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Vispārīga informācija par pētījumu
• Pētījumu darba ietvaros veikti šādi darbi:
• Gruntsūdens līmeņa sadalījuma izpēte un izstrādāts gruntsūdens plūsmas 

modelis
• Decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu uzskaites – reģistra 

izveide
• Iedzīvotāju un tūristu plūsmas uzskaite
• Gruntsūdens kvalitātes monitoringa sistēmas izveide
• Gruntsūdens kvalitātes monitorings





• Engures pagasta pārvalde nodrošina Engures ciema fiziskās un juridiskās personas ar notekūdeņu 
savākšanu un attīrīšanu. 

• Engures ciemā eksistē centralizētā un decentralizētā notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas. 

• Engures ciemā centralizētā notekūdens savākšanas sistēma ir neliela, tā savāc notekūdeņus no 651 
iedzīvotāja vai 45% no kopējā iedzīvotāju skaita. 

• Centralizētā kanalizācijas sistēma izbūvēta ciema centrālajā daļā, ietverot astoņas daudzdzīvokļu 
mājas, sešas iestādēs, tai skaitā pagasta pārvaldi, skolu, bērnu dārzu, mūzikas un mākslas skolas, 
veselības centru un kultūras namu, skolu, kultūras namu, kā arī daļu  no privātmājām.

• Daļa privātmāju ir izveidojušas pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, taču ne visas 
aptvertajā teritorijā. 

• Kanalizācijas sistēmas noslodzi būtiski ietekmē apmeklētāju plūsma vasarā un lielās atšķirības 
iedzīvotāju skaitā vasaras un ziemas sezonā. 

Notekūdeņu apsaimniekošanas sistēma Engures ciemā



• Projekta ietvaros uzsākta individuālo notekūdeņu apsaimniekošanas iekārtu reģistrācija;

• Apkopota informācija par 303 mājsaimniecībām;

• Lielākajai daļai jeb 76% respondentu nav noslēgts līgums par notekūdeņu apsaimniekošanu, 
attīrīšanai tiek izmantoti komersantu pakalpojumi pēc vajadzības. 39 gadījumos jeb 13% attīrīšana 
netiek nodrošināta vispār, kas saistīts ar ēkām celtniecības stadijā, ēku neesamību īpašumā un sauso 
tualešu izmantošanu. 3% respondentu ir noslēgts līgums par iekārtas apkopi, šo pakalpojumu 
visbiežāk piedāvā paši iekārtas uzstādītāji. 8% respondentu snieguši atbildi, ka nav zināms kā tiek 
veikta apsaimniekošana, ko var pielīdzināt tam, ka apkope netiek veikta vai arī īpašnieks nedzīvo 
īpašumā.

Decentralizētā notekūdeņu apsaimniekošanas sistēma





rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā 
jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī

septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu 
infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas 
grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre), kurās uzkrājas neattīrīti 
notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

pārvietojamā tualete, sausā tualete

cits, nav zināms



Hidroģeoloģiskās izpētes darbu uzdevums

• Noteikt gruntsūdens plūsmas virzienus Engures ciemā. Gruntsūdeņi veic piesārņojuma pārnesi,    tāpēc 
ir svarīgi zināt to plūsmas virzienus un galvenās atslodzes vietas. 

• Izveidot gruntsūdens monitoringa sistēmu. Izvēlēties atbilstošas gruntsūdens monitoringa vietas, ņemot 
vērā iegūtos datus par gruntsūdeņu plūsmas virzieniem Engures c., kā arī  decentralizētās notekūdeņu 
apsaimniekošanas sistēmas aptverto teritoriju ar iespējamo nepienācīgi attīrītu notekūdeņu noplūdi. 
Gruntsūdens monitorings var tikt veikts izmantojot iedzīvotāju esošās ūdens ņemšanas vietas (ja 
Izpildītājs par to var vienoties ar īpašnieku) vai ierīkot papildus jaunas gruntsūdens monitoringa akas. 
Kopējais gruntsūdens monitoringa jāveic 3-5 vietās.

• Veikt gruntsūdens monitoringu. 



Teritorijas hidroģeoloģiskie apstākļi

• Gruntsūdens izplatīts smilšainajos Litorīnas jūras un Baltijas ledus ezera nogulumos. Tā kā starp tiem 
nav atdaloša reģionāla vai lokāla sprostslāņa izplatīts ir vienots gruntsūdens horizonts, kura biezums 
ciema teritorijā sasniedz 16 -20m. 

• Gruntsūdens līmenis ir mainīgs, gruntsūdens līmeņa ieguluma dziļuma absolūtās atzīmes mainās no 
3,32m v.j.l. ciema ziemeļu daļā līdz 0,25m v.j.l. jūras tuvumā 

• Reģionālā gruntsūdens plūsma vērsta uz Austrumiem, Ziemeļaustrumiem – Rīgas jūras līča virzienā, kas 
ir reģionālais noplūdes apgabals. 

• Lokālas gruntsūdens plūsmas izmaiņas rada esošās ūdensteces (Engures upe un Ķīšupīte). Gruntsūdeņi ir 
cieši hidroģeoloģiski saistīti ar minētajām ūdenstecēm un Rīgas jūras līci.

• Pieņemot pēc literatūras datiem smilšu aktīvo porainību – 0,35% un plūsmas gradientu 0,00181m/m, 
aprēķināts vidējais gruntsūdens plūsmas ātrums – 0,04m/dnn., jeb 14,6m gadā. 



Gruntsūdens līmeņa un plūsmas virzienu noteikšana

• Gruntsūdens līmeņa mērījumiem izmantoti:
• Operatīvi izveidoti īslaicīgas lietošanas pjezometri (12);
• Esošās akas (17);
• Virszemes ūdensobjektu ūdens līmeņi (15)
• Stacionāri pazemes ūdens monitoringa urbumi (5).

• Izmantojot visus pieejamos datus tika izstrādāts gruntsūdens līmeņa izplatības hidroģeoloģiskais 
modelis, izmantojot  datorprogrammu “Surfer”, kurā tika ievadīti gruntsūdens  un atklāto ūdenstilpju 
ūdens līmeņu  absolūtie augstumi.





Modelēšanas rezultāti

• Reģionālā gruntsūdens plūsma vērsta Rīgas jūras līča virzienā. Rīgas jūras līcis ir reģionāls noplūdes 
apgabals gruntsūdeņiem piekrastes rajonā. Dabiskā gruntsūdens plūsma Engures ciemā ir būtiski 
izmainīta antropogēnās ietekmes rezultātā.

• Būtisks lokāls gruntsūdeņu atslodzes apgabals ir Engures upīte, kas atrodas Engures ciema Z daļā un 
Engures ciema teritorijā (pie ostas Z mola) ietek jūrā. Vērtējot hidroģeoloģiskās modelēšanas rezultātus, 
var secināt, ka Engures upīte un gruntsūdeņi  ir cieši hidroģeoloģiski saistīti. 

• Engures ciema teritorijā Ostas apbūvētā teritorija un rūpnieciskā teritorija Engures ciema D daļā starp 
Jūras ielu un jūru pārtrauc un pārvirza gruntsūdens plūsmu.

• Ciema teritorijā galvenās gruntsūdens atslodzes vietas jūrā saglabājušās - uz ziemeļiem no Ziemeļu  
mola,  kā arī teritorija uz dienvidiem  no Dienvidu mola starp Bērzu un Avotkalnu ielām. 



Gruntsūdens kvalitātes monitorings
• Tā kā jānovērtē decentralizētās notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas ietekme uz gruntsūdens kvalitāti, galvenā uzmanība 

tika pievērsta privātmāju akām, kuras atrodas vistuvāk potenciālajiem piesārņojuma avotiem - individuālo notekūdeņu 
apsaimniekošanas sistēmu būvēm (krājtvertnes, septiķi, iesūcināšanas sistēmas u.c.)

• Tika izvēlētas akas, kas atrodas privātīpašumos, ar 4 aku īpašniekiem tika panākta vienošanās par iespēju noņemt ūdens 
paraugus gruntsūdens monitoringa ietvaros.

• Lai nodrošinātu salīdzinājumu un izvērtējumu teritorijām ar ierīkotu centralizētās kanalizācijas sistēmu un bez tās, 2 
monitoringa punkti tika izvēlēti teritorijā, kur pieejama centralizētā kanalizācijas sistēma (Individuālās ūdensapgādes aka 
Dzīles ielā 1 un DUS monitoringa urbums).

• Specializēts monitoringa novērojumu urbums izveidots plūsmas virzienā lejpus rūpnieciskās teritorijas, lai identificētu 
iespējamo piesārņojumu no tās (ja tāds ir).

• Lai izslēgtu iespējamu akas piesārņojuma ietekmi uz monitoringa rezultātiem, 12.10.2020. tika izveidoti četri jauni 
monitoringa urbumi - Engures DUS, Dzīles 1, Graudu ielā un Jūras ielā 23. Pašvaldības īpašumā esošās zemes vienībās -
ielas malās, maksimāli tuvu zemes īpašumiem, kuru akās tika veiktas pirmās divas paraugošanas. 

• Visos paraugošanas ciklos izmantota vienota paraugošanas metodika, testēšana veikta tajās pašās, attiecīgu parametru 
testēšanai, sertificētās  laboratorijās, izmantojot to pašu testēšanas metodi. 





Gruntsūdens kvalitātes monitorings

• Izveidotajā monitoringa tīklā tika veikti 5 paraugošanas cikli. Pirmajā tika testēti darba uzdevumā 
noteiktie parametri ( ĶSP, BSP5, Nkop, Pkop, suspendētās vielas,), visos nākamajos ciklos papildus tika 
testēti arī Amonija joni -mg/l NH4+; Nitrātjoni mg/l NO3-; Nitrītjoni -mg/l NO2-; un Permanganāta 
indekss. 

• Visos paraugošanas ciklos, visos monitoringa punktos  tika noņemti paraugi mikrobioloģiskās kvalitātes 
testēšanai, izvēlētie parametri – Esheria Coli un Koliformas.



ĶSP BSP5 Susp. Nkop Pkop N-NH4 N-NO2 N-NO3 Perm.

vielas indekss

mgO/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mgO/l

Robežvērtība 300 50

Mērķlielums 40 3 0,5 0,5 50 5

Aka, urbums Paraugošanas datums

Urbums
Nr.214 05.10.20. 142 8,1 23,1 3,87 0,027 - - - -

15.10.20. 82 6,1 25,2 2,01 0,032 0,29 0,004 1,50 18,7

02.11.20. 90 5,4 23,1 4,55 0,035 0,37 0,031 3,80 16,4

16.11.20.
81 4,7 18,8 1,91 0,028 0,11 0,004 1,60 18,3

01.12.20.
62 4,1 16,1 1,01 0,021 0,09 0,003 0,70 14,3

DUS MC
aka 05.10.20. 24,5 1,1 14,5 1,32 0,032 - - - -

15.10.20. <15 1,2 16,1 1,81 0,028 0,42 0,015 1,20 7,1

Urbums
Nr.2 02.11.20. <15 1,0 14,2 3,40 0,023 0,54 0,011 2,50 8,5

16.11.20.
<15 1,2 10,1 2,26 0,019 0,19 0,020 1,90 7,2

01.12.20.
20,1 1,1 8,9 1,92 0,022 0,50 0,020 1,10 11,3

Dzīle 1, 
aka 05.10.20. 50,2 2,4 7,2 3,10 0,028 - - - -

15.10.20. 30,0 1,4 6,1 1,30 0,027 0,04 0,007 1,10 13,4

Urbums 
Nr.3 02.11.20. 27,2 1,2 5,2 2,70 0,024 0,08 0,007 2,20 15,6

16.11.20.
24,8 1,4 4,9 1,19 0,054 0,05 0,010 0,95 8,3

01.12.20.
28,1 1,3 5,3 1,81 0,041 0,23 0,015 1,28 10,6

Graudu iela 10, aka 05.10.20. 32,1 1,4 5,2 4,50 0,058 - - - -

15.10.20. 30,9 1,1 7,3 3,03 0,036 0,04 0,008 2,56 13,3

Urbums
Nr.4 02.11.20. 28,2 1,0 6,8 4,20 0,032 0,12 0,012 3,80 14,4

16.11.20.
30,1 1,1 7,2 2,62 0,040 0,20 0,020 2,02 7,9

01.12.20.
29,4 1,2 6,1 2,88 0,048 0,24 0,009 2,24 9,9

Jūras iela 23 aka 05.10.20. 21,1 1,1 6,1 1,40 0,091 - - - -

15.10.20. 41,7 1,7 5,2 5,65 0,045 0,06 0,011 5,45 29,4

Urbums
Nr.5 02.11.20. 43,8 1,9 7,5 5,90 0,052 0,10 0,016 5,20 24,7

16.11.20.
40,4 1,7 6,3 2,40 0,043 0,29 0,026 1,90 20,4

01.12.20.
38,5 1,5 8,4 2,90 0,035 0,35 0,012 2,10 16,5



Gruntsūdens ķīmiskā kvalitāte

• Novērtējot testēšanas rezultātus, salīdzinot tos ar  ūdens kvalitātes normatīviem pazemes ūdeņu stāvokļa 
novērtēšanai, redzams, ka nevienā gadījumā ūdens nav definējams kā piesārņots, netiek pārsniegtas 
piesārņojuma robežvērtības. 

• Taču tas definējams kā vai nu sliktas dabīgās kvalitātes pazemes ūdens, vai pazemes ūdens ar vāja 
piesārņojuma pazīmēm. 

• Nozīmīgākais piesārņojums konstatēts urbumā Nr.214, kur visās paraugošanas reizēs konstatēts 
paaugstināts Ķīmiskais skābekļa patēriņš, kas gan pakāpeniski samazinās no 142mgO/l 15.oktobra 
paraugā līdz 62 mgO/l  1.decembra paraugā. Paaugstināts ir arī kopējais slāpekļa saturs un permanganāta 
indekss, kas kopumā liecina par piesārņojumu ar organiskajām vielām. Tā kā urbums atrodas attālināti 
no dzīvojamās apbūves, kur nav pieejama centralizētā kanalizācijas sistēma, bet tuvu tam – otrpus ceļam 
ir rūpnieciskā apbūve, ir pieļaujams, ka piesārņojumu rada šis objekts, taču detāla tā izpēte nav veikta. 



Gruntsūdens ķīmiskā kvalitāte

• Kopējā slāpekļa daudzums nenozīmīgi pārsniedz Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu 
Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikumā “Ūdens kvalitātes 
normatīvi pazemes ūdeņu stāvokļa novērtēšanai un prasības pazemes ūdeņu attīrīšanai piesārņotajās 
vietās” noteikto mērķlielumu, taču nevienā gadījumā nesasniedz piesārņojuma robežvērtību arī Graudu 
ielā 10 un Jūras ielā 23. Taču te tas parādās atsevišķos paraugos, bet citos atbilst mērķlielumam.  Tā kā 
tieši pēdējos paraugošanas ciklos kopējā slāpekļa daudzums šajos monitoringa punktos ir samazinājies, 
ir pieļaujams, ka tā avots ir slikti apsaimniekoti komunālie notekūdeņi un koncentrācijas samazinājums 
saistīts ar vasaras sezonas beigām, notekūdeņu daudzuma samazināšanos. Tomēr ir pieļaujams arī, ka 
paaugstinātu slāpekļa daudzumu radījusi augu mēslošanas līdzekļu lietošana, vai abi faktori kopā. 

• Paaugstināts permanganāta indekss ir visos monitoringa punktos visos monitoringa ciklos. Šādi 
rezultāti liecina par paaugstinātu organisko vielu koncentrāciju gruntsūdenī praktiski visā Engures ciema 
teritorijā.  Tomēr Permanganāta indekss neļauj definēt vai tas ir dabisks organisko vielu daudzums vai 
antropogēnas izcelsmes. Paaugstināts permanganāta indekss gruntsūdeņos ir bieži sastopams purvainās 
un pārmitrās teritorijās, meža teritorijās, lauksaimniecības zemēs. 



Mikrobioloģiskā kvalitāte

• Novērtējot pazemes ūdeņu kvalitāti parasti netiek vērtēta to mikrobioloģiskā kvalitāte un tai nav 
noteiktas robežvērtības vai mērķlielums. Tādēļ vērtējot gruntsūdens kvalitāti Engures ciemā tika 
izmantoti Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības”, kuros noteikts, ka pieļaujamais mikroorganismu skaits 100ml 
dzeramā ūdens ir – 0

• Koliformo baktēriju testēšanas rezultāti liecina, ka gruntsūdens Engures ciema teritorijā ir 
mikrobioloģiski piesārņots un to nav ieteicams lietot dzeršanai nevārītu. Īpaši tas attiecināms uz abiem 
monitoringa punktiem Graudu iela 10 un Jūras iela 23, kur koliformo baktēriju skaits ūdenī ir īpaši 
augsts kā akās tā urbumos. 

• Visos   monitoringa punktos visās paraugošanas reizēs  koliformo baktēriju skaits ir lielāks par 0, 
zemākais tas ir DUS apkaimē un viensētas Dzīles1 tuvumā, lielākās koncentrācijas konstatētas Urbumā 
Nr.214, kā arī Graudu ielas un Jūras ielas akās.



Mikrobioloģiskais piesārņojums

• Tā kā E.coli ir sastopamas dzīvnieku un cilvēku fekālijās, tās ir vispiemērotākais fekāliju piesārņojuma 
indikators. 

• Fekālais piesārņojums netika konstatēts DUS monitoringa urbumā un urbumā 214 nevienā no 
paraugošanas reizēm. Minētie monitoringa posteņi atrodas attālināti no dzīvojamās apbūves, kur izplatīta 
decentralizētā notekūdeņu apsaimniekošanas sistēma. 

• Dzīles 1 aka un monitoringa urbums atrodas apbūves teritorijā, kur ir pieejama centralizētā kanalizācijas 
sistēma, taču kā akā, tā monitoringa urbumā konstatētas E.coli.

• Fekālais piesārņojums ir būtisks Graudu ielas 10 akā, bet samazinās monitoringa urbumā, kas var 
liecināt par akas sliktu tehnisko stāvokli un to, ka tā netiek pienācīgi kopta. Taču arī monitoringa urbumā 
tiek konstatētas fekālā piesārņojuma pēdas. Analoga situācija ir Jūras ielā 23.



Secinājumi

• Visos monitoringa novērojumu posteņos visās paraugošanas reizēs noņemtajos paraugos konstatēts 
paaugstināts Permanganāta indekss, kas liecina par vispārēju difūzu organisko vielu paaugstinātu 
koncentrāciju. Piesārņojuma līmenis zems, svārstās no 7,1mgO/l Urbumā Nr.2 pie DUS līdz 29,4 akā 
Jūras ielā 23. Organisko vielu avoti var būt kā dabiski, tā antropogēni un visticamāk Engures ciema 
teritorijā ir abi.

• Blīvi apdzīvotajās teritorijās gruntsūdenī ir konstatēts arī fekālais piesārņojums, kas liecina par 
neatbilstošu notekūdeņu apsaimniekošanu.

• Ņemot vērā vidējo gruntsūdens plūsmas ātrumu (0,04m/dnn., jeb 14,6m gadā) un baktēriju limitēto 
izdzīvošanas laiku gruntsūdens horizontā, patogēno baktēriju izplatības areāli ir prognozējami vidēji līdz 
20m rādiusā ap decentralizētās kanalizācijas sistēmas  individuālajām notekūdeņu apsaimniekošanas 
iekārtām. Līdz ar to, būtiskākos riskus tas rada individuālajām ūdens apgādes iekārtām (akām, spicēm), 
kur ūdens ieguvei tiek izmantots gruntsūdens horizonts.



Rekomendācijas

• Lai nodrošinātu atbilstošu decentralizētās notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas darbību un novērstu 
notekūdeņu infiltrāciju gruntī un gruntsūdens horizontā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būtu 
novērtējams individuālo risinājumu tehniskais stāvoklis.

• Būtiski ir nodrošināt visu centralizētai kanalizācijas nepieslēgto mājsaimniecību iekļaušanu 
decentralizēto kanalizāciju sistēmu reģistrā, uzturēt un papildināt pilnvērtīgu iekārtu reģistru, izmantojot 
to  atbilstošu asenizācijas pakalpojumu sistēmas izveidei.

• Blīvi apdzīvotās teritorijās, it sevišķi Engures ciema Dienvidu daļā izvērtējama iespēja paplašināt 
centralizētās kanalizācijas sistēmu, kā arī nepieļaut, ka daļa mājsaimniecību nav pieslēgtas centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, lai gan atrodas teritorijā, kur tā ir pieejama. 



Paldies par uzmanību!

Tatjana Loginova: E-pasts: ekolat@inbox.lv; tālrunis: 29469221
Inga Gavena: E-pasts: inga.gavena@gmail.com, tālrunis: 29545377
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