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Dzeramā ūdens pārvaldības attīstība Eiropas Savienībā  
 

 

1)Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvas 98/83/EK par 

dzeramā ūdens kvalitāti; 

 

2) Padomes 2013. gada 22. oktobra Direktīvas 2013/51/EURATOM, ar ko 

nosaka iedzīvotāju veselības aizsardzības prasības attiecībā uz radioaktīvām 

vielām dzeramajā ūdenī; 

 

3) Komisijas 2015. gada 6. oktobra Direktīvas (ES) 2015/1787, ar ko groza 

II un III pielikumu Padomes Direktīvā 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti 

 

 

Jaunā dzeramā 

ūdens direktīva 
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Monitoringa rādītāju grupas  

Mikrobioloģiskie rādītāji: E.coli un enterokoki (pamatrādītāji) 

Ķīmiskie rādītāji 

Indikatorrādītāji 

Operatīvie rādītāji: duļķainība, somatiskie kolifāgi 

Rādītāji vietējās sadales sistēmas riska novērtēšanai: svins, Legionella 

Kontrolsaraksts: nonilfenols, beta-estradiols 
 

Radioaktīvo vielu rādītāji 

  

A grupa:   

Jaunā 

direktīva 

I 

II 

citi, ko valsts uzskata par nepieciešamu (atbilstoši riska novērtējumam)  

B grupa: 

Visi pārējie rādītāji  

A grupa = kārtējais monitorings 

B grupa = auditmonitorings 



Jauni rādītāji 

• Bisfenols A                                                                                                     2.5 µg/l 

  (endokrīnās sistēmas grāvējviela) 

• hlorāti                                                                                                          0.25 – 0.7 mg/l 

Ja izmanto dezinfekcijas metodes, kas rada hlorātus, piemēram hlora dioksīdu!                                                

• hlorīti                                                                                                          0.25 – 0.7 mg/l 

 Ja izmanto dezinfekcijas metodes, kas rada hlorātus, piemēram hlora dioksīdu! 

• Halogēnetiķskābes (5 vielu summa)                                                                       60 µg/l  

Ja izmanto dezinfekcijas metodes, kas tās var radīt! 

• Mikrocistīns                                                                                                              1 µg/l 

Ja ūdens ieguves vietā var savairoties zilaļģes (virszemes ūdeņi un ar tiem bagātināti 

pazemes ūdeņi)  

• PFAS  (polifluorētās un perfluorētās alkilētās vielas) 

 PFAS kopā                                                                                                   0.5 µg/l 

     Kad būs izstrādātas tehniskās pamatnostādnes... 

 PFAS summa (20 šobrīd problemātiskās vielas)                                         0.1 µg/l 

 

• Urāns                                                                                                                       30 µg/l 

  

Jaunā ES dzeramā ūdens direktīva 



Veco rādītāju jaunas pieļaujamās vērtības 

Jaunā ES dzeramā ūdens direktīva 

Antimons 

Bors 

Hroms 

Svins 

Selēns 

Problēmu izpētei – kontrolsaraksts (watch list) ar papildu rādītājiem 

• Nonilfenols                             0.3 µg/l 

• Beta-estradiols                           1 ng/l 
endokrīnās sistēmas grāvējvielas 



Jauns monitoringa veids ūdensapgādes sistēmā –  

operatīvais monitorings  

Jaunā ES dzeramā ūdens direktīva 

Duļķainība 

Nepiemēro pazemes ūdeni, ja duļķainību rada dzelzs vai mangāns!  



Jauns monitoringa veids ūdensapgādes sistēmā –  

operatīvais monitorings  

Jaunā ES dzeramā ūdens direktīva 

Somatiskie kolifāgi 
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Šobrīd 

Jaunā direktīva 

Monitoringa 

paraugu 

ņemšanas 

biežums 
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Monitoringa izpilde, atbilstoši jaunajai dzeramā 

ūdens direktīvai – iespējamie varianti (I)  

• 2009.gada ekonomiskajā krīzē Veselības inspekcijas finansējums tika dzeramā ūdens 

monitoringam tika samazināts par ~50 %, tā rezultātā faktiski tika pārtraukts un tā arī nav 

atsākts sistēmu līdz 100 m3 auditmonitorings...  

Ūdensapgādes sistēmu skaits un % sadalījums pēc piegādātā dzeramā ūdens apjoma (m3/diennaktī) 
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Monitoringa izpilde, atbilstoši jaunajai dzeramā 

ūdens direktīvai – iespējamie varianti (II)  

• kopējais sadārdzinājums jaunās direktīvas ieviešanai auditmonitoringam aptuveni par 

1/3...  

 

• Iespēja A: auditmonitorings pilnībā tiek finansēts no valsts budžeta, piešķirot visu tam 

nepieciešamo finansējumu! 

 

• Iespēja B: viss monitorings, ieskaitot auditmonitoringu, pilnībā tie nodots 

ūdensapgādes sistēmu atbildībā, valsts saglabā vispārīgās kontroles funkcijas...  

 

• Iespēja C: finansiālās atbildības pārdale starp valsts institūcijām un ūdensapgādes 

sistēmām...          

 



Risku novērtēšana kā obligāti veicams pasākums ! Var atbrīvot sistēmas līdz 

100 m3 diennaktī, bet tad jāveic pilns monitorings...   

Apdraudējumu 

novērtēšana 
Ūdensapgādes risku 

novērtēšana  

Ēkas iekšējās 

ūdensapgādes risku 

novērtēšana  

Dz.ūdens avotu 

potenciālā 

piesārņojuma 

novērtēšana + 

profilakse 

Pielāgota ūdens 

sagatavošana un 

pielāgots monitorings 

(parametri, biežumi) 

Risku uzraudzība 

prioritāro objektu 

cauruļvados + 

informēšana un 

konsultācijas 

Piem., piesārņojuma slodzes  

mazināšana sateces baseinā, 

nitrātu un mikroplastmasas 

piesārņojuma kontrole 

Uzsvars uz svina un Legionella 

baktēriju izplatības kontroli 

Jaunā ES dzeramā ūdens direktīva 

Risku novērtējums 
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Paldies! 


