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Lekcijas mērķis ir iepazīstināt ar ūdeņu kvalitātes vērtēšanu Ūdens Struktūrdirektīvas 
kontekstā; sniegt ieskatu citos starptautiskajos normatīvajos aktos, kas skar ūdeņu 
kvalitātes jomu; raksturot ūdeņu piesārņošanas un pašattīrīšanās procesus

Lekcijas saturs:
• Ūdeņu kvalitāte Ūdens Struktūrdirektīvas kontekstā, tās vērtēšanas principi
• Virszemes ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte
• Virszemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte
• Citu direktīvu un starptautisko konvenciju prasības
• Ūdeņu kvalitāte – kāpēc ir svarīga?
• Ūdens piesārņojums. Galvenās piesārņotāju grupas
• Ūdeņu pašattīrīšanās. Otrreizējā piesārņošanās
• Ūdens vides piesārņojuma samazināšana

Lekcijas mērķis un saturs
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• Pieeja ūdens kvalitātes vērtēšanai – 
atkarībā no mērķa

Piemēram, peldvietu ūdeņi:
• zilaļģu ziedēšana
• piesārņojums ar peldošiem vai 

citiem atkritumiem
• piesārņojums ar virsmas 

aktīvām vielām (putas)
• mikrobioloģiskie rādītāji – zarnu 

nūjiņas, enterokoki
• MK not. Nr.692 (28.11.2017.)

Ūdeņu kvalitāte: kādā kontekstā vērtē?
• Cits piemērs – dzeramā ūdens 

kvalitāte
• mikrobioloģiskie rādītāji
• ķīmiskie rādītāji – maksimāli 

pieļaujamās normas tādām 
vielām kā arsēns, benzols, 
dzīvsudrabs, pesticīdi...

• kontrolrādītāji monitoringam – 
krāsa, smarža, pH, EVS, 
amonijs, hlorīdi, dzelzs...

• MK not. Nr.671 (14.11.2017.)
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• Ūdens Struktūrdirektīva – Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2000/60/EK (2000. gada 23. 
oktobris), ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā

• Izpratne par ūdeni nevis kā preci, bet 
mantojumu, kas nozīmīgs cilvēkiem 
un dabai kopumā

• ŪSD mērķis – laba kvalitāte gan 
virszemes, gan pazemes ūdeņiem

Ūdeņu kvalitāte ŪSD kontekstā
• Labas kvalitātes ūdeņi (upēs, 

ezeros, jūras piekrastē, kā arī 
pazemes ūdeņi) ne tikai nodrošina 
cilvēku vajadzības, bet arī nosaka 
dabas ekosistēmu pastāvēšanu, ar 
tām piemītošu struktūras un funkciju 
daudzveidību
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• Virszemes ūdeņiem novērtē
• ekoloģisko un ķīmisko kvalitāti

• Pazemes ūdeņiem novērtē
• ķīmisko kvalitāti un kvantitatīvo stāvokli jeb 

ūdens daudzumu
• Novērtējumu veic ūdensobjekta līmenī.
• Ūdensobjekts – nozīmīgs hidrogrāfiskā tīkla 

elements: upe vai tās daļa; ezers; pazemes 
ūdeņiem – nesējslānis vai nesējslāņu kopums

• ŪO raksturo +/- vienveidīgi apstākļi un slodzes

Ūdeņu kvalitātes vērtēšanas principi

Hidrogrāfiskā tīkla shematisks iedalījums virszemes ūdensobjektos.
Tulkots no upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu

ziņošanas vadlīnijām 5



• Saskaņā ar ŪSD noteiktajiem 
principiem, ūdeņu ekoloģisko 
kvalitāti novērtē, to salīdzinot ar 
references jeb dabiskajiem 
apstākļiem

• References apstākļi = ūdeņu 
stāvoklis bez antropogēnās 
ietekmes

• Jo lielāka novirze no references 
apstākļiem, jo sliktāka ūdeņu 
ekoloģiskā kvalitāte

Virszemes ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte
• Ekoloģisko kvalitāti iedala 5 klasēs
• Mērķis:

• ja kvalitāte zemāka par labu: 
sasniegt vismaz labu kvalitāti

• ja kvalitāte laba vai augsta: 
nepieļaut tās pasliktināšanos

AUGSTA LABA VIDĒJA SLIKTA ĻOTI 
SLIKTA

KVALITĀTES KLASE

NOVIRZES PAKĀPE NO REF. APSTĀKĻIEM
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• Katra dalībvalsts pati nosaka, cik 
liela novirze no dabiskajiem 
apstākļiem atbilst augstai, labai utt. 
kvalitātes klasei

• Tomēr nacionālās vērtēšanas 
metodes tiek pārbaudītas t.s. 
interkalibrācijas procesa ietvaros, 
lai nodrošinātu, ka klašu robežas 
nav par vāju

• Interkalibrācija notiek starpvalstu 
darba grupas ECOSTAT ietvaros

Virszemes ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte

Labas/vidējas kvalitātes klases robeža kopējam 
slāpeklim – salīdzinājums starp valstīm.
Avots: ECOSTAT darba materiāli

7



• Tiek vērtētas 3 lielas parametru (t.s. 
kvalitātes elementu) grupas:

• bioloģiskie
• fizikāli ķīmiskie
• hidromorfoloģiskie

• Par svarīgākajiem tiek uzskatīti 
bioloģiskie kvalitātes elementi:

• parāda rezultējošo ietekmi. Ja arī 
monitoringā nav ietverts kāds 
rādītājs (piem., fizikāli ķīmiskais), 
kam ir negatīvā ietekme, bioloģija 
uzrādīs kvalitātes pasliktināšanos

Virszemes ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte
• bioloģiskie kvalitātes elementi parāda 

citu faktoru summāro jeb “kokteiļa” 
ietekmi, ko grūti prognozēt, nosakot 
maksimāli pieļaujamās normas

SLĀPEKLIS FOSFORS
SUMMĀRĀ
IETEKME
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• Bioindikācija – princips, uz kā 
balstās kvalitātes vērtēšana pēc 
bioloģiskajiem rādītājiem. Dažādām 
organismu sugām ir atšķirīga 
jutīguma pakāpe pret vides izmaiņām

• Tolerantajām sugām ir piemērots 
plašs vides apstākļu spektrs

• Jutīgajām sugām piemēroti tikai 
noteikti apstākļi

Virszemes ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte
• Dažādas sugas var būt jutīgas pret:

• temperatūras izmaiņām
• skābekļa apstākļu pasliktināšanos
• ūdens līmeņa izmaiņām / 

svārstībām
• šķēršļu esamību (nepārtrauktības 

izjaukšanu)
• substrāta izmaiņām
• piesārņojumu ar barības vielām 

(tās “izkonkurē” citas sugas), u.c.

• Monitoringā nosaka toleranto un jutīgo 
sugu klātbūtni un īpatsvaru 9



• Bioloģiskie kvalitātes elementi upēs 
un ezeros:

• makrofīti jeb augstākie ūdensaugi
• fitoplanktons – mikroskopiskās 

aļģes
• fitobentoss – kramaļģu apaugums
• zoobentoss – grunts 

bezmugurkaulnieki
• zivis

Virszemes ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte
• Fizikāli ķīmiskie kvalitātes elementi:

• skābekļa apstākļi
• biogēnu (slāpekļa un fosfora) 

koncentrācijas
• caurredzamība
• RBSP – baseinam specifiskās 

piesārņojošas vielas, kā Cu, Zn

• Hidromorfoloģiskie:
• gultnes izmaiņas
• nepārtrauktība (laterālā, gareniskā)
• ūdens līmeņa režīms, u.c.
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• Katrs no kvalitātes elementiem 
(piem., zoobentoss, skābekļa 
apstākļi...) ietver vienu vai vairākus 
rādītājus, kuru vērtības iedalītas 
piecās kvalitātes klasēs

• Uz to pamata tiek noteikta kvalitātes 
klase attiecīgajam kvalitātes 
elementam

• Pēc visu kvalitātes elementu 
izvērtēšanas tiek noteikts vērtējums 
elementu grupām un ŪO kvalitātes 
kopvērtējums

Virszemes ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte

Ekoloģiskās kvalitātes noteikšanas shēma: 
kvalitātes klase individuālajam rādītājam / indeksam; 
kvalitātes elementam; kvalitātes elementu grupai; 
kopvērtējums ūdensobjektam
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Virszemes ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte

Ekoloģiskās 
kvalitātes 
kopvērtējuma 
noteikšanas shēma. 
Tulkots no: ŪSD KIS 
vadlīniju dokuments 
Nr.13 12



Vairāk informācijas:
• Ūdens Struktūrdirektīvas prasības 

ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes 
vērtēšanai – transponētas MK not. 
Nr.858 (19.10.2004.) par virszemes 
ūdensobjektu tipu raksturojumu, 
klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un 
antropogēno slodžu noteikšanas 
kārtību

Virszemes ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte
• Pilns izmantoto kvalitātes rādītāju 

uzskaitījums – ietverts trešā cikla 
Upju baseinu apgabalu 
apsaimniekošanas plānu 
(2022.-2027.gadam) 3.1.1.a 
pielikumā, skat.: 
https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/ud
ens-apsaimniekosana-un-pludu-par
valdiba 

13

https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-parvaldiba
https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-parvaldiba
https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-parvaldiba


• Ūdeņu ķīmisko kvalitāti ŪSD kontekstā 
vērtē pēc t.s. prioritāro vielu 
koncentrācijām, kas nedrīkst pārsniegt 
noteiktos limitus jeb vides kvalitātes 
normatīvus (VKN)

• Prioritārās vielas – īpaši bīstamās 
vielas, kas rada būtisku risku ūdens 
videi

• smagie metāli: Hg, Pb, Cd, Ni
• augu aizsardzības līdzekļi
• rūpnieciskās ķīmiskās vielas, u.c.
• kopā 45 vielas / vielu grupas

Virszemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte
• Prioritārās vielas ir uzskaitītas un 

tām noteiktie VKN ir ietverti

• direktīvā 2013/39/ES (bieži 
dēvēta par EQS direktīvu)

• prasības transponētas MK not. 
Nr.118 (12.03.2002.) par 
virszemes un pazemes ūdeņu 
kvalitāti 1.pielikumā
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• Ķīmisko kvalitāti iedala 2 klasēs: 
laba vai slikta kvalitāte, atkarībā no 
tā, vai ir konstatēti VKN pārsniegumi 
kādai no prioritārajām vielām

• Vides kvalitātes normatīvi:
• GVK-VKN = maksimāli 

pieļaujamā gada vidējā 
koncentrācija (ūdens paraugi 
jāievāc 12x gadā)

• MPK-VKN = maksimāli 
pieļaujamā viena mērījuma 
koncentrācija

Virszemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte
• Prioritārās vielas ne vienmēr var 

konstatēt ūdens paraugos. Daļa 
prioritāro vielu tiek noteiktas ūdens 
organismu (zivju, molusku) audos, 
kā arī sedimentos, kur šīs vielas 
uzkrājas

• ūdens matrica
• biotas matrica
• sedimentu matrica
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• Prioritāro vielu saraksts tiek 
aktualizēts atbilstoši dalībvalstu 
īstenotā monitoringa rezultātiem

• Sākotnēji prioritāras vielas / vielu 
grupas bija 33 (Direktīva 
2008/105/EK), tagad 45 (Direktīva 
2013/39/ES)

• Potenciālās jaunas prioritārās vielas 
ir uzskaitītas t.s. novērojamo vielu 
(Watch List) sarakstā

Virszemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte
• Šobrīd Watch List sarakstā ir 19 

vielas, tostarp
• augu aizsardzības līdzekļi
• farmaceitiskās vielas
• sauļošanās līdzekļi

Attēla avots: https://www.gluvexlab.com/ 16



• Sliktas ķīmiskās kvalitātes cēlonis 
(piesārņotājs) ne vienmēr atrodas 
konkrētās valsts teritorijā:

• upju nestais pārrobežu 
piesārņojums

• atmosfēras pārnese un 
depozīcija (ar nokrišņiem)

Virszemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte
• Specifiska prioritāro vielu grupa – 

visuresošās vielas (ubiquitous 
substances), kas ir noturīgas vidē, 
toksiskas, ar spēju akumulēties 
dzīvajos organismos)

• Šajā grupā ietilpst:
• dzīvsudrabs
• brominētie difenilēteri (BDE)
• tributilalva (TBT)
• daži poliaromātiskie ogļūdeņraži

• Vērtējums pēc šīm vielām ir slikts teju 
visās ES valstīs 17



ŪSD izvirzītās prasības ūdeņu 
ekoloģiskajai un ķīmiskajai kvalitātei 
papildina virkne citu ES direktīvu, kā 
arī starptautisko konvenciju ar 
specifiskām prasībām noteiktās jomās
• Ja uz konkrētu ūdensobjektu 

attiecas vairāk nekā viens kvalitātes 
mērķis, tad piemēro visstingrāko

Citu direktīvu un starptautisko konvenciju prasības
Jūras stratēģijas pamatDirektīva 
2008/56/EK (angl. Marine Strategy 
Framework Directive – MSFD):
• mērķis ir jūras ūdeņu aizsardzība
• kvalitātes kritēriji – jūras organismu 

bioloģiskā daudzveidība; svešzemju 
sugu esamība; eitrofikācija; jūras grunts 
biotopu stāvoklis; piesārņojošās vielas...

• ideālā gadījumā upju ŪO fizikāli 
ķīmiskās kvalitātes kritērijiem jābūt 
noteiktiem tā, lai upju nestā biogēnu 
slodze nepasliktinātu jūras ūdeņu 
eitrofikācijas stāvokli 18



Konvencija par Baltijas reģiona 
jūras vides aizsardzību (Helsinku 
konvencija) un HELCOM Baltijas 
jūras rīcības plāns:
• mērķis ir Baltijas jūras aizsardzība 

no piesārņojuma, kas nāk no 
sauszemes, gaisa un jūras vides

• HELCOM rīcības plāns nosaka, cik 
lielā mērā Baltijas jūras sateces 
baseina valstīm jāsamazina N un P 
slodzes, lai mazinātu eitrofikācijas 
procesus jūrā

Citu direktīvu un starptautisko konvenciju prasības
Direktīva par saldūdeņu kvalitāti, ko 
nepieciešams aizsargāt vai uzlabot 
nolūkā atbalstīt zivju dzīvi 78/659/EEK:
• nav spēkā, bet tās prasības ir 

pārņemtas Ūdens Struktūrdirektīvā
• ietver vairākus kvalitātes normatīvus, 

kuru ievērošana nepieciešama zivju 
dzīves vides aizsardzībai

• normatīvi ir iestrādāti MK not. Nr.118 
(12.03.2002.) 3.pielikumā

19



Direktīva par ūdeņu aizsardzību pret 
piesārņojumu, ko rada 
lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti 
97/676/EEK (Nitrātu direktīva):
• nitrātjutīgo teritoriju noteikšana 

(robežlielums – nitrātu koncentrācija 
50 mg/l; ņem vērā arī iespējamo 
robežlieluma pārsniegšanu, ja netiek 
īstenoti atbilstošie pasākumi)

• labas lauksaimniecības prakses 
kodekss, lai mazinātu piesārņojumu 
ar nitrātiem

• MK not. Nr.834 (23.12.2014.)

Citu direktīvu un starptautisko konvenciju prasības
Direktīva par dzeramā ūdens ieguvei 
paredzētā virszemes ūdens kvalitāti 
75/440/EEK:
• vairāk nekā 40 rādītāji
• ietverti MK not. Nr.118 (12.03.2002.) 

6.pielikumā

Direktīva par peldvietu ūdens kvalitātes 
pārvaldību 2006/7/EK
• prasības pārņemtas MK not. Nr.692 

(28.11.2017.)
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Virszemes un pazemes saldūdeņi ir 
neaizstājams resurss:
• dzīves procesu nodrošināšanai
• pārtikas ražošanai
• lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, 

akvakultūrā...
• tehnoloģisko procesu nodrošināšanai
• ekosistēmu pastāvēšanai (t.sk. 

ekosistēmu sniegtie pakalpojumi)

Eitrofikācijas un piesārņojuma ietekmē 
ūdeņu izmantošana var tikt apdraudēta

Ūdeņu kvalitāte – kāpēc ir svarīga?
Korekts ūdeņu kvalitātes novērtējums:
• sniedz priekšstatu par būtiskajām 

ietekmēm un to rašanās avotiem
• ļauj savlaicīgi plānot pasākumus 

stāvokļa uzlabošanai

Turpmākās apmācību cikla lekcijās 
sniegta vispusīga informācija par 
lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
akvakultūras, notekūdeņu ietekmi uz 
ūdeņu stāvokli, kā arī par risinājumiem 
negatīvās ietekmes mazināšanai
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• Difūzais (izkliedētais): 
nāk no lielām platībām. 
Grūti nosakāms un 
ierobežojams

• Punktveida: liela 
apjoma, vienā vietā 
koncentrēta    
piesārņojuma noplūde 
no kāda konkrēta 
objekta. Vieglāk 
samazināms

Ūdens piesārņojums

Attēla avots: K. Abramenko (LLU). Lekciju materiāli 22



Jebkurš piesārņojums pazemes ūdeņos var tur saglabāties ļoti ilgi. Zemās temperatūras, 
skābekļa trūkums un lēnais plūsmas ātrums negatīvi ietekmē ūdens pašattīrīšanās procesus

Pazemes ūdeņu piesārņojums

Attēlu avots: K. Abramenko (LLU). Lekciju materiāli 23



• Smagie metāli
• Augu aizsardzības līdzekļi: herbicīdi, 

insekticīdi, fungicīdi...
• Virsmas aktīvās vielas
• Naftas produkti
• Fenoli
• Hlororganiskie savienojumi
• Medicīnas, t.sk. veterinārmedicīnas 

preparāti un to metabolisma produkti
• Plastmasa – gan makro-, gan 

mikroskopiskais piesārņojums
• Mikrobioloģiskais piesārņojums

Nozīmīgākās piesārņotāju grupas

Naftas noplūdes seku likvidēšana. Attēla avots: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-10/why-we-still-
can-t-stop-oil-spills-from-damaging-the-environment 
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Ūdenī notiek dažādi fizikāli, ķīmiski un 
bioloģiski procesi, kuru rezultātā 
piesārņojuma vielas tiek pārveidotas:

• minerālo daļiņu, suspendēto un 
koloīdo daļiņu nogulsnēšanās

• piesārņojošas vielas tiek pārveidotas 
ķīmisko reakciju rezultātā

• mikroorganismi atmirst vai tiek 
patērēti barības ķēdēs

• organiskās vielas tiek noārdītas 
(mineralizētas), nogulsnējas un veido 
dūņas

Ūdeņu pašattīrīšanās
Tomēr ūdeņu pašattīrīšanās procesi:

• var būt neefektīvi pret konkrētām 
piesārņotāju grupām, vai nepietiekami 
efektīvi, lai attīrītu lielus piesārņojuma 
apjomus

• tos var traucēt vielas, kas ir toksiskas 
mikroorganismiem (brīvs hlors, pesticīdi)

• to izpausmes var būt nevēlamas no 
cilvēku viedokļa – piemēram, ūdens 
augu un mikroskopisko aļģu 
savairošanās ūdenstilpēs biogēnu 
piesārņojuma utilizācijas procesā 25



Otrreizējā piesārņošanās var notikt ar 
nogulumiem bagātos ūdeņos:
• nogulumus sajaucot vai uzduļķojot
• mainoties ūdens pH reakcijai vai skābekļa 

apstākļiem

Rezultātā piesārņojums (slāpeklis, fosfors, 
pesticīdi, smagie metāli...), kas agrāk bija 
ieslēgts nogulumos, atkal atgriežas apritē

Daudzas vielas (sevišķi N un P) 
nepārtraukti atrodas ūdeņu ekosistēmas 
iekšējā apritē un ilgstoši sekmē otrreizēju 
piesārņojumu

Ūdeņu otrreizējā piesārņošanās

Tulkots no: 
https://vertexaquaticsolutions.com/pond-sediments-phosphorus/ 26



• Izstrādājot “tīrākas” ražošanas 
tehnoloģijas un attīstot notekūdeņu 
attīrīšanas tehnoloģijas

• Lauksaimniecībā – ierīkojot 
buferjoslas gar ūdenstilpņu krastiem; 
lietojot mēslojumu un augu 
aizsardzības līdzekļus atbilstoši 
normatīvajam regulējumam, u.c.

• Meliorācijas tīklā iekļaujot 
sedimentācijas dīķus un virszemes/ 
pazemes mākslīgos mitrājus

Ūdens vides piesārņojuma samazināšana
• Palielinot NAI pieslēgto iedzīvotāju 

un ražošanas objektu skaitu
• Izvēloties ūdens videi mazāk kaitīgos 

mazgāšanas, tīrīšanas līdzekļus
• Nepieļaujot ūdens vides 

piesārņošanu ražošanas/ tehniskajos 
objektos (ar eļļām, degvielu, utt.)

• Izveidojot neizlietoto medikamentu 
savākšanas un drošas utilizācijas 
sistēmu

• Samazinot plastmasas izstrādājumu 
izmantošanu 27



• Ūdens Struktūrdirektīvas (2000/60/EK) izpratnē ūdens resursi ir mantojums, kas 
jāsargā. Tie nodrošina cilvēku vajadzības un nosaka dabas ekosistēmu pastāvēšanu.

• Svarīgākais elements ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanā – dažādu grupu ūdens 
organismi: to daudzveidība, jutīgo un toleranto sugu klātbūtne un īpatsvars.

• Ūdeņu ķīmisko kvalitāti vērtē pēc prioritāro vielu (ūdens videi bīstamās vielas) 
koncentrācijām.

• Savas prasības ūdeņu kvalitātei izvirza virkne citu starptautisko normatīvo aktu. Ja uz 
ūdensobjektu attiecas vairāk nekā viens kvalitātes mērķis, piemēro visstingrāko.

• Ūdeņi ir neaizstājams resurss, to izmantošana var tikt apdraudēta eitrofikācijas un 
piesārņojuma ietekmē. Ūdeņu pašattīrīšanās procesi ne vienmēr ir pietiekami efektīvi; 
ir nepieciešama mērķtiecīga rīcība ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanai. Ūdeņu 
monitorings un   to kvalitātes novērtējums sniedz izpratni par būtiskām ietekmēm un 
ļauj plānot pasākumus stāvokļa uzlabošanai.

Galvenie secinājumi

28



• Ūdens Struktūrdirektīva: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0060-2014
1120&qid=1629797938830 

• ŪSD vadlīnijas: 
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_d
ocs_en.htm 

• Jūras stratēģijas pamatdirektīva un saistītie plānošanas dokumenti: 
https://lhei.lv/lv/j%C5%ABras-strat%C4%93%C4%A3ijas-pamatdirekt%C4%ABva 

• HELCOM mājas lapa: https://helcom.fi/ 

• No farmaceitiskām vielām tīri ūdeņi – CWPharma. Projekta atskaišu kopsavilkumi 
latviešu valodā. 
https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/projekts-no-farmaceitiskajam-vielam-tiri-udeni 

Papildus informācijas avoti
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• Latvijas ikgadējie Pārskati par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti: 
https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-kvalitate 

• Latvijas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni: 
https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-parvaldiba 

• Eiropas Vides aģentūras (EEA) interaktīvā karte par ūdeņu ekoloģisko un ķīmisko 
kvalitāti ES, atbilstoši 2016.gadā noziņotai informācijai: * 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/water-framew
ork-directive-2nd-rbmp 

* nākamais ziņojums 2022.gadā

Papildus informācijas avoti
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Paldies par uzmanību!


