošās vērtības. Rezultātā, ja datu kopa atbilst 

normālsadalījumam fona līmeņus noteikt kā maksimālo vērtību, ja neatbilst, tad kā 

95. procentili. 

Dienvidu Itālijā, Kampānijas reģionā, fona vērtības tika aprēķinātas četriem PŪO, kur datu 

priekšapstrāde tika veikta pamatojoties uz BRIDGE (Müller et al. 2006) metodikas un ISPRA 

protokola (ISPRA 2009) apvienojumu, bet ar dažām atkāpēm. Piemēram, lai atsijātu cilvēku 

ietekmētus paraugus nitrātiem tika izmantots augstāks kritērijs - 50 mg/l. Tas tika darīts, lai 

saglabātu statistiski ticamu datu kopas izmēru. Tāpat tika atsijāti paraugi ar neatbilstošu 

jonu bilanci (lielāku par ± 10%) un nātrija un hlorīdu saturu lielāku par 1000 mg/l. Tomēr 

PŪO Ischia sala nātrija un hlorīdu pieļaujamā summa tika paaugstināta līdz 5000 mg/l. Tālāk 

fona līmeņi netikšana balstījās uz sekojošiem soļiem (Ducci and Sellerino 2012): 

• Katrai novērojuma vietai, kur bija pieejamas laika rindas tika aprēķināta vidējā 

vērtība parametriem; 

• Parametri, kuru vērtības bija zem metodes noteikšanas robežas, tika aizstāti ar 

vērtību 0,1 μg/l; 

• Izlecošās vērtības tika identificētas izmantojot kastīšu diagrammu (box plot); 

• Aerobi un anaerobi apstākļi tika identificēti par kritēriju izmantojot mangāna 

vērtību 0,05 mg/l. 

• Rezultātā fona līmeņi tika noteikti kā 90. un 95. procentiles, bet tālāk robežvērtību 

aprēķinam tika izmantota tikai 90.procentile (striktākais nosacījums). 
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1.3 Robežvērtību noteikšanas pieejas Eiropas Savienības dalībvalstīs 

1.3.1 BRIDGE metodika 

References vērtību jeb kvalitātes kritēriju izvēle atkarībā no receptora 

Robežvērtību noteikšanai ir nepieciešami gan aprēķinātie fona līmeņi, gan definētas 

receptoru jeb uztvērēju vajadzības (piemēram, dzeramais ūdens, ekosistēmas, 

lauksaimniecība u.c.). Attiecīgi šim posmam būtu jābalstās uz konceptuālajiem modeļiem, 

kas apraksta PŪO hidroģeoloģiskos un hidroķīmiskos apstākļus, kā arī uz pastāvošo slodžu 

un PŪO sākotnējo stāvokļa novērtējumu. Receptoru definēšana ļauj apzināt dominējošo un 

būtiskāko pazemes ūdeņu izmantošanas veidu PŪO, attiecīgi pielāgojot tam konkrētu 

parametru vērtības, kuru pārsniegšanā negatīvi ietekmē ūdens izmantošanas veidu 

(Müller et al. 2006). ŪSD un Gruntsūdeņu direktīva izdala vairākus receptorus (tabula E), 

kas pamatā izriet no PŪO laba stāvokļa novērtēšanas jeb klasifikācijas testiem (6.attēls). 

Tabula 5. 

Kvalitātes kritēriji labam ķīmiskajam stāvoklim un piedāvātās references vērtības (pēc 

Müller et al. 2006) 

Receptors Parametrs Piedāvātās references vērtības 

Ekosistēmas 

Saistītās ūdens 
ekosistēmas 

Jebkurš piesārņotājs, kas var radīt 
risku nesasniegt labu stāvokli 
virszemes ūdens objektā 

Virszemes ūdeņu vides kvalitātes 
kritēriji (ekotoksikoloģijas dati ūdens 
organismiem) 

Atkarīgās 
sauszemes 

ekosistēmas 

Jebkurš piesārņotājs, kas var būtiski 
negatīvi ietekmēt no pazemes 
ūdeņiem atkarīgo sauszemes 
ekosistēmu 

Jānosaka katram tipam atsevišķi 
(virszemes ūdeņu kvalitātes kritēriji 
var tikt izmantoti priekšizpētes gaitā) 

Dzeramā ūdens aizsargājamās teritorijas 

Dzeramais 
ūdens 

Jebkurš piesārņotājs, kas var radīt 
risku nesasniegt labu stāvokli PŪO 

Ekspluatācijas veiktspējas limits 
esošajām vai reģionāli tipiskām 
attīrīšanas infrastruktūrām (ja 
attīrīšana netiek veikta, piemēro 
dzeramā ūdens kvalitātes kritērijus) 

Citi likumīgi izmantošanas veidi 

Apūdeņošana, 
mazgāšana 

u.c. 

Jebkurš piesārņotājs, kas var radīt 
risku nesasniegt labu stāvokli PŪO 

Atkarīgs no izmantošanas veida. Ar 
pārtiku saistītām nozarēm izmanto 
dzeramā ūdens kvalitātes kritērijus, 
bet citiem kritērijus pielāgo atkarībā 
no to norisei nepieciešamā sastāva 

Sāļās un citas intrūzijas 

Pazemes 
ūdeņi 

hlorīdi, sulfāti, elektrovadītspēja Fona līmeņi 

Plaši izplatītie piesārņotāji 

Pazemes 
ūdeņi 

Nitrāti, pesticīdi 
ŪSD un Gruntsūdeņu direktīvas 
robežlielumi: nitrātiem 50 mg/l, 
pesticīdiem 0.1 μg/l 

Vispārējais kvalitātes novērtējums 
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Pazemes 
ūdeņi 

Jebkurš piesārņotājs, kas var radīt 
risku nesasniegt labu stāvokli PŪO 

Fona līmeņi vai cits piemērots 
kvalitātes kritērijs 

 

6.attēls. Vispārējā klasifikācijas testu procedūra pazemes ūdensobjekta stāvokļa novērtējumam 

(pēc EC 2009) 

Robežvērtību izdalīšanas vispārējā pieeja 

Kad ir apzināti PŪO dominējošie receptori un noteikti fona līmeņi, var tikt izdalītas 

robežvērtības. Ieteiktā pakāpeniskā robežvērtību izdalīšanas pieeja jāpielāgo katra PŪO 

specifiskajām vajadzībām un jāņem vērā datu pieejamība, kā arī jāatrod kompromiss starp 

izmaksām un pieejamo laika resursu. Dalībvalstīm Upju baseinu apsaimniekošanas plānu 

sagatavošanās procesā ir jāveic sākotnējais stāvokļa novērtējums, kura ietvaros jādefinē 

dominējošās slodzes un pazemes ūdeņu izmantošanas veids (receptoru noteikšana). Tālāk 

iespējams izmantot piemērotos kvalitātes kritērijus monitoringa datu skrīningam, lai 

apzinātu PŪO, kuriem jānosaka robežvērtības (Müller et al. 2006).  
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Pakāpeniskā robežvērtība izdalīšana nosaka sekojošu soļu izpildi (7.attēls) 

(Müller et al. 2006): 

1. Fona līmeņu noteikšana. Detalizēti izklāstīts 1.2.1. apakšnodaļā.  

2. References vērtību jeb kvalitātes kritēriju attiecināšana balstoties uz receptoru. 

Detalizēti izklāstīts 1.3.1. apakšnodaļā. 

3. Atšķaidīšanas faktoru novērtējums gadījumos, ja PŪO dominē vairāki ūdens avoti. 

4. Noārdīšanās faktoru novērtējums. 

 

7.attēls. Robežvērtību noteikšanas pakāpeniskā pieeja (pēc EC 2009) 

Robežvērtību noteikšana pazemes ūdeņiem 

Šī projekta mērķis ir noteikt fona un robežvērtības vispārējā pazemes ūdeņu kvalitātes 

novērtējuma vajadzībām, neskatot tādus riskus kā jūras ūdeņu un citu sāļo ūdeņu intrūzijas, 

sasaiste ar virszemes ūdensobjektiem un ietekmi uz no pazemes ūdeņiem atkarīgām 

sauszemes ekosistēmām. Līdz brīdim, kamēr netiek sagatavoti konceptuālie modeļi un 

sākotnējais stāvokļa novērtējums, par dominējošo ūdens izmantošanas veidu PŪO tiek 

pieņemts dzeramā ūdens ieguve. 

Robežvērtību noteikšana notiek ņemot vērā fona līmeņus (8.attēls). Par references 

vērtībām jeb kvalitātes kritērijiem var tikt izmantoti dzeramā ūdens kvalitātes kritēriji 

(Müller et al. 2006), kas Latvijas gadījumā ir 2017.gada 14.novembra MK noteikumi Nr.671 

“Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles 
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kārtība”. Vides kvalitātes kritēji virszemes ūdeņiem šī projekta ietvaros izmantoti netika, jo 

nav pieejama zināšanu bāze par to, kurā no PŪO dominē jeb ir būtisks šāds receptors. 

Gadījumos, kad fona līmeņi ir zemāki nekā references vērtība, robežvērtību konkrētam 

piesārņotājam aprēķina pēc formulas: Robežvērtība = (references vērtība + fona 

līmenis) 2. Gadījumos, kad fona līmeņi ir augstāki nekā references vērtība, robežvērtību 

nosaka vienādu ar fona līmeni: Robežvērtība = fona līmenis. Sintētiskajiem piesārņotājiem 

(piemēram, pesticīdi) fona līmenis ir nulle, tādēļ robežvērtība var tikt noteikta kā puse no 

references vērtības (Müller et al. 2006). 

 

8.attēls. Vispārīgā metodika robežvērtību noteikšanai (EC 2009). 
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1.3.2 Nacionālās metodikas 

Fona līmeņu noteikšanas pieejām ir būtiska ietekme uz robežvērtību variāciju dalībvalstīs. 

Var tikt izdalītas divas dominējošās pieejas (9.attēls) (Schneidler 2012): 

1. Gadījumos, kad fona līmeņi ir zemāki par references vērtībām, dalībvalstis 

piemēroja piecas dažādas metodikas robežvērtību noteikšanai: 

a. Robežvērtības tika noteiktas vienādas ar fona līmeni (9 dalībvalstis); 

b. Robežvērtības tika noteiktas kā procenti no dzeramā ūdens kvalitātes 

kritērijiem (5 dalībvalstis); 

c. Robežvērtības tika noteiktas kā fona līmenis ar papildus drošības kritērijiem 

(piemēram, ņemot vērā atšķaidīšanās vai noārdīšanas faktorus) (2 

dalībvalstis); 

d. Robežvērtības tika noteiktas kā fona līmenis reiz divi (1 dalībvalsts); 

e. Robežvērtības noteica kā vidējo vērtību starp references vērtību (vai 

procentus no tās) un fona līmeni (3 dalībvalstis). 

2. Gadījumos, kad fona līmeņi ir augstāki par references vērtību, lielākoties dalībvalstis 

robežvērtības noteica vienādas ar fona līmeni. Atsevišķos gadījumos fona līmenim 

tika pieskaitīts drošības intervāls (piemēram, plus 20%). 

 

9.attēls. Dalībvalstu pieejas robežvērtību noteikšanā balstoties uz fona līmeņiem 

(pēc Schneidler 2012) 

1.3.3 Robežvērtību variāciju novērtējums starp Eiropas Savienības dalībvalstīm 

Viens no pirmajiem visaptverošākajiem apkopojumiem par robežvērtību variācijām un to 

iemesliem ES dalībvalstīs ir Schneidler (2012) ziņojums, kas balstās uz informāciju, ko 

dalībvalstis sagatavojušas pirmo Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu (UBAP) 

ietvaros. Ziņojumā secināts, ka galvenie iemesli kādēļ ziņotās robežvērtības būtiski atšķiras 

ir: 

• Atšķirības fona līmeņu noteikšanas metodikās; 

• Atšķirīgi izmantotie vides kvalitātes standarti; 

• Atšķirīgas pieejas monitoringa rezultātu grupēšanā ziņošanas vajadzībām; 

• Dažādi “pieļaujamo” pārsniegumu sliekšņi; 

• Dažādas pieejas PŪO izdalīšanai, piemēram, pēc hidroģeoloģiskajiem apstākļiem vai 

administratīvajām robežām, kā rezultātā apsaimniekošanas vienības ir grūti 

salīdzināmas. 
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Citā Eiropas Komisijas ziņojumā (EC 2012) tika secināts, ka informācija, kas tika sniegta 

pirmajos UBAP par PŪO ķīmisko stāvokli bija nepietiekoša, lai noteiktu fona līmeņus. Tika 

uzsvērts, ka robežvērtību noteikšanas metodikas nav labi dokumentētas, tādēļ grūti 

salīdzināmas. Tāpat vielu un parametru saraksts, kuriem noteiktas robežvērtības ir ļoti plašs 

un atšķirīgs, katrai valstij nosakot pēc būtības atšķirīgus kritērijus PŪO ķīmiskā stāvokļa 

novērtējumam. Pirmo UBAP ietvaros 26 dalībvalstis noteica robežvērtības kopumā 156 

dažādiem parametriem (TR7 2011), katras dalībvalsts ietvaros variējot no 10 līdz pat 60 

parametriem. 

Lai turpinātu robežvērtību variāciju pētījumus, jau otro UBAP ietvaros tika sagatavota un 

dalībvalstīm izsūtīta aptauja, lai apkopotu informāciju, kas turpmāk ļautu izstrādāt 

priekšlikumus robežvērtību noteikšanas metodiku harmonizācijai (Amec Foster 

Wheeler 2015; EC 2015). Aptaujas pamata mērķi bija a) iegūt pietiekošu informāciju kādēļ 

pirmo UBAP ietvaros ziņotās robežvērtības būtiski variē; b) iegūt izpratni par to kādā veidā 

dalībvalstis pārskata savas pieejas otro UBAP ietvaros; c) iegūt pamatojumu 

nepieciešamībai veikt robežvērtību harmonizēšanas pasākumus; d) apkopot pamatojumu 

nepieciešamībai virzīties uz salīdzināmām PŪO stāvokļa novērtējuma pieejām. Aptauja 

koncentrējās uz robežvērtību noteikšanas metodiku apkopojumu, tādēļ dalībvalstīm bija 

nepieciešams ziņot izmantotās pieejas, tajā skaitā arī piemērus konkrētu PŪO ietvaros. 

Aptaujā bija jāziņo dati par izmantotajiem klasifikācijas testiem un kā tie atšķiras no 

EC (2009) piedāvātajām vadlīnijām; fona līmeņu noteikšanas pieejām un veidu kā tās tiek 

pielietotas tālāk nosakot robežvērtības; izmantotie kvalitātes standarti un kā tie tika 

izmantoti nosakot robežvērtības; robežvērtību noteikšanas pieejām un tālāko izmantošanu 

klasifikācijas. 

Salīdzinājumā ar Schneidler (2012) ziņojumu, EC (2015) ziņojums sniedz papildinošu 

informāciju par tādām būtiskām niansēm kā noteikto robežvērtību tālākās izmantošanas 

pieejas veicot PŪO stāvokļa novērtējumu, piemēram, vai robežvērtības tiek salīdzinātas ar 

gada vidējām vērtībām, kas iegūtas grupējot monitoringa rezultātus visa PŪO ietvaros vai 

salīdzinātas ar maksimālajām vērtībām katrā monitoringa punktā. Mērķis bija apzināt 

iemeslus kādēļ starp dalībvalstīm atšķiras PŪO stāvokļa novērtējums, kaut arī noteiktās 

robežvērtības skaitliski ir līdzīgas. Ziņojuma mērķis nebija novērtēt robežvērtību 

noteikšanas metodiku atbilstību jeb korektumu saskaņā ar prasībām, kas noteiktas ŪSD 

(WFD 2000) un Gruntsūdeņu direktīvā (GWD 2006), kaut arī tika uzsvērtas metodiskās 

atšķirības starp dalībvalstīm.  

Galvenie secinājumi norāda, ka robežvērtību variācijas a) būtiski ietekmē aprēķinātie fona 

līmeņi vietās, kur fona līmenis ir augstāks nekā kvalitātes kritērija (piemēram, vietās, kur 

dabiskos apstākļos sulfātu saturs ir augstāks nekā nacionālā dzeramā ūdens robežvērtība) 

un izmantotie atšķaidīšanās faktori; b) vidēji ietekmē fona līmeņu noteikšanas metodikas 

vietās, kur fona līmeņi ir zemāki par kvalitātes kritērijiem, kā arī atšķirības pielietotajos 

drošuma faktoros un pielietotajās statistiskās apstrādes metodēs (EC 2015). 
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Tāpat tiek norādīts, ka 1) relatīvi mazs skaits dalībvalstu nosaka robežvērtības no pazemes 

ūdeņiem atkarīgajām ekosistēmām, bet ja nosaka, tad pamatā tikai nitrātiem; 2) pieaug 

sāļūdens intrūziju testu pielietošana; 3) gadījumos, kad PŪO identificēti atšķirīgi riski, kas 

var ietekmēt tā stāvokli, nav skaidrs kā viena testa pielietošana ļauj objektīvi novērtēt šādā 

PŪO stāvokli; 4) ir relatīvi mazs pieaugums parametru skaitam, kam otrajos UBAP noteiktas 

robežvērtības, salīdzinājumā ar pirmajiem UBAP (EC 2015). 

Pētījumu galvenās izrietošās rekomendācijās tiek ieteikts samazināt fona līmeņu 

noteikšanas metodiku skaitu gadījumos, kad fona līmeņi ir zemāki par izvēlēto kvalitātes 

kritēriju; skaidrot izvēlēto robežvērtību noteikšanas metodiku mērķus; pamatā tuvināties 

piedāvātājām vadlīnijām (EC 2009); kā arī ziņojot norādīt kāds klasifikācijas tests ir 

izmantots (piemēram, sāļo ūdeņu intrūziju, vispārīgs PŪO novērtējuma, ietekmes uz no 

pazemes ūdeņiem atkarīgo virszemes ekosistēmu novērtējums) (EC 2015). 

Laika posmā 2016.-2018. gadam Eiropas Komisijas Pazemes ūdeņu darba grupas ietvaros, 

brīvprātīgās dalībvalstis turpināja robežvērtību variāciju analīzi, lai sagatavotu 

priekšlikumus turpmākām rīcībām kā uzlabot pazemes ūdeņu stāvokļa novērtējumu 

salīdzināšanu starp dalībvalstīm (Grath et al. 2018). Ziņojuma mērķis bija noskaidrot vai 

dalībvalstu noteiktās robežvērtības izvēlētajiem parametriem un vispārīgās kvalitātes 

novērtējuma testam ir savā starpā salīdzināmas, koncentrējoties uz parametriem, kas 

visbiežāk bija par iemeslu sliktam PŪO stāvoklim un īpaši uz sintētiskajiem organiskajiem 

piesārņotājiem (pesticīdu summa, pesticīdi atsevišķi, trihloretilēns un tetrahloretilēns). 

EK Ūdens struktūrdirektīvas kopīgās ieviešanas stratēģijas darba programmā 2019.-2021. 

gadam (CIS 2018), Pazemes ūdeņu darba grupas plānā ir iekļauts punkts par robežvērtību 

savstarpējās salīdzināšanas uzlabošanu. Darba rezultātā brīvprātīgās valstis (tajā skaitā 

Latvija – LVĢMC Hidroģeoloģijas nodaļa) sagatavos ziņojumu ar rekomendācijām un 

ieteikumiem kā uzlabot fona un robežvērtību ziņošanas procesu Eiropas komisijai. 
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2 Fona līmeņu noteikšanas metodika Latvijas pazemes ūdensobjektiem 

Fona līmeņu noteikšanas metodika pamatā balstās uz Eiropas Savienības līmenī ieteikto 

BRIDGE metodiku (1.3.1) un citu Eiropas savienības dalībvalstu pieredzi, kā arī faktiski 

pieejamajiem datiem par Latvijas PŪO stāvokli, kas izmantoti fona līmeņu noteikšanai. 

Pieejamo datu kvalitāte un saturs nosaka iespējas pielietot dažādas statistiskās pieejas un 

metodikas, tāpēc ir būtiski izstrādāt metodiku, kas pielāgota faktiski pieejamajiem datiem 

un praktiski uzlabo iespējas apsaimniekot Latvijas pazemes ūdens resursus.  

Šajā darbā ir izmantota Valsts pazemes ūdeņu monitoringa jeb novērojumu datu kopa un 

datu kopa no pazemes ūdeņu ūdensapgādes urbumiem. Lai gan monitoringa dati ir 

ilglaicīgāki un satur vairāk parametrus nekā ūdensapgādes urbumu dati, tomēr, korektai 

fona līmeņu izdalīšanai, ir nepieciešama pēc iespējas lielāka un telpiski izkliedētāka datu 

kopa, aptverot pēc iespējas vairāk urbumus. To spēj nodrošināt datu analīzē piesaistot arī 

ūdensapgādes urbumu datus.  

2.1. Fona līmeņu noteikšanas metodiskie soļi 

Metodiskie soļi fona koncentrāciju noteikšanai Latvijas PŪO ir sekojoši: 

I paraugu datu kopas sagatavošana un kvalitātes kontrole: 

1. Pirms fona līmeņu noteikšanas ir nepieciešams visus datus sakārtot vienādā uzbūvē 

– gan vienādot parametru mērvienības, gan vienādot datu uzbūves struktūru. Katru 

unikālo urbumu un avotu jāapzīmē ar atbilstošo datubāzes numuru. Jāveic 

dublicējošo paraugu identificēšana un likvidēšana, ja tādi datu kopā sastopami. 

2. Jāatlasa paraugus, kas analizēti tikai sākot ar 1994. gadu. Šajā gadā Valsts 

monitoringa tīklā sāka izmantot centrbēdzes sūkņus paraugu iegūšanai, bet pirms 

tam paraugi tika iegūti “pasmeļot” ar tam piemērotu iekārtu – baileri, kas rada risku 

iegūtajiem paraugiem nebūt gana reprezentatīviem fona koncentrāciju noteikšanai 

(Levina u.c. 1995; Levina un Levins 1994).  

3. Tiem mikroelementiem, kuriem ir pieejama informācija par konkrētā mērījuma 

atbilstību analīzes metodes noteikšanas robežai (atbilstošs “karodziņš”), 

nepieciešams šo vērtību aizstāt ar pusi no minētās metodes noteikšanas robežas, ja 

vien ir pietiekoši liels tādu vērtību skaits, kas atrodas virs metodes noteikšanas 

robežas. 

4. No datu kopas jāizņem antropogēni ietekmētie paraugi, kuri satur: 

a. jebkādu pesticīdu vai citas antropogēni piesārņojošas vielas (piemēram, 

trihloretilēns) nomērāmā koncentrācijā (t.i. virs metodes noteikšanas 

robežas);  

b. nātrija un hlorīda kopējo koncentrāciju virs 1000 mg/l; 

5. Jāatlasa tikai tie paraugi, kuri satur pilnu informāciju par pamatjonu koncentrācijām 

(Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, HCO3
- un SO4

2-), kuri ir primāri nepieciešami jonu bilances 

aprēķinam. 

6. Jāaprēķina jonu bilance, ņemot vērā pamatjonus un nitrātjonus (ja paraugam šis 

parametrs ir pieejams), un jānofiltrē nost tos paraugus, kuriem jonu bilances 

nesakritība ir lielāka par ±10%.  Paraugi, kuru jonu bilances vienādojuma nesakritība 



29 
 

ir lielāka par ±10%, satur analītisku kļūdu, un nav iespējams droši identificēt kura 

jona analīzēs šī kļūda ir pieļauta, tāpēc brāķējams ir viss paraugs.  

II Unikālo monitoringa punktu sagatavošana: 

7. Katram monitoringa punktam (unikāls urbums vai avots), katram parametram ir 

jāizvelk mediānā vērtība no monitoringa punktā pieejamajiem paraugu analīžu 

datiem. Ja urbumā (vai avotā) ir pieejama tikai viena parauga analīžu dati, tad tas 

arī reprezentē konkrēto monitoringa punktu. Rezultātā katru unikālo monitoringa 

punkta katru parametru reprezentē tikai viena mediānā vērtība. Piemēram, 

monitoringa urbums ar 20 paraugu analīžu rezultātiem un ūdens ieguves urbums ar 

3 paraugu analīzēm pēc šī soļa būs ar vienādu svaru uz turpmākajiem aprēķiniem, 

jo katru urbumu reprezentēs tikai viens “mediānais” ūdens paraugs.  

8. No datu kopas jāizņem monitoringa punkti, kuros mediānā nitrātjonu vērtība ir 

lielāka par 10 mg/l, kas liecina par antropogēno ietekmi.  

9. Visiem monitoringa punktiem jāpievieno identifikators, iedalot tos anaerobajā 

(bezskābekļa) vidē vai aerobajā (skābekli saturošā) vidē. Ņemot vērā Latvijas PŪO 

raksturojošos ūdens paraugu ķīmiskās analīzes un to ierobežojumus, šis iedalījums 

veicams, balstoties uz sekojošu principu: 

a. Ja ūdenī izšķīdušā dzelzs saturs < 0.2 mg/l, tad paraugs uzskatāms par 

aerobu; 

b. Ja ūdenī izšķīdušā dzelzs saturs ≥ 0.2 mg/l, tad paraugs uzskatāms par 

anaerobu. 

Pēc šī principa iedalītie pazemes ūdens paraugi izmantojami dzelzs koncentrāciju 

noteikšanai anaerobā vidē katrā PŪO un nitrātjonu noteikšanu aerobā un anaerobā 

vidē visiem PŪO kopīgi. Detalizētāks šī soļa pamatojums un izklāsts 2.2 apakšnodaļā.  

10. Jāveic monitoringa punktu telpiskā piesaiste konkrētiem PŪO, balstoties uz 

informāciju par katra urbuma filtra intervāla vai avota reprezentatīvo ūdens 

nesējslāni un tā telpiskām koordinātēm. Jāņem vērā: 

a. Urbumi ar garu filtra intervālu, kas šķērso vairākus ūdens nesējslāņus var 

reprezentēt vairāk kā vienu PŪO; 

b. Kvartāra ūdens horizonta monitoringa punktu piederība konkrētiem PŪO ir 

jāvērtē uzmanīgi – ir jāņem vērā, ka to piederību PŪO nosaka tas, kuram 

PŪO katrā konkrētajā teritorijā tiek pieskaitīts kvartāra ūdens nesējslānis, 

kas īpaši svarīgi ir vietās, kur seklāk ieguļošie pazemes ūdens kompleksi 

izķīlējas.  

11. No datu kopas jāatsijā tie urbumi, kuri nepieder nevienam PŪO. Šī atlase notiek 

balstoties uz iepriekšējā punktā veikto urbumu piesaisti. 

III Fona koncentrāciju līmeņu aprēķināšana: 

12. Fona koncentrāciju līmeņi tiek aprēķināti kā 90.percentile no atlasītās datu kopas 

katram parametram: 

a. Ja parametra vērtības ir bieži sastopamas (piemēram, visi pamatjoni), tad 

fona koncentrāciju līmeņi tiek noteikti katram PŪO atsevišķi; 



30 
 

b. Ja parametra vērtības datu kopā ir retāk sastopamas (mazāk par 20%-40% 

no datu kopas, piemēram, mikroelementi), tad tiek noteikta viena fona 

līmeņu vērtība visai Latvijas teritorijai (visiem PŪO vienāda); 

c. Parametriem, kuri ir jutīgi pret ūdens vidē izšķīdušā skābekļa daudzumu, to 

fona līmeņi ir jānosaka atsevišķi nodalot aerobos un anaerobos monitoringa 

punktus: 

i. Parametriem, kuri anaerobā vidē sastopami lielākā koncentrācijā 

(piemēram, izšķīdušais dzelzs, mangāns), fona līmeņi nosakāmi 

individuāli katram PŪO anaerobajai paraugu daļai, bet aerobo 

paraugu fona līmeņi ir nosakāmi kā viena vērtība visai Latvijas 

teritorijai; 

ii. Parametriem, kuri aerobā vidē sastopami lielākā koncentrācijā 

(piemēram, nitrātjoni), fona līmeņi būtu nosakāmi individuāli katram 

PŪO aerobajai paraugu daļai, bet anaerobo paraugu fona līmeņi ir 

nosakāmi vienoti visai Latvijas teritorijai. Šo punktu gan nav 

iespējams realizēt Latvijas PŪO, jo faktiskais aerobo monitoringa 

punktu skaits (< 300 uz visu Latvijas teritoriju) pagaidām ir 

nepietiekams, lai nitrātjonu fona līmeņus izstrādātu katram PŪO 

atsevišķi, tāpēc  tie ir nosakāmi vienoti visai Latvijas teritorijai līdz 

pietiekoša apjoma datu ieguvei (virs ~20 monitoringa punktiem uz 

katru PŪO).  

13. Parametriem, kuri ir noteikti katram PŪO individuāli, var apvienot līdzīgu fona 

līmeņu grupās, lai samazinātu daudzu nenoapaļotu fonu līmeņu izmantošanu un 

atvieglotu turpmāko darbu ar tiem. Līdzīgu fona līmeņu iedalīšana grupās veicama 

sekojoši: 

a. Aplūkojamajam parametram katrā PŪO ir jāaprēķina gan 90., gan 95. 

percentile. 

b. Sākot ar PŪO, kuram ir augstākā 90. percentiles vērtība, ir jāizvēlas šai 

vērtībai tuva tāda vērtība, kura ir relatīvi noapaļota (“relatīvi” – jo tas ir 

atkarīgs no katram parametram sastopamajām vērtībām). Šī noapaļotā 

vērtība ir fona līmenis grupai.  

c. Ja iepriekšējā punktā noteiktais grupas fona koncentrācijas līmenis atbilst 

kāda cita PŪO fona līmeņu vērtībai intervālā no 90. līdz 95. percentilei, tad 

šis PŪO ir pieskaitāms tai pašai grupai, kur iepriekšējais PŪO. Vienā grupā 

apvieno visus PŪO, kuru 90. līdz 95. percentiles vērtības intervāls sakrīt ar 

izdalāmās grupas fona līmeņu vērtību.  

d. Ja iedalāmajā grupā vairāk neiekrīt citi PŪO, tad tiek ņemts PŪO ar nākošo 

augstāko 90. percentiles vērtību, pēc kuras tiek noteikts nākošās grupas 

noapaļotais fona līmenis. Tiek atkārtotas “c” un “d” punktu darbības, līdz visi 

PŪO ir apvienoti līdzīgu fona līmeņu grupās. Var tikt pieļauti izņēmumi, ja 

iedalījums pēc izstrādātajiem punktiem izveido pārāk lielu grupu skaitu vai 

tam ir cits pamatojums.   
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2.2 Fona līmeņu noteikšanas metodikas paskaidrojumi 

Jonu bilances aprēķināšana. Jonu bilance aprēķināma katram paraugam, izmantojot 

informāciju par pamatjoniem – galvenos katjonus (Ca2+, Mg2+, Na+ un K+), galvenos anjonus 

(Cl-, HCO3
- un SO4

2-) un nitrātjonus (NO3
-). Aprēķins veicams pēc sekojoša vienādojuma: 

𝐽𝑜𝑛𝑢 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 (%) =
(Katjonu summa+Anjonu summa)

(Katjonu summa−Anjonu summa)
× 100, 

kur katjoni un anjoni izteikti mērvienībā mg-ekv/l, un ņemta vērā jonu valences vērtība. 

Jebkurā ūdens paraugā, kura mineralizāciju lielākoties veidojas no jonu bilancē 

izmantotiem parametriem (pamatjoni un nitrātjoni), jonu bilances vērtībai vajadzētu būt 

nullei vai ļoti tuvu tai. Jebkura jonu bilances novirze no nulles norāda uz divām 

iespējamībām: 

1. Pamatjonu vai nitrātjonu analīzēs ir pieļauta mērījumu kļūda (visbiežāk rupja kļūda), 

vai 

2. Ūdens paraugā ievērojamu daļu mineralizācijas nosaka kāds cits parametrs, kurš 

nav ticis izmantots jonu bilances aprēķinā. 

Dabisku pazemes ūdeņu sastāvu Latvijā nosaka pamatjoni un nitrātjoni, kuri ir izmantoti 

jonu bilances aprēķinā, tāpēc jonu bilances nesakritība gandrīz vienmēr saistīta ar kļūdu 

analīžu veikšanā vai to rezultātu ievadīšanu datubāzē.   

Iedalījums anaerobā/aerobā zonā. Pazemes ūdens paraugu iedalīšana aerobā/anaerobā 

zonā primāri būtu jāveic, balstoties uz ūdens paraugā izšķīdušā skābekļa daudzumu 

(Wendland et al. 2006). Izšķīdušā skābekļa mērījumu dati ir pieejami 37% no Valsts 

monitoringa tīklā ievāktajiem paraugiem, bet ūdens apgādes datu kopā šādi mērījumi ir 

tikai nepilniem 3% paraugiem. Izšķīdušā skābekļa mērījumu iztrūkums pazemes ūdens 

paraugu analīzēs nav retums, tāpēc kā nākošo alternatīvu tiek rekomendēts izmantot 

informāciju par izšķīdušā dzelzs un mangāna koncentrācijām. Rekomendācija ir aerobos 

paraugos nodalīt pēc principa: dzelzs < 0.2 mg/l un mangāns < 0.05 mg/l; anaerobos 

paraugus jāizdala pēc principa: dzelzs >= 0.2 mg/l un mangāns >= 0.5 mg/l.  

Latvijas Valsts monitoringa un ūdens apgādes datu kopās esošajos ūdens paraugos 

izšķīdušā dzelzs koncentrācijas ir mērītas 98% visu paraugu, bet mangāna koncentrāciju 

mērījumi ir ievērojami retāki – tikai 67,5% no visas datu kopas paraugiem satur izmērītas 

mangāna koncentrācijas. Paraugu sadalījums, kuros ir mērīts mangāns, ir nevienmērīgs – 

ūdens ieguves urbumos 79% paraugu satur mangāna koncentrācijas, bet Valsts 

monitoringa tīkla urbumos ņemtajos paraugos tikai 33%, turklāt vērojams liels mangāna 

vērtību iztrūkums paraugiem, kas ievākti līdz 2016. gada beigām (10.attēls).  
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10.attēls. Kopējā atlasīto paraugu skaita (gaiši pelēkā krāsā) un paraugu skaita, kas satur 

mangāna vērtības (melnā krāsā) sadalījums pa gadiem un pa datu avota veidu 

Fona līmeņu metodikas soļos katrs monitoringa punkts tiek reprezentēts ar mediāno 

vērtību, līdz ar to mangāna mērījumu iztrūkums iepriekšējos gados neliedz iegūt mediāno 

vērtību, izmantojot tos viena urbuma paraugus, kuros mangāna vērtības ir tikušas mērītas, 

lai gan tas nozīmē, ka Valsts monitoringa tīkla urbumos mangāna mediānā vērtība pārsvarā 

balstās tikai uz 2017. un 2018. gada mērījumiem un korektāka mangāna mediānā vērtība 

būtu aprēķināma no ilglaicīgākiem datiem. Līdz ar to pēc metodikas atlasītajā gala datu 

kopā mangāna mediānās vērtības ir pārstāvētas 94,3% visu monitoringa punktu, kuras gan 

jāvērtē piesardzīgi. Izmantojot šo datu kopu un (Wendland et al. 2006) rekomendāciju 

iedalījumam aerobā/anaerobā vidē, no 5660 atlasītajiem monitoringa punktiem aerobajā 

vidē tiek iedalīti 199 paraugi, bet anaerobajā vidē tikai 23 paraugi. Šāds nevienmērīgs 

iedalījums veidojas, jo lielākā daļa Latvijas PŪO raksturojošie paraugi satur mangāna 

koncentrācijas intervālā no 0.05 līdz 0.5 mg/l un līdz ar to izkrīt no abiem iedalījumiem.  

Ņemot vērā šo situāciju un, lai lieki nezaudētu paraugus, no kopējās datu kopas, grupēšana 

aerobos un anaerobos paraugos tiek veikta, izmantojot informāciju tikai par dzelzs 

koncentrācijām, kā slieksni nosakot dzelzs koncentrācijas vērtību 0.2 mg/l, kas nošķir 

aerobos (<0.2 mg/l) vai anaerobos (≥0.2mg/l) paraugus. Šis iedalījums gan netiek 
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rekomendēts mangāna koncentrāciju noteikšanai, tāpēc mangāna fona līmeņi nosakāmi, 

neiedalot paraugus aerobā/anaerobā vidē.   
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3 Robežvērtību noteikšanas metodika Latvijas pazemes ūdensobjektiem 

Robežvērtību noteikšanas metodika balstīta uz vispārīgās metodikas principiem, ko 

izstrādājusi Eiropas Komisija (EC 2009). Tie nosaka, ka robežvērtību noteikšanai ir 

nepieciešamas/ieteicamas divas komponentes: 

1. fona līmeņi (katrā PŪO, katram parametram) un 

2. references vērtība (katram parametram). 

Fona koncentrāciju noteikšanas metodika aprakstīta šīs atskaites 2. nodaļā. References 

vērtības var būt izdalītas balstoties uz mērķi, ko katrs konkrētais PŪO raksturo vai aizsargā 

(skat. 8.attēlu). Latvijas PŪO ir izdalīti ar mērķi aizsargāt dzeramā ūdens resursus, līdz ar to 

par references vērtību ir jāizmanto dzeramā ūdens kvalitātes kritēriji, kas Latvijā ir noteiktas 

2017.gada 14.novembra MK noteikumos Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 

kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Nākotnē nosakot fona līmeņus un 

robežvērtības citiem dominējošās pazemes ūdeņu lietošanas veidiem (piemēram, no 

pazemes ūdeņiem atkarīgas sauszemes ekosistēmas, saistītas ūdens ekosistēmas), par 

references vērtību jāizvēlas attiecīgajam receptoram (saņemošajai pusei) noteiktās vai 

pieņemtās references vērtības (piemēram, ekosistēmas jutības slieksni pret konkrētu 

parametru). 

Balstoties uz citu Eiropas valstu pieredzi robežvērtību izdalīšanā, ir izvēlēts pielietot divus 

izplatītākos risinājumus robežvērtību noteikšanai, atkarībā no tā, vai konkrētā PŪO fona 

līmenis ir lielāks vai zemāks par konkrētā parametra references vērtību (11.attēls): 

1. Gadījumā, ja references vērtība ir lielāka par fona līmeni, tad robežvērtība 

nosakāma kā vērtība, kas ir puse starp fona koncentrācijas vērtības un references 

vērtības, jeb  

𝑅𝑜𝑏𝑒ž𝑣ē𝑟𝑡ī𝑏𝑎 =
𝐹𝑜𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟ā𝑐𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑣ē𝑟𝑡ī𝑏𝑎 + 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑣ē𝑟𝑡ī𝑏𝑎

2
 

2. Gadījumā, ja references vērtība ir zemāka par fona līmeni, tad par robežvērtību 

uzskatāms fona līmenis, jeb 

𝑅𝑜𝑏𝑒ž𝑣ē𝑟𝑡ī𝑏𝑎 = 𝐹𝑜𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟ā𝑐𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑣ē𝑟𝑡ī𝑏𝑎 

 

11.attēls. Latvijas PŪO pielietotās robežvērtības noteikšanas metodes 
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1.pielikums “Piesārņojošo vielu un to grupu robežvērtības riska pazemes ūdensobjektos” 
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